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RESUMO

Esta dissertação visa a estudar o drama Beatriz Cenci, de Gonçalves Dias, a partir
da ideia de liberdade, que é autônoma diante de paixões (plano moral) e de um regime
político autoritário (plano ético). Esse princípio é defendido por Beatriz e por Lucrécia,
em oposição a D. Francisco, que, embora seja rico, é descrito como servo de suas pulsões.
Para tentar evidenciar esse objetivo, será apresentado o diálogo de Dias com pensadores
como Friedrich Schiller e Immanuel Kant. Também abordaremos as correspondências do
maranhense, que evidenciam suas expectativas em relação a seu drama, seguida de sua
real recepção tanto por seus contemporâneos quanto pela crítica recente.
Além disso, a pesquisa colocará em discussão as mudanças feitas por Gonçalves
Dias nos acontecimentos históricos que envolveram a família Cenci. Tais alterações se
relacionam com necessidades internas do drama gonçalvino, que serão evidenciadas a
partir de sua comparação com uma crônica de Stendhal baseada em depoimentos de
cidadãos da época dos Cenci e em documentos oficiais.
Por fim, observaremos a relação de Beatriz Cenci com o Romantismo, a partir da
escolha de temas que colocam em cena realidades brutais, como o incesto, o parricídio e
o estupro. Procuraremos, ainda, evidenciar o aprofundamento interior das personagens,
que deixam de ser tipos para se individualizar a partir de contradições psicológicas e para
colocar em cena uma interpretação mais passional. Apesar de tudo isso, não deixaremos
de verificar a aproximação de Dias com a tragédia francesa, devido a um teatro de estilo
conciso, com poucas cenas, com poucas personagens, com espaço de tempo curto, com
um único ambiente e com foco em apenas um acontecimento.

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Gonçalves Dias. Beatriz Cenci. Romantismo.
Liberdade.

ABSTRACT

This dissertation aims to study the drama Beatriz Cenci, by Gonçalves Dias, from
the idea of freedom, which is previously autonomous from passions (moral plane) and an
authoritarian political regime (ethical plane). This principle is defended by Beatriz and
Lucrécia, in contrast to D. Francisco, who is described as a servant of his instincts,
although he is rich. To demonstrate this objective, Dias' dialogue with thinkers such as
Friedrich Schiller and Immanuel Kant will be presented. We will also approach Dias’
letters, which evince his expectations concerning his drama, followed by his actual
reception both by his contemporaries and recent critics.
In addition, the research will discuss the changes made by Gonçalves Dias in the
historical events that involved the Cenci family. Such changes are related to the internal
needs of the Gonçalvino drama, which will be evidenced by its comparison with a
chronicle by Stendhal, which was based on testimonies of citizens from the Cenci era and
official documents.
Finally, we will observe Beatriz Cenci's relationship with Romanticism, based on
the choice of themes that bring to the fore brutal realities, such as incest, parricide, and
rape. We will also try to highlight the inner deepening of the characters, who are no longer
types., but are individualized from psychological contradictions, aiming to put on stage a
more passionate interpretation. Despite all this, we will not fail to verify Dias' approach
to French tragedy, as a result of a concise style of theater, with few scenes, with few
characters, with a short space of time, with a single environment, and focused on only an
event.

Key-words: Brazilian Literature. Gonçalves Dias. Beatriz Cenci. Romanticism.
Freedom.
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1 INTRODUÇÃO
O objetivo desta pesquisa é estudar o drama Beatriz Cenci, de Gonçalves Dias, a
partir do conceito de “liberdade” de Schiller, evidenciado pela trajetória das personagens
femininas submissas. Observaremos, também, os possíveis diálogos do autor com a
tragédia francesa e com o melodrama, no âmbito da forma, sem deixar de ser um exemplo
de drama romântico, no âmbito da temática.
Por meio desta análise, propomos que seja aberto espaço para o debate a respeito
da produção dramática gonçalvina. Para que possamos compreender o projeto do
maranhense em teatro e as inovações por ele propostas, faz-se necessário observar o
contexto literário no qual estava imerso e os seus diálogos com poetas e com filósofos,
sem, no entanto, deixar de estudá-lo de uma perspectiva mais pessoal, por meio de suas
correspondências, nas quais descrevia esperanças e frustrações em relação às suas obras.
Iniciaremos nosso percurso abordando algumas ideias apresentadas e defendidas
por Gonçalves Dias em seu prólogo à Leonor de Mendonça. Nesse texto, o maranhense
detalha seu projeto para o drama e cita alguns autores com os quais estabeleceu diálogo.
Antes disso, discorre sobre a finalidade de um prólogo, que, em seu ponto de vista, deveria
ser apenas a apresentação das ideias do autor, não a exaltação da obra. Tal objetivo se
torna, segundo ele, necessário, uma vez que há um abismo entre a obra delineada e a
concreta, devido à limitação da linguagem. Em seguida, apresenta sua ideia a respeito do
processo de criação, durante o qual o poeta procura estilizar o sublime por meio de fatos
cotidianos, como ocorre em Beatriz, visto que a peça aborda temas complexos, como a
busca pela liberdade, sendo desenvolvida dentro de um contexto doméstico.
Ainda no prólogo, Dias afirma a sua adesão à fusão entre os gêneros, sendo, aqui,
necessário retomar o prefácio de Cromwell, de Victor Hugo, texto que define alguns
pressupostos românticos. Essa adesão é relevante na medida em que o brasileiro coloca
em cena personagens com características contraditórias, o que não seria possível em uma
obra trágica ou cômica. Espera-se, com isso, compreender como o maranhense incorpora
os novos paradigmas dramatúrgicos em curso.
Assim, depois de abordarmos os objetivos do autor com o desenvolvimento de
seus dramas, voltaremos nossa atenção para a recepção da obra. Para isso, faremos uma
comparação entre a expectativa de Dias em relação a seus dramas – especialmente, em
relação a Beatriz Cenci –, a qual é exposta em suas correspondências, e a realidade da
crítica de seu tempo e da atualidade, evidenciando a censura do Conservatório Dramático.
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Sobre isso, vale dizer que o autor finaliza seu prólogo defendendo que os dramas
precisavam ser encenados, criticando a censura que sofreu.
Em seguida, abordaremos o fato de que Gonçalves Dias, na realização de Beatriz
Cenci, apropriou-se de uma crônica histórica em cujos acontecimentos fez diversas
alterações, para, assim, apresentar a ideia de busca pela liberdade, distanciando-se de uma
obra com o objetivo único de moralizar as personagens. Nesse sentido, faremos uma
análise da crônica de Stendhal (1839) para a Revue des Deux Mondes, texto que se faz
importante pelo fato de o francês ter-se baseado em relatos de cidadãos contemporâneos
aos Cenci e em documentos oficiais para contar a história da família italiana. Dessa forma,
a partir da abordagem verossímil dos fatos realizada por Stendhal, poderemos identificar
as mudanças feitas por Dias em seu drama. Junto a isso, é de grande relevância apresentar
a diferença entre o discurso da história e o discurso da arte, uma vez que Dias, em todas
as suas peças, tem, como pano de fundo, um acontecimento histórico modificado para
alcançar seus objetivos literários.
Gonçalves Dias apresenta, em sua obra, um conceito de fatalidade ligado aos
hábitos da sociedade, não mais à lei divina. Isso pode ser visto em todos os dramas
gonçalvinos – Patkull (1843), Beatriz Cenci (1844-1845), Leonor de Mendonça (1846) e
Boabdil (1850) –, cujos conflitos são resultados da lei humana e secular. Espera-se, aqui,
compreender os dois determinismos presentes em Beatriz Cenci que justificam as
escolhas da personagem-título: a riqueza do homem autoritário e a submissão da mulher.
Assim, após observarmos os objetivos que Dias imprimiu em cada mudança do
fato histórico e a sua definição do conceito de fatalidade, esperamos compreender a
incorporação do conceito de liberdade e a sua importância para a construção de
personagens femininas submissas. Para tratar da liberdade, indicaremos, na obra de Dias,
algumas escolhas que dialogam com filósofos como Friedrich Schiller e Immanuel Kant.
Com efeito, Beatriz e Lucrécia agem com autonomia, tendo suas atitudes não mais
determinadas pela pulsão, mas, sim, seguindo a lei moral. A ação dessas personagens –
que, ao agirem segundo sua “vontade” (eticamente livre das paixões e das necessidades,
no sentido de Schiller), afirmam sua humanidade – se opõe ao comportamento de D.
Francisco, o qual, apesar de toda a sua riqueza e de todos os privilégios de um homem
em um sistema patriarcal, não deixa de ser um escravo de suas pulsões.
Assim, após compreendermos o conceito schilleriano de liberdade e analisarmos
sua inserção em Beatriz Cenci, passaremos a observar de que forma Dias dialoga com a
tragédia francesa, ao fazer uso de estilos próprios do neoclassicismo. Assim, veremos a
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concisão dos diálogos e das cenas, que têm um único acontecimento central. Também
destacaremos o aproveitamento de traços do melodrama, como a escalação de um
protagonista com caráter vil e de temas como o parricídio, o assassinato; e o recurso à
peripécia.
Dias se vale desses procedimentos sem deixar de colocar em cena as principais
pautas do drama romântico. Nesse sentido, observaremos que o surgimento do
Romantismo foi afetado pela imposição de diversas alterações de forma e de temática ao
campo literário, uma vez que esse movimento surgiu durante a ascensão da burguesia.
Analisaremos, então, algumas características românticas: a queda da regra das três
unidades (tempo, espaço e ação); o desenvolvimento de peças não mais voltadas para a
concisão textual; a apresentação de temas considerados fortes e imorais; a defesa da
mistura entre os gêneros; a ideia de um gênio original; a apresentação das personagens
como indivíduos, a partir de conflitos psicológicos; o embate entre valores sociais; a
defesa de uma linguagem com menos artifícios; e outras mudanças.
Ao forcarmos essas características, salientamos o enquadramento de Beatriz
Cenci no drama romântico, na medida em que Dias faz uso dos atributos citados, que
estão ligados à constituição das personagens, à linguagem e aos temas.
Em relação aos temas, o autor se insere no Romantismo, fazendo uma clara crítica
ao casamento por conveniência: em todos os seus dramas, esse fato gera grande
infelicidade para o casal, tendo um desfecho trágico. Dias também apresenta temas que
destacam realidades brutais, como o incesto, o parricídio e o estupro. As personagens são
descritas

com

aprofundamento

interior

e

contradições

psicológicas,

sendo

individualizadas, deixando de representar apenas tipos. Por fim, o autor apresenta o
conflito dramático por meio das relações entre as personagens, em vez de empregar
fatores externos. Diante desses elementos, apresentaremos a hipótese de que esse drama
romântico brasileiro utilizou algumas características da forma trágica e melodramática
para evidenciar a incorporação do conceito schilleriano de liberdade.
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2 AS IDEIAS GONÇALVINAS PARA O DRAMA
No prefácio a Leonor de Mendonça, Gonçalves Dias apresentou suas principais
ideias a respeito do gênero dramático e de suas inovações, sintetizando sua proposta
dramatúrgica para suas quatro obras: “prolongando a sua importância muito para além da
obra que prefaciam”1. Dias inicia seu texto dizendo que, para ele, o prólogo não tem as
funções de apresentar e de exaltar a obra, mas deve, em vez disso, detalhar o projeto do
autor em relação ao gênero e discorrer sobre suas intenções.

É ainda por isto que eu, inimigo de quanto é ou me parece prólogo, nem só os
escrevo, como também os leio com prazer, quando eles são feitos, não com o
fim inútil de encarecer o merecimento de uma obra que já pertence à crítica e
ao público, mas para que o autor nos revele qual foi o seu pensamento, qual a
sua intenção, o que pertence exclusivamente ao autor e à arte. 2

Para o brasileiro, o prólogo visa a descrever as escolhas do autor, para que, antes
de criar as próprias interpretações, o leitor tenha contato com as suas ideias. Assim, em
seu prólogo, Dias não trata do que fez, e, sim, do que pretendia fazer.
O maranhense afirma que as ideias e os fatos cotidianos, justamente por serem
banais, são avaliados como vulgares por quem não é poeta, sendo, então, observados com
superficialidade e ficando presos no nível do que têm de concreto. Torna-se necessário,
portanto, um poeta que enxergue o evento de forma diferente, uma vez que a reflexão
opera com essas ideias, indo além do aparente para encontrar o sublime:

Idéias e fatos há que diariamente nos passam por diante dos olhos sem que
nunca atentemos neles; nós o reputamos coisa corrente e sabida por todos, que
por vulgar nos não pode parecer sublime. Mas sobre essa idéia ou fato, que em
a nossa memória entesouramos como substância de flores em favo de abelhas,
a reflexão trabalha sem descanso, desbasta-o, e tanto se exercita sobre ele, que
depois estranhamos de o ver brilhante, belo e muito outro do que a princípio
se nos antolhara.3

Então, por meio do trabalho do poeta, também se definem as figuras de linguagem
e o estilo para expressar tais ideias, transformando o evento cotidiano em algo diferente:
“ver depois as cores que nele mais sobressaem, e as roupagens que melhor se ajeitam às

1

VASCONCELOS, Ana Isabel P. Teixeira de. O Drama Histórico Português do Século XIX. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbekian, 2003, p. 57.
2
DIAS, Gonçalves. Teatro. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 130.
3
Ibid., p. 129.
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suas formas. A imaginação se incumbe deste trabalho, e desde esse instante está criada a
obra artística ou literária”.4
Gonçalves Dias afirma haver um abismo entre a obra delineada e a obra concreta,
pois, para ele, a linguagem é limitada à expressão da vastidão do pensamento, dos
sentimentos e da imaginação. Assim, após ser encontrado nas ideias, o belo não pode ser
demonstrado em sua totalidade:

Há, porém, entre a obra delineada e a obra já feita, um vasto abismo que os
críticos não podem ver, e que os mesmos autores dificilmente podem sondar:
há entre elas a distância que vai do ar a um sólido, do espírito à matéria. A
imaginação tem cores que se não desenham; a alma tem sentimentos que se
não exprimem; o coração tem dores superiores a toda a expressão. 5

Essa limitação da linguagem se soma ao fato de que existem aqueles que, mesmo
não sendo autores, têm muita imaginação, embora não compreendam o abismo entre a
obra imaginada e a concretizada, o que faz parecer que, se o fizessem, comporiam uma
obra melhor do que os próprios autores:

É por isto que aos homens de imaginação, que não são autores, pode facilmente
parecer que eles comporiam melhor tal obra do que tal mestre, que
desenvolveriam tal assunto ou que pintariam tal paixão melhor do que os
outros, aliás grandes, o têm feito. E é a razão por que eles comparam o fogo do
seu coração, a viveza da sua imaginação, a profundeza do seu sentimento
(essências d’alma) com as expressões de um autor, com palavras que, por
escolhidas e delicadas que sejam, têm sempre um – quê – de material.6

Portanto, é interessante observar a sua ideia de que a arte, por mais que se tente,
jamais representará, de maneira completa, o que foi imaginado. A mão jamais conseguirá
escrever, nessa ótica, exatamente aquilo que a mente idealizou, pois, romanticamente, os
pensamentos são mais vastos e abundantes do que aquilo que a linguagem comporta.
Quando a obra fica pronta, ganha vida própria, a ponto de a recepção interpretála de um modo diferente daquele que o autor planejou, podendo realizar uma leitura malentendida ou com má intenção. Esse tema é importante, porque tem, como exemplo
prático, a recepção de Beatriz Cenci, obra que foi censurada pelo Conservatório
Dramático. A proibição da encenação ocorreu, como veremos mais adiante, pelo fato de
o texto ter sido interpretado como infame por conta dos temas abordados.

4

DIAS, Gonçalves. Teatro. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 129.
Ibid., p. 129.
6
Ibid., p. 129.
5
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Tal fato fez com que Gonçalves Dias, no encerramento de seu prólogo, defendesse
que, se acaso um drama não for encenado, “será bom como obra literária, mas nunca
como drama”7. Para o maranhense, um drama apenas se concretiza no palco, por meio da
encenação. Ideia semelhante também é apresentada por José de Alencar, que intitula os
dramas não encenados de “teatro de papel” – conhecido por meio do livro, não do palco.
Dias faz, ainda, uma crítica ao Conservatório Dramático, que exerce uma censura
moral e política, em vez de promover a arte e a crítica literária. Sobre isso, Faria escreve
o seguinte:
Nesse passo do ‘Prólogo’, suas críticas à censura policial, sua defesa da
liberdade de pensamento para a arte e o jornalismo, sua visão correta – e
moderna – de que as peças são escritas para serem encenadas compõem um
conjunto extraordinário de observações sobre o teatro em geral e em particular
sobre o teatro brasileiro de seu tempo.8

2.1 A OBRA IDEALIZADA E A RECEPÇÃO DA OBRA CONCRETA
Os dramas gonçalvinos não tiveram a recepção que o autor esperava. Para
explicitar a diferença entre a expectativa de Dias e a realidade da crítica, vale observarmos
as correspondências enviadas pelo brasileiro. Por meio deste material, Gonçalves Dias
apresenta objetivos e revela sentimentos sobre suas obras e sobre sua vida pessoal, além
de termos contato com as reações do maranhense às críticas e às censuras às suas peças.
Tais correspondências, dispersas após a morte do autor, passaram a fazer parte do
Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, do Museu Imperial e da Biblioteca Nacional,
cujo presidente Adonias Filho decidiu reunir e publicar. Em 1964, a Biblioteca Nacional
publicou, em seus Anais, a correspondência de Antônio Gonçalves Dias: primeiramente,
a ativa; em seguida, a passiva.
Nas correspondências, o autor desabafa com amigos, principalmente com Teófilo
Odorico Dias de Mesquita – amigo que conheceu ainda adolescente, em Portugal –, suas
dificuldades financeiras, seus trabalhos, suas críticas em relação às gráficas que
publicaram suas obras, seus sentimentos de morte, suas doenças e outros temas. No
acervo, há, ainda, correspondências do autor com suas amantes, com sua esposa e com
seu sogro.

7

DIAS, Gonçalves. Teatro. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 137.
FARIA, João Roberto. Idéias Teatrais – O século XIX no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001,
p. 49.
8
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Gonçalves Dias chega à Corte do Rio de Janeiro, em 1846, acreditando no sucesso
de Beatriz Cenci, como afirma em carta a Teófilo: “Dinheiro! — dizes tu que se eu
precisar... Ora vamos! isso é fazer muito pouco da minha Beatriz que foi no seu tempo
uma espécie de rainha. Diabos a levem, se ela não me dá recitas para 1 ou 2 meses.”9.
Gonçalves Dias avaliava que poderia manter-se financeiramente com seus dramas,
pelo fato de o teatro ganhar mais espaço10 no Brasil:

Pensava que poderia viver de seus livros e de seus dramas, destes
principalmente. O teatro constituía a paixão do momento, o divertimento da
pacata cidade de quatrocentos mil habitantes que era então o Rio. Estava aqui
a companhia da Opéra-Comique, dando espetáculos no São Januário, enquanto
o São Pedro de Alcântara se abria para os líricos italianos, e João Caetano tinha
platéias cheias no Novo Teatro de São Francisco; e havia ainda o Santa Teresa,
a Sociedade Dramática Recreio do Comércio, a “Salle Philarmonique”, onde
se realizavam soirées literárias francesas. Palcos que em breve abrigariam,
esperava o jovem autor, a Beatriz Cenci, e o Patkull.11

Dias via o gênero como uma expressão dos progressos intelectuais dos países
civilizados. Tal ideia vem do alemão Friedrich Schiller – poeta, dramaturgo e filósofo
muito admirado pelo maranhense –, para quem só o teatro poderia contribuir com a
formação do indivíduo, à medida que põe o espectador em contato, diretamente, com o
conflito, sem qualquer interferência de um narrador. Por isso, para Gonçalves Dias, essa
manifestação artística deveria ter incentivo do Império:

Mas nem por isso esquecia o seu querido teatro, em cuja ação acreditava tanto
que não hesitou em assinar uma representação ao ministro do Império, na qual
se dizia que a arte dramática é, nos países civilizados, “a mais exata expressão,
o mais seguro característico dos progressos intelectuais de qualquer povo”.
Essa representação, encabeçada por ele, e assinada por Macedo, Porto-Alegre,
Teixeira e Sousa (que parece, diante disso, não se ter incompatibilizado com o
crítico da Independência do Brasil) e Joaquim Norberto, é mais uma prova de
como os românticos prezaram o teatro, que não deu o que eles esperavam. 12

Mas, como Dias não obteve o reconhecimento que esperava, como muitos literatos
do período, teve de acumular empregos para garantir a sua sobrevivência: foi professor
9
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titular do Imperial Colégio Pedro II; folhetinista dramático do Correio Mercantil;
responsável pelos resumos das sessões da Câmara no Correio Mercantil e no Correio da
Tarde; e ocupante de cargo público no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
(IHGB), participando de expedições científicas na Europa e no norte do Brasil.
Por mais que tenha admirado o teatro e desenvolvido obras para esse gênero, o
drama de Gonçalves Dias, ao contrário de sua poesia, não obteve muita atenção da crítica.
“Entre 1847 e 1878 a obra dramática de Gonçalves Dias esteve ausente das críticas
publicadas na imprensa [...] verificou-se que, na década de 1880, surgiram apenas duas
críticas”13. Vale lembrar que Beatriz Cenci foi editada, pela primeira vez, em 1868, em
obra intitulada Obras posthumas de A. Gonçalves Dias precedidas de uma notícia da sua
vida e obras pelo Dr. Antonio Henriques Leal.
No século XX, porém, esse cenário começa a se modificar, e os dramas de Dias
passam a receber mais atenção da crítica, na forma de dez textos sobre sua produção. Esse
número representa um aumento significativo em comparação com o do século anterior,
em que houve somente três críticas:

No século XX, verificou-se que a recepção da obra dramática de Gonçalves
Dias apresentou aspectos diferentes daqueles constatados no século anterior.
Deu-se o aumento da quantidade de textos que abordavam a produção
dramática do autor. Enquanto no século XIX, das 22 críticas apresentadas,
somente três tratavam sobre a obra dramática de Gonçalves Dias, no século
XX, das 28 críticas apresentadas, apenas dez tomaram-na como objeto de
análise. O número de críticas sobre teatro aumentou, portanto, de três para
dez.14

Ao falarmos de algumas recepções ao teatro gonçalvino, voltamos nossa atenção
para uma das primeiras, a censura a Beatriz Cenci, defendida nos pareceres de dois
censores, que foram apoiados, depois, pelo presidente do Conservatório.
O primeiro censor, Thomas José Pinto Cerqueira, ao fazer referência a algumas
passagens da peça, demonstrou claro desconforto com as temáticas imorais, que chamou
de horrorosas e de infames: os fatos de D. Francisco agredir sua esposa, de viver em
orgias e de encarcerar e abusar de sua filha sexualmente. O parecerista rejeita, também, o
fato de Beatriz, com o apoio da madrasta, planejar o assassinato do pai:

13
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Ibid., p. 102.
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Um velho carregado de vícios e crimes, farto de prazeres que na sua vanidade
tem uma filha que conserva por amor fechada em hum quarto, onde nem vê sol
nem lua apenas o criado que lhe leva de comer, e o pai que lhe faz leituras e
conta história adequadas a seus fins; casado, mas vivendo em continuadas
orgias, esbofeteando sua mulher por causa de vis prostitutas, que consente que
a vilipendiasse, de depois da bailes e saraos para fascinar mais sua filha, e que
obriga sua mulher a assistir, para que a filha seja acompanhada. Sua filha dando
ópio a seu pai para que seja morto pelo amante della, mas do qual escapa por
traser hum colete de malha; Sua mulher que sabendo os projectos de sua
enteada se une com Ella para matar o velho; e recorre a um ópio mais poderoso
efeito, o troca por veneno: o velho morto envenenado pela mulher depois de
escapar do ópio da filha e do punhal do amante desta; e a mulher morta pelo
marido: tal é o drama intitulado Beatriz Cenci. Nem hum só da contraste para
tantos horrores! He infame, muito infame, e permita a expressão, mais que
muito infame.
Portanto dou Parecer
Que se não pode representar.
Rio de Janeiro, 1846
Dr. Thomas José Pinto Cerqueira15

O segundo censor, André Pena Lima, apresenta outros pontos em relação à
temática do drama que justificariam a censura. Para ele, as críticas que o autor fez ao
clero, insinuando que a instituição permitia que seus julgamentos fossem corrompidos e
que era composta por pessoas vaidosas e desejosas de poder, significavam desrespeito. O
critico identificou, além disso, um possível rompimento da moral católica no primeiro
encontro de Beatriz com Márcio, quando ambos se declaram e demonstram muita
intimidade:
Além d’este enredo que não manifesta [ilegível] de considerações deixa-se
notar o desrespeito com que se trata da Santa Sé do Papa, e do clero em geral.
As scenas em que o pai seduz a filha: a entrevista que Lucrecia proporciona a
Beatriz e seu amante os quais a se entregar aos segredos de enamorados,
chocam muito de perto a moral a religião. Concluo por tanto como comecei
que não fosse convir em que se represente o Drama Beatriz Cenci.
16 de setembro de 1846.
André Pereira Lima16

