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Advertências necessárias 

Pique o leitor desta tese avisado de suas (minhas) dificulda-
. 

, -

des, antes de começa-la. Primeiro: por razoes de comodidade, tive de 

valer-me da Edição Aguilar das peças e textos de Alencar. A edição é

reconhecidamente eivada de erros, que vão desde os de menor eonsequê� 
eia até trocas de nanes, cano o de Ponsard, dramaturgo francês do aé

cu1,, XIX, por Ronsard, poeta igualmente francês do século )(Vl • En

fim, fiz o que pude para evitar os erros desse tipo. 

Segundo: faço referência, no corpo da teee, a representaçãe e 

suspensão do drama, sem música, O Guarani, adaptação do romance hemÔ  

·n1mo, fato que se deu em 1874. A adaptaçãe era de outros auteres, que 

se envolveram am polêmica, pela imprensa, ao que parece, com Alencar .. 

Não me !oi possível consultar,sequer pesquisar, esses textos. 

Terceiro: também não tive oportunidade por razões de tempo, 

de ler os diecuraoa de Alencar, na Câmara dos Deputados, que tratassem 

do teatro ou de problemas a ele correlatos. Também não discuto aqui 

duas peças incompletas de Alencar - Gabriela e O abade - de que só 

deixou esboços. 

Oreio firmemente em q_ue nenhuma destas lacunas comprometa a te 

se ora apreaentada, C411DO se verá pelo seu prepÓsito e temário. Mas fi-

que o leitor advertido de sua existência. 
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I. O teatro e a 1deolog1a da nacioaalidade

A, O terceiro "outro" 

- , -

Em 1838 a represectaçao, pela companhia dramatica de Joao Cae-
tano, da tragédia Antocio Joa�. ou O poeta e a Inquisição, de Doaiogoa 

- , -

Gonçalves de Wagalhaes, det'ioiu o inarco .bistorico da f'uodaçao do asei.a 
chamado "teatro aacional", no Brasil, então país jovem, em termos de 
1ooependênc1a, com 16 a.nos COiDpletos em setembro. Esta -juventYde" não 
era apenas louçã, era conturbada por frequentes movi.llentoe separa.tistas 
ou de forte cunho regional. Era oo tempo da Regências a Guerra dos Par
mpos, por exemplo, que já durava três anos, aioda duraria mais sete. 
A "sociedade ca.c ional" a.inda cão estava consolidada - e Dão só Do tea
tro. 

Neste mesmo ano de 1838 a meSUla companhia dramática de João Cae
taoo pôs em ceoa uma peça de pretensões bem mais modestas do que a falg! 
mote Antooio Joees era O juiz de paz oa roça, de Luís Carlos Martins 
Peca. Coa esta deu-se por fundada Wla subseção da�uele •teatro nacio
nal" - Que er& a da "comédia oac iooal ". A ju.l.gar pelos tera.ios da época, 
"fundar o teatro oaciooal" significava, principalmente, ter WDa compa
nhia foraada por atores brasileiros (ou predowiaantemente por eles), que 
representasse peças cujo tema fosse nacional, brasileiro, e que essas 

peças tivessem autores brasileiros. O segundo e o terceiro elemento& d•! 

sa tríade são Óbvios, em teI'lllos de um teatro nacional. O prillleiro, os a

tores, explica-se pelo tato de que a t�caonice do �eio colonial, aliada
\. 

A # 

 ·.s dificuldades da vida cultural Da colônia di ... nte das exigeocias cens2 

rias e cootroladoras da �etrÓpole, .bavi.- tornado difícil a existência 

de cooipanhia.s aramáticss conviuceates ao �rasil, senão de caapaorliu dr•

máticas de qualquer eap:c1e, dur�cte m�ito te�po. A v1ada de D. João VI, 

como retirante fórçada das guerras napoleÔnicas, mudou u� pouco a situa

çao, daado mais l1berdâde e u� pouco mais de brilb� à vida cultural, ia

cl uiodo a{ o tear.tro, p6lo menos na sede da Corte, o Rio de Janeiro. llas 

Da oena o prestigio ficava COiJI os portugueses, por facilidades de for

mação, oll a1•p1êsilleate porque a tradição teatral estivera, por séc11los , 

bem aaié desenvolvida na �•trÓpole do yue na colÔaia, embora por 1á as 

dificúldBdes tubÚ •• avolLUaa.ssem: que o diga o pretexto real de nossa 



, , prilneira peça oacional, o Aotoni� Jose verdadeiro, graodo comediogra-

fo queimado em 1739, durante as perseguições mnvi�as pela lnguisição 

e.11 Portugal. 