Por fim, o parecer do presidente do Conservatório à época, Diogo Soares da Silva
de Bivar, não deixa dúvida em relação à censura: “Á vista da censura e do que dispõe o
Imperial Decreto de 19 de julho de 1845, no artigo IV, não pode representar-se o drama
intitulado Beatriz Cenci, Rio de Janeiro 21 de setembro de 1846”17.
15
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De acordo com o decreto18 citado por Diogo Bivar, caso o primeiro censor negasse
a representação da peça, e o segundo fosse da mesma opinião, o presidente deveria acatar
a determinação de ambos e negar a licença. Em caso de discordância entre os censores, o
presidente poderia manifestar a sua opinião. Como os dois censores votaram pela
interdição da peça, Diogo Soares da Silva de Bivar determinou a censura de Beatriz
Cenci.
Da mesma forma que Dias teve sua obra censurada, Percy Bysshe Shelley, poeta
romântico, também teve sua Beatriz impedida de ser encenada em Londres, ao ser
interpretada como infame. Eugênio Gomes, sobre isso, disse o seguinte: “E para se avaliar
a extensão da repulsa britânica a essa obra, cuja primeira edição saiu na Itália, basta
recordar a seguinte opinião emitida na época pela Literary Gazette: ‘nem daqui a cem
anos se verá um livro tão cheio de corrução, impiedade e infâmia19’”. Assim, ambos
sofreram críticas ao abordarem temas como a idealização de uma parricida, o estímulo à
revolta contra o patriarcado tirânico e corrupto e a desqualificação do catolicismo,
sobretudo em um país católico e cioso do mando patriarca, como era o Brasil.
Após receber o resultado dos censores, Dias também comenta, em
correspondências, o ocorrido. Tendo em vista que um dos argumentos para a censura foi
o desrespeito com a Igreja e com a moralidade católica, a fala de Gonçalves Dias faz uma
ironia, ao utilizar termos do catolicismo, como “excomunhão”, em referência ao fato de
que sua peça estava impedida de adentrar o palco; “Santuário”, em alusão ao teatro; e
“oração fúnebre”, como se as palavras de Bivar fossem sacras. Para Dias, o Conservatório
é uma instituição inquisitorial que determina quem tem a honra de se apresentar no solo
sagrado que é o teatro:
A minha Beatriz teve pena de excomunhão máxima — isto é — está interdita
de entrar no Santuário das artes — no Teatro. O Bivar que fulminou aquela
tremenda excomunhão, encarregou-se da oração fúnebre: tem invenção,
disposição e estilo, disse êle, mas é imoral! — Não lhe posso querer mal por
isto. Deu-me a entender bem claramente que a publicasse, o que \ foi sempre a
minha intenção, e que é agora mais que nunca.20
“Quando o primeiro Censor negar a representação, ou propuzer alguma, ou algumas duvidas, emendas,
ou suppressões, irá a Peça a segundo Censor; e neste caso se os dous Censores forem de uma só opinião,
o Presidente negará a licença. Se a opinião do segundo Censor não se conformar com a do primeiro, fica a
arbitrio do Presidente encostar-se a uma, ou a outra opinião, e assim conceder, ou negar a licença.”
Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/norma/387569/publicacao/15771125> . Acessado em: 04 de
nov. de 2019.
19
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Encontramos, em suas cartas, outros desabafos e críticas ao Conservatório. Desta
vez, ele reclama da demora para o parecer:

Que bela que é entre nós a vida de um autor dramático! Faz dramas que
envelhecem no Conservatório antes que saiam aprovados ou reprovados —
Dramas que se não representam, e que se imprimem pelo amor de Deus. Heide fazer muitos dramas para divertimento deste bom povo fluminense. 21

Ainda que tenha passado mais de uma vez pela análise do Conservatório,
conhecendo, então, o processo e os prazos, Dias não deixava de ficar ansioso à espera do
resultado da censura, indo, pessoalmente, cobrar um retorno:

Hoje as 4 horas fui ter com o Secretário do Conservatório Dramático (não fui
ontem por causa de visitas). Disse-me o Secretário que o parecer do primeiro
Membro tinha me sido lisongeiro ou coisa que o valha — e que o Sr. Bivar,
Digno Presidente, querendo como eu suponho, desfazer um pouco a impressão
desagradável que me deixara a reprovação da minha — doce Beatriz — tinhaa mandado a um segundo, para que me sobrassem elogios; e para que, tendo
sido a primeira reprovada cum laude, não fôsse a segunda (feita em 15 dias —
e menos má) aprovada sem extraordinário louvor.22

Os apontamentos que o drama gonçalvino recebeu não se limitaram aos censores
de seu tempo e alcançaram a crítica mais recente. Ruggero Jacobbi, por exemplo, apesar
de citar o tema “escabroso” do incesto e do parricídio, fá-lo por meio de um juízo crítico
(e não moral), focando a forma como Dias apresenta o drama. Para o crítico, o enredo,
visando a efeitos cênicos, torna-se confuso e repleto de reviravoltas com punhais e com
venenos, característica que o aproxima do melodrama:
Entre estes, “Beatriz Cenci” é, sem dúvida, o menos feliz, o mais confuso, o
menos original. A tumultuária improvisação da linguagem, visando efeitos
cênicos, leva-nos quase a justificar os censores do Conservatório, que,
notoriamente, se assustaram menos com o assunto escabroso, do que com a
forma relaxada e vulgar. As artimanhas teatrais excogitadas pelo maranhense
– aquele arsenal de punhais, venenos, vultos embuçados, etc. [...]23

Lúcia Miguel Pereira afirma que os dramas gonçalvinos não apresentam ritmo e
que são, em alguns momentos, monótonos e, em outros, rápidos demais. Para a crítica, as
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obras poderiam ser mais bem trabalhadas caso o autor utilizasse versos, como o fez em
“I-Juca-Pirama”. Em sua opinião, esse poema tem um melhor efeito cênico, com versos
mais firmes e mais sonoros:

Querendo, como quis, abranger todos os ramos da literatura, não poderia deixar
de escrever para o teatro, que a sua geração tomou muito a sério e tudo tentou
– inutilmente – para elevar no Brasil. Quatro dramas – Patkull e Beatriz Cenci,
que já trouxera prontos para o Rio, Leonor de Mendonça e Boabdil, aqui
escritos – constituem o teatro de Gonçalves Dias, todo em prosa, e inferior,
como movimentação e valor cênico a “I-Juca-Pirama” ou a alguns trechos dos
Timbiras. É de estranhar que o poeta, cujos versos sonoros e firmes são feitos
para a declamação, muito mais plásticos e ricos do que a sua prosa – embora
esta fosse boa –, não tivesse usado para os dramas o ritmo poético.24

Por sua vez, Décio de Almeida Prado critica a quantidade excessiva de alterações
em relação à verdade histórica, o que, para ele, faz com que a trama perca seu fio
condutor.

As liberdades tomadas pelo poeta em Beatriz Cenci ao passar da realidade
histórica para a ficção teatral, são tantas que desencorajam considerações a
respeito. Qualquer que tenha sido o seu fio condutor, ele torceu e o retorceu
até que, ao perder o feitio primitivo, pudesse servir aos fins dramáticos que
tinha em vista.25

Prado afirma, por outro lado, que Beatriz Cenci é forte e original, embora a
concisão textual torne a obra um esboço, deixando as personagens sem aprofundamento:

Beatriz Cenci possui as idéias, as personagens, o enredo de um drama forte e
original. Se não o é, deve-se a ter ficado no estágio de esboço, sem o
desenvolvimento pleno de suas virtualidades. Tudo passa depressa demais,
incidentes, características humanas, efeitos de ironia dramática, sem o tempo
necessário para se aprofundar, sem preparação a amadurecimento das
situações.26

Veremos, mais à frente, o que acreditamos ter sido o grau de aprofundamento
interior das personagens de Beatriz Cenci.
Apesar de a peça ter recebido críticas a respeito da falta de ritmo e do fato de ser,
para alguns estudiosos, confusa e/ou superficial, levantamos a hipótese, sobre isso, de que
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Dias optou pela concisão com o intuito de evidenciar o efeito do princípio da liberdade
sobre as ações interiores e exteriores das personagens, modificando-as.
Não obstante essas indicações, a crítica encontra pontos positivos nas obras
Beatriz Cenci e Leonor de Mendonça, uma vez que elas evidenciam o pioneirismo de
Dias ao fomentar, no Brasil, o teatro:

A forma em que foram compostos empobreceu-lhe os dramas, dos quais,
entretanto, dois – a Beatriz Cenci e a Leonor de Mendonça – têm o seu valor.
Mas valor relativo, levadas em conta a época, a novidade do gênero, a
exiguidade dos modelos na língua e a dificuldade de escrever para o teatro num
país sem atores, sem artes cênicas, sem público à altura de julgar.27

Além dessas críticas, Gonçalves Dias desenvolve suas obras sem seguir um
método, livre de preceitos fechados do romantismo, o que não é apreciado pelos críticos,
que interpretam o gesto como uma dificuldade do autor de se enquadrar no gênero: “O
que o drama de Gonçalves Dias demonstra, em última análise, é a dificuldade de prender
obras concebidas livremente na teia fechada das escolas literárias e das concepções
abstratas”28.

2.2 ADESÃO AO TEMPO MODERNO
A ideia de liberdade em relação ao conteúdo e à forma foi apresentada pelo francês
Victor Hugo – autor citado pelo maranhense em seu prólogo – no prefácio de Cromwell:

Se tivéssemos o direito de dizer qual poderia ser, em nosso gosto, o estilo do
drama, quereríamos um verso livre, franco, leal, que ousasse tudo dizer sem
hipocrisia, tudo exprimir sem rebuscamento e passasse com um movimento
natural da comédia à tragédia, do sublime ao grotesco; alternadamente positivo
e poético [...].29

Dessa forma, sabendo, por meio do prólogo a Leonor, que Dias leu e concordou
com as propostas de Hugo, notamos como o brasileiro adere ao tempo moderno e
contribui para a prática do drama romântico, utilizando uma linguagem mais simples e
em prosa, além de apreciar a mistura da prosa com o verso. Ainda em seu prólogo, o autor
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indica Shakespeare como o primeiro a apostar nessa mescla. Porém, ao fim do texto, Dias
justifica o motivo de não fazer, na prática, tal fusão: “Não o fiz, porque, quanto a mim,
toda a inovação deve ser intentada por alguém que já tenha um nome e simpatias que com
mais ou menos probabilidade lhe garantam o sucesso.”30
Embora não tenha misturado prosa e verso, Dias misturou os sentimentos e as
ações das personagens, as quais abandonaram um comportamento padrão e passaram a
ter ações virtuosas e vis e a apresentar conflitos causados pela escolha humana, não mais
por uma determinação divina.
Vejamos, então, o percurso das personagens nos dramas gonçalvinos.

2.2.1 PATKULL
O drama é baseado na história de Johann Reinhold Patkul31, nobre da Livônia –
antigo território europeu correspondente às atuais Estônia e Letônia – que defendeu os
direitos da pequena nobreza de seu reino frente à decisão do rei da Suécia, Carlos XII, de
retomar alguns territórios pertencentes aos nobres. Por conta desse posicionamento, foi
condenado à morte. Para escapar da condenação, fugiu para a Europa Continental, onde
fez aliança com a coalizão saxão-polonesa-russa-dinamarquesa, que deu início à Guerra
do Norte contra a Suécia, em 1700. Durante esse período, Patkul entrou para os serviços
diplomático e militar russo. Todavia, quando Augusto II, rei da Polônia, firmou paz com
a Suécia, Patkul foi entregue a Carlos XII, sendo então, decapitado.
Na obra gonçalvina, as questões políticas e/ou sociais são fundamentais para o
desfecho. Gonçalves Dias, ao apresentar Patkull, logo evidencia seu traço guerreiro com
a vida dedicada à luta e com a exaltação da sua postura honrosa de cavaleiro, seguindo,
firmemente, seus ideais, sem medo de uma disputa e de uma morte que venha em nome
da liberdade do povo da Livônia:

É um homem patriota e nobre. Os reis se calaram na sua presença porque a sua
voz era de verdade e consciência. Seus inimigos o temeram na guerra, porque
o seu braço era de ferro e sua vontade inflexível. – Os seus compatriotas o
adoram porque sacrificou por eles seus bens, que um rei invejaria, e o seu
futuro, que prometia ser tão brilhante. E no exílio, na pobreza imerecida, no
meio de quanto aviltamento lhe podia arremessar a Suécia, sempre se ouviu a
sua voz que chamava os seus patrícios à liberdade [...]32
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Patkull decide casar-se com Namry, mulher por quem é apaixonado. Porém, a
união não ocorre apenas por amor, mas porque prometeu ao pai da jovem, em seu leito
de morte, que se casaria e cuidaria dela. Todavia, Namry não sente o mesmo amor por
Patkull. A jovem confessa, na primeira cena do primeiro ato, ser apaixonada por Paikel.
No entanto, não pôde se unir a ele, pois seu pai não permitiu, pelos fatos de o rapaz ser
alquimista e de não pertencer à nobreza. A jovem respeita Patkull, mas não o ama. Aqui,
o destino das personagens não é determinado por forças divinas, mas, sim, pelas
convenções sociais, que impedem que Namry se una a alguém de classe social inferior.
A partir da terceira cena do primeiro ato, surge, na trama, Paikel. Dias, ao
apresentá-lo, fala de suas alquimias e de seu interesse por ouro, como está evidente na
fala de Patkull, seu amigo: “certo que algumas vezes te acontecerá esquecer-te das tuas
lucubrações científicas e do ouro que procuras, quanto topares com um verdadeiro
diamante”33.
Dias vincula a imagem de Paikel a segredos: “Bom será, porque é de segredo o
que tenho de te comunicar”34 – ou seja, a partir de sua chegada, são introduzidos, na vida
de Patkull e de Namry, segredos e razões motivados por interesse. Paikel, traz consigo a
perturbação. Aparece como um antigo amigo de Patkull que o pede para voltar à vida
política, da qual se afastou para dedicar-se a seu casamento e à vida doméstica à frente
do ducado de Makelembourg (Alemanha).
O objetivo desse retorno aos combates seria a libertação da Livônia, envolvida em
uma disputa de poder decorrente da vacância do trono da Polônia. Paikel e seus cavaleiros
haviam sequestrado o novo rei da Polônia, escolhido pelo rei da Suécia, Carlos XII. A
vacância do trono causava uma instabilidade na região, o que seria um bom momento
para a Livônia tentar libertar-se da Suécia, já que a atenção de todos estava em outra
região.
Patkull se recusa a voltar à vida política, pois pretende dedicar-se à vida com a
família que formará com Namry; por sua vez, Paikel exalta a figura do amigo e sustenta
que o povo precisa e quer a sua ajuda. Patkull decide, assim, ajudar o povo, mas se lembra
da promessa de cuidar de Namry e pede para o amigo ficar no palácio em sua ausência.
Durante essa ausência, Paikel se aproxima da jovem, com quem teve uma história
de amor durante a adolescência, a qual foi interrompida pelo pai de Namry. Com essa
33
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aproximação, Paikel a convence de que nunca a abandonou e de que sempre a amou.
Acreditando nessas palavras, Namry afirma que ainda o ama. Em seguida, a empregada
de confiança de Namry, Bertha, conversa a sós com Paikel e diz saber de suas intenções
em relação à fortuna e ao poder da família da moça. Bertha conta que foi enganada por
Paikel, durante a juventude, o que fez com que fugisse de seus pais, abandonando a
riqueza para viver essa história amor, porém termina abandonada pelo homem que amava.
Nesse momento, é desvendada a intenção do jovem de alcançar fortuna e poder, tornandose evidente que todos os acontecimentos, até então, ocorreram por conta de sua
manipulação.
Enquanto isso, Patkull não consegue êxito em seu plano de libertação da Livônia
e acaba preso e condenado à morte por ter traído Carlos XII. Ao receber a notícia, Namry,
arrependida de ter-se declarado à Paikel durante a ausência de Patkull e sabendo da
verdade sobre Bertha, encontra-se com o antigo rei Augusto para pedir a liberdade de
Patkull. Paikel também se sente culpado com a traição a Patkull e vai ao encontro do
amigo, para tentar libertá-lo.
A peça termina com o encontro de Patkull e de Namry: ela lhe jura amor eterno,
enquanto ele segue para ser decapitado. Patkull sai da cela chorando; não por medo da
morte, já que, como guerreiro, não a teme, mas, sim, pelo afastamento de Namry: “São
lágrimas nascidas de um coração que ama – nunca as derramei no travado das pelejas,
nem ora me oprime e acabrunha o aspecto da morte!”.35 Assim, Dias apresenta uma trama
cujos dissabores são determinados pelas escolhas das personagens, que são conduzidas
por sua constituição psicológica e pelas determinações sociais. Sendo assim, o fim trágico
de Patkull é causado por sua decisão de abandonar a vida doméstica para lutar pela
liberdade de seu povo. Por outro lado, Namry se arrepende de ceder à paixão e de se
declarar a Paikel, enquanto a vida sofrida de Bertha se justifica pela escolha de fugir com
seu amado.

2.2.2 LEONOR DE MENDONÇA
A peça Leonor de Mendonça também apresenta uma trama determinada pelas
escolhas das personagens. A inspiração de Dias veio de uma história ocorrida em Vila
Viçosa, em Portugal. A trama se aproxima da de Otelo, de Shakespeare, ao colocar em
evidência, assim como o inglês, a dúvida sobre uma suposta traição por parte da esposa.
35
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Nas duas histórias, a traição não ocorre, porém, devido a indícios falsos, as esposas
acabam consideradas adúlteras e, por isso, são assassinadas.
No drama gonçalvino, D. Jaime vive um casamento infeliz com Leonor, visto que
queria ser padre, mas teve de se casar para assumir o lugar de duque e para dar
continuidade ao legado de sua família. Ao mesmo tempo, Leonor desgosta do afastamento
da vida agitada da corte e tem medo do temperamento do marido. Certa vez, D. Jaime
recebe a informação de seu servo mais fiel de que um de seus pajens encontrou o
empregado Alcoforado – jovem que estava sendo treinado para ser cavaleiro e que salvou
Leonor de um ataque de javali – aos pés de sua esposa. Na ocasião, Alcoforado teria
recebido de Leonor um laço de fita. A partir desse fato, D. Jaime desconfia de uma
possível traição de sua esposa e trama o seu assassinato, com o fito de resgatar sua honra.
Entre a dúvida e a execução de Leonor, não se passa muito tempo, pois logo D. Jaime se
deixa dominar pelo ódio e pela vontade de vingança.
Assim, o destino trágico de Leonor é causado pelas convenções sociais, que
obrigaram D. Jaime a se casar e a dar continuidade ao nome de sua família. Essas
convenções impuseram a Leonor uma vida de medo e de infelicidade.

2.2.3 BOABDIL
Nesta trama é narrada a história do imperador de Granada – unidade política da Península
Ibérica – que dá nome à peça. O território do imperador sofre com ataques de invasores
espanhóis. O rapaz, por sua vez, não demonstra preocupação com uma possível ocupação,
já que se importa apenas com agradar sua esposa, Zoraima. Dessa forma, ele deixa de
lado a proteção de seu território para planejar festas que possam alegrar a amada.
Para pôr fim a essa situação, a mãe de Boabdil, Aíxa, elabora um plano para que
seu filho desconfie da fidelidade de sua esposa e, com isso, deixe-a de lado, cuidando de
seu território. Todavia, atormentado pela suposta traição de sua esposa, Boabdil se volta,
totalmente, ao projeto de descobrir com quem sua amada se envolvia, para assassiná-los.
Com isso, deixa de lado as ações de proteção a Granada, para elaborar uma vingança. Ao
fim, o território é dominado pelos invasores, enquanto Boabdil captura Aben-Hamet, seu
traidor e antigo amigo, e o mata na frente de Zoraima, sua esposa.
Em Boabdil, também temos uma figura masculina de poder que é obrigada, por
sua mãe, a assumir o trono, a despeito de desejar uma vida de festas e de divertimentos
ao lado de sua esposa:
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Haveis de confessar, meus amigos, que para concertar uma destas festas, não
há outro como o nosso rei Boabdil que Alá conserve e proteja! É rei nos gostos,
no aparato e na magnificência; é rei como não foi seu velho pai, que haverá de
viver aborrecido entre as huris do profeta, como viveu aborrecido nos paços
encantados da Alhambra!36

Além disso, sua mãe, Aíxa, tem papel fundamental no desenvolvimento da peça.
Movida por interesses políticos, para que sua família não perdesse o trono, instiga a
desconfiança de Boabdil, ao afirmar ter ouvido sua esposa conversar com outro homem,
combinando um encontro à meia-noite. Além desse fato, que já indica uma mulher esperta
e manipuladora, Aíxa batalhou contra o marido, que queria matar o filho legítimo para
que bastardos ocupassem o trono de Granada. A mãe, então, representa a figura da nobre
que quer manter seus privilégios e suas riquezas:
Tu o sabes. Foi-me preciso muita coragem para lutar – mulher e sozinha –
contra meu marido que era rei e que odiava a seu filho: foi-me preciso
empregar muito ardil, sustentar muitas lutas, e não recuei nem diante da guerra,
porque defendi um filho, e queria sustentar na sua cabeça a coroa de seus pais
que não passasse aos filhos da estrangeira.37

Com a apresentação das personagens nos três dramas, pudemos observar que o
autor cria figuras com contradições psicológicas, aproximando o feio do belo e a sombra
da luz, como acontece com Paikel e com Namry, em Patkull, que traem a confiança de
Patkull, mas, depois, arrependem-se e lutam para salvá-lo. D. Jaime, de Leonor de
Mendonça, a partir do desejo frustrado de ser sacerdote, torna-se violento, enquanto
Boabdil, da obra homônima, por ciúme, transforma-se em um homem vingativo que
planeja matar sua amada. Por fim, há, ainda, Beatriz Cenci, jovem inocente que maquina
o assassinato de seu pai.
Foi possível compreender que, em todos esses dramas gonçalvinos, os conflitos
resultam da lei humana e secular, sem a interferência de forças divinas, de forças naturais
e de efeitos deus ex machina. As histórias são determinadas pelas escolhas das
personagens, que, muitas vezes, estão atentas aos códigos das sociedades retratadas.
Assim, Patkull aceita, de maneira racional, casar-se com a filha de seu companheiro de
batalhas e, depois, afastar-se dela para libertar seu povo. Age de acordo com os valores
de honra e com os códigos guerreiros de seu tempo. Leonor, por sua vez, tem seu destino
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definido por seu marido, que segue um caminho determinado pela convenção social.
Boabdil é coagido pela mãe, que, por meio da razão, tenta manipular as suas escolhas,
objetivando a manutenção de seu território e, consequentemente, a manutenção de seus
privilégios e de seu poder.

Por fim, nos dramas do poeta maranhense, não se percebe a presença de Deus,
da Divina Providência, encaminhando os fatos para o desfecho feliz. No
universo cênico imaginado por Gonçalves Dias parece esvoaçar sempre uma
dúvida, uma hesitação, entre o determinismo moderno, que considera o homem
não só determinado mas também determinante, e a antiga fatalidade grega, o
fatum latino – fado, em português –, indiferente ou mesmo hostil a certas
pessoas, a certas famílias, marcadas para a desgraça.38

A opção de Dias por tramas determinadas pela livre escolha das personagens, as
quais são conduzidas por sua constituição psicológica e pelas condições históricas, pode
representar um contato com o pensamento do alemão Friedrich Schiller, como aponta
Volobuef, ao falar de Patkull:

Por detrás da trama de Patkull sobressai uma concepção trágica típica de
Schiller: não é o destino supra-individual – coordenado pelas Parcas, tecelãs
do fio da vida – que dá as cartas e determina a sorte ou o azar. Pelo contrário,
são as condições históricas e políticas da época, e a própria constituição
psicológica, social e moral do personagem, que dirigem as decisões do herói
e conduzem seus passos.39

A mesma ideia se aplica a Beatriz Cenci. A jovem decide matar seu pai não por
determinação divina, mas por escolha própria, enxergando, no assassinato, sua única
forma de libertação.
Além da ausência da interferência divina, é possível notar outros pontos em
comum entre os dramas de Gonçalves Dias: o período histórico da Idade Média; o fato de
todas as personagens centrais terem sido retiradas da crônica histórica, o que pode
garantir, para o imaginário do público, maior autenticidade à obra, ainda que o autor
modifique os acontecimentos40; e algumas características típicas do gênero romântico –
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expressas no prólogo de Leonor de Mendonça –, como a linguagem prosaica, a mescla de
sentimentos elevados e baixos, a mistura de personagens nobres e pobres e temas fortes
(traição, incesto e assassinato).

3 BEATRIZ CENCI
Desenvolvida no período no qual Gonçalves Dias estudava em Coimbra, Beatriz
Cenci é considerada uma obra da sua juventude. Foi publicada após a morte do autor,
devido à censura que sofreu. Nesse drama gonçalvino, toda a ação dura cerca de 48 horas
e é dividida em cinco atos, característica que retoma a concisão clássica.
Embora a forma retorne à tragédia francesa, os temas que Dias aborda, ao contar
a história de uma família italiana real, estão voltados para o drama romântico. O autor
nos revela uma história de luta pela liberdade por parte de personagens femininas
submissas. A ideia de liberdade que Dias emprega está atrelada ao drama romântico, uma
vez que se concretiza por meio de uma ação livre de pulsões e com consciência moral,
sendo que essa clareza em relação às atitudes somente poderia surgir de personagens com
aprofundamento psicológico, característica do romantismo. Tal luta, então, é encabeçada
pela jovem Beatriz, que, após ser violentada por seu pai, decide, impulsionada pelo amor
que sente por Márcio, livrar-se do domínio do patriarca, planejando seu assassinato. Essa
decisão advém de uma mudança de postura da heroína: a garota sai da posição de
inocência e de passividade para tornar-se uma mulher determinada e ativa.
O primeiro ato é fundamental para compreender as características de D. Francisco
e para evidenciar seu desejo incestuoso. Além disso, evidencia a inocência de Beatriz,
que, desde o início, é alertada por sua madrasta, Lucrécia, sobre a necessidade de afastarse do próprio pai. Assim, destacam-se, nesse ato, a personalidade de D. Francisco, a
ingenuidade de Beatriz e a argúcia de Lucrécia.
A peça começa com uma família sem grandes conflitos aparentes. O pai está
preocupado com descobrir quem invade sua casa, por três dias consecutivos, para fazer
serenatas para sua filha. Essa preocupação poderia ser natural para um pai, mas D.
Francisco expõe sua violência e seu autoritarismo ao confessar a seu criado o desejo de
matar o sujeito que canta romances para sua filha: “– Foste imprudente. Em casos tais um
punhal bem comprido e fino, que fere silenciosamente – vale mais do que a multidão
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afanada que não sabe fazer senão tumulto”41. Além do discurso agressivo, o patriarca
demonstra muito incômodo pelo fato de o jovem cantar que sua filha era prisioneira: “D.
FRANCISCO (vivamente) – Pois ele chamou-a prisioneira? PAULO – E mais do que
uma vez, Senhor Cavaleiro42.
Ao fim da primeira cena do primeiro ato, depois de ter demonstrado seu caráter
agressivo, o patriarca revela o interesse sexual por sua filha, ponto fundamental para o
desenvolvimento da trama: “Beatriz... minha filha! Oh! por que foi ela a única mulher
que eu encontrei na minha vida, tão formosa, tão pura e tão candidamente inocente? Por
que me abraso eu todo quando penso nela? Minha filha! E que me importa?”43 Essa fala
evidencia que D. Francisco não sente qualquer tipo de remorso por deixar-se dominar
pelo desejo; ao contrário, reage de maneira inconsequente, dizendo o seguinte: “que me
importa?”. Dessa forma, no primeiro ato, o autor não deixa dúvidas sobre o caráter do
senhor Cenci, um homem agressivo, egoísta e refém de suas pulsões.
Beatriz surge, pela primeira vez, ao lado de sua madrasta, na segunda cena do
primeiro ato. No diálogo entre as duas, Lucrécia comenta sobre o período no qual Beatriz
viveu em clausura. Nesse momento, podemos perceber que a jovem não compreende o
motivo de seu pai tê-la trancado, durante toda sua infância, em um cômodo, evidenciando
sua inocência. Sobre o período de confinamento, a jovem apenas diz que sentia falta de
sua madrasta e medo da voz de seu pai:
D. LUCRÉCIA – E tu foste infeliz no teu desterro, minha filha?
BEATRIZ – Oh! não.
D. LUCRÉCIA – E que fazias tu?
BEATRIZ – Eu cismava.
D. LUCRÉCIA – Só?
BEATRIZ – Só; cismava na minha boa mãe, que me deixava ali sozinha
[...]
D. LUCRÉCIA – E teu pai não te visitava?
BEATRIZ – Ele, sim; porém naquele tempo não me parecia ser tão bom como
agora me parece. Tinha um não sei que na voz que me intimidava. 44

Em seguida, Lucrécia passa a falar de Márcio, rapaz que faz serenatas para
Beatriz. A jovem, então, demonstra sua pureza, afirmando insegurança quanto a um
possível encontro: “Tu não vês que eu tremo! Como poderei eu pronunciar uma palavra
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diante dele?! – Não tenho força! não tenho força!”45. Para ajudar o casal, Lucrécia propõe
um encontro secreto em seu aposento, para que, dessa forma, D. Francisco não impedisse
o diálogo entre os jovens apaixonados.
Demonstrando sua sagacidade, a madrasta pede que Beatriz não revele o encontro
a seu pai, alegando que poderia ser taxada de adúltera. Na verdade, Lucrécia Petroni
inventa essa desculpa, uma vez que a garota não tinha consciência dos desejos e das
intenções do pai. A inteligência de Lucrécia também é evidenciada uma vez que é ela
quem coloca em cena, por meio dos diálogos que conduz, temas delicados e importantes
para a trama.
Depois disso, ambas conversam sobre os saraus que ocorriam no palácio. A
apresentação do assunto é importante, por um lado, para destacar a timidez e a
insegurança de Beatriz; por outro lado, também descreve o tipo de sarau que D. Francisco
promovia, que envolvia um ambiente de devassidão. Em um primeiro momento, Beatriz
afirma que ficou envergonhada de participar do evento e de dançar, porque estava sem
Lucrécia e porque os presentes se vestiam de maneira vulgar: “D. LUCRÉCIA –
Vergonha! De quê? BEATRIZ – De toda essa gente que lá andava. Estavam homens e
mulheres meio vestidos; como os homens e as mulheres dos quadros de Guido”46.
Todavia, apesar da vergonha, Beatriz ficou encantada e deslumbrada com a
música e com as luzes do evento, mostrando que não compreendeu o contexto: “Oh! eu
gostei muito! Minha mãe, fazes mal em não querer ver daqueles saraus; são cousa
maravilhosa”47. Ainda assim, Lucrécia, mais uma vez, aconselha que sua enteada se
resguarde de seu pai e de seus amigos: “Não, mas torno a recomendar-te, - não te mistures
com essa gente!”48
As intenções do pai podem não parecer claras para Beatriz, mas Lucrécia
compreende bem o que ocorre e não deixa de se posicionar perante seu esposo:
D. FRANCISCO – Agora que estamos sós, D. Lucrécia, quereis tomar o
trabalho de me explicar a vossa repugnância de comparecer num sarau, para o
qual tão instantemente vos convido? [..]
[...] D. LUCRÉCIA – É porque é uma infâmia, D. Francisco, queredes vós
mesmo seduzir a vossa filha!49
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Além do conflito que existe entre eles por conta dos desejos de D. Francisco, no
primeiro ato, Dias apresenta um elemento de grande relevância para o drama romântico:
a conveniência como mote para um casamento. Francisco, apesar dos diversos bens, não
possuía a nobreza consanguínea. Em uma das passagens do primeiro ato, por exemplo,
Lucrécia, pertencente a uma nobreza falida, faz referência ao passado de Francisco,
quando ressalta a superioridade de sua família em relação à da dele:
D. LUCRÉCIA – Felizmente, senhor, eu nunca me assentei nas escadarias do
vosso palácio, e não mendiguei o título de vossa esposa; – muito antes que o
vosso nome fosse conhecido, mesmo pelos barqueiros do Tibre, o meu nome
de família – o apelido – dos “Petroni” figurava dignamente entre os mais
ilustres do seu tempo.50

Francisco, de origem plebeia, precisava “limpar seu sangue”, enquanto Lucrécia,
pertencente a uma família de nobres falidos, os Petroni, necessitava de dinheiro. Essa
situação vivida por Lucrécia evidencia um hábito dos séculos XVII, XVIII e XIX, época
em que o casamento era visto como negócio para a concretização de alianças entre
famílias e para a perpetuação do poder de um núcleo familiar, como aconteceu no caso
de D. Jaime: “A mulher é uma personagem fundamental das alianças que se contraem no
interior da aristocracia feudal. Oportunidade de ascensão social para o marido, vê-se, em
geral, relegada para uma condição inferior à que possuía em virtude dos casamentos
resultantes dessa estratégia.”51
Dessa forma, o primeiro ato já nos deixa um quadro das personalidades das três
personagens principais, além de iniciar uma discussão sobre a origem de D. Francisco e
de citar o amor entre Beatriz e Márcio.
No segundo ato, os problemas começam a surgir. É descrito o início do namoro
entre Beatriz e Márcio, com juras de amor e com promessas para o futuro. Além de
detalhar o amor entre o casal, o ato se volta para Lucrécia e para seu matrimônio com
Francisco, apresentando uma oposição entre uma relação baseada em sentimentos e outra
baseada em conveniência e concretizada pelo interesse.
Beatriz e Márcio têm a oportunidade de se encontrar e de conversar a sós. Durante
esse diálogo, Beatriz comenta, ainda sem ter compreensão a respeito do comportamento
doentio de Francisco, a possessividade de seu pai em relação à sua irmã, relembrando
como foi doloroso para o patriarca o casamento dela: “Foi um dia de luto para ele o dia
50
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em que minha irmã se casou!”52. Essa posição de luto pode levantar uma dúvida sobre o
fato de Francisco também ter interesses sexuais por sua primeira filha, como ocorreu na
história original.
Nesse mesmo ato, D. Lucrécia, mais uma vez, faz um alerta; desta vez, para
Márcio, sobre as dificuldades de obter a aprovação de D. Francisco para se unir a Beatriz.
Porém, Márcio, nobre orgulhoso de sua família e da posição social que ocupa, também
não compreende a mensagem de Petroni. O rapaz acredita que sua união com Beatriz será
fácil, uma vez que D. Francisco ficaria muito satisfeito com uma aliança com uma família
nobre, destacando, mais uma vez, a questão da importância da nobreza e dos casamentos
por conveniência:
D. LUCRÉCIA – E não receais que lhe falte a vontade de dar sua filha a quem
ele tão pouco conhece?
MÁRCIO – Está nas mãos dele conhecer-me quando tiver vontade para isso.
Eu sou o único descendente de uma família abastada e nobre. Meus pais me
legaram o seu nome e a sua nobreza adquirida no tempo das grandes ações e
dos feitos gloriosos: eu, se não a tenho aumentado, também não haverá quem
diga que a deslustro.53

Após a conversa com Márcio, Lucrécia vai ao encontro de seu marido, que sabe
como a madrasta facilitou a entrada do jovem para se encontrar com sua filha. Nesse
encontro, além de Lucrécia expor, novamente, as intenções de Francisco, aborda outra
situação que faz de seu matrimônio uma relação infeliz: as traições do marido e os
desrespeitos que sofre da sua parte, dos empregados e de suas amantes. Diante desse
cenário, ela afirma que optou por viver quase em clausura, para proteger sua própria
honra, já que os empregados a destratavam, e seu marido nada fazia: “D. Francisco,
tomastes pouco trabalho para me fazer respeitar pelos vossos escravos, a mim que sou
vossa mulher. Separo-me deles para que me não faltem ao respeito”54.
Além dos desrespeitos que sofreu dos empregados, Lucrécia discorre sobre os
insultos que ouviu das amantes de seu marido. É possível notar que, mais importante do
que a fidelidade, que não era um objetivo do casamento daquela época, Lucrécia se
incomoda com a exposição de sua imagem. O casamento deveria, então, preservar a honra
do casal, o que não ocorria com a família Cenci, fato que marcava, profundamente, D.
Lucrécia:
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D. LUCRÉCIA – Mil vezes vos tenho dito que estou bem longe de vos ter
amor, – depois daquele dia em que vos pedi a reparação de um insulto que me
fizera uma mulher da classe ínfima, e em que vós me espancastes porque essa
mulher era vossa manceba. Daí por diante para merecer igual tratamento do
nobre Cavaleiro, meu esposo, – não me tem sido preciso pedir reparação dos
insultos que por suas amásias me são feitos.55

D. Francisco culpa a esposa, que não sabia como lidar com ele. Além disso, em
sua fala, fica claro que, no casamento da corte, não era fundamental ter amor, mas apenas
conservar a honra:
D. FRANCISCO – É porque não sabei lidar comigo, D. Lucrécia. Pouco me
importam os vossos amores; - pouco me importa que tenhais um ou mil
amantes; porém já que vos não mostrais agradecida das ocasiões que procuro
para vos distrair, – ao menos quero que sejais condescendente: nada mais vos
peço.56

Embora Lucrécia compreenda todos os problemas existentes em sua família,
apresenta, ainda assim, um comportamento passivo. Reclama e faz alertas, mas não chega
a, de fato, tomar alguma atitude. Esse fato é importante, uma vez que a personagem, como
Beatriz, também passará por um processo de mudança, saindo de uma posição de
passividade para, então, tornar-se ativa.
Depois desse assunto, D. Francisco retoma o fato de a esposa ter ajudado Márcio
a entrar no palácio e ameaça acusá-la de adultério. O patriarca faz isso para obrigar
Lucrécia a comparecer ao sarau que promoverá, avaliando que sua presença é essencial
para que Beatriz participe do evento. Lucrécia, por sua vez, não quer prestigiar o sarau,
pois sabe o que o marido pretende fazer após o evento.
Assim, no segundo ato, ocorre o encontro entre Beatriz e Márcio, em que ambos
trocam juras de amor. Nesse ato, o tema da nobreza ganha força tanto por parte de Márcio,
que valoriza sua origem, quanto por parte de Lucrécia, que diminui as origens de seu
marido. Também no segundo ato, Dias faz uma crítica ao matrimônio realizado por
conveniência. Por fim, observamos que Lucrécia, apesar de ser esclarecida em relação ao
contexto familiar no qual está inserida, ainda age de maneira passiva.
No terceiro ato, o sarau acontece. Nesse evento, surge o irmão de Lucrécia,
Olímpio. A aparição dessa personagem é de grande importância, pois Dias aproveita para,
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por seu intermédio, fazer uma crítica à Igreja. Olímpio Petroni é um sacerdote que tem a
grande ambição de ocupar cargos de importância dentro da instituição. Por esse motivo,
resiste a ajudar sua irmã a sair de um casamento infeliz, com medo de que isso pudesse
afetar sua imagem:
PETRONI – Lucrécia, eu te farei o que te puder fazer; – informarei a S.
Santidade de tal proceder, – pedir-lhe-ei um divórcio em teu nome...
D. LUCRÉCIA (ironicamente) – Tens de lhe pedir o chapéu de cardeal! –
pedir-lhe duas graças talvez fosse o meio de não obter nenhuma.
PETRONI – Pensas bem. (meditando) Talvez fosse o meio de não obter
nenhuma.
D. LUCRÉCIA (encarando-o) – Que decides?
PETRONI – Eu verei, Lucrécia, eu verei!
D. LUCRÉCIA – Breve, Petroni: eu não posso esperar.
PETRONI (timidamente) – Talvez que alguns dos meus amigos se quisesse
encarregar desse negócio.57

Dessa forma, por meio do encontro com o irmão, Lucrécia percebe que não pode
contar com a ajuda de ninguém. Essa tomada de consciência é fundamental para que
decida lutar por sua liberdade. Isso dá início ao clímax da trama. Na festa de apresentação
de Beatriz à sociedade, os cavaleiros conversam sobre o luxo dos saraus dos Cenci e sobre
o fato de Francisco ter herdado uma riqueza. Com esse diálogo, podemos observar a vida
de usuário que Francisco leva, uma vida de riqueza, de luxo, de devassidão e de nenhum
trabalho:
STENO – Quanto ao sarau nada há que dizer, – são festas do nobre Cenci:
ninguém sabia ganhar tão bem como o pai, como ninguém sabe despender tão
magnificamente como o filho.
LEONI – E que boa vida, aqui se passe! É a festa perpétua dos cinco sentidos!
E quem tal diria vendo de fora o severo frontispício deste castelo! É como um
rosto de gigante.58

Além de darem mais detalhes sobre o perfil do anfitrião, esses convidados são
importantes por evidenciar as características das pessoas com as quais D. Francisco tinha
relação. São homens agressivos, que resolvem seus problemas com violência, da mesma
forma que Cenci faz:
LEONI – Por Deus, que és um Visconti! és um Visconti, que trazes uma espada
em vez de uma garrafa de veneno como usavam teus avós.
VISCONTI – Leoni!
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LEONI – Não te escandalizes! – então era moda, hoje não; – eis o caso.59

Ainda nesse ato, Beatriz é apresentada para a sociedade, como D. Francisco havia
planejado. O ato termina com Beatriz correndo ao encontro de sua madrasta, anunciando
que havia sido abusada por seu pai. Nesse momento, Lucrécia sugere uma vingança, ideia
que Beatriz rejeita.
No quarto ato, apresenta-se o clímax do drama. Lucrécia consola Beatriz e, mais
uma vez, sugere vingança. A jovem não concorda com a ideia e diz que prefere morrer.
Em seguida, D. Francisco aparece e dialoga com sua esposa a respeito de um pedido de
divórcio, que ela nega ter solicitado, dizendo que, sendo mulher, se fizesse tal pedido,
teria sua imagem rebaixada. Esse diálogo reforça, então, a ideia de submissão feminina,
já que, infeliz, a mulher pouco poderia fazer para mudar essa situação nos termos das
convenções sociais:

Não pedi um divórcio, D. Francisco, porque mesmo pedido por mim me seria
mais desonroso a mim do que a vós, – porque me seria preciso alegar fatos
pelos quais a mais tempo eu o devera ter perdido, porque eu não quero que
ninguém saiba que um homem (baixo) ousou tocar-me nas faces.60

Depois, Francisco conversa com Beatriz, para tentar acalmá-la. A jovem afirma
que deseja ficar enclausurada, recebendo apenas a visita de Lucrécia. Essa seria uma
forma de controlar seu ímpeto de vingança, sentimento que existia em seu ser por, em
suas veias, correr o sangue dos Cenci. Dessa forma, mesmo após ser violentada, Beatriz
rejeita a ideia de vingança. Embora sinta raiva, ainda não inicia sua luta pela liberdade:
[...] – Atendei-me, D. Francisco; eu vos dizia que a clausura é uma necessidade
para mim; e também uma necessidade para vós, D. Francisco! Eu sou vingativa
– vingativa em extremo – vingativa, como nem eu sabia! Deixai-me pois viver
onde eu não possa fazer mal. Notai que sou da vossa raça, e que o vosso sangue
me corre nas veias.61

D. Francisco não acredita na ameaça de Beatriz e afirma que, por compartilharem
o sangue, ela não deveria fazer ameaças, mas, sim, fazer o que deseja sem pensar a
respeito.
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Na cena seguinte, Márcio chega ao palácio com a intenção de pedir Beatriz em
casamento. Todavia, Francisco vai além em sua violência e expõe sua filha diante de seu
amado, obrigando a jovem a contar para Márcio o estupro que sofreu:
D. FRANCISCO – Beatriz, como ouvistes, o Sr. Márcio nos faz a honra de nos
pedir a vossa mão. Que dizeis (momento de silêncio). O Sr. Márcio tem todas
as qualidades para agradar a uma donzela de vossa idade e a um homem sisudo
como eu sou. É de uma família nobre, e o que mais é, de um sentir não vulgar.
À coragem dos seus avós reúne a mocidade, a candura e a franqueza. Não vos
parece que um donzel como o Sr. Márcio merece uma mulher jovem e formosa
como vós sois? Não vos parece que é digno de uma mulher inocente e pura,
que saiba que o possa amar com todas as veras do coração? (momento de
silêncio). Não vos parece que essa mulher não deveria ter segredos para com
ele, e que quando lhe dissesse – eu te amo; pudesse também repetir na sua
consciência; eu te posso amar?62

Ao ter que revelar sua “impureza” a Márcio, tendo a honra arranhada, Beatriz
deseja estar fora do domínio do pai e inicia sua jornada, de maneira ativa, para alcançar a
liberdade. Para isso, obtém a ajuda de seu amado e de sua madrasta, e, juntos, planejam
e executam o assassinato de D. Francisco.
O caráter de Márcio entra em contraste com o de Francisco não apenas por amar
Beatriz, mas, também, porque o jovem simboliza a nobreza de alma e a virtude, enquanto
o patriarca é usurário, violento e vil. Ao fim do quarto ato, Márcio evidencia essa
oposição, ao chamar D. Francisco para um duelo, para salvar a honra de Beatriz e de
Lucrécia, defendendo-as dos abusos do patriarca. Dessa maneira, há um embate entre um
homem considerado virtuoso e outro vil; entre um homem que legitima sua nobreza,
tornando-se um cavaleiro guerreiro, e outro que, distante das características nobres, não
vence batalhas, mas manda matar seus adversários:
MÁRCIO (caminhando para D. Francisco) – Bem mostrastes que não haveis
ganhado a vossa espada em campo de batalha.
[...]
MÁRCIO (batendo nos copos da espada) – Mas tendes alma tão vilã, que eu
me teria por desonrado se a minha espada se tingisse no vosso sangue.
Acautelai-vos, Senhor Cenci!
[...]
D. FRANCISCO (dá uma risada) – Vinde cá. (tomando-lhe a mão) Não
quereis manchar com o meu sangue a espada dos vossos avós; é essa uma honra
tal que eu humildemente me confesso indigno de a merecer. A minha espada,
dissestes, não foi havida em campo de batalha; não foi, – é certo. Mas acaso o
ignorais?63
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No penúltimo ato, observamos a mudança na personalidade de Beatriz. Se, logo
após a violência sofrida, ela não buscou vingança, essa situação se modifica quando é
exposta a Márcio. Ao ser humilhada, ela toma consciência de que, para ser livre, precisará
agir. Além disso, ainda no quarto ato, Márcio e D. Francisco entram em confronto.
No quinto ato, Beatriz compra a ajuda de Paulo, o fiel servo de Francisco, para
realizar o plano de assassinato. Caberia a Paulo deixar Márcio entrar no palácio e conduzilo aos aposentos de Francisco. A ideia era dar um sonífero ao patriarca, para que, quando
fosse surpreendido por Márcio, não conseguisse reagir. A jovem, na terceira cena,
evidencia que não elaboraria um plano de assassinato se não tivesse sido humilhada diante
de seu amado:
BEATRIZ – Eu lhe perdoaria tudo! Eu lhe perdoaria minha desonra – o meu
futuro sem esperança – e a condenação de minha alma, que depois dessa noite
fatal não pode ter um pensamento de piedade nem de resignação. Mas por que
me obrigou ele a corar diante de Márcio, – de meu nobre Márcio que eu tanto
amava, que ainda amo tanto?64

Beatriz age com determinação, mesmo correndo o risco de perder sua vida. Márcio
também expõe sua convicção, ao afirmar que, por amor, é capaz de trair a educação de
valores nobres que recebeu, assassinando um homem velho de forma conspirada, longe
do campo de batalha, como era esperado de um guerreiro:
Oh! meu pai, meu pai – não educaste teu filho com tanta solicitude, não
derramaste tantos princípios de virtude no seu coração inexperiente, não
derramaste tanto amor sobre a sua cabeça para que ele viesse agora apalpando
as trevas procurar um velho, a quem alguns dias apenas restam de vida, – e
assassiná-lo friamente no seu leito, que alguns dias mais, lhe serviria de
túmulo! – E pensar que eu seria feliz, se a não houvesse encontrado, ou que
tendo-a encontrado, ela me houvesse desprezado! Oh! não, eu teria morrido,
se me desprezasse e tu ficarias inulta! Serás vingada.65

O fato de aceitar a ideia de Beatriz aproxima Márcio do conceito de amor cortês,
apresentado por André Capelão, no século XII, que diz o seguinte: “O amante também
deve sempre oferecer seus serviços de bom grado a todas as damas e prestar-lhes
obediência, e precisa ostentar as virtudes da humildade, extirpando radicalmente o
orgulho que tenha de si”.66 Mesmo tendo consciência dos valores que aprendeu e de sua
posição na sociedade, Márcio não hesita em ajudar sua amada.
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Após organizar a entrada de Márcio no palácio, Beatriz age com malícia durante
o jantar com seu pai: insinua-se para ele, ao mesmo tempo em que coloca sonífero em sua
bebida. O patriarca, após a refeição, sente-se indisposto e vai ao seu quarto, onde está
Márcio. Beatriz e Lucrécia escutam um grito e vão até o aposento, quando D. Francisco
admite, sem remorsos, que matou o jovem Márcio, “– Posso eu viver sem ti? Ele me tinha
roubado o teu coração, – matei-o”67. Lucrécia, então, abandona sua posição de submissão
e diz para seu marido que colocou veneno no frasco que entregou a Beatriz, para vingar
sua honra e alcançar sua liberdade: “– A escrava vinga-se do Senhor que era um infame,
– e a mulher vinga-se do marido que era grosseiro e cobarde. Estás envenenado!”68
Apesar disso, D. Francisco consegue alcançar o punhal de Márcio e atinge
Lucrécia, matando-a. Beatriz termina a peça sozinha, mas está livre. No último ato,
observamos as mulheres agindo, efetivamente, para alcançar a liberdade. Beatriz deixa
de ser uma moça ingênua e, como sua madrasta, planeja, com convicção, o assassinato de
seu pai.
Gonçalves Dias se inspira em um acontecimento muito conhecido em sua época,
ocorrido em Roma, na Itália, em 1598. A história não foi trabalhada apenas por Dias, mas
foi retratada nas artes plásticas, com a tela do italiano Guido Reni (1600); em outras obras
literárias, como The Cenci, A Tragedy, in Five Acts (1819), de Shelley, Les Cenci (1837),
de Stendhal, e Les Cenci (1839-1840), de Alexandre Dumas. Portanto, isso demonstra a
atualidade de Dias ao escolher o tema69.
Todavia, torna-se importante citar que, embora esteja integrado aos
acontecimentos literários de sua época, é possível que Dias não tenha tido contato com a
obra de Shelley:

Por interessante coincidência, Percy Bysshe Shelley e Antônio Gonçalves
Dias, dois grandes poetas representativos de seus países, escolheram a lenda
dos Cenci para a estréia, o primeiro, na tragédia, e o segundo, no drama. Não
ficou somente nisto a coincidência: ambos escreveram as suas peças quando
se encontravam no estrangeiro: Shelley, na Itália; Gonçalves Dias, em
Portugal. Finalmente, as duas peças tiveram a mesma sorte impugnadas que
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foram pela censura teatral nos países de origem dos seus autores. O poeta inglês
tinha vinte e sete anos e, o nosso, vinte e um anos de idade quando
empreenderam essa ousada iniciação artística. Conheceria Gonçalves Dias a
obra de Shelley? Parece que não, pelo menos na época em que escreveu a sua
primeira peça. É lícito mesmo admitir-se que a sugestão desta tenha resultado
de contacto direto com a literatura italiana ou francesa.70

Porém, acredita-se que Dias tenha tido contato com a obra de Stendhal, que, além
de seu drama Les Cenci, também escreveu uma crônica, em 1839, para a Revue des Deux
Mondes, sobre a história da família italiana, a partir de relatos de cidadãos da época e de
documentos oficiais sobre os Cenci. Por meio da leitura dessa crônica, temos acesso a
algumas informações tidas como verídicas, que serão de grande relevância para
evidenciar os objetivos de Gonçalves Dias ao alterar alguns dos acontecimentos.
A crônica de Stendhal, intitulada Les Cenci, começa com a descrição do quadro
de Reni, exposto no Palácio Barberini, em Roma. Stendhal afirma que, na tela, a jovem
Beatriz é retratada como meiga, com traços delicados, enquanto outro quadro, também
exposto nesse palácio, apresenta sua madrasta, Lucrécia, com um olhar imperioso. A
partir desse contraste, o francês discorre sobre a história dessa família.
Francisco pertence a uma família abastada: é filho de Monsenhor Cenci, tesoureiro
da Igreja Católica. Em seu primeiro casamento, teve sete filhos; entre eles, Beatriz.
Depois do falecimento de sua esposa, casou-se novamente; desta vez, com Lucrécia, com
quem não teve filhos. A crônica conta que Francisco foi preso, por três vezes, pelo crime
que Stendhal chama de “amor infame”, porém o autor não chega a especificar de que se
trata. Além dessas prisões, é descrito como alguém que não acredita em Deus e que sente
grande prazer em enfrentar seus inimigos.
De acordo com a crônica, Cenci odiava seus filhos, tanto que construiu túmulos,
em seu palácio, para que pudesse ter seus cadáveres por perto. Chegou a mandar dois
estudarem na Espanha, mas parou de pagar a instituição. Com isso, os garotos tiveram
que retornar à Itália por meio de caridade, conseguindo de seu pai apenas uma pensão;
ainda assim, porque o papa lhe ordenou isso. Uma de suas filhas, para fugir de seu
domínio, escreveu uma carta para o papa Clemente VIII, pedindo ou que fosse enviada a
um convento ou para que se casasse com ela. O sacerdote escolheu a segunda opção.
Francisco, com medo de que Beatriz fizesse o mesmo, trancou-a em um dos quartos de
seu palácio, além de abusar fisicamente e psicologicamente da jovem.
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Beatriz conseguiu a ajuda de Monsenhor Guerra, homem que, possivelmente, era
apaixonado por ela. Guerra falou com o irmão mais velho da jovem, Giacomo, para que
planejassem o assassinato de seu pai. Para a execução do plano, contaram com a
participação de Márcio, vassalo de Francisco, muito apegado aos filhos do italiano. Além
dele, tiveram o apoio de Olímpio, um servo que foi expulso por Francisco do território de
Petrella. O plano era sequestrar o patriarca no caminho para sua casa de verão. Depois
disso, para afastar suspeitas sobre a família, pediriam um resgate, fazendo com que a
família tivesse de retornar a Roma, a fim de levantar a fiança exigida. A ideia era dizer
que os bandidos não esperaram por tanto tempo e mataram Cenci.
O plano não ocorreu como era esperado: o grupo se atrasou, e, com isso, Francisco
chegou em segurança a seu palácio. Então, Beatriz e Lucrécia lhe deram ópio e pediram
que Márcio e Olímpio o matassem. O assassinato foi cometido, e as mulheres levaram o
corpo para perto de uma árvore, para simular uma queda fatal. Após o ato, Beatriz
entregou o lençol que usaram para transportar o corpo, sujo de muito sangue, para uma
de suas empregadas, alegando ser consequência da menstruação. Esse fato foi relatado
pela lavadeira ao juiz, causando um estranhamento. Durante o desenrolar do processo,
Olímpio foi morto; Monsenhor Guerra fugiu; e Márcio confessou todo o crime.
Tanto os irmãos de Beatriz quanto Lucrécia, depois, também confessaram o ato,
mas a jovem se manteve firme, sem assumir sua culpa, até que foi levada diante de seus
familiares, que a fizeram confessar. Diante da comoção pública que a história causou, o
juiz adiou o julgamento por 25 dias, fazendo com que os advogados ganhassem mais
tempo para alegar legítima defesa. Nesse intervalo, Lucrécia, Beatriz e seus irmãos
puderam desfrutar, juntos, de um jantar. Todavia, mesmo com a pressão pública, em 11
de setembro de 1599, todos são condenados à morte, com exceção do irmão mais novo,
Bernard, que foi obrigado a ver a morte de todos os seus familiares, além de pagar à Igreja
400 mil francos. Lucrécia e Beatriz foram decapitadas, enquanto Giacomo foi
esquartejado.