O fato é g ue a partir de 183.3, guaodo João Caetano fundou SI.la 

própria companhia. dra111ática, COIJl 1Daior ou menor precariedade começaram 

a surgir as c011paDhias oacionais. A presença de estrangeiros oão foi t 

limioa.da do palco, fosse como atores ou cooio e1.1preaárioa, mas começou 

wa longo período d• aculturação destes aos palcos brasileiros, e tu

bém deste a estes "aovos estra.ogairos•, que já oào lembravam, de modo 

tão av�saalador, a condição colonial e o do.aÍaio dos portugueses. As

sim como os portos se abrirs.m a:n 1808 para o muodo, quer dizer, prioc! 

pal.mente para os cavioe ingleses, a partir da independência e do B0111aD 
-

tismo nossos palcos também se abrir&ill para o �undo, quer diz•r, princ! 

palmeot• para a iafluêocia francesa, agora assimilada diretamente• não 

mais filtrada previ.'.ii.Dente pelo que de Paris cneg�va à Lisboa. Pelo ti

oal do século a influência francesa cn.egara a tal poato que os eecritg 

res brasileiros viviam � reclailUlr de que nos palcos da Corte (ou da e� 

pital da República, dep�is de 1889) só ae representava..n o cancã, e os 

outros gêaeros da opereta satírica e do teatro musicado de procedência 

parisiense. Yâe o fato• que, embora as reclamações tivessem IJllla tia.se 
 

real, o teatro brasileiro daria, logo em seguida., a. s11a volt.9. por cima, 

guaado -�rtur àê Azevedo; ooajug,�ndo a iafluêacia fraocesa e o tema ca

c1onal, criou ó se� p�Óprio estilo de teatro musicado, e com ele passou, 

também, A reioâr oos V�lcos da terra.. 

Não ee �evoa •fooaprezar os problemas a� eacena;ào propriuente 

dita, O'J aguiles gúé vivl&J1 a.s coJ1paahia.s draináticas brasileiras, sempre 

is volt,,.a com c'Ü.ff.éâld<;1cJ.eâ fioa.nceiras e subvenções esta.tais (coordena

da.a qd& '--itridà hôâ/3 se.a t'éilla obrigatório dos debates em torno do teatro 

braslléf rd) e M-.â a p&:iJ: ir do raiaado de João Caetano ao palco brasile1-

rdt (lÜ� ià (:H�t�fidij titi� :,. dêea.dà de 1860 1 a questão da aaciooalida.de ou 
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não do que se representa aa Corte vai girar muito em função dos temas 

e da autoria daquilo gue se representa. A questão do teatro nacional, 

dessa for�a, terá como um de seus capÍtul�s priocipais e mais probl•

mátioos a formação de um repertório cocsiderado como aac1ooal. S à

tarefa de construir eaae repertório se dedicarão, com u.ior ou menor

afinco, praticamente todos os escritores brasileiros. Dentre estes, 

raro é aquele que não tem, na sua bagagem, uwa aventura teatral. Mas 1

guio terreno era dit!cil - pois ta�bt3il são raros aqueles cuja passagem 

pelo teatro seja muito longa, ou marcante para a posteridade. fambém é

pegueoa a quantidade de escritores que sejai.D, para a história da lite-

    ratura bra.siieira, citados 2rincipal�ente como autores teatrais, durag 

te o sécul" m. Neste caso, a pa.llla ficou mesmo foi cooi a comédia., 

pois temos a! �artics Peaa, Prança JÚaior, Artur de Azevedo. Eles são, 

oa tradição brasileira, comediógrafos antes de �ua.lq�er outra coisa . 

No terreno do drama, ou das peças de LltB �odo geral consideradas co�o 

"sérias", a s 1 tu ação é beaD mais ac.ant.ia.da: creaceaa • na verdade, as 1n-

terrogaçoes. 
-Ora, isto nao deixa de ser wa paredoxo, ou u� enigma, a mere-

� A p , cer reaoluçao. Por que? orgue, para que� aco�paaha atMves dos escri-

tos, a vida teatral do século XIX ao Brasil, e uo Rio de Jaoeiro •  

particular, logo salta aos olhos a i..oportânc�a, a primazia, concedida 
.. . " , , 

aos generos coasidera.doa co..oo aerios�·, pela intelectualidade da epoca. 

�uaodo &• falava u criar UI.li "teatro oacioual ", falava-se, também, é

claro, oa criação da cow�dia brasileira. Mas as ateoçces voltavam-se

para os draillàS 1 foase:n eles roJ1âoticos ou criados segundo os ditames 

do teatro realista fraocês, de Alexandre nwuas Filno e Éiliile Augier, 

entre outross ou para a tragédia, aDais looginguamente. José Ver!ssi.mo, 

nos s�i.lé Estudos de L.iteratura brasileira, aponta WDa boa razão para 

está pri�azlá doé g�oo�os "sérios" na consciência dos que queriam cri

ar • �ê§�óvolv6r ô têstro óa.c iocal. Sua explic�ção ganha em relevância 
�oP�u• •1• ee�� talaado de UtA autor que, segundo ele, resistira a essa
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tendência, U&rtins Pena. 