3.1 AS MUDANÇAS NO FATO HISTÓRICO
A partir da crônica, poderemos observar que todas as alterações que Gonçalves
Dias realizou na história têm um objetivo específico para a trama e para evidenciar as
características das personagens. D. Francisco, por exemplo, foi um nobre italiano, mas,
na obra de Gonçalves Dias, aparece como alguém que enriqueceu por meio do trabalho.
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Seu pai, um barqueiro, fez a fortuna da família pela prática do comércio. Francisco herdou
sua riqueza, esbanjando-a em festas e com uma vida luxuosa, sendo um usurário. Tal
alteração é de grande relevância para que Dias pudesse diminuir a figura de Francisco,
uma vez que se beneficiava da usura, um dos sete pecados capitais.
Vale dizer que aqueles que viviam dos lucros dos juros, como D. Francisco, eram
criticados pela sociedade e pela Igreja. Os usurários, portanto, eram inimigos de Deus,
porque lucram sem trabalhar e sem respeitar o descanso; e roubavam o tempo das outras
pessoas, tendo em vista que seu lucro se encontra, justamente, na demora do pagamento,
que aumenta os juros:

[...] segundo Paolo da Certaldo, é melhor trabalhar inutilmente do que ser
ocioso inutilmente. Para quê conservar inactivos os capitais? Na cidade,
nenhum tesouro dorme; mesmo as coisas sagradas são trabalhosas; os corpos
santos, de quem as pessoas se aproximavam na sombra das criptas, saem das
igrejas, nos momentos de perigo ou de festa, e participam tanto na defesa da
cidade como as muralhas. Daí as invectivas dos clérigos contra os usurários —
ociosos —, que lucram ou engordam, dormindo [...].71

Além da usura, a origem burguesa de D. Francisco é citada, por diversas vezes, na
obra gonçalvina, como forma de depreciá-lo. Nesse aspecto, Lucrécia tem papel
fundamental, pois fala sobre esse assunto mais de uma vez, como acontece no desabafo a
seu irmão, Petroni: “– Sabes tu que injúrias vomitou ele contra o nosso nome, contra a
nossa família, – ele, um homem pervertido, um nobre com nobreza comprada [...]”72.
Beatriz cita, ainda, o fato de seu pai não pertencer à nobreza, quando o compara a
Márcio: “Escutai-me, cavaleiro, vós sois nobre – nobre de sangue – nobre de pensamento
– nobre como não é (com voz abafada) aquele homem que eu chamei meu pai”73.
Márcio, por sua vez, salienta que D. Francisco está em uma posição social inferior,
por vir da família de um mercador, e não da de um cavaleiro74, quando o desafia para um
duelo.
Assim, em Dias, a figura de D. Francisco sofre outro tipo de rebaixamento: na
Idade Média, burgueses eram vistos como figuras menores, como aponta Le Goff, ao
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dizer que, embora, a partir do século XIII, outras classes tenham surgido, o esquema
tripartite de clérigos, de cavaleiros e de lavradores ainda era bastante utilizado como tema
literário e ideológico:

Em geral, essa classe estraga-festas é a dos comerciantes, que marcam a
passagem de uma economia fechada para uma economia aberta e o surgimento
de uma classe econômica poderosa que não se contenta em se submeter à classe
clerical e à classe militar. Vê-se muito bem como a sociedade medieval
tradicional tentou essas soluções imobilistas ao ler em um sermão inglês do
século XIV que “Deus fez os clérigos, os cavaleiros e os lavradores; mas o
demônio fez os burgueses e os usurários75

Diante desse cenário, a compra de um título de nobreza se torna uma questão
importante para a ascensão social. Pertencer a essa classe era uma questão muito mais do
que econômica: significava honra e status. O Romantismo, então, começa a apresentar o
conflito entre as camadas sociais, postura que era inovadora para a época. O fato de
Gonçalves Dias desenvolver uma peça com um burguês usurário que compra seus títulos
e que entra em conflito com a nobreza torna a obra moderna para sua época, colocando
em destaque o confronto entre as classes.
Além disso, ao analisarmos a personagem do ponto de vista psicológico, notamos
que, na versão gonçalvina, Francisco é descrito como um homem autoritário que, por
meio da violência, controlou os salteadores, como contou a Márcio:

Os salteadores que habitam nestas circunvizinhanças, cujos esconderijos talvez
possais alcançar com a vista – lá – bem longe – de qualquer das janelas deste
castelo, que eles nunca ousaram profanar, apesar das riquezas que nele se
contêm; – os salteadores de Rocca Petrella, dizia eu, que sabem quanto pesa
um fendente calado pelo meu braço, e como é fina a têmpera da minha espada,
ouvindo pronunciar o meu nome, sentem mais terror do que aos nomes de
Átila, de Alboni ou de Astolfo sentiam vossos avós.76

Em sua intimidade, essa personalidade agressiva é potencializada por sua
possessividade e desconfiança de que alguém pudesse aproximar-se e roubar sua filha.
Esse medo de perder o controle sobre Beatriz fica evidente logo na primeira cena, quando
Francisco surge coberto por suspeitas a respeito de quem fazia serenatas para sua filha:

D. FRANCISCO (sério e preocupado) E PAULO
D. FRANCISCO – E tu viste-o, Paulo?
PAULO – Como vos vejo, Senhor Cenci.
D. FRANCISCO – E ele estava...
75
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PAULO – Do lado do castelo, que dá sobre o parque: – mesmo por baixo das
janelas da Senhora D. Beatriz.77

O patriarca é a soma de todos os vícios da tirania: “o individualismo extremado,
a avidez por bens materiais, o poder exercido pela força bruta, a sexualidade
exacerbada.”78. Cenci acredita que conquistar tudo o que deseja, mesmo que por meio da
força, é um sinal de liberdade. Todavia, não compreende que está agindo apenas em nome
de seus impulsos. Dessa forma, embora seja senhor, não deixa de ser escravo,
distanciando-se do ideal de liberdade.
Esse distanciamento ocorre ao interpretarmos as ações de Francisco por meio das
ideias de Friedrich Schiller, que dizia, com base em Kant, que o indivíduo preso aos
impulsos naturais e à sensibilidade física deixa de ser livre, conforme se verá mais
adiante:

Enquanto o homem era apenas escravo da sensibilidade física, sem ter
encontrado saída alguma do estreito círculo das necessidades, e ainda não
pressentia em seu peito a alta liberdade demoníaca, a inapreendível natureza
só podia lembrar-lhe os limites de sua imaginação, ao passo que a natureza
destruidora (verderbende Natur) lhe lembrava a sua impotência física. 79

Além da alteração na origem de D. Francisco, na crônica histórica não se tem
notícias de uma possível infertilidade de Lucrécia, embora o casal não tivesse tido filhos.
Porém, na história gonçalvina, é dito, claramente, por meio de Cenci, que a mulher é
estéril:

D. Lucrécia Petroni, minha esposa, é estéril; nenhum filho sequer me tem dado
para malograr as esperanças desses que de mim dependem, que vivem de mim,
e que talvez a estas horas já tenham encomendado a alguns desses
inteligentíssimos alquimistas da Itália algum filtro salutar que poupe ao seu
velho pai os incômodos da velhice!80

Dias apresenta esse fato para que Francisco tenha elementos para humilhar sua
esposa. No trecho citado, o patriarca diz a seu empregado que não tem motivos para se
alegrar por ter sua esposa e seus filhos. Em relação a seus herdeiros, sua reclamação se
deve aos fatos de terem feito denúncias contra ele na Santa Sede (denúncias que não são
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detalhadas no drama, ainda que sejam citadas); e de, segundo Francisco, desejarem sua
morte. Por sua vez, Lucrécia não lhe trouxe felicidade, justamente, por não poder
engravidar. Com isso, ele perdeu suas chances de ter um novo herdeiro, o que faria com
que os filhos, que o denunciaram à Santa Sede e que desejavam sua morte, deixassem de
herdar a sua fortuna.
Todavia, a importância de Lucrécia na trama está no fato de ser a personagem com
maior lucidez: observa todos os acontecimentos de maneira consciente e critica alguns
hábitos de seu marido, como seus saraus pouco respeitáveis e suas amantes. Além dos
abusos em relação a si, fica assombrada com a atração doentia que D. Francisco sente por
sua filha. Enquanto Beatriz se mostrava ingênua, sua madrasta alertava a jovem para o
comportamento de seu pai, como se, de alguma maneira, pudesse fazer-lhe mal:
BEATRIZ – Eu caí na cama sem sentidos, e tudo se sumiu como por
encantamento! Diga: – não te parece que meu pai deu aquela festa por amor de
mim?
D. LUCRÉCIA – Sim, foi por amor de ti; mas guarda-te de teu pai!
BEATRI – De meu pai?!81

Assim, durante todo o drama, Lucrécia apresenta um esclarecimento sobre os
acontecimentos e tenta intervir com seus conselhos.
Ao drama brasileiro, é acrescentada a figura do irmão de Lucrécia, Olímpio
Petroni. Como pudemos observar na crônica de Stendhal, Olímpio não era cunhado de
Francisco, mas, sim, um servo expulso de Petrella. Gonçalves Dias, possivelmente, fez
essa modificação para introduzir na trama uma figura da Igreja e, assim, apresentar
algumas críticas à instituição. Como vimos, Olímpio, mesmo sendo padre, demonstra
resistência em ajudar sua irmã, para não se indispor com a instituição. Mais do que pensar
na felicidade do povo e na sua condução para um caminho de justiça e de retidão, o padre
se preocupava com sua posição na hierarquia da Igreja. Além disso, em diversos
momentos da peça, D. Francisco e Lucrécia afirmam que a instituição se deixa vender,
não cumprindo com a doutrina cristã, em troca de dinheiro:
D. FRANCISCO – [...] que vos posso prolongar a vida no meio de tormentos,
e que depois de tudo isso ainda me resta dinheiro para comprar o silêncio dos
vossos ou a impunidade do Santo Padre? Sabeis?! [...]
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E não imaginastes que eu, o velho D. Francisco, que açaimei a ira dos
salteadores com o terror do meu nome, eu, que governo o consistório e a cúria
romana com a substância dos meus cofres, [...]82

D. Francisco, no primeiro ato, também comenta com seu empregado que, ao ser
denunciado por seus filhos à Santa Sede, teve de comprar sua absolvição perante à
instituição religiosa:
– Cobardes! Ingratos, que denunciaram seu pai à santa Sede! – Tão cobardes!
tão ingratos como esse velho avarento a quem vós outros chamais Santo Padre;
– mesmo esse velho que esquadrinha pretextos para me obrigar a comprar a
sua justiça, os despediu vergonhosamente da sua presença!83

Além de Francisco explicitar os interesses financeiros da Igreja, Olímpio, ao
hesitar interceder por sua irmã junto ao papa, mostra o egoísmo e a vaidade presentes na
instituição.
A figura de Márcio ganha traços de caráter diferentes daqueles da personagem da
crônica histórica. De acordo com o registro de Stendhal, ele era um servo de Francisco
que tinha muito apreço por seus filhos. Entretanto, Gonçalves Dias optou por colocá-lo
na posição de nobre, mudança importante para criar o conflito entre as classes, tema que,
até então, não era comum na dramaturgia brasileira. Como nobre, Márcio sempre se
mantém com altivez diante de Francisco, já que são sempre comparados. Assim, o duelo
entre um nobre e um usurário representa uma quebra em relação à forma da tragédia
francesa, que não permitia, em suas peças, a presença de um protagonista sem caráter
nobre.
Como dissemos, Márcio é essencial para encenar o amor cortês, pois, a partir do
sentimento repentino entre ele e Beatriz, Gonçalves Dias se apropria de um conceito de
amor desenvolvido no século XII: a paixão que surge de forma espontânea e
abruptamente. A época romântica revisitou o amor cortês. Por isso, alguns valores
medievais84, como a coragem em combate, a audácia e a servidão amorosa, aparecem na
relação entre Márcio e Beatriz. Durante o encontro, Márcio exalta Beatriz, ao mesmo
tempo em que se rebaixa, uma vez que se coloca como escravo, além de afirmar temer
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que a moça deixe amá-lo, já que não consegue ser tão jovial85. Ademais, coloca-se à
serviço da jovem, tanto que aceita, como comentamos, integrar o seu plano de assassinato.
O amor cortês pressupõe, além da vassalagem amorosa, a fidelidade expressa no
momento no qual o cavaleiro, diante de sua musa, de joelhos, apresenta sua homenagem
musical e jura ser-lhe fiel:

O amor pressupõe também um ritual: o domnei ou donnoi, vassalagem
amorosa. O poeta conquistou sua dama pela beleza de sua homenagem
musical. De joelhos, jura eterna fidelidade, tal como se faz a um suserano.
Como garantia de amor, a dama oferecia ao seu paladino-poeta um anel de
ouro, ordenava-lhe que se levantasse e beijava-lhe a fronte. Doravante, esses
amantes estarão unidos pelas leis da cortesia: o segredo, a paciência, a
moderação, que não são exatamente sinônimos de castidade, como veremos, e
sim de retenção... E, sobretudo, o homem será o servo da mulher. 86

O jovem Márcio, além de ser fiel à Beatriz e se colocar em uma posição submissa,
ao se dizer escravo, expõe sua coragem, não demonstrando medo da morte, se isso fosse
necessário para provar seu amor. Isso ocorre porque a ideia de amor cortês se vinculava
à morte87, na medida em que supunha que esse amor duraria para além deste mundo, não
existindo prova maior do que renunciar à própria vida:
MÁRCIO – Ah! não me fales assim, que me enlouqueces! Beatriz, Beatriz,
também eu te quero ver, – quero ver-te sempre, minha doce Beatriz. – Vem –
senta-te – aqui – a meu lado...
BEATRIZ – Não, aqui a teus pés.
MÁRCIO – Aos pés do teu escravo!
BEATRIZ – Meu escravo e meu senhor.
MÁRCIO – Teu senhor, meu anjo! Oh! que me fora pouco um trono para
pagar-te essas palavras tuas tão singelas, tão nuas que me vêm direitas ao
coração!
BEATRIZ – E tu mas querias pagar?
MÁRCIO – Com o meu sangue, se o pudesse.
BEATRIZ – Prodígio! E o que te ficaria para me dares a mim?
MÁRCIO – Minha alma – para que fosses minha.88

No diálogo transcrito, observamos as características da vassalagem: a submissão
tanto por Márcio quanto por Beatriz, que se refere ao amado como “meu senhor”; e a
entrega que Márcio faz da própria vida, para, então, dar à amada sua alma, na expectativa
de perpetuar seu amor.
“MÁRCIO – Então, Beatriz, também eu me arreceio de que em breve te desgostes de mim, porque não
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Assim, Gonçalves Dias, ao apresentar esse amor, contrapõe-se à sociedade na qual
vivia, do século XVIII89, que promove casamentos feitos com objetivos sociais e
econômicos, uma vez que Beatriz e Márcio se amam sem interesses e desejam uma união
sem conveniências, baseada apenas na atração mútua.
Em outras modificações realizadas por Gonçalves Dias, em Beatriz Cenci, está a
exclusão de algumas personagens do episódio histórico, como os irmãos de Beatriz,
apenas citados no início, no primeiro ato, como figuras distantes daquele contexto
familiar. No drama, Lucrécia e Beatriz estão sozinhas, à mercê de Francisco, o que
aumenta a solidão das figuras femininas.
Com a exclusão dos irmãos de Beatriz, coube apenas às duas mulheres, que foram
violentadas sexualmente e moralmente, agir em busca de ajuda para sua defesa, contando
com o apoio de Márcio e de Paulo, o fiel servo de D. Francisco, que aceita ajudar a jovem
em troca de dinheiro. Ambas articulam, racionalmente, o assassinato de Francisco, tendo
completa consciência de que tal ação significaria, para elas, o único caminho para a
liberdade.

Beatriz, filha do primeiro casamento, e Lucrécia, segunda esposa de Francisco
Cenci, continuam a ser, no drama, as idealizadoras de seu assassínio[...] Mas,
dos dois executores materiais do crime, ambos na vida real casados e movidos
ao menos em parte pelo dinheiro, um, Olímpio, transfigurando-se na peça em
padre e irmão de Lucrécia, nega-se a participar do projeto; e o outro, Márcio,
ascende à posição de amante de Beatriz[...]90

A Beatriz de Gonçalves Dias também se torna um pouco diferente. Na história
real, não se tem notícias de uma postura ingênua, incapaz de perceber os abusos dos quais
era vítima. A Beatriz italiana viu o sofrimento de seus irmãos e sempre foi violentada
fisicamente e psicologicamente. No drama gonçalvino, no início da obra, a jovem chega
a parecer deslumbrada com todo o luxo que a envolve: “Estas salas são grandes,
suntuosas, bem adornadas... Minha boa mãe, não é verdade que deve ser bem feliz quem
vive neste palácio?”91. Esse encantamento ocorre quando é liberta da clausura imposta
por seu pai, por quem não guardava mágoas.
“Durante todo o período colonial, os casamentos faziam-se sob a égide das razões ou interesses
familiares. Pais, tutores ou outros responsáveis decidiam que alianças seriam contraídas pelos filhos ou
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D. FRANCISCO - Sim, teu pai que te ama, que te quer, e muito. Diga, Beatriz,
já te esqueceste de que por muito tempo te deixei vegetar sozinha no meio de
quatro paredes – nessa idade em que o mundo nos parece tão belo, e nos oferece
tantos atrativos?
BEATRIZ (abraçando-o) - Oh! Nunca me lembrei de tal!92

Esse posicionamento ingênuo visa a evidenciar a mudança de comportamento, a
partir da tomada de consciência contra o domínio de seu pai, que atrapalha a concretização
de seu amor. Ocorre, então, uma valorização do sentimento amoroso fundamental para o
drama romântico. Beatriz, com o apoio de sua madrasta, passa por um processo que vai
da submissão até a busca de sua liberdade. Essa transição é importante para compreender
a inovação que Gonçalves Dias propõe ao levar Beatriz a tomar os rumos de sua própria
vida, escolhendo reagir contra a violência do pai, a partir do momento no qual se apaixona
por Márcio. A jovem, portanto, passa a conduzir seu destino, como afirma Décio:

Se o primeiro encontro entre Beatriz e Marcio dá-se indiretamente, à maneira
italiana, através de uma serenata noturna, não demora para que o amor se
declare de viva voz, com uma espontaneidade e franqueza que contrasta com
o decoro clássico, ainda mais porque a iniciativa amorosa não se restringe ao
homem. A moça encanta-se de imediato com a presença do rapaz, até então
conhecido apenas pela voz, e não esconde o seu prazer.93

O início dessa mudança de atitude pode ser observado no diálogo que a jovem tem
com seu amado durante o primeiro encontro, quando abandona a passividade, elogia a
beleza de Márcio e lhe pede para tocar em seus cabelos:
BEATRIZ (esquivando-se) – Márcio, como tu és belo! como tens gentil
presença, meu Márcio! – Senta-te. – Deixa-me ver bem o teu rosto; – andava
sequiosa por to ver bem de perto. (encarando-o) Como tu és belo! que negros
que são seus cabelos! (concertando-os) Quero anelá-los bem anelados em roda
da tua cabeça...Ah! não olhes para mim, que se me olhares...94

Tal mudança de personalidade é comum nas personagens do drama romântico,
que são constituídas por contrastes, fazendo com que se alterem durante a trama:

Esta ambiguidade moral, derivada metafisicamente do dualismo cristão, como
vimos, e psicologicamente de certos protagonistas de Shakespeare, corroídos
pela dúvida, ou de Byron, tentados pelo mal, é a chave do herói romântico, tal
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como o projetará o teatro entre 1830 e 1840. Tudo nele é luz e trevas, afirmação
e dúvida, ternura e violência, crença e desespero, dedicação e egocentrismo,
insolência e humildade, fraqueza e força, amor e ódio à humanidade. 95

Gonçalves Dias não apresenta a personagem feminina como um anjo idealizado.
Para ele, “toda criatura humana é substancialmente um anjo, atirado ao inferno de
contradições e equívocos da existência”96. Beatriz, ao mesmo tempo em que é inocente e
recatada e em que se envergonha com o baile que seu pai promove e com seus convidados,
sente orgulho do luxo do palácio. Quando encontra com Márcio, declara-se para ele e toca
em seus cabelos e em sua mão. Essa atitude não exalta a pureza, mas destaca que a jovem
é, antes de tudo, humana. De moça envergonhada e insegura, passa a ser responsável por
seu destino e decide quando e como seu pai será assassinado, não hesitando na execução
do plano. Porém, ao fim, quando descobre que seu amado foi assassinado, a jovem se
modifica novamente, assumindo uma posição de penitência:

À execução da vingança, Beatriz se transfigura completamente. Enquanto
procura entreter o pai afim de fazê-lo beber o vinho envenenado, Beatriz se
conduz com êle como uma amante ladina, dando-lhe a entender fingidamente
que obedeceria daí por diante a todos os seus caprichos. Quando Francesco
Cenci, já tendo ingerido o vinho, descobre o plano engendrado contra a sua
vida e insinua ter assassinado Mársio, Beatriz se penitencia, intimidada e
humilde, da intenção de exterminá-lo dizendo-lhe: Quis Deus que vos
salvásseis; o que êle faz é bem feito; eu me arrependo do que intentei fazer;
do fundo do coração, do fundo d 'alma, eu me arrependo de o ter querido
fazer... Mas vós, Senhor, vós, — cavalheiro, valente e nobre... não... não o
matastes, dizei-o — dizei-o que esta incerteza me sufoca.97

Portanto, podemos dizer que Gonçalves Dias realiza mudanças no fato histórico
para evidenciar alguns temas: a inserção da liberdade como motivação do plano de
assassinato elaborado por mulheres; a crítica às uniões por conveniência, ao apresentar
os problemas no casamento de Lucrécia e de D. Francisco, em oposição ao amor que
surge entre Márcio e Beatriz; a crítica à Igreja, ao criar a figura do irmão de Lucrécia,
Olímpio; e o conflito de classes entre a burguesia e a nobreza.

3.2 O DISCURSO DA HISTÓRIA E O DISCURSO DA ARTE
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Ao se apropriar de um fato histórico para desenvolver sua obra literária,
Gonçalves Dias organizou e arranjou os detalhes de forma que constituíssem um
espetáculo. Assim, ao falarmos da “verdade histórica” de uma obra literária, faz-se válido
retomar a ideia apresentada, por Aristóteles, em sua obra Poética, em que discorre sobre
a diferença entre o discurso da história e o discurso da arte. O filósofo afirma que a arte
visa a representar o geral98, na medida em que os elementos de um dado enredo são
“prováveis” ou “necessários” diante de uma determinada narrativa ficcional, sendo,
portanto, universais/gerais para aquele contexto; enquanto a história procura representar
o particular, eventos de um local específico, que de fato ocorreram, em um momento
preciso, diante do mosaico de acontecimentos da história. Com isso, o poeta se refere aos
eventos que poderiam ocorrer, em oposição ao historiador, que se volta para o que houve
de fato:

Também fica evidente, a partir do que foi dito, que a tarefa do poeta não é a de
dizer o que de fato ocorreu, mas o que é possível e poderia ter ocorrido segundo
a verossimilhança e a necessidade. Com efeito, o historiador e o poeta diferem
entre si não por descreverem os eventos em versos ou em prosa (poder-se-iam
apresentar os relatos de Heródoto em versos, pois não deixariam de ser relatos
históricos por se servirem ou não dos recursos da metrificação), mas porque
um se refere aos eventos que de fato ocorreram, enquanto o outro aos que
poderiam ter ocorrido. Eis por que a poesia é mais filosófica e mais nobre do
que a história: a poesia se refere, de preferência, ao universal; a história, ao
particular.99

Gotthold Ephraim Lessing concorda que o historiador e o autor dramático têm
funções diferentes. Para o alemão, o autor dramático até pode se valer de um fato
histórico, não para apresentá-lo como ocorreu, mas para iludir e assim comover o público
com sua interpretação dos acontecimentos, como fez Gonçalves Dias ao utilizar uma
história real para abordar o tema da liberdade:

É que o autor dramático não é um historiador; não relata o que, nessa época,
se acreditava que acontecera, antes faz desenrolar outra vez os acontecimentos
perante os nossos olhos; e fá-lo acontecer não apenas por amor à verdade
histórica, mas com uma intenção totalmente diferente e superior; a verdade
histórica não é o seu objetivo, é apenas o meio para atingir este objetivo; ele
quer iludir-nos, e comover-nos iludindo-nos.100
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Dessa forma, como o autor dramático busca apresentar os questionamentos
humanos, sua obra não está vinculada à história e permanece no campo da estética: “A
consideração da forma dramática como não vinculada à história significa, ao mesmo
tempo, que o drama é possível em qualquer tempo e pode ser invocado na poética de
qualquer época101”. Portanto, os objetivos são diferentes: a literatura se propõe a ser mais
filosófica, já que não fica presa a simples representação dos acontecimentos:

Sem justificação, parte-se do princípio que é uma das funções do teatro
conservar a memória dos grandes homens; para tal temos a história, não o
teatro. No teatro não devemos aprender o que um ou outro indivíduo fez, mas
antes o que cada ser humano, com um determinado carácter, fará em
determinadas circunstâncias. A intenção da tragédia é bem mais filosófica do
que a intenção da história; e é rebaixá-la se fizermos dela um mero panegírico
de homens célebres, ou se fizermos até mau uso dela para alimentar o orgulho
nacional.102

Dado que o discurso da arte é diferente do discurso da história, ao observarmos a
relação da obra do maranhense com o fato histórico italiano, torna-se interessante retomar
o prólogo a Leonor de Mendonça, para analisarmos como Dias emprega o acontecimento
histórico para alcançar seu objetivo de refletir sobre a sociedade e assim alcançar o
filosófico, ao falar sobre a liberdade. Nesse texto, para falar da morte de Leonor de
Mendonça, são apontados dois possíveis caminhos: o da verdade moral e o da verdade
histórica. No primeiro, Leonor seria culpada e condenada, apresentando um drama com
forte apelo didático. Haveria uma paixão forte e uma luta entre os sentimentos da mulher
e os da esposa; entre a mãe e a amante, evidenciando o dilema entre o dever e a paixão e
tendo, como fim, o remorso, o castigo e, portanto, a edificação moral. Na verdade
histórica, Leonor seria inocente e castigada, estando desesperada ou resignada, afastandose do remorso, que é mais instrutivo. Então, o autor opta pela segunda opção:

Por que então segui o pior? É porque tenho para mim que toda a obra artística
ou literária deve conter um pensamento severo: debaixo das flores da poesia
deve esconder-se uma verdade incisiva e áspera, como diz Victor Hugo – em
cada mulher formosa há sempre um esqueleto.103

A opção de Gonçalves Dias pela “verdade histórica” demonstra um traço de seu
compromisso com as questões de seu tempo, uma vez que o maranhense não quer
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moralizar, mas, sim, propor uma reflexão sobre as condições históricas e sociais, assim,
ele se baseia em acontecimentos históricos sem deixar de alterá-los para evidenciar as
contradições humanas. Para ele, mais do que desenvolver uma história repleta de intrigas
e de cunho moral, era preciso apresentar a verdade, que nada tem de fatalidade divina e
deriva dos hábitos e dos costumes da sociedade. No caso de Leonor, a fatalidade é a
obrigação imposta pelo costume de que o homem, membro da nobreza, tem de se casar
para dar continuidade à família; e pela convenção que determina que a esposa seja
submissa – a eterna sujeição das mulheres.
Isso ocorre, também, em Beatriz Cenci. Ao escolher representar uma jovem que
se rebela contra o pai, Dias se opõe à edificação moral, que espera que uma moça honrada
não assassine o próprio pai. Para isso, chega, até mesmo, a dignificar a figura de uma
mulher que comete um crime, visto que pinta o ato como a única alternativa para Beatriz
ser livre do domínio de um pai autoritário e violento.
Nesse sentido, Gonçalves Dias retrata Beatriz como uma mártir, como uma
heroína que lutou contra a tirania de seu pai e contra a conivência dos hábitos sociais, da
mesma forma que a Beatriz de Shelley: “[...] a Beatriz recriada por Shelley não se
contentou com golpear um pai incestuoso e truculento, mas insurgiu-se também contra a
Providência encarnada nos homens da Igreja e da Lei que deixavam os tiranos agir e se
mostravam implacáveis com os vingadores104”.
Todavia, por desenvolver uma tragédia, Shelley ainda busca, com sua peça,
defender a moralidade:

Quanto à finalidade de sua peça explica que o fim moral mais elevado a que se
poderia propor a alta tragédia era a de ensinar o coração humano, por suas
simpatias e antipatias, a se conhecer a si mesmo, porque, na medida
progressiva da aquisição desse conhecimento é que o ser humano se torna
melhor. Cingindo-se a esse princípio, Shelley condena o ódio e o espírito de
vindicta105.

Diante disso, compreendemos que Gonçalves Dias introduz outra inovação: a de
que a arte deve representar as profundas contradições e os conflitos humanos, com
objetivo de analisar e de refletir. Para alcançar essa inovação, o drama gonçalvino, em
Beatriz Cenci, difere, novamente, do fato histórico, ao renunciar ao julgamento, evitando
moralizar a obra com a apresentação de sua condenação.
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Essas mudanças no acontecimento histórico ressaltam que os pontos centrais das
peças gonçalvinas são o sentimento amoroso das personagens e a crítica ao despotismo
do patriarca burguês, deixando de ter, como objetivo, a simples exaltação da moral.
Beatriz, por exemplo, ao mesmo tempo em que fere a convenção moral – quando age de
maneira contrária ao que é esperado de uma jovem inocente e pura, assassinando seu pai
–, não deixa de defender a virtude, pois reage a uma violência. Busca sua liberdade da
única maneira que acredita ser possível no contexto em que está inserida.
Por sua vez, Lucrécia, ao mesmo tempo em que fere a convenção moral de uma
boa esposa, que deve ser servil e recatada, não deixa de defender a justiça. Isso ocorre ao
se preservar das agressões e das omissões de seu marido e ao ajudar Beatriz a sair de uma
situação de violência, incentivando a jovem a viver o amor escolhido. Dessa forma,
podemos notar que Gonçalves Dias, enquanto coloca essas figuras em uma posição de
enfrentamento em relação à convenção moral, ressalta a justiça como a justificativa das
atitudes das personagens, ignorando uma simples exaltação da moralidade.
A obra gonçalvina mostra que agir de maneira virtuosa não significa seguir as
convenções sociais. Francisco sucumbiu a suas inclinações naturais; no caso, seu desejo
sexual. Com isso, feriu a liberdade de Beatriz e de Lucrécia, que, por sua vez, não se
mantiveram em posição de resignação e de subordinação.
Ainda sobre a verdade histórica, também no prólogo, Dias apresenta sua
concepção de fatalidade, fundamental para compreender seus dramas. Para o maranhense,
a fatalidade se afasta do modelo mitológico, que a define como uma força que escapa à
condição humana e que está ligada a uma intervenção divina. Gonçalves Dias seculariza,
com Victor Hugo, o princípio de “fatalidade”, quando o concebe como resultado dos
hábitos e dos costumes:

É a fatalidade cá da terra a que eu quis descrever, aquela fatalidade que nada
tem de Deus e tudo dos homens, que é filha das circunstâncias e que dimana
toda dos nossos hábitos de civilização; aquela fatalidade, enfim, que faz com
que um homem pratique tal crime porque vive em tal tempo, nestas ou naquelas
circunstâncias.106

Para Décio de Almeida Prado, o conceito de “fatalidade”, hoje, é chamado de
“determinismo”: “O nome atual dessa fatalidade, ninguém o ignora, é determinismo,
palavra que mal surgia a essa altura do século XIX [...] Socialmente, a determinação é a
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do forte sobre o fraco. Em primeiro lugar, a subordinação da mulher ao homem”107. Dessa
maneira, os acontecimentos de Beatriz Cenci estão ligados, intrinsecamente, às questões
sociais: à condição social de Francisco, que, por ser muito rico, acredita que pode dispor,
da maneira que bem entender, da vida de todos, como se fossem objetos; e ao lugar social
da mulher, cuja alardeada submissão fez com que Beatriz e Lucrécia fossem vítimas das
arbitrariedades de D. Francisco.

3.3 A SUBMISSÃO FEMININA
Para compreender o desfecho trágico de Leonor de Mendonça e de Beatriz Cenci
é preciso observar, como está dito no prólogo, a “fatalidade da eterna sujeição das
mulheres”, juntamente com o constante domínio da figura do patriarca autoritário
presente nos dramas gonçalvinos. Essa crítica que Dias faz em relação ao patriarcado
estava presente, também, em seus poemas, como em O Donzel. Nesse poema de Segundos
Cantos, o maranhense exalta a figura de um jovem fidalgo apaixonado que vai ao
encontro de sua amada, opondo-a aos homens velhos, que são incapazes de amar:

Velhos que a vida viverão,
Que já não sabem viver,
Que sobre a terra dos vivos
Não têm de que ter praser,
Uns aos outros se perguntão,
Quando em paz descansarão!
Já vivestes vossa vida,
Já não tendes coração!
Tendes o corpo alquebrado,
Tendes morto o coração,
Tendes a alma desmaiada,
Nem sentis uma affeição108.

No caso de Beatriz Cenci, é importante destacar, com o domínio masculino, o
orgulho e a característica despótica de D. Francisco, “tem o arrojo, o atrevimento de vir
dar serenatas à minha filha, que eu amo, que eu estimo, – isto no meu Palácio – dentro do
meu próprio parque”109. Suas ações não são justificadas pelo amor, mas, sim, pelo
egoísmo, além do fato de crer que pode comprar tudo com sua fortuna, incluindo as
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pessoas, como acontece quando diz que se casou com Lucrécia na época em que era bela,
como um ato de pena, tirando-a da miséria: “D. Lucrécia, casei-me convosco por me doer
de vós; – eras bela e quase mendiga! – estendi-vos a mão protetora”110.
Leonor, como Lucrécia, sofre com a fatalidade dos costumes sociais da época, de
acordo com os quais os casamentos eram uma extensão dos negócios. Portanto, não
versava sobre amor e sobre a livre escolha do casal. Beatriz, por ainda não ser casada,
deve submissão ao pai, já que, na sociedade da época, as mulheres deveriam ter um
homem que respondesse por elas. Ambas têm encontros que desagradam a essas figuras
de autoridade, D. Jaime e D. Francisco.
Como forma de solucionar o problema da insubmissão das mulheres que ousaram
ter algum tipo de envolvimento com outros homens, D. Jaime e D. Francisco desejam a
morte de seus oponentes, que perdem a vida na tentativa de salvar as amadas do
autoritarismo patriarcal. Leonor, embora inocente da acusação de infidelidade, não
consegue conversar com o duque para esclarecer a história da suposta traição. Por sua
vez, Beatriz vê seu amado ser assassinado por seu pai. As duas têm a vida determinada
pelo autoritarismo das personagens masculinas.
Assim, o casamento por conveniência e a vida de restrição à liberdade feminina
podem ser explicados, segundo o autor, em seu prólogo a Leonor de Mendonça, por meio
da fatalidade:

Há aí também outro pensamento sobre que tanto se tem falado e nada feito, e
vem ser a eterna sujeição das mulheres, o eterno domínio dos homens. Se não
obrigassem D. Jaime a casar contra a sua vontade, não haveria o casamento,
nem a luta, nem o crime. Aqui está a fatalidade, que é filha dos nossos hábitos.
Se a mulher não fosse escrava, como é de fato, D. Jaime não mataria sua
mulher.111

Esse desenlace trágico – causado pela imposição masculina a que as mulheres
estavam expostas112 – tem a morte como um destino quase certo. Nesse sentido, o debate
sobre a submissão feminina representa uma novidade para o século XIX, uma vez que
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Dias se coloca como um crítico de seu tempo, pois, embora tal submissão tenha, como
cenário, a Idade Média, o autor faz, indiretamente, uma crítica à sociedade de seu tempo,
que também subjuga a mulher, como se pode ver na reação da censura.
O olhar de Gonçalves Dias para a figura feminina, criticando o despotismo e o
arbítrio do patriarca, foi comentado por Décio: “O que chama fortemente a atenção no
drama, mais do que a questão do feminismo, embora esta apareça claramente exposta,
[...]”113. Ao afirmar que o tema feminino está evidente, o crítico exemplifica seu ponto de
vista com uma passagem de Leonor:
Leonor de Mendonça lança inutilmente tais verdades contra o Duque: “Vindes
cercado de uma turba vil e mercenária, a quem basta um só aceno vosso para
me cuspir no rosto, porque sou mulher e fraca, enquanto vós sois homem e
temido”. Mais tarde, a sua revolta feminina explodirá com ainda maior
veemência: [...] morrerei porque sou fraca, morrerei porque sou mulher!...” 114

Se Beatriz aceita, por anos, viver enclausurada, devido ao desejo de seu pai,
Leonor justifica à sua criada sua inércia diante do comportamento agressivo de D. Jaime
e de suas explosões de cólera. Leonor narra que o marido foi obrigado a renunciar à sua
vocação para o sacerdócio em nome de um casamento por conveniência, dando
continuidade ao ducado de sua família, a que atribui a culpa por sua vida infeliz:

Quem se não irrita de encontrar continuadamente o mesmo obstáculo diante de
si? Apesar disso ele trata-me com magnificência real, tem para comigo
deferências e atenções, que eu bem sei que mais são filhas da urbanidade que
do coração; mas outro fosse ele que facilmente se esqueceria na sua vida íntima
das maneiras de cortesão.115

Por conta dessa vida infeliz, D. Jaime é descrito como um homem severo e, assim
como D. Francisco, inseguro, o que faz com que esteja sempre desconfiado das pessoas
que o cercam. Sua primeira aparição evidencia isso: “Minha duquesa, venho hoje feliz e
venturoso... (olhando em redor de si com desconfiança) – Não faláveis a alguém?”116. Por
essas características, D. Jaime causa medo nas pessoas, como acontece com a empregada
Paula: “Vão lá ter compaixão de um homem que amedronta a gente!...”117. O medo
também é observado em Leonor: “A Duquesa – Não posso escutá-lo sem estar em
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contínuo sobressalto; mesmo quando ele me fala eu temo a explosão de sua cólera. A sua
cólera terrível! Eu a temo! eu a temo!... E contudo, para que o amasse bem pouco lhe
seria precisa... ele não o quer.”118
O medo de Leonor ganha mais sentido quando observamos que, apenas por
desconfiar da fidelidade de sua esposa, D. Jaime decide matá-la. Quando está perto da
morte, ela se dá conta de sua situação de submissão a uma sociedade patriarcal: “morrerei
porque sou fraca, morrerei porque sou mulher!”.
Ao observarmos a obra Patkull – o primeiro drama do autor –, notamos,
inicialmente, a figura feminina, que está, novamente, em situação de submissão e de
culpa. Nesse drama, Namry se vê obrigada a aceitar o pedido de seu pai de que se case
com Patkull, amigo e companheiro de batalhas, como forma de reconhecimento por sua
lealdade, ao mesmo tempo em que lamenta à empregada não ter liberdade para fazer suas
escolhas: “Na tua classe não há preconceitos de nomes, de brasões; não há lei dura e
inflexível da vontade de um pai severo e orgulhoso”119. Junto a isso, coloca-se como
culpada por decepcionar seu pai, ao se apaixonar por alguém de classe social inferior:

Meu pai, a quem ele mais que uma vez salvou a vida no meio dos combates,
me pediu no seu leito de morte, que lhe pagasse esta dívida de reconhecimento
e de amizade. E eu prometi, Bertha; prometi porque já tinha dado bastantes
desgostos a meu pobre pai, para lhe negar este último pedido ao despedir-se da
vida.120

Entretanto, Namry, quando está desesperada pela possibilidade de perder Patkull,
deixa de lado a passividade e tenta salvá-lo por meio de Augusto. Nessa obra, Gonçalves
Dias apresenta, no início, uma sociedade que esperava das mulheres uma postura sempre
dócil e submissa, mas, depois de evidenciar esse cenário, o maranhense exibe as escolhas
das personagens, escolhas essas que são contrárias às esperadas pelo senso comum. As
mulheres gonçalvinas optam por agir de acordo com a sua ética, buscando alcançar a
liberdade, mesmo que isso custasse a própria vida.
A fatalidade não estaria apenas nos desfechos relacionados à submissão feminina,
mas, também, na forma como as personagens encaram suas próprias ações. Sobre isso,
Dias apresenta, em seu prólogo a Leonor de Mendonça, a referência a Otelo, de
Shakespeare, cuja personagem principal se questiona sobre uma possível traição de sua
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esposa. Acusando-a, mata-a e sofre com a culpa ao descobrir a inocência de Desdêmona.
Esta referência é importante pois, a partir dela, Dias destaca que, as personagens de seu
drama, diferentemente das shakespearianas, não tem dúvida e arrependimento:

O duque é nobre e desgraçado; da nobreza tem o orgulho, da desgraça a
desconfiança, e do tempo a vida e a superstição. O duque é cioso, e, notável
coisa! É cioso não porque ama, mas porque é nobre. É esta a diferença que há
entre Otelo e D. Jaime. Otelo é cioso porque ama, D. Jaime porque tem
orgulho. Ambos são crédulos e violentos, mas a credulidade de Otelo formase e caminha a passos lentos, porque o seu amor duvida; a sua violência,
relevem-me a expressão, é vagarosa e caminha com a terrível majestade das
lavas de um vulcão. O duque crê quanto basta ao bom senso de qualquer
homem, e a sua violência é precipitada, porque ele não se interessa com a
inocência de sua esposa. Otelo mata a Desdêmona, mas chora antes de a matar
e depois de a ter morto; o duque mata a Leonor de Mendonça, mas sem
lágrimas, porque o orgulho não as tem.121

A diferença citada em relação à personagem de Shakespeare está no fato de D.
Francisco matar, sem remorsos, o amado de sua filha, por crer que Beatriz é uma de suas
posses. Isso se justifica pela condição social, que, para Dias, guia os sentimentos e as
ações das personagens. Otelo é nobre; portanto, é orgulhoso e desconfiado, e seu ato
violento é justificado pelo ciúme e pela paixão e é seguido da culpa ao descobrir a
inocência da esposa que amava. Por sua vez, D. Francisco, por ser um burguês que
comprou um título de nobreza, não consegue ter o sentimento nobre de amor, é cruel e,
por isso, mata sem remorso: “– Posso eu viver sem ti? Ele me tinha roubado o teu coração,
– matei-o”122.
Assim, nos dramas de Gonçalves Dias, as personagens masculinas são tomadas
pelo ódio e cometem atos violentos, mas não carregam remorsos, como é caso de D.
Francisco, que mata o amado de sua filha. Algo parecido acontece em Leonor de
Mendonça, quando, ao suspeitar de uma traição de sua esposa, D. Jaime, rapidamente, é
tomado por ódio em relação à duquesa. A duquesa, inclusive, chega a falar a Alcoforado
sobre a cólera de seu esposo:

D. Jaime é cioso; o seu orgulho tem olhos de lince, a sua cólera é terrível, e a
sua vingança é estrepitosa como o trovão, e fulminante como o raio. Se a menor
suspeita lhe atravessasse o espírito...faríeis bem em cair de joelhos e pedir a
Deus perdão das vossas culpas.123
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A fatalidade dos costumes é encontrada em outro autor admirado pelo
maranhense. É o caso de Intriga e amor (1784), de Schiller. O drama conta a história de
amor entre Ferdinand von Walter, filho do primeiro-ministro de uma corte alemã, e Luise,
filha de um músico e, portanto, de família burguesa. Por pertencerem a classes sociais
diferentes, a união do casal não é aceita pelo pai de Ferdinand,von Walter. Para separar o
casal, ele prende os pais de Luise e obriga a jovem a escrever uma carta de amor a outro
homem, para que, com a desilusão, Ferdinand a esqueça. A moça faz o que foi solicitado
e não conta a verdade a seu amado, mantendo sua palavra mesmo à custa de sua felicidade.
Ela esclarece tudo a Ferdinand apenas quando está envenenada e no leito de morte. Tal
obra é relevante por apresentar uma personagem feminina – também vítima da fatalidade
de seu tempo – que desenvolve uma relação com a ética semelhante à de Beatriz.
Luise, como Beatriz, dá muito valor à conduta moral. Ela, apesar de amar
Ferdinand de forma espontânea, compreende a dificuldade de seu relacionamento, uma
vez que pertence a outra classe social. Além disso, a jovem se submete ao plano de von
Walter para libertar seus pais, deixando de lado sua felicidade, para que eles não
sofressem as consequências. Mesmo após a sua libertação, ela mantém sua palavra e não
revela a verdade a Ferdinand.
Deixa que eu seja a heroína deste instante – devolver ao pai um filho fugitivo
– renunciar a uma união que destruiria os fundamentos do mundo burguês e
faria desabar a eterna ordem universal – Eu sou a criminosa – meu peito se
encheu de desejos atrevidos e insensatos – minha infelicidade é o meu castigo,
concede-me então a doce, lisonjeira ilusão de que ela seja um sacrifício meu –
vais negar-me esta volúpia?124

Beatriz segue caminho semelhante para agir de acordo com a moral, já que é uma
moça honrada e de palavra. Por isso, confessa a Márcio que foi violentada por seu pai,
mesmo correndo o risco de perder o respeito de seu amado e a possibilidade de se unir a
ele em matrimônio, sendo, portanto, infeliz.

3.4 A LIBERDADE
Pudemos observar, até agora, que Gonçalves Dias opta por retratar figuras
femininas que protagonizam a busca pela liberdade. A escolha por essas personagens viria
do fato de estarem fadadas à fatalidade da convenção moral, que determina que sejam
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submissas, negando-lhes qualquer liberdade e fazendo com que desejassem reagir contra
essa instituição. A presença de mulheres fortes é constante nas peças de Dias:

Sob a diversidade de época e latitude, as quatro obras [Patkull, Boabdil,
Beatriz Cenci, Leonor de Mendonça] desenvolvem, no entanto,
variações em torno do mesmo tema: a estrutura do poder patriarcal. Em
todas, o conflito nuclear se origina da inferioridade social da mulher,
condenada à frustração amorosa, por ser-lhe vedado o controle do
próprio destino, arbitrariamente manipulado pelo pai e/ou marido
tirânicos. O retorno ao passado acabou sendo, portanto, o caminho ao
encontro do presente, pois o tema da situação inferior da mulher perante
o homem apaixonou o pensamento do século XIX, convertendo-se num
dos tópicos mais debatidos no teatro e na literatura.125

Assim, observaremos, mais detidamente, de que maneira o autor se apropriou das
teorias a respeito da liberdade ao desenvolver suas personagens.
A busca de Beatriz pelo direito de escolher seu próprio modo de agir e de dirigir
sua vida, como vimos, surge de um movimento crescente e é fundamental para o
desenvolvimento do drama, além do fato de que a jovem não desiste de seus planos e
neles envolve todos à sua volta. Após a violência sofrida, Beatriz passa pela mudança de
comportamento de uma jovem dócil para uma mulher vingativa, o que pode ser
interpretado por meio do conceito de bom selvagem, apresentado por Jean-Jacques
Rousseau. Segundo o filósofo, o ser humano tem uma natureza boa, a qual é corrompida
pelo processo civilizador, que, também, distancia-o da liberdade: “O homem nasceu livre
e por toda parte ele está agrilhoado. Aquele que se crê senhor dos outros não deixa de ser
mais escravo que eles”126.
Assim, Beatriz pede, racionalmente, para viver em clausura, justamente para não
ficar à mercê do desejo de vingança contra o pai, uma vez que, segundo ela, essa
propensão ao revanchismo seria uma característica hereditária vinda de Francisco. Ela
quer ter liberdade para manter clareza quanto a suas ações, agindo com consciência moral
e não cedendo às paixões. Dessa forma, por mais que opte pela clausura, escolhe tal
caminho para ser livre.
É importante salientar que, por mais que Beatriz afirme que o desejo de violência
e de vingança venha de seu sangue, não se pode ignorar que tenha sido vítima de uma
violência. Essa experiência a transformou em alguém com sede de vingança, o que não
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significa que a maldade corresse em seu sangue anteriormente, corroborando a ideia de
Rousseau de que o homem nasce bom e se torna ruim pelo processo civilizatório.
Portanto, é importante frisar que, ao tomar consciência desses sentimentos, a jovem pensa
em maneiras de controlá-los e de continuar dona de si. Ao planejar o assassinato de seu
pai, a jovem não o faz por uma simples vingança em um momento de ódio, mas chega a
essa conclusão após pensar que a morte de Francisco seria sua única oportunidade de
viver livremente, longe de seus abusos, podendo concretizar a experiência de um amor.
Beatriz também assume o risco de ser presa e de perder a própria vida para
assassinar seu pai: “D. LUCRÉCIA – E Márcio virá? BEATRIZ – Espero que sim, porém
que não venha... D. LUCRÉCIA – Se não vier? BEATRIZ – Não me vês tu aqui! Oh!
tenho força bastante para me vingar”127. Assim, apesar de terminar a peça sem seu amado,
a jovem se apropriou de seu destino, livrando-se da opressão e do abuso de seu pai.
Lucrécia também enfrenta um dilema em relação à sua liberdade. Vive um
casamento de conveniência, observando seu marido elaborar um plano para abusar
sexualmente da própria filha. Todavia, mesmo diante de um contexto de violência e de
infelicidade, Lucrécia hesita em se separar, para não ser uma nobre decadente, sem esposo
e sem família. Ao ajudar Beatriz, também se vinga, colocando, no lugar do sonífero, o
veneno que mata D. Francisco. Lucrécia, como Beatriz, não teme uma morte que venha
durante uma batalha por sua liberdade, como, de fato, ocorreu. Age da única forma que
acredita ser correta e efetiva para alcançar a liberdade tanto para si quanto para Beatriz,
mesmo que, depois, respondesse por isso criminalmente ou sofresse retaliações caso o
plano não desse certo.
Portanto, ao observarmos a postura dessas mulheres e a sua reação aos atos
violentos de Francisco, notamos que o fim do drama é de libertação para Beatriz e para
Lucrécia, que, embora seja assassinada, conseguiu levar a cabo seu plano. Nesse sentido,
Beatriz Cenci se aproxima do conceito filosófico que Schiller desenvolve, em sua obra
Do sublime ao trágico, a respeito da liberdade.
Para o filósofo alemão, em seu artigo Sobre o sublime, a ideia de “liberdade” está
atrelada à de “vontade”, conceito filosófico que implica liberdade em relação ao reino da
necessidade e da opressão, a qual toma a forma de uma ação consciente, a fim de fazer
valer o princípio moral. Para Schiller, o ser humano somente é verdadeiramente livre
quando deixa de agir de acordo com alguma necessidade e com obediência a alguma
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forma de opressão. Nesse caso, o indivíduo reconhece e compreende essas forças e age,
com consciência do princípio moral, de forma independente.
Immanuel Kant, filósofo admirado por Schiller, já havia abordado o conceito de
“vontade” em seu livro Metafísica dos costumes. Nele, o filósofo diz o seguinte:
A faculdade do desejo cujo fundamento determinante – e daí até mesmo o que
lhe é agradável – se encontra na razão do sujeito é chamada de vontade. A
vontade é, portanto, a faculdade do desejo considerada não tanto em relação à
ação (como o é a escolha), mas em relação ao fundamento que determina a
escolha para a ação128.