"A figura de João Oaetaoo do14ioando a cascante ceD& bra
sileira estimulava de proferêocia as vocações teatrais pa
ra o dmma e a tragédia. Deve-se supor em Martins Pena uma 
forte icdividualidade para ter resistido �es�e o princípio 
a.o prestígio do af;wi:idc trágico e das tragédias e dr"3.!Ila
lhÕes que constituíam o seu principal repertório ( ••• )" 

(1) 

Na verdade, PeD& não resistiu tào oo.npletamente assim, Compôs uns tan

tos dramas, um deles de caráter indianist13., tao horríveis quanto são 
I 

deliciosas suas comedias. Mas a. Joao Caetano devem-se ajuntar outras 

razc5'es, de outras ordens, para esta preferência pelo dr�& ou tragédia. 
I 

Os espetaculos teatrais tinham uma cruiposiçâo muito variada, no �raail 

do· século X:U. Começavam cedo, quando obedeciam a.o norá.rio, e entravam 

pela noite adentro. Parecia.111 um espetáculo de variedades, muitas vêzes. 
, I 

Havia de tudo WD pouco neles, peçaa, ouweros de danças, numeros muai-
ti 

I 

caia, canto, feitos circenses. O coatro do espetaculo entretanto, era 

quase sapre um drua, ou tragédia, ou melodr&IJla - gênero ' d•

grande preferência entre o público, e que se difereociava do drama pe

los recursos e persooageos iD&is estereotipados, bea oamo pelo f1oal • "t\Q. 

mais das vêzes complet&-uente feliz, de punição para o vilão e recom.peg 

aa pam o herÓ1 sofredor ou par� a lacrimosa heroína. Os outros sêoeroe, 

e aí também entravam as cCl4édias curtas, gênero e� que se destacou Kar-

   tios Pena, serviam de complemento para este "prato principal". Também 

se deve ter em conta o fato de que aos dramas é que se tratava111, mais 

a fundo, 011 de modo mais espetacular, os chamados "temas da época", os 

de relavtno1a e repercussão. Pelo 11enos asai.a foi durante o romantismo.;! 

Posterior�eote• o teatro realista francês revalorizaria a c�édia, da.o 
-

do-lhe foros de importância temática1 mas assim mes�o esta co�édia rea

lista terá. frequentemente, contornos violentos, diálogos acirrados ou 

cooflitoa de tal ordu que ficariam bem num drama igualmente. 

Bá, i>or f iJí, razõ•a para tais preferêoc ias que. transcendem o 

Cà&Ó �rtLalieiro 9 OU lllê&alO O JBOilento bistÓrico particular am que DaSCia

• �• •8••�.iáaver. no•ea Y•reio nacional de teatro. Na própria visão clás



sica dos gêneros teatrais há uma valorização 1mpl1oita da tragédia, 

do gênero "sério", ll!Da vez gue a r!gi da regra da separação dos estilos 

1.aipun.ha que a. ela coubessem as personagens da mais alta escala social t-<.

colocadas own contexto hiatórico distanciado, o da cinlizaçâo g�o-
, -romana, olba.da cono ideal de civilização. licavam para a comedia as b1

-

sOohices burguesas ou a grosseria das classes ainda menos favorecidas

(oa Cpoca). Não se deve esquecer o ta to histórico de que da Arte poéti
, ' , 

.E!. de Aristoteles a parte que se salvou foi a que se refere a tragedia. 

Há quem veja nisso a mera ioterveóção do acaso. Confesso que desconfio 

muito desse acaso. Se é verdade que a tragédia representa os homens  

"superiores" ao que eles são, e a co�édia os fa� "inferiores" ao que 

são, para respeitarmos os tel'Ulos do prÓprio Aristóteles, também é v•r

daae que os homeos, via de regra , prefereai a primeira versão a respei

to de si mesmos e a segunda a respeito dos outros. t cr.m naturalidade, 

portanto, que se deve encarar o fato de que nossos autores, ao deseja

rem representar a sociedade nacional, concedessem uma certa relevância 

aos gêneros sérios, que a "elevassem", por contraposição a um gênero 

"menor", que falasse mais abertamente, ou livremente, das mazelas, p� 

blemas e defeitos da sociedade humaoa. 

Oma explicação se faz Decessária. Na acepçào de gênero �sério", 

    junto drama e tragédia. Esta é u�a opção consciente, embora eu recorra

a um termo vago, como este "sério". Os ro.11âcticos, Victor Hugo à fren

te empuohacdo as peças de Shakespeare, havia.m proposto o drama como u-
, , , ma superação da dicotomia classica eotre a tragedia e a ccmedia. O dra-

ma deveria ser o gênero total, gue representasse, lado a lado, o trági

co e o cômico, o subli�e e o grotesco, o gracioso e o ridículo. Entre

tanto, a prática CEWinhou UiJl pouco diferente do que os româcticos pen

savam; O dramà iacdrporou, de fato, ele�entos cô�icos1 mas o sentido 

de suá àção pemaneceu igualmente trágico (2). A comédia continuou o 

seu êàllillhô pr6priô i tl{,:j,O desaparecendo "sob" o drama. �uer dizer, 0
que aconteceu Oe tato foi que a coméaia não desapareceu, e o drama sub� 
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tituiu a tragédia• Taato í'oi assim que algu�a páginas atrás, para 

difereociar o drama do �elodrua falei do fioal feliz deste por o

posição ao daquele, que