Então, de acordo com Kant, a vontade, para ser livre e ética, é dirigida pela razão,
tendo, como condição, a liberdade da necessidade e da opressão. Assim, a vontade
racional, de maneira autônoma, expressa-se por meio de uma lei universal, pois, para
haver uma moral racional, é preciso ter uma lei moral que seja universalmente válida.
Nesse sentido, não existe, para ele, vontade sem liberdade.
Tal ideia de que a verdadeira liberdade vem da vontade consciente, fundamentada
no princípio moral, havia sido apresentada por Rousseau: “Sobre o que precede [aquisição
do estado civil], poder-se-ia acrescentar à aquisição do estado civil a liberdade moral, a
única que torna o homem verdadeiramente senhor de si, porquanto o impulso do mero
apetite é escravidão, e a obediência à lei que se prescreveu a si mesmo é liberdade”129.
Schiller afirma que a vontade caracteriza o ser verdadeiramente humano, pois o
homem é o ser que quer. Quando o homem age racionalmente e com liberdade das paixões
e da opressão, une sua consciência com sua vontade. Dessa forma, suas escolhas não são
mais determinadas por forças alheias. Isso significa que o homem, ao agir livremente, tem
profundo conhecimento da lei moral e age, sempre, de forma consciente,
independentemente de forças sensíveis.

A vontade é o que caracteriza o ser humano, a própria razão não passa de sua
regra eterna. Toda a natureza age racionalmente, a prerrogativa humana é
apenas a de agir racionalmente com consciência e vontade. Todas as outras
coisas são obrigadas; o homem é o ser que quer.130

128

KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. Bauru: Edipro, 2017, p. 35.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social: princípios do direito político. São Paulo: Martins
Fontes, 2006, p. 26.
130
SCHILLER, Friedrich. Do sublime ao trágico, trad. Pedro Süssekind, Vladimir Vieira. Belo
Horizonte: Autêntica Editora, 2016, p. 55.
129

63

A ideia de que a vontade livre caracteriza o humano é importante se pensarmos
que Beatriz e sua madrasta viveram, por muitos anos, condenadas à escravidão e à
opressão de D. Francisco. Portanto, era-lhes negado o direito de exercer a vontade própria.
O autoritarismo paterno levado ao limite do incesto coloca em discussão o poder
patriarcal, que impõe às mulheres uma distância da vontade e lhes nega a humanidade.
Tal violência, segundo Schiller, anula o conceito de “humano”, pois quem sofre
uma violência perde sua humanidade, na medida em que não age mais espontaneamente,
que é o que nos define enquanto humanos. “Por isso mesmo, nada é tão indigno para o
homem quanto sofrer alguma violência, pois a violência o anula. Quem a comete não faz
nada menos do que contestar a nossa humanidade; quem a sofre covardemente abre mão
de sua humanidade131”.
Os conceitos schillerianos surgem a partir de Kant, que apresenta, também, a ideia
de injustiça, quando um obstáculo é imposto à liberdade de alguém, uma vez que a lei
moral é universal e garante que a liberdade é igual para todos. Logo, a ação de um sujeito
não interferirá na liberdade de outro:

Se, então, minha ação ou minha condição pode geralmente coexistir com a
liberdade de todos de acordo com uma lei universal, todo aquele que
obstaculizar minha ação ou minha condição me produz injustiça, pois este
obstáculo (resistência) não pode coexistir com a liberdade de acordo com uma
lei universal. [...] A liberdade (a independência de ser constrangido pela
escolha alheia), na medida em que pode coexistir com a liberdade de todos os
outros de acordo com uma lei universal, é o único direito original pertencente
a todos os homens em virtude da humanidade destes.132

Sobre os obstáculos à liberdade, Rousseau, por sua vez, discorre a respeito do fato
de alguém submeter-se a outrem ser ilegítimo, visto que, para realizar tal ato, a pessoa
estaria fora de seu juízo. Para ele, ninguém, em sã consciência, seria capaz de se
escravizar por livre vontade:

Dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer uma coisa absurda e
inconcebível; este ato é ilegítimo e nulo, pelo simples fato de que quem o
pratica não está em seu juízo perfeito. [...] Renunciar à liberdade é renunciar à
qualidade de homem, aos direitos da humanidade, e até aos próprios deveres.133
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Diante desses pontos de vista, Lucrécia, então, abandonaria sua humanidade ao
continuar sob a tutela de D. Francisco. A esposa estaria em uma posição de escravidão,
pois teria se submetido a Francisco, entregando sua vida para alguém que a maltrata.
Beatriz também perderia sua humanidade ao aceitar ficar, por anos, enclausurada em um
cômodo do palácio e ao resignar-se após ser abusada sexualmente.
Até o momento em que decidem assassinar D. Francisco, Beatriz e Lucrécia
obedeciam às regras da sociedade: a mulher casada se tornava malvista se se separasse,
enquanto a filha deveria obediência ao pai até o momento em que se casasse – ainda
“pura” –, quando, então, serviria ao marido. Portanto, segundo a ideia schilleriana, Beatriz
e Lucrécia, nesse período de suas vidas, teriam anulado seu conceito de “humano” ao
seguirem os hábitos da sociedade, não agindo mais de acordo com sua vontade e sofrendo
uma violência constante por parte de um homem caprichoso, autoritário e violento.
Tentar uma reação diante desse cenário é o cerne do dilema a respeito da liberdade
do drama gonçalvino. Embora a escolha de Beatriz e de Lucrécia seja o assassinato de
alguém, não tomam essa decisão sob o efeito de uma grande emoção. Elaboram um plano,
racionalizam a ideia e fazem isso em nome de sua humanidade e de sua liberdade, pois,
para o drama gonçalvino, é mais válido matar e morrer do que viver sob a privação da
liberdade.
Sobre isso, Rousseau afirma que a busca pela liberdade é uma luta por um direito
que foi arrancado, sendo, portanto, uma batalha justa:

Se eu considerasse apenas a força e o efeito que dela deriva, diria: enquanto
um povo é obrigado a obedecer e o faz, age bem; assim que pode sacudir esse
jugo e o faz, age melhor ainda; porque, recobrando a liberdade pelo mesmo
direito que lha tinha arrebatado, ou ele tem razão em retomá-la ou não tinham
em lha tirar. Mas a ordem social é um direito sagrado, que serve de base para
todos os demais.134

Essa reação em busca da liberdade, motivada pelo sofrimento, é abordada por
Schiller em sua obra Objetos trágicos, objetos estéticos, na qual sustenta, também, que
apenas o drama trágico pode problematizar a perda da liberdade, por ser capaz de
representar a ameaça à nossa existência para o espectador diretamente, sem a interferência
de uma terceira pessoa: “O ser sensível tem de sofrer profunda e veementemente; tem de
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haver pathos para que o ser racional possa dar a conhecer a sua independência e
apresentar-se agindo”135.
Nesse sentido, o pathos não deve ter fim em si mesmo. De acordo com o alemão,
somente a expressão da dor não pode ser arte, pois, nesse caso, a obra agiria somente
sobre o sensível, evadindo-se do inteligível. Para isso, é necessário que a obra de arte
possa despertar, no leitor e no espectador, uma reflexão sobre a condição humana e
mostrar como o ser racional conhece a sua independência e procura agir para conquistála.
Em Beatriz Cenci, o sofrimento que motiva a busca pela liberdade surge o tempo
todo, por exemplo, em Lucrécia. Isso fica claro quando, ao fim do drama, em um diálogo
com seu marido envenenado, ela afirma, de forma irônica, que, após os sofrimentos aos
quais foi submetida, não temeu em se rebelar acabando com a vida de Francisco: “A vossa
mão se levantou sobre mim, e eu nem ao menos fiz sinal de vos querer suster o braço.
Ameacei-vos porventura? – não – matei-vos simplesmente – sem um gesto – sem uma
palavra”136. O sofrimento tem, como consequência, a liberdade, que dá a direção que deve
ser seguida:

A formação ou o desenvolvimento da liberdade é a consequência necessária de
toda ação e todo sofrimento humano, o resultado final de toda ação recíproca
entre liberdade e natureza. [...] É a liberdade ou a natureza que deve dar o
primeiro impulso determinante para a formação humana, definindo a direção
do caminho, a lei da progressão e a meta final de toda a trajetória, quer se trate
do desenvolvimento de toda a humanidade ou apenas uma parte essencial
dela.137

Logo, ao fim da peça, as personagens femininas se dão conta de sua situação e
optam pela liberdade. Lucrécia pediu ajuda para seu irmão, que a negou. Aqui, vale
salientar que a discussão entre os irmãos é importante, uma vez que Gonçalves Dias
coloca em cena o assunto da liberdade moral, que significa agir de acordo com princípios
universais e justos. Olímpio vacila entre interceder pela irmã, podendo perder a chance
de se tornar cardeal, e esperar para se tornar cardeal e, só depois, tentar ajudar a irmã. Seu
dilema está entre agir por interesse e desejo, deixando de ser livre, e agir de acordo com
princípios morais. Diante disso, Lucrécia compreende que está sozinha e fica indignada
com a covardia do irmão e com o fato de que, para ele, é mais importante o título e o
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prestígio de cardeal do que ajudá-la. Ela o considera muito covarde e vaidoso e, por isso,
rompe o relacionamento de ambos:
D. LUCRÉCIA – Oh! és um cobarde! Queres alcançar o chapéu de cardeal por
uma cobardia, e por cobardia não o queres perder. Petroni, o hábito de que usas
tirou-te o sentir de um nobre! [...] Correi! Correi! Sr. Petroni! Já não sois meu
irmão! Vós vos destes tão acrisoladamente às cousas do céu, que não se vos dá
do que se passa na terra138

Já Beatriz, depois de ser obrigada a relatar a violência de que foi vítima a seu
amado, compreende que, enquanto seu pai estiver vivo, terá sua vida dominada por ele,
sendo uma eterna escrava, como ocorreu com seus irmãos. Esse entendimento dá
convicção à jovem sobre a vingança:
BEATRIZ – Remetestes a minha carta a Márcio, minha mãe?
D. LUCRÉCIA – Está descansada. Oh! tivesse eu a certeza de me vingar por
mim só – um dia – ainda quando fosse no derradeiro da minha vida, D.
Francisco ainda hoje dormiria tranquilo. – Mas já não há remédio.
BEATRIZ – Já não há remédio, D. Lucrécia. Eu decidi a sua morte, – ele
morrerá; decidi que havia de ser hoje, – será hoje; – não haverá compaixão
nem arrependimento.139

Beatriz percebe sua posição na hierarquia à qual está submetida, enquanto
Lucrécia, embora reconhecesse desde o início da peça que vivia oprimida, dá-se conta, a
partir do diálogo com seu irmão, que não pode contar com ninguém e que, portanto, deve
agir sozinha para se libertar.
Para ir de uma situação de resignação para a ação, ambas passam pelo que
Aristóteles chamava de reconhecimento:

Reconhecimento, como o próprio nome indica, é a modificação que faz passar
da ignorância ao conhecimento, modificação que ocorre na direção da amizade
ou da hostilidade, envolvendo a distinção entre o que diz respeito à
prosperidade ou à adversidade.140

Em Gonçalves Dias, a escolha que as personagens fazem pelo assassinato de D.
Francisco entra em conflito com a regra universal que diz “não matarás”. Esse fato é
importante na peça, pois posiciona as personagens entre dois princípios morais opostos:
o mandamento sagrado de não matar e a ideia de que não se deve oprimir as liberdades

138

DIAS, Gonçalves. Teatro. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 99.
Ibid., p. 115.
140
ARISTÓTELES, Poética. Trad. Paulo Pinheiro. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 107.
139

67

individuais, que inclui a escolha do próprio par amoroso. Todavia, pode-se afirmar que a
escolha das personagens femininas, embora desrespeitasse uma regra universal, está
vinculada à “vontade” schilleriana, pois, se tivessem apenas o ódio e a defesa de
convenções sociais como motivações, não agiriam livremente. Ao contrário, agiriam por
paixão e seriam escravas de suas pulsões e dos valores estabelecidos. Assim, a busca pela
liberdade, mesmo quando levada às últimas consequências, é essencial para mostrar como
a consciência se sobrepõe às pulsões sensíveis.
A mudança de posicionamento de Beatriz e o fim da resignação de Lucrécia são
apresentadas de forma breve. Esse movimento repentino de mudança de atitudes também
pode ser aproximado da ideia de sublime em Schiller. Para o alemão, o sublime pode se
manifestar de modo brusco em uma obra de arte:

Não paulatinamente (pois não existe transição alguma da dependência para a
liberdade), mas repentinamente e por meio de um abalo, ele arranca o espírito
independente à reda na qual o envolveu a delicada sensibilidade, que prende
tanto mais firmemente quanto mais transparente a tenha fiado [...] basta com
frequência uma única emoção sublime para rasgar essa teia de embuste,
devolvendo ao espírito agrilhoado, de uma só vez, toda a sua força elástica,
trazendo-lhe a revelação sobre a sua verdadeira destinação e impondo-lhe, ao
menos por um momento, o sentimento de sua dignidade. A beleza, sob a figura
da deusa Calipso, enfeitiçou o valente filho de Ulisses, e graças ao poder de
seus atrativos mantém-no longo tempo prisioneiro em sua ilha. Longamente
acredita ele estar prestando culto a uma imortal divindade, quando na verdade
jaz nos braços da volúpia. Mas, sob a figura de Mentor, comove-o de repente
uma impressão sublime. E, relembrando-se de sua destinação superior, lançase às ondas e liberta-se.141

Portanto, o sublime causa um arrebatamento, ao surgir como um raio: “Não é a
persuasão, mas o arrebatamento, que os lances geniais conduzem os ouvintes [...]
enquanto o sublime, surgido no momento certo, tudo dispersa como um raio e manifesta,
inteira, de um jato, a força do orador142”.
A escolha pelo assassinato evidencia uma estética sublime, pois, além da mudança
brusca, exige um doloroso sacrifício de quem o pratica, que resultará no prazer que vem
da liberdade de agir contra a violência sofrida, como afirma Schiller:

A vingança, por exemplo, é, fora de qualquer dúvida, um afeto pouco nobre e
mesmo viril. Não obstante, torna-se estética tão logo custe um doloroso
sacrifício a quem a pratique. Medéia, ao assassinar os seus filhos, tem por alvo,
neste ato, o coração de Jasão, mas, ao mesmo tempo, dirige um golpe doloroso
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contra o seu próprio coração, tornando-se a sua vingança esteticamente
sublime tão logo vemos nela a mãe carinhosa.143

Nesse sentido, embora tenha sacrificado seus filhos, Medéia evidencia, com esse
ato, sua livre determinação, como aponta Berlin:

Así, analizando la Médée de Corneille, nos dice que cuando Medea, para
vengarse de Jasón, quien la ha abandonado, mata a los hijos que tuvo con él,
es un auténtica heroína trágica, porque con sobrehumana fuerza de voluntad
desafió las circunstancias y la naturaleza, sofocó sus sentimientos naturales, no
se dejó convertir en un simple animal impulsado aquí y allá por una pasión
irresistible sino que, en su crimen mismo, mostró la libertad de una
personalidad dirigida por sí misma, triunfante sobre la naturaleza, aun cuando
esta libertad se volviera hacia fines enteramente malignos144.

Assim, a partir da definição de Gonçalves Dias de fatalidade, que aparece em seu
prólogo, é possível tentar uma aproximação com a ideia de sublime de Schiller. Para o
alemão, a denominação de “sublime” é válida para um objeto cuja representação a nossa
natureza sensível sente suas limitações e a nossa natureza suprassensível, sua
superioridade. Schiller propõe dois tipos de sublime: o teórico e o prático: “No sublime
teórico, a natureza se encontra, enquanto objeto do conhecimento, em contradição com o
impulso de representação. No sublime prático, ela se encontra, enquanto objeto da
sensação, em contradição com o impulso de conservação.”145 Portanto, um objeto é
sublime de modo teórico quando traz consigo a representação da infinitude; e o é de modo
prático quando traz a representação de um perigo que nossa força física não pode vencer.
Nesse sentido, o filósofo traz a seguinte citação: “Um exemplo do primeiro é o
oceano em calmaria, o oceano em tempestade é um exemplo do segundo”. 146 Assim, ao
observar Beatriz Cenci, podemos dizer que o sublime surge com a força da fatalidade de
um hábito – como o poder incomensurável de um patriarca – que ameaça a existência da
família. O mais forte, como Dias diz, despedaça o mais fraco: trata-se do sublime prático.
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Para Schiller, o sublime teórico não tem lugar no drama, que ainda é sensível,
operando com o quantitativo e com a ideia de infinitude. Dessa forma, só o sublime
prático é capaz de ser representado na dramaturgia, por poder ameaçar a existência e
impelir o espectador à reflexão.

O objeto sublime é de dois tipos. Ou nós o relacionamos com nossa faculdade
de apreensão e sucumbimos na tentativa de formar uma imagem ou um
conceito dele; ou então o relacionamos com a nossa faculdade vital,
considerando-o como um poder contra o qual o nosso se reduz a nada.147

Além disso, ao fim de seu texto sobre o sublime, Schiller diz que a história
universal148 é matéria do sublime, visto que a matéria da história é o conflito entre as
forças naturais, que incluem, também, o poder da violência pelos regimes políticos e a
liberdade do ser humano, em que, na maioria das vezes, os feitos relativos à natureza são
mais grandiosos do que aqueles realizados pela razão autônoma. Desse ponto de vista,
além do fato de Gonçalves Dias mostrar como o poder sensível de um regime político
destrói a liberdade, o autor brasileiro se apropria do sublime, na medida em que opta por
apresentar críticas ao contexto histórico, no qual mesmo a força do sensível (o
autoritarismo de um patriarca) não impede o ser humano de agir de maneira autônoma,
conforme sua vontade livre, responsável e justa, sem perder de vista a lei moral (reação
de Beatriz).
Schiller afirma o seguinte: “O ser humano está nas mãos dela [natureza], mas a
vontade humana está em suas próprias mãos”149. O sublime prático, portanto, é uma
constatação da potência suprassensível do humano, quando opõe sua capacidade de
resistir ao medo. Já no sublime teórico, a imaginação sente suas limitações na apreensão
de um objeto infinito, mas se vê forçada a tentar, cada vez mais, apreendê-lo, até se
deparar com as ideias de infinitude e de potência ilimitada:

De bom grado deixamos a imaginação ser conduzida no reino dos fenômenos,
afinal, trata-se apenas de uma força sensível que triunfa sobre outra força
sensível, mas o que há de absolutamente grande em nós, a natureza, em toda a
sua falta de limites, não pode alcançar.150
147

SCHILLER, Friedrich. Do sublime ao trágico. Belo Horizonte: Autêntica, 2011, p. 60.
“O mundo, como objeto histórico, no fundo, não passa do conflito das forças naturais entre si mesmas
e com a liberdade do ser humano, e o sucesso dessa luta é o que a História nos relata. Até o ponto que foi
alcançado atualmente pela História, os feitos que ela tem a contar relativos à natureza (entre os quais têm
de ser contados todos os afetos humanos) são muito mais grandiosos do que aqueles realizados pela razão
autônoma [...]” Ibid., p. 68-69.
149
Ibid., p. 61.
150
Ibid., p. 61.
148

70

Schiller também discorre sobre a capacidade humana de percepção do sublime.
Desse ponto de vista, afirma que, em todas as pessoas, predomina, primeiramente, a
percepção do belo, uma vez que a criança vive sob o efeito da imaginação: o terreno
próprio da criança é o belo, o sensível. Na fase adulta, quando os conceitos morais estão
consolidados, pode-se vivenciar o sublime, que permite que os homens gozem da
liberdade, mesmo dentro da natureza.
Nesse sentido, a arte sublime tem o objetivo de apresentar o suprassensível,
utilizando, para isso, o belo e o feio, o prazer e a dor: “A apresentação do sofrimento –
como mero sofrimento – nunca é o fim da arte, mas como meio para o seu fim [tal
apresentação] é para ela extremamente importante. O fim último da arte é a apresentação
do suprassensível [...]”151. Logo, a arte sublime coloca em cena nossa autonomia moral
mesmo diante da natureza. De acordo com essa definição de arte, podemos afirmar que o
objetivo de Beatriz Cenci é mostrar a busca de uma jovem pela liberdade, apesar de estar
inserida em uma sociedade patriarcal que dá poder despótico a seu pai, um homem
violento e passional.
Por fim, quanto às artes, Schiller sustenta que a liberdade também deve ser o
princípio do trágico, sendo possível opor ideal e real, para despertar uma reflexão: “Todo
ser humano espera, com efeito, das artes da imaginação uma certa libertação dos limites
do real, ele quer se deleitar com o possível e dar espaço à sua fantasia”152. Para o alemão,
somente a arte trágica pode despertar, com vigor, o sentimento de liberdade, impelindonos a uma ação racional. A arte não seria apenas uma ilusão passageira, mas teria, como
objetivo, a liberdade de fato. Para isso, expõe o mundo sensível a uma ótica objetiva, para
que possamos observar a força dos hábitos da sociedade, que nos oprime e nos cega.
Portanto, diante das regras da vida em sociedade, a arte tem a catarse como finalidade, de
modo que o leitor possa libertar-se do que o oprime por meio das obras.

A verdadeira arte, no entanto, não visa apenas um jogo passageiro, mas é séria
em seu propósito, não somente de pôr o ser humano num sonho de liberdade
momentâneo, mas de torná-lo realmente e de fato livre, despertando,
exercitando e aprimorando nele uma força que faz recuar a uma distância
objetiva o mundo sensível, mundo que, no mais, apenas pesa sobre nós como
uma matéria bruta e nos oprime como um poder cego: aquela força transforma
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o mundo numa obra livre de nosso espírito e domina o material mediante
ideias.153

Logo, Gonçalves Dias, por meio de Beatriz Cenci, leva o leitor à reflexão sobre a
liberdade individual, acima das convenções, a partir do ponto de vista feminino e de
acordo com as paixões humanas.

4 A MISTURA ENTRE OS GÊNEROS
Como dissemos, Gonçalves Dias criou suas peças no âmbito do drama romântico.
Para isso, leu diversos autores do gênero e, então, desenvolveu seu próprio estilo, que,
apesar de ser romântico, não deixou de misturar características da tragédia francesa e do
melodrama. Diante das peculiaridades de suas obras, optamos por salientar os diálogos
que Dias estabeleceu com tais gêneros.

4.1 A TRAGÉDIA FRANCESA EM BEATRIZ CENCI
Pudemos observar que as críticas de Ruggero Jacobbi, de Lúcia Miguel Pereira e
de Décio de Almeida Prado a respeito do drama aqui estudado versaram sobre dois
pontos: o tema, considerado infame; e a concisão textual, que, para alguns críticos, deixou
a obra confusa. Sobre o segundo argumento da crítica, falaremos agora, tendo em vista
que essa característica indica um diálogo do autor com a tragédia francesa.
A estrutura de Beatriz Cenci difere da proposta de Hugo para o drama romântico,
o qual exaltava a negação da unidade de tempo, a fim de evidenciar a importância da
dimensão temporal na vida humana154; e o fim da concisão textual, uma vez que passou
a ser feita uma apresentação detalhada, no lugar da concentração universal na
apresentação dos fatos que buscava criar a ilusão da objetividade, procurando ser menos
metafórico e mais descritivo. Tais mudanças têm, como objetivo, representar o que se
entende por “verdadeiras” experiências individuais. Dessa forma, o teatro passou a não
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mais se prender a uma história concisa, com poucas cenas e com personagens essenciais,
tornando-se uma ação

[...] contínua, formando-se pela soma de pequenas cenas, algumas brevíssimas,
relativamente autônomas, que, aos poucos, vão se entrelaçando e configurando
o enredo. [...] A história é contada sem pressa, começando pelo princípio (e
não já próxima do fim, como na tragédia clássica), demorando-se nas pessoas
e nos episódios pitorescos, sem preocupações e economia.155

A obra gonçalvina, por sua vez, difere do drama romântico ao fazer uso da
concisão textual típica da tragédia francesa, que tinha o objetivo de criar a ilusão de
realidade, para que, então, o espectador, ao se deixar envolver pela história encenada,
fosse tomado pela emoção. Para isso, era necessário que a obra fosse sucinta e clara, sem
reviravoltas. Isso ocorreria ao se seguir a unidade de tempo e de espaço e ao se projetar
poucas personagens, apenas as essenciais para o desenvolvimento da trama, focando
apenas o acontecimento central.
Nesse sentido, a tragédia procurava colocar em cena:

Um encadeamento simples, a escolha de uma ação o mais próxima possível do
desenlace, a fim de que tudo ficasse em seu extremo; uma catástrofe sempre
iminente e sempre adiada por alguma circunstância simples e verdadeira;
discursos enérgicos; fortes paixões; quadros; um ou dois caracteres desenhados
com vigor: eia aí todo o seu aparato156.

Assim, desenvolvem-se, em cinco atos, ações curtas, sendo todas fundamentais
para a compreensão da ação principal. Desta forma, faz-se um recorte de tempo curto
dentro da vida das personagens, no qual a cena que dá início ao drama já está próxima ao
desenlace. Os acontecimentos postos neste pequeno espaço de tempo dão ritmo ao enredo:
“Longe demais, terá um ritmo frouxo, atos longos e carregados de acontecimentos, ou
detalhes desprovidos de interesse”157.
Isso posto, Gonçalves Dias inicia seu drama in media res, bem meio da história,
retomando, por meio de diálogos, acontecimentos específicos do passado que são
necessários para a sua compreensão. O drama gonçalvino adota o presente absoluto, que
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contém o germe do futuro: todas as cenas estão interligadas. Portanto, faz uso daquilo que
Szondi chama de drama primário:

O decurso temporal do drama é uma sequência de presentes absolutos. Como
absoluto, o próprio drama é responsável por isso; ele funda seu próprio tempo.
Por esse motivo, cada momento deve conter em si o germe do futuro, deve ser
‘prenhe de futuro’. O que se torna possível por sua estrutura dialética, baseada
por sua vez na relação intersubjetiva158.

Algo semelhante ocorre com a unidade de lugar, que é necessária para constituir
a cena absoluta: “Algo análogo no que se refere ao espaço fundamenta a exigência de
unidade de lugar. O entorno espacial deve (assim como os elementos temporais) ser
eliminado da consciência do espectador. Só assim surge uma cena absoluta159”. Assim,
ao representar um curto espaço de tempo, poucas personagens, poucos ambientes e cenas
que dialogam entre si, busca-se criar a ilusão de realidade para o público, fazendo com
que toda a história ocupe o exato tempo da peça.
Em Beatriz Cenci, essa concisão pode ser observada, pois a primeira cena, quando
D. Francisco é apresentado ao público, está muito próxima, temporalmente, do incesto e
de seu assassinato, uma vez que é apresentado em uma manhã e morto na noite do dia
seguinte. Então, todas as cenas ocorrem em, no máximo, 48 horas e se passam no mesmo
cenário – no caso, no palácio dos Cenci.
Na peça aqui estudada, a história está focada em um acontecimento: a relação
incestuosa que o pai estabelece com a filha. Todas as outras cenas (como a desconfiança
inicial de D. Francisco, o amor de Beatriz e de Márcio, o sarau e o assassinato do
patriarca) preparam o caminho para esse fato ou são suas consequências: não se
desenvolvem histórias paralelas. Além disso, há concisão, também, na quantidade de
personagens. Existem quatro principais: Beatriz, Lucrécia, D. Francisco e Márcio. Poucos
são os secundários, surgindo apenas quando são necessários: Paulo (servo de D.
Francisco), que surge para dar as informações sobre Márcio a seu patrão e para auxiliar
Beatriz na execução de sua vingança; Olímpio (irmão de Lucrécia), que tem a finalidade
de salientar as críticas à Igreja; os cinco convidados do sarau, que falam sobre o luxo do
palácio e sobre a usura de D. Francisco; e Letícia (serva de D. Lucrécia) e um pajem, que
dão à Lucrécia a oportunidade de revelar seus sentimentos e suas mágoas.
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Do ponto de vista formal, o drama de Gonçalves Dias se vale de princípios da
tragédia francesa, que obedecia a regras fixas e restritas:

a tragédia, fechada em sua imutabilidade formal: cinco atos; personagens
restringidas às essenciais (os protagonistas e seus confidentes ou auxiliares
dramáticos); enredo relativamente simples, isento de surpresas de última hora;
tempo e espaço rigidamente enclausurados; relações causais fortes e bem
justificadas (não se entrava ou saía do palco sem um motivo convincente);
abundância de monólogos e diálogos (no sentido estrito); interesse concentrado
não sobre o desfecho e sim sobre a marcha dos acontecimentos para um fim
previsto, conhecido de antemão por todos.160

Essa característica contempla o gosto do maranhense pela ordem: “Na desordem
nunca se deu bem Gonçalves Dias, que gostava de exatidão ‘mesmo fora da matemática’,
como declarou certa vez”.161
Ainda em relação à concisão, existe um cuidado do autor para não desperdiçar a
palavra falada, traço que é possível notar, em Beatriz Cenci, quando o autor opta pela
clareza em diálogos curtos162. As conversas não dão voltas, não são prolixas, mas dizem,
diretamente, o que precisa ser falado, como quando D. Francisco descobre quem canta
romances para sua filha e, em seguida, já fica ciente de que o homem está em seu palácio;
e quando, com apenas uma frase de Francisco, fica caracterizada que as relações com
Paulo se baseiam em propina. Sendo este detalhe de grande importância, uma vez que
Paulo auxiliou a vingança de Beatriz, justamente, por dinheiro:
D. FRANCISCO – Então Paulo, sabes quem é o vulto?
PAULO – É o senhor Márcio.
D. FRANCISCO – Márcio! Oh! devo-te muito, meu Paulo! (arranca um colar)
Recebe isto como princípio de pagamento.
PAULO – E ele está aqui!
D. FRANCISCO – Aqui! – Insensato. – Onde está?
PAULO – Na câmara da senhora D. Lucrécia.
D. FRANCISCO – De Lucrécia! – A primeira graça que me pedires, bom Paulo
– grande, bem grande – não peças pouco – eu ta farei.163
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Essa concisão também fica clara ao observarmos outras cenas. Na primeira cena
do primeiro ato, Francisco comenta com Paulo que não tinha motivos para se sentir
afortunado por ter filhos, citando uma suposta denúncia à Santa Sede. Tal denúncia não
chega a ser detalhada, sendo-nos apresentado apenas o que é suficiente para marcar o
caráter vil de Francisco. Além disso, o primeiro ato apresenta três acontecimentos
relevantes que não são muito detalhados: a descoberta de que um homem invadia o castelo
para cantar romances para Beatriz; o lamento de Francisco sobre seus filhos e sobre sua
esposa; e o planejamento de um sarau para apresentar Beatriz à sociedade.
Na segunda cena do primeiro ato, Lucrécia e Beatriz dialogam sobre o período
durante o qual Beatriz esteve isolada em um quarto. A jovem nem aprofunda nem
problematiza seus sentimentos durante aquele período; ao contrário, muda de assunto
rapidamente e fala sobre a riqueza do palácio. Desse modo, o conflito pode seguir adiante,
já que o passado é narrado em quantidade suficiente para delimitar o que acontecerá no
enredo. Beatriz conta, ainda, sobre sua paixão por Márcio. A cena é finalizada com o
alerta de Lucrécia, que pede que Beatriz tome cuidado com seu pai, também sem mais
detalhes.
Todos esses diálogos sobre variados assuntos (clausura, luxo do palácio, paixão
por Márcio e alerta à Beatriz) ocorrem em um curto espaço de tempo, mas contribuem
para a progressão da peça: o tema da clausura caracteriza o autoritarismo de Francisco e
a relação doentia que estabelece com sua filha; o luxo do palácio, no início, tira a atenção
de Beatriz para o que realmente importa, evidenciando uma postura ingênua de sua parte,
que é oposta à de quando relata sua paixão por Márcio; o alerta que Lucrécia faz se
concretizará e mudará toda a vida da família. Portanto, são-nos apresentadas somente
informações sobre um mesmo evento: o incesto.
No segundo ato, quando Márcio e Beatriz conversam pela primeira vez, o diálogo
é repleto de declarações de amor, como se o casal tivesse bastante proximidade, embora
tivessem acabado de se conhecer. Nesse caso, a concisão tem, também, a finalidade de
ressaltar a ideia de amor natural:
BEATRIZ – Muito lindo. – Tens uma voz tão doce!... Oh! depois que ouvi a
tua voz tenho vergonha de me ouvir a mim mesma.
MÁRCIO – Tua voz, Beatriz! Tua voz é insinuante, como o teu rosto é divino!
Quando eu te avistei pela primeira vez, minha doce Beatriz, disse eu para
comigo: – Oh! ouvi-la uma vez, somente uma vez! ouvir-lhe os acentos de
branda ternura, que o coração derrama nos lábios, – e depois morrer! Certo,
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minha doce Beatriz, que o instante em que me dissestes – eu te amo – foi o
melhor instante de me cravarem um punhal no coração!164

A concisão está presente, ainda, na décima primeira cena do terceiro ato, quando
Beatriz revela para Lucrécia que foi violentada por seu pai. Esse diálogo sobre o principal
acontecimento da obra é formado por apenas duas frases de Beatriz e por duas de
Lucrécia. A jovem apenas sugere o que ocorreu: “estou perdida”. A sugestão de violência
sexual está, ao mesmo tempo, na frase de Lucrécia, aconselhando-a a se vingar. Além
disso, não existe uma passagem que apresente ao público o terrível fato, uma vez que a
peça passa do diálogo de Lucrécia com seu irmão para a cena em que Beatriz encontra
sua madrasta. Portanto, Dias não representa, claramente, as cenas fortes – como as de
violência sexual –, mas apenas as sugere e dá continuidade à trama.
BEATRIZ – Minha mãe!... Minha mãe!... Ah! (lançando-se nos braços dela e
escondendo o rosto) estou perdida!
D. LUCRECIA – Eu já o sabia!... Vinga-te.
BEATRIZ (afastando-se) – Vingar-me!... vingar-me!... de meu pai?!!
D. LUCRECIA – Sim, de teu pai. – Ah! D. Francisco, tivestes o arrojo de me
insultar e estupidamente adormeceis no vosso leito. Oh!... dormi, meu nobre
esposo! – dormi tranquilo, que eu velarei solícita à vossa cabeceira. 165

Antes disso, o anúncio de que o fato ocorreria estava presente nas recriminações
de Lucrécia a Francisco. A cena da morte de D. Francisco e de Márcio também não é
encenada, demonstrando, novamente, uma aproximação com a forma clássica, que evita
explicitar cenas fortes, respeitando o decoro moral.
Ainda assim, Dias seguiu uma característica romântica dentro dos limites da
forma, ao propor o fim da divisão entre os gêneros, fazendo uma mistura em que uma
personagem contém um lado cômico e um lado trágico. Além disso, propõe uma mescla
entre tragédia e drama, ao utilizar os moldes clássicos para apresentar o tema romântico
do “o amor à liberdade, entendida como fonte de todo o progresso humano166”.

4.2 O MELODRAMA NAS PERSONAGENS GONÇALVINAS
Em Beatriz Cenci, as personagens se agridem verbalmente, desesperam-se, fazem
ameaças. Essa ênfase passional pode demonstrar um diálogo do autor com o melodrama.
Porém, o maranhense se aproxima desse gênero por outros meios também.
164
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No melodrama, gênero que teve início na Europa, a partir da ópera italiana167,
ocorre a busca por enredos sentimentais, com destaque para o embate entre vício e
virtude, tendo o objetivo de impactar a plateia. Em Beatriz, podemos observar que a
exaltação do sentimento impulsiona as ações das personagens, tendo em vista que a
protagonista inicia sua trajetória em busca da liberdade somente a partir do momento em
que se apaixona. Além do enredo sentimental, o embate entre vício e virtude está
representado na oposição entre o casal Beatriz e Márcio e Francisco.
Além do traço sensível das personagens, Beatriz nos apresenta outros elementos
melodramáticos, como o fato de Dias trazer a matéria do cômico para o seu drama, quando
opta por valorizar a história de uma mulher que afronta, violentamente, os preceitos
morais, ao cometer um assassinato para reparar a justiça. O maranhense não apenas
apresenta a história de uma personagem que comete ações vis, mas, também, coloca-a em
posição de heroína: “quase nunca os vencedores são os que se julgam mais fortes. Reina
no palco, ao cair do pano, a justiça poética, típica da comédia.168”.
Dessa forma, Gonçalves Dias, também alinhado aos preceitos românticos, retrata
personagens marginalizadas, como são os casos de Lucrécia e de Beatriz:

A valorização de personagens marginalizados em sua obra coaduna-se mais à
sua concepção literária que a uma posição política, isto é, a introdução do
prosaico em sua obra justifica-se pela identificação aos preceitos estéticofilosóficos do romantismo cujos conceitos ele conhecia bem. Na literatura
romântica, a incorporação de personagens que vivem à margem da sociedade
deve-se à identificação do artista aos excluídos.169

Essa aproximação com o prosaico da vida cotidiana e com o imoral fez com que
o gênero do drama romântico, no Brasil, fosse confundido, por vezes, com o melodrama,
gênero muito popular no país no mesmo período em que o romantismo aqui chegou.
Drama e melodrama se confundiam devido ao enredo complicado e aos lances
folhetinescos (como é apontado pelos críticos de Dias, que afirmam que sua concisão
tornou a obra confusa e cheia de reviravoltas), ainda que tivessem objetivos opostos: o
primeiro buscava contestar, enquanto o segundo visava a reafirmar os valores morais e
religiosos170:
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De repente, em 1836, chega ao teatro brasileiro a onda revolucionária
romântica, de cambulhada com melodramas modernos, de segunda geração,
perturbando para sempre, por parte do público e da crítica, a caracterização
exata de um ou de outro gênero, não raro irmanados sob a etiqueta de
“dramalhão”. [...] Mais ainda: “por confissão própria tudo o que é extravagante
e disparatado é romântico. Se não é esta a natureza do romântico, não existe
semelhante gênero, porque o que não é disparatado, o que é feito com senso e
juízo está dentro dos limites do clássico”.171

Outro elemento a se destacar é o fato de que a vingança de Beatriz ocorre por meio
de uma intriga: os executores do assassinato, de início virtuosos, enganam o adversário,
chegando, inclusive, a drogá-lo, posicionamento distante da tragédia, que apresenta ações
virtuosas, como as de cavaleiros em combate.
Assim, a opção repentina de Beatriz pelo assassinato e a armação de uma intriga
para concretizá-lo podem ser mais um exemplo do diálogo com o melodrama, que, de
acordo com Auerbach, apresenta ações baseadas em intrigas, em decisões e em
manifestações inesperadas; e personagens pintados, ingenuamente, ou de preto ou de
branco.172
As manifestações inesperadas no interior da história dramática também são
apresentadas por Diderot, que as designa de “golpes de teatro”: “Um incidente imprevisto
na ação e que muda subitamente a situação dos personagens é um golpe teatral 173”. Dias
faz uso dessa técnica, por exemplo, quando apresenta a morte de Márcio, apesar de D.
Francisco estar afetado pela droga que havia ingerido e desprevenido, uma vez que se
encontrava na segurança de seu lar. Esse cenário poderia garantir uma grande facilidade
para Márcio matar o patriarca, porém, de maneira repentina, D. Francisco ainda encontra
forças para reagir ao ataque do adversário, tirando a vida de Lucrécia em seguida. Como
acontece no melodrama, em Beatriz, o vilão tem papel fundamental:

Expandem o papel do vilão, que passa a ser o eixo do enredo. Viram pelo
avesso por três ou quatro vezes a situação dramática, alternando na posição de
força ora os protagonistas, ora os antagonistas, criando assim no público medo
e expectativa, embora compensados ambos pela certeza de um final feliz174.
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Tudo isso aproxima o ambiente de tensão do espectador, até que se desenvolvam
os temas brutais:

Esse efeito de choque sobre a sensibilidade do espectador, essa impressão de
contato direto com realidades brutais que o espetáculo deveria causar, chegava
ao drama romântico francês por intermédio do melodrama, que o antecedera
por alguns decênios, tendo nascido por volta de 1800175.

Todavia, ainda que suas personagens apresentem alguns traços do melodrama, não
temos, ao fim, uma lição de moral, mas observamos a trajetória romântica de uma jovem
– nem sempre virtuosa – que age com o objetivo de alcançar a liberdade.

4.3 GONÇALVES DIAS E O DRAMA ROMÂNTICO
O tema central de Beatriz Cenci, de acordo com esta pesquisa, é a incorporação
do conceito de liberdade. Tal objetivo é apresentado por Dias, levando em conta a
contradição das personagens em sua jornada pela libertação, em cujo decorrer realizam
ações nobres e vis. Pudemos ver que a escolha por essa contradição, que rompia com a
cláusula dos estados, visava a dar mais humanidade às personagens, aproximando-as do
público:

O drama romântico não é, portanto, um terceiro gênero, que ocuparia o espaço
deixado livre entre a tragédia e a comédia, como Diderot concebeu o seu
“gênero sério” ou “tragédia doméstica e burguesa”. Pretende, ao contrário,
reduzir os dois gêneros a um só, opor dentro do mesmo contexto riso à lágrima,
não só à maneira de Shakespeare mas de acordo com o dualismo cristão – corpo
e alma, terra e céu, homem e Deus –, inspirador, segundo o “Prefácio” [de
Cromwel], de toda arte moderna. [...] A antítese será assim a grande arma da
poesia e do teatro de Victor Hugo. Antítese, por exemplo, entre o rei e o
rebelde, em Hernani, entre o rei e o bufão, em O Rei se Diverte. Ou, mais
sutilmente, entre o eu profundo e a imagem social da personagem: Lucrécia
Bórgia sofrendo por não poder ser a mãe que desejava, Marion Dalorme
dilacerada entre a pureza do amor e o seu passado de cortesã. 176

Ao dar espaço a personagens repletas de antíteses, Dias se afastava da tragédia
francesa, que acreditava ser essencial manter em cena apenas figuras com caráter nobre:
“Quanto mais sério o gênero, menos me parecerá admitir o contraste. Na tragédia, este é
raro. Se aí for introduzido, deverá limitar-se aos personagens subalternos. [...] O contraste
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não é necessário nas comédias de caracteres; nas outras, é no mínimo supérfluo177”. Essa
construção de personagens dramáticas que carregam dentro de si características vis e
nobres foi defendida, pelo Romantismo, como uma forma de se opor ao clássico, que,
com suas personagens lineares, buscava exaltar a nobreza.
Por esse confronto com o clássico, o Romantismo evidenciou, nas artes, um
posicionamento político de oposição à nobreza, que era retratada, até então, por meio do
equilíbrio das partes com o todo e das regras rígidas de tempo, de lugar e de ação. Essa
arte refinada não combinava com a classe social em ascensão, a burguesia.
Tal mudança ocorria antes mesmo do Romantismo, em 1770, por meio do
movimento alemão “Sturm und Drang” (Tempestade e Ímpeto), com Herder, com
Schlegel e com Schiller; e, em seguida, na Inglaterra, com Wordsworth e com Coleridge,
chegando, depois, à França. O movimento buscava uma independência das regras
clássicas, como forma de “protesto contra o absolutismo de que o classicismo francês fora
expoente178”. Assim, eram criticados os príncipes absolutistas e os ideais materialistas
franceses, para dar lugar a reflexões mais profundas do ser humano:

Esta sensación de relativo atraso, de ser objeto de condescendencia o desdén
de los franceses con su predominante sentido de superioridad nacional y
cultural, creó un sentido de humillación colectiva, que después se convertiría
en indignación y hostilidad, frutos de un orgullo herido. Al principio, la
reacción alemana consiste en imitar los modelos franceses, y luego, en volverse
contra ellos. Que los vanidosos pero impíos franceses cultiven su mundo
efímero, sus progresos materiales, su persecución de la gloria, el lujo, la
ostentación, la ingeniosa charla trivial de los salones de París y de la servil
corte de Versalles. ¿Cuál es el valor de la filosofía de ateos y de abates
mundanos que no comienzan a entender la auténtica naturaleza, los verdaderos
propósitos del hombre, su vida interna, las preocupaciones más profundas de
los hombres —su relación con el alma que hay dentro de ellos, con sus
hermanos, y ante todo con Dios—, las profundas y angustiosas preguntas sobre
el ser y la vocación del hombre?179
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Os intelectuais e os escritores franceses, apesar de terem aderido mais tardiamente
ao movimento, chegando a ser criticados pelos alemães, promoveram uma famosa batalha
contra o Classicismo, uma vez que o peso conservador, na França, era demasiadamente
grande:

[...] a grande batalha contra os cânones clássicos travou-se em França. Embora
a vitória fosse de duração breve, ele teve influência profunda sobre a
dramaturgia universal moderna. [...] A famosa batalha travou-se em 1830,
quando a peça Hernani (Hugo), por assim dizer em face de tout Paris, isto é,
da França e do mundo, foi “imposta” pela falange da juventude contra os
defensores do gral tradicional. Essa vitória de uma peça “irregular” segundo
os cânones clássicos – ópera antes de Verdi fazer dela ópera – só pode ser
plenamente apreciada tomando-se em conta o enorme peso conservador do
classicismo em França.180

Assim, com o objetivo de criticar tudo aquilo que se relacionava à elite, nesse
período, combateram-se os cânones clássicos da dramaturgia, que exaltavam os nobres
em sua forma e em seus temas, conflitando “sobretudo contra a tragédia clássica francesa,
à qual foi oposta à obra de Shakespeare, como modelo supremo”181, autor que, em seu
tempo, foi admirado, com restrições, pela escolha de romper com o clássico:

E, no geral, os mais ousados amigos de Shakespeare vêm-se contentando em,
nisso, apenas desculpá-lo e salvá-lo; ponderando e compensando as belezas de
sua obra sempre em relação às regras violadas; e concedendo-lhe, como ao réu,
o absolvo, endeusavam tanto mais a sua grandeza quanto mais se viam
forçados a alçar os ombros por causa dos erros182

O motivo que fez Shakespeare ser criticado foi responsável por seu resgate pelos
românticos, que desenvolveram obras que se opunham ao classicismo, muito exaltado e
praticado no teatro francês:

Tudo o que é casulo no teatro grego, não há dúvida de que não poderia ter sido
imaginado e feito com maior perfeição que na França. Não me refiro apenas às
assim chamadas regras teatrais que se atribuem ao bom Aristóteles, unidade de
tempo, de lugar, de ação, ligação das cenas, verossimilhança cênica etc.183
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Dias, além de apresentar personagens com contradições interiores, também
desenvolveu uma obra em prosa com um vocabulário menos decoroso e menos grave,
afastando-se do cerimonial. Como exemplo, citamos uma das falas iniciais de D.
Francisco, ao se referir ao padre com o termo “velho”: “Tão cobardes! tão ingratos como
esse velho avarento a que vós outros chamais Santo Padre184”. Essa mudança na forma já
era feita por Shakespeare e, depois, foi adotada pelos românticos, que acreditavam que,
caso desenvolvessem apenas obras em versos e com métrica rígida, não conversariam
com o público burguês. Nesse sentido, as obras continuariam direcionadas à nobreza, não
sendo verossímeis para a classe social em ascensão, o que impediria que o público fosse
arrebatado pela emoção. Dessa forma, o diálogo em prosa se estabeleceu, e as
personagens deixaram de falar em verso. Como consequência, os diálogos perderam a
rima e a métrica que dava ritmo à conversa; e se tornaram, por vezes, demasiadamente
longos. Então, podemos dizer que a inserção dos burgueses na sociedade implicou em
uma série de modificações para o palco:

o absolutismo que nela [tragédia clássica] se cristalizara numa forma dramática
de perfeição extraordinária; forma, todavia, que com sua beleza equilibrada,
com suas rígidas regras, com cerimonial solene e decoro da corte, com sua
depuração e delicado requinte, seu esplendor e pompa que penetram até o
âmago do verso e vocabulário selecionado, se destina a glorificar o mundo
rarefeito dos reis e da aristocracia. Era impossível colocar burgueses dentro da
estilização refinada da tragédia francesa.185

Sobre a linguagem, Dias chega a se manifestar por cartas, como a que enviou a
Antônio Henriques Leal, em 1864, na qual defende a necessidade de a língua portuguesa
romper com o que chama de “mania de parecer clássico”, para que se possa tratar de
assuntos cotidianos:

Apesar de tôdas estas cláusulas e reservas, fica ainda muito para a minha
profissão de fé, quanto à ortodoxia de linguagem. Repito-a para que não vá
alguém supor que falo com menos reverência de cousas que merecem ser
respeitadas. Pôsto o que, entremos em matéria. Se estou fora dela, já vai sendo
tempo disso.
Em primeiro lugar a nossa língua é riquíssima mas até a sua idade d'ouro; mas
daí por diante não acompanhou os progressos do século, nem mesmo os desta
nação, de modo que há dificuldade suma se temos a mania de parecer clássicos
(no sentido luso da palavra) há muitas vêzes impossibilidade absoluta em se
exprimir cousas, que aliás são vulgares. Para dizer o que hoje se passa, para
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explicar as idéias do século, os sentimentos desta civilização, será preciso dar
nôvo jeito à frase antiga, e é êsse o grande merecimento do Garrett. 186

Gonçalves Dias, então, trata de temas domésticos, como a relação entre pai e filha;
e de cenas corriqueiras, como a em que Lucrécia dialoga com sua serva:
LETÍCIA – Pronta estais, porém se me quiserdes atender aparecereis no baile
quando ele estiver no seu auge, e, pela Madona, o Senhor Cenci estranhará de
vos ver tão bela.
D. LUCRÉCIA (levantando-se) – Vê se o pajem está aí. – A minha máscara.
LETÍCIA – Quereis por força acabar de uma vez com a vossa reputação!
Esconder um rosto como o vosso...
D. LUCRÉCIA – Falas muito Letícia
LETÍCIA – Vou já, minha Senhora. (sai)187

Portanto, foi concretizado um universo ficcional mais próximo do cotidiano, para
que houvesse uma identificação entre o público e a história e, consequentemente, o
arrebatamento. Essa aproximação ocorreu porque a intimidade e a vida privada são temas
que tratam de assuntos cotidianos da vida burguesa, já que a tragédia aborda assuntos
tidos como universais, retratando, normalmente, o passado. Além de adaptações na forma
dramática para agradar ao público burguês – que, antes, vivia alheio à cultura simbólica
que circulava na corte188 –, escolheu-se colocar no palco emoções fortes e grandes
acontecimentos, como também fez Gonçalves Dias ao apresentar temas como o adultério,
o incesto, o parricídio e o estupro. Foram abandonadas as ideias racionais, a fim de que o
sentimentalismo e a introspecção fossem apresentados: por exemplo, Beatriz,
impulsionada pelo amor e vivendo um conflito interno, opta por um crime contra seu pai
para alcançar a liberdade:

Ya es habitual decir que en el siglo XVIII, las ideas racionales y el respeto a
los sistemas intelectuales coherentes fueron sucedidos por sentimentalismo e
introspección y la celebración del sentimiento, como, por ejemplo, en la novela
inglesa burguesa, la comédie larmoyante, la adicción a la autorrevelación y la
compasión de sí mismo de Rousseau y sus discípulos[...]189.
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Além dessa crítica aos ideais racionais, o drama romântico apontava um
pessimismo em relação à sociedade, uma vez que houve uma valorização do indivíduo e
uma reação contra as convenções morais e sociais, colocando-o em confronto com a
civilização para buscar sua liberdade.

Los estudiantes idealistas en las universidades alemanas, afectados por las
corrientes románticas de la época, mostraron total desprecio por objetivos
como la felicidad, la seguridad o el conocimiento científico, la estabilidad
política y económica, la paz social, y en verdad desdeñaron estas cosas. Para
los discípulos de la nueva filosofía, el sufrimiento era más noble que el placer,
el fracaso era preferible al éxito mundano, que llevaba en sí algo sórdido y
oportunista y que sin duda sólo podía compararse al costo de traicionar la
propia integridad, la independencia, la luz interna y la visión ideal 190.

Essa valorização do sofrimento em detrimento dos valores mundanos foi
desenvolvida por Dias, que buscou apresentar, em Beatriz Cenci, os sentimentos mais
profundos do ser humano, como a busca pela liberdade, que é alcançada por meio da ação
moral, uma vez que as personagens deixaram de se importar apenas com as paixões.
Portanto, sai de cena a personagem como um tipo abstrato para entrar o indivíduo
integrado ao seu ambiente, com valores próprios, não mais universais: “A revolta contra
uma sociedade regida por convenções levou à idealização do homem como um ser cujo
direito primordial era expandir suas emoções e realizar sua individualidade de modo
privado191”.
De modo prático, ainda que fazendo uso da concisão da tragédia francesa, Dias
colocou, em Beatriz Cenci, as principais características do drama romântico: o abandono
do vocabulário decoroso e o uso da prosa; a individualização das personagens, que
passaram a ser incluídas em um tempo e em um lugar particularizados; a oposição à visão
de realidade da cultura letrada ocidental, que, até então, era baseada na universalidade,
para dar lugar a uma realidade concreta192. Na nova realidade, não há mais tipos: as ações
autocompaixão de Rousseau e seus discípulos [...]” BERLIN, Isaiah. La Apoteosis de la Voluntad
Romántica. In: El estudio adecuado de la humanidad – Antología de ensayos, Trad. María Antonia
Neira. Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 395.
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das personagens são determinadas por suas vontades e por sua relação com as convenções
sociais, afastando-se das intervenções divinas.
Essa individualização das personagens evidencia a contradição de seus
comportamentos. As personagens românticas se questionavam sobre seguir as normas
sociais e sobre lutar pelos direitos individuais, contra as rígidas convenções morais.
Assim, em nome da liberdade, agiam de maneira contrária aos valores da época:

Já o drama romântico quer trazer ao palco figuras que estão em conflito com
os valores da sociedade, que se recusam a aceitar regras estabelecidas e que,
muitas vezes, se dilaceram internamente por causa disso. O romantismo elege
temas que a sociedade concebe como tabus. Amor impossível, adultério,
incesto, estupro, parricídio e regicídio são os principais dentre eles.193

Para evidenciar essas contradições, as personagens passaram, então, a ser
apresentadas em sua intimidade e com aprofundamento psicológico, manifestando,
muitas vezes, esse comportamento contrário aos valores sociais dentro da própria nobreza
social, que deveria defendê-los:

[...] no drama romântico, onde o herói ou a heroína trazem dentro de si, a um
só tempo, o bem e o mal, o anjo e o demônio, na linguagem poética da época,
embebida de cristianismo. Os seus crimes, estupro, incesto, parricídio, surgem
marcados pela atração por tudo que a sociedade interdita como pertencendo já
ao território do sagrado. São transgressões em si mesmas terríveis e ainda
agravadas por serem efetuadas por reis, rainhas, ou seja, pelos supostos
guardiões do patrimônio moral da coletividade.194

Por meio dessas antíteses, Dias apresenta, como reviravolta, a reação de Beatriz,
sem a interferência da divina providência. A ausência da vontade dos deuses também
afasta a obra gonçalvina da tragédia, ao mesmo tempo em que a aproxima da comédia:
Aliás, a fatalidade ou a vontade dos deuses – que tanto aterroriza os homens
cujo destino se encontra abandonado a seres superiores e aos quais não podem
se subtrair, sendo seguidos e atingidos por suas mãos no momento em que se
acham na maior segurança – é mais necessária à tragédia. Se há algo
comovente, é o espetáculo de um homem culpado e desditoso, malgrado seu.
É preciso que na comédia os homens representem o papel que desempenham
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os deuses na tragédia. A fatalidade e a maldade, eis, num e noutro gênero, as
bases do interesse dramático.195

Essa remodelação subjetiva das personagens e das suas contradições afasta Dias da
tragédia francesa, na qual as personagens não apresentavam mudanças em sua
personalidade, uma vez que a psique não era vista como determinante. As personagens
serviam como tipos, sem profundidade, apenas para representar um destino estabelecido
por seres divinos, enquanto o Romantismo se preocupava com os conflitos interiores das
personagens.
Assim, algumas figuras gonçalvinas deixam de representar tipos para dar vida a
personagens independentes e com características próprias. Enquanto D. Francisco
representa um tipo de burguês insensível e despótico, sendo a alegoria do patriarca
desalmado; Lucrécia, embora pertença à nobreza decadente, ciosa de sua origem legítima,
seria um “tipo” caso não decidisse rebelar-se. Por sua vez, Beatriz, embora seja uma
jovem pura, aos poucos se modifica da inocência para a altivez. Essas características que
dão aprofundamento às personagens também dão vida às cenas:

Em primeiro lugar, destacam-se a vivacidade e a energia da expressão,
juvenilmente enfáticas por vezes, mas tendentes à síntese poética, sem as
molezas e os desperdícios da palavra falada [...] Em segundo lugar, vem o
centro dramático, que se desloca da preocupação com o enredo bem urdido,
característico do melodrama, para a compreensão moral e psicológica das
personagens. Estas são concebidas como homens e mulheres, ainda que
altamente idealizados, não como joguetes postos a serviço do enredo. O ponto
de partida da peça são eles, os protagonistas e antagonistas, não os sobressaltos
proporcionados pela engenhosidade dos incidentes cênicos. E, à medida que
aumenta a complexidade das criaturas postas no palco, vítimas não raro de
forças internas contraditórias, dissolve-se a divisão nítida entre bons e maus,
inocentes e culpados196.

Nesse excerto, Prado apresenta um aspecto de grande importância presente no
Romantismo e na peça de Dias: o fato de o conflito dramático surgir da própria relação
entre as personagens, não de fatores externos. Essa característica evidencia as escolhas e
as liberdades humanas, de modo que as personagens passam a conduzir a trama, deixando
de ser marionetes da história. Tal vontade individual já havia sido trabalhada por
Shakespeare:
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Criou personagens altamente individualizadas com mais abundância que
qualquer outro dramaturgo, e os conflitos em suas peças são invariavelmente
produzidos pelo exercício da vontade humana. O homem luta contra o homem
e não contra o Destino, Deus, a hereditariedade ou os distúrbios glandulares.
O drama shakespeariano é o drama da vontade individual197.

Além da mudança em relação às personagens, o Romantismo tematizava tabus,
uma vez que interpretava realidades até então ignoradas pela tragédia francesa, como o
incesto, o parricídio e o estupro: “Acima do adultério, como interdição máxima e talvez
atração máxima, estava o incesto. O Romantismo não o defenderia, nem o condenaria,
deixando-o pairar na esfera das possibilidades perturbadoras, das sugestões tentadoras e
maléficas”198. Assim, além de abordar a contradição humana, abandonando a ideia de que
a consciência é íntegra e se mantém ao longo da vida, o Romantismo coloca em cena
outro tema relevante: a imoralidade.
O movimento, então, trouxe diversas possibilidades para a arte, defendendo a
busca pela liberdade; valorizando o rebelde; colocando a vontade humana acima dos
desejos dos deuses; e salientando o indivíduo em detrimento da convenção social, como
aponta Pereira:

Mais do que uma simples escola literária, o romantismo foi o próprio ambiente
da primeira metade do século XIX, o modo de sentir, de pensar e de reagir do
mundo europeu e de seus tributários. Condicionou toda a vida, do fervor pela
liberdade à cintura fina das mulheres; do livre-câmbio aos suspiros dos poetas;
do culto do passado – da Idade-Média na Europa, da época pré-colombiana na
América – à predileção pela fragilidade, pela palidez, pelos que morriam cedo;
da valorização dos fora-da-lei, do forçado, da prostituta, do rebelde, à
substituição, como valores literários, dos deuses pagãos por Deus e pelos
santos; do horror ao formal, ao clássico, até o desleixo do estilo e dos cabelos.
Em todos os terrenos, foi uma reação contra o espírito grego, contra a ordem,
contra a medida, contra o equilíbrio. Um apelo ao indivíduo contra a sociedade,
ao subjetivo contra o objetivo, à fantasia contra a fórmula.199

Portanto, Gonçalves Dias arma um conflito: apropriando-se do amor romântico,
apresenta personagens que lutam por seus direitos individuais; coloca em cena a luta de
classes, destacada no duelo entre Márcio (de origem nobre) e Francisco (nobreza
comprada); e faz críticas à Igreja, tratando de temas pouco decorosos, como o incesto e o
desafio feminino contra a autoridade paterna.
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Na dramaturgia, surgia, também, uma interpretação menos decorosa, menos rígida
e mais passional, na qual ganhavam espaço “a expressão corporal, as reações viscerais,
fortemente emotivas, radicadas nas camadas mais instintivas do homem”.200
A oposição às regras clássicas se unia à valorização da originalidade, que seria
concretizada a partir da ideia de um gênio original:

Vê-se que esse conceito de gênio original reúne, de certa maneira, todos os
conceitos, todas as ideias e aspirações do Romantismo. Em seu âmbito fica
compreendida particularmente a revolta radical contra as regras tradicionais,
canonizadas, do Classicismo, contra as “autoridades” clássicas, contra os
padrões consagrados, porque o gênio, evidentemente, não se deixa guiar por
modelo nenhum; ele cria livre e espontaneamente; ele não se atém a norma
nenhuma, porque nem sequer conhece as normas. [...] O grande modelo,
porque os românticos de certo modo também têm um modelo, mas um modelo
de irregularidade, por assim dizer, de desobediência e libertação em face do
que vinha sendo preceituado e valorizado até então, é Shakespeare. 201

O Romantismo também se preocupava com a relatividade das questões éticas,
deixando de acreditar, como defendia a tragédia, que as verdades são universais e
postulando que dependem de cada cultura particular:

Si cada cultura expresa su propia visión y tiene derecho a hacerlo, y si las metas
y los valores de las diferentes sociedades y medios de vida no son
conmensurables, entonces de allí se sigue que no hay un solo conjunto de
principios, no hay una verdad universal para todos los hombres y tiempos y
lugares. Los valores de una civilización serán diferentes y tal vez
incompatibles con los valores de otra202.

Dias apresenta personagens femininas que não são criadas para realçar as
determinações sociais, mas, sim, para confrontar as que estiverem impedindo sua
liberdade. Assim, a preocupação dessas personagens representa uma transmutação da
valorização dos temas universais para os particulares:

O drama estaria mais próximo da realidade de todos os dias, a exemplo das
crônicas da Idade Média, individuais por prestar testemunho sobre
determinados acontecimentos e pessoas e ainda por descer a minúcias de
natureza estritamente privada. Importar-se-ia com o que acontece, com o lado
200
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empírico das coisas. É a “cor local”, correspondente, grosso modo, ao que os
franceses chamam de petite histoire.203

O drama romântico, como Beatriz Cenci, possibilitava ao público uma
proximidade com o presente contemporâneo, aproximando o tempo da ação do tempo da
experiência social: “Os personagens devem ser integrados no seu ambiente natural e
histórico; tese que se dirige contra a estilização do drama clássico em que personagens
ideais se movem em espaços e tempos cênicos quase abstratos, altamente depurados de
quaisquer elementos individualizadores”.204
A partir dessas propostas de mudança em relação às personagens, da linearidade
de tempo e do tratamento de temas tidos como imorais, seria, então, possível mostrar a
sociedade como um todo:

a sociedade é mostrada como um todo, de alto a baixo, do rei ao coveiro, cada
personagem com a sua linguagem, exprimindo-se em verso ou em prosa,
através do palavrão ou da reflexão lírica e filosófica. O tempo e o espaço são
tratados com igual desenvoltura, estendendo-se à vontade, não se sentindo o
dramaturgo na obrigação de explicitá-los, a não ser quando há necessidade ou
interesse dramático.205

Para desenvolver seus trabalhos dentro do drama romântico, Dias se inspirou no
trabalho de Shakespeare – ao romper com o pudor, dando espaço ao “impudor romântico,
inspirado de longe pela franqueza com que Shakespeare encara em suas peças a
sexualidade206” – e, também, no dos dramaturgos alemães e franceses, adquirindo grande
conhecimento a respeito dos conceitos do romantismo teatral e colocando em prática
diversos aspectos:

Tendo vivido na Europa, ele conhecia a obra de Shakespeare, modelo dos
dramaturgos românticos, o teatro alemão e o francês como nenhum outro
escritor brasileiro. Com pleno domínio dos conceitos básicos do romantismo
teatral, comportou-se com total liberdade em relação às regras do classicismo,
construindo uma obra dramática em que estão presentes vários aspectos
formais e conteudísticos específicos do drama, tais como a força avassaladora
da paixão; a matéria dramática buscada no passado, mas nas histórias nacionais
e não da Antiguidade greco-latina; a abordagem de temas controvertidos, como
o incesto, e a consequente despreocupação com a finalidade moral ou didática
da arte; a presença simultânea de cenas domésticas típicas da comédia e de
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cenas violentas comuns da tragédia; e a distensão da ação dramática no tempo
e no espaço.207

O autor se inspira, ainda, em acontecimentos históricos para criar seus dramas.
Entretanto, como visa aos conflitos interiores e individuais das personagens, a história
aparece quase como pano de fundo. As personagens têm sua vida afetada pelas
convenções sociais, contudo não ficam presas à biografia das figuras históricas. Ganham
destaque, na trama, as escolhas humanas a partir de sua consciência, estando imersas em
um contexto social:

Quando Gonçalves Dias compõe sua Leonor de Mendonça não está
propriamente interessado em dar relevo para o passado da Casa de Bragança,
a mesma que restaura a monarquia portuguesa em 1640. Quer destacar a
intimidade das figuras retratadas e esboça uma versão dos fatos claramente
favorável à Duquesa. Prestando atenção para o isolamento de Leonor e
ressaltando aspectos violentos da personalidade do marido, a base histórica
acaba passando para um plano muito secundário. Isto acontece embora a peça
não rompa com a sequência conhecida dos fatos e se revele zelosa,
especialmente na parte final, por manter a ordem oficial de falas e de
procedimentos. [...]
A peça Boabdil, que Antônio Gonçalves Dias compõe quatro anos depois de
escrever Leonor de Mendonça, em 1850, focaliza um episódio central da
história da Espanha: a vitória sobre os mouros em Granada. Mas concentra a
atenção sobre o infortúnio sentimental do rei mouro, vinculando-o à desgraça
da nação.208

Ainda, Dias expõe seu objetivo de misturar os gêneros no prólogo a Leonor de
Mendonça, em que cita os principais gêneros em voga: a tragédia (em verso) e a comédia
(em prosa). Essa definição de gêneros surgiu em Aristóteles, porém, o filósofo não
propunha uma divisão em grupos sociais, mas, sim, em relação ao caráter das
personagens, de modo que o trágico tratasse do caráter nobre e virtuoso, e a comédia, do
caráter vulgar e da vileza.
Segundo Dias, no começo do teatro moderno, existiam dois gêneros teatrais
possíveis: a tragédia, “que cobria as suas espáduas com manto de púrpura”209; e a
comédia, “que pisava o palco cênico com os seus sapatos burgueses”210. A primeira
tratava da nobreza, enquanto a segunda apresentava as classes sociais mais baixas,

207

FARIA, João Roberto. Idéias Teatrais. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001, p. 44.
HUPPES, Ivete. Melodrama: o Gênero e sua Permanência. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000, p. 5657.
209
DIAS, Gonçalves. Teatro. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 133.
210
Ibid., p. 133.
208

91

“porque a tragédia andava pelos grandes, enquanto que a comédia se entretinha com os
pequenos, e ainda assim com o que nestes havia de mais cômico e risível.”211
Diferentemente, o drama desenvolvido por Dias funde a tragédia e a comédia,
sendo possível notar a quebra das fronteiras entre os gêneros quando o autor elenca
personagens que desenvolvem ações nobres e vis. Gonçalves Dias propõe um assunto
considerado menor, como a vida doméstica e cotidiana do mundo burguês, modelando-o
com a gravidade trágica. Com essa fusão, ocorrem o enfraquecimento da gravidade
presente na tragédia e uma elevação do caráter meramente cômico na estilização daqueles
temas.
Gonçalves Dias também alega que o trágico não necessariamente precisa ser feito
em verso, como a comédia não tem necessidade de ser feita somente em prosa, como
tradicionalmente se fazia. O autor exemplifica isso com o teatro francês, como o de
Molière, que, segundo ele, “foi o primeiro que, não sem dificuldade, introduziu a prosa
no teatro francês212”. Tal dificuldade viria do fato de que a prosa se aproxima da fala
coloquial, o que é próprio da comédia. Esse gênero, por sua vez, trata de tipos comuns,
cotidianos, que falam uma linguagem pouco ornamentada. Assim, usar esse tipo de
vocabulário significava tratar de temas mais baixos.
A visão crítica expressa pelo maranhense em relação à separação entre os gêneros
trágico e cômico já existia desde o século XVII:

A separação rígida dos gêneros trágico e cômico segundo Aristóteles já era
criticada no século XVII por Corneille. Para este, a definição de comédia como
“imitação de pessoas baixas, medíocres” não era mais satisfatória: um rei
poderia ser personagem cômico se suas ações não correspondessem àquelas
exigidas pela tragédia.213

Na mesma direção, Gotthold Ephraim Lessing aponta para a necessidade de se
encerrar a cláusula dos estados, surgida no fim do século IV d.C., que garante a condição
principesca dos protagonistas. Lessing justifica que a supressão da cláusula era “um ato
imediato de emancipação e de expansão da burguesia, como também a abolição de outros
privilégios214”. Além disso, para ele, tal cláusula nem promovia, necessariamente, a
comoção nem aproximava o público da trama, exceto se pertencesse à nobreza:
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Os nomes de príncipes e de heróis podem dar a uma peça pompa e majestade,
mas em nada contribuem para a comoção. A infelicidade daqueles cuja
situação está mais próxima de nós calará mais fundo na nossa alma; e, se nos
apiedamos dos reis, fazêmo-lo porque os vemos como homens e não como reis.
Se a sua posição social torna, muitas vezes, os seus revezes mais importantes,
não os torna, por isso, mais interessantes.215

Além disso, Lessing também afirma que toda a etiqueta e toda pompa da corte
transformaram os seres humanos em máquinas, restando ao poeta o desafio de torná-los,
novamente, humanos: “Há muito tempo que acredito que a corte não é o lugar onde o
poeta pode estudar a natureza. Mas, quando a pompa e a etiqueta transformam os homens
em máquinas, a tarefa do poeta é transformar estas máquinas outra vez em seres
humanos.”216
Essa defesa da mistura entre temas elevados e baixos e o uso de prosa e de verso
foram apresentados por Victor Hugo, que afirmou que o drama romântico “funde sob um
mesmo alento o grotesco e o sublime, o terrível e o bufo, a tragédia e a comédia.”217. O
autor entendia o grotesco como “uma forma essencialmente paradoxal, pois é constituída
pelo agrupamento ou contraposição de elementos opostos e, portanto, inconciliáveis”218.
Assim, a relação de Beatriz e de Francisco apresenta o grotesco, uma vez que ela
representa a virtude e a pureza, enquanto seu pai traz, em sua substância, a violência e o
despotismo.
Hugo também afirma que o Romantismo deve defender, antes de tudo, a renúncia
dos tratados poéticos, para que a obra literária não fique presa a regras absolutas, mas seja
livre. Assim, atento a essa preocupação, esboçou um novo código literário, sem a rigidez
que criticava:

Preocupado em combater o dogmatismo clássico arriscava-se Victor Hugo,
aparentemente, a negar validade a toda e qualquer poética. Aproximava-se
desse modo do mais elementar realismo: “a natureza, portanto! A natureza e a
verdade”. Mas o poeta francês nunca ignorara, de fato, o perigo de cair na
trivialidade, na transcrição pura e simples do comum (“o comum é o defeito
dos poetas de vista curta e fôlego curto”). Empreende então uma reviravolta
rumo à edificação de um novo código literário, de uma poética romântica, que
chega a esboçar, sem nunca dar-lhe contornos tão sólidos como os que
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pretendia derrubar, porque o romantismo, postulando como princípio a
liberdade, não podia, sem se contradizer, fechar-se em regras absolutas.219

Gonçalves Dias se apropria da forma da tragédia francesa, que utiliza a concisão
textual, para evidenciar o sublime, o qual, por sua vez, de maneira brusca e repentina,
leva à busca pela liberdade. O autor também dialoga com o melodrama ao heroicizar
personagens como Beatriz, que têm ações nada virtuosas, aproximando-se, então, da
matéria do cômico, como fez Schiller em Os bandoleiros, cuja personagem principal é
tratada como um criminoso nobre:

Forma una banda de asaltantes, saquea y asesina, mata el amor que le tenía a
su manceba, pues debe ser libre de descargar su odio, de propagar la
destrucción contra el mundo abominable que lo ha convertido en criminal. Al
final, se entrega a la policía para ser castigado, pero es un criminal noble,
elevado muy por encima de la degradada sociedad que ha ignorado su
personalidad, y Schiller escribe un conmovedor epitafio sobre su tumba220.

Assim, ainda que Dias tenha feito uso da concisão da tragédia francesa, sua obra
faz parte do drama romântico. De acordo com Stendhal221, é possível que uma tragédia
seja romântica. Para ele, os fatos de a obra limitar-se a um espaço físico e de durar cerca
de 36 horas, tendo características relativas ao Classicismo, não significa que seu conteúdo
– ou seja, sua temática – não seja romântico.
Essa ideia se aplica à obra aqui estudada, que faz uso da forma clássica, ao mesmo
tempo em que aborda, por meio de temas antes vistos como tabus, a busca pela liberdade
individual, tema considerado romântico. Dias faz, então, uma mistura entre os traços
românticos e a tragédia francesa: “As três unidades clássicas, de tempo, lugar e ação, já
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não se ofereciam como cláusulas obrigatórias depois de 1830. Mas continuavam, e
continuariam por inúmeros decênios, a constituir uma solução cenicamente cômoda”222.
Além de misturar os gêneros trágico e melodramático, Dias coloca em cena
conflitos interiores e individuais que afastam as personagens de ações conduzidas pelos
códigos sociais, para aproximá-las da realização de sua própria vontade; traz aos palcos
tabus, como o incesto e o parricídio; e apresenta tudo isso por meio da prosa, apresentando
ao público, então, um drama romântico.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apresentaremos, aqui, as considerações a respeito das questões mais relevantes
discutidas nesta pesquisa. Buscamos levantar informações que evidenciassem a
incorporação do conceito de liberdade por meio de personagens femininas submissas,
além da mistura que Beatriz Cenci faz entre a tragédia e o melodrama, sem deixar de
pertencer ao drama romântico.
Iniciamos o percurso com a análise de alguns temas presentes no prólogo a Leonor
de Mendonça. Esse texto é importante, pois contém as ideias do autor para o seu teatro,
citando diálogos com os autores e com os movimentos europeus e tecendo críticas ao
Conservatório Dramático.
Dias, então, começa seu prólogo com a afirmação de que o objetivo desse tipo de
texto, para ele, era apresentar suas intenções, uma vez que a linguagem é limitada para
expressar emoções, criando um abismo entre a obra idealizada e a concreta. Em seguida,
a obra passaria a ser interpretada pelo leitor, que poderia fazer uma leitura mal-entendida.
Nesse ponto, a respeito da interpretação das obras, apresentamos a recepção que Beatriz
Cenci teve em sua época, que foi a censura do Conservatório Dramático – que considerou
o tema infame e impossibilitou que fosse encenado e publicado até a morte Dias. Depois
da censura, a obra contou com uma crítica apenas no século XX. Ainda assim, não foi
muito admirada, sendo, então, criticada pela concisão textual, que, para os críticos,
tornava a obra confusa e deixava os acontecimentos muito próximos, sem tempo para se
desenvolver.
Todavia, para esta pesquisa, a concisão tinha o propósito de evidenciar como o
princípio da liberdade age nas modificações da ação interior e da ação exterior das
personagens, dando-lhes aprofundamento psicológico. Essa característica tipicamente
romântica evidencia a trajetória realizada por Beatriz para alcançar sua liberdade. Em um
movimento crescente, a jovem sai de uma posição de inocência e resignação, para então
lutar por sua libertação do domínio de seu pai. Esta transição é realizada pela personagem
de maneira racional e autônoma, em que a moça não se deixa guiar pelo ódio ou por
qualquer outra pulsão, mas age de acordo com sua vontade própria, estando consciente
do que faz. Para que se compreenda este conceito de liberdade, apresentamos as ideias de
Schiller, Kant e Rousseau. Assim, se no início da obra a jovem abria mão de sua
humanidade, ao se submeter aos desejos de seu pai, no final ela alcança a liberdade. Isso
ocorre, pois, compreende que o único caminho que uma jovem da sociedade de sua época
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tem para alcançar a liberdade é eliminando o poder de seu pai, ou da figura patriarcal a
qual está submetida.
Para evidenciar esta busca pela liberdade, Dias fez algumas mudanças na história
real. Pudemos observar essas alterações ao compararmos a obra gonçalvina com a crônica
escrita por Stendhal, em 1839. Ao fazermos esta análise, compreendemos melhor as
escolhas e os objetivos de Gonçalves Dias.
Em seu projeto, uma de suas decisões foi por uma reflexão sobre a condição
histórica e social, não tendo mais o objetivo de moralizar. Ao compreendermos esta
opção, podemos notar a inovação do autor ao criticar, em suas obras, situações
consideradas habituais, como a submissão feminina e o casamento por conveniência. Tais
situações evidenciam a ideia da fatalidade de cunho social, presente em seus quatro
dramas. Nela, as histórias não são mais determinadas por uma vontade divina, mas são
consequência do mecanismo social que impõe hábitos à sociedade.
Além disso, Gonçalves Dias aproxima-se do conceito de Friedrich Schiller, de
sublime. De acordo com o alemão, existem dois tipos de sublime, o teórico, que versa
sobre a representação do infinito, e o prático, que traz a representação de um perigo.
Assim, para o maranhense, seus dramas colocam em cena o sublime de modo prático.
Exemplo disso estaria em Beatriz Cenci, na figura do poder patriarcal que tem força
suficiente para destruir toda a família, representando assim um perigo à existência.
Desta forma, por apresentar temas fortes até então ignorados e considerados
infames, como o incesto, o parricídio e o estupro, para então evidenciar a busca pela
liberdade, a partir de uma escolha autônoma das personagens, Gonçalves Dias desenvolve
uma obra dramática romântica. Todavia, ainda que sua temática seja romântica, o
maranhense não deixa de utilizar aspectos da tragédia francesa. Ela aparece por meio da
concisão textual, que coloca poucas personagens em cena, apresenta apenas um cenário,
procura manter os acontecimentos presos em 48 horas, além do fato de que os diálogos
não são longos, dizendo apenas o necessário. Tais características diferiam da forma
romântica, na qual as obras não ficavam mais presas aos versos e à métrica, que tornavam
a obra erudita, uma vez que com a ascensão da burguesia, fazia-se necessário um gênero
que levasse em consideração as características desta nova classe, que estava alheia à
cultura simbólica que circulava na corte. Além disso, Dias também se vale do melodrama
ao colocar como protagonista uma personagem com ações vis, capaz de realizar o
planejamento de um assassinato, além de apresentar também a reviravolta.
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Assim, apesar da censura e das críticas, a obra Beatriz Cenci apresenta elementos
de grande relevância para o estudo do drama romântico brasileiro. Gonçalves Dias
desenvolveu uma obra inovadora que, mesmo se passando na Europa, no período da Idade
Média, não deixou de criticar a sociedade na qual estava inserido. Soube apresentar suas
críticas em relação ao casamento por conveniência, à submissão feminina, à Igreja, sem
deixar de exaltar a moral e a liberdade. Colocou tais críticas dentro de uma história real
muito conhecida pelos artistas de sua época, sendo representada nas artes plásticas e em
obras literárias de escritores como Stendhal, Shelley e Dumas. Fez tudo isso utilizando
traços do estilo clássico, mostrando seu grande conhecimento a respeito da tragédia. Tais
conhecimentos também ganham espaço por desenvolver uma história que dialoga com
conceitos literários e filosóficos ao trazer Schiller e Kant para suas tramas.
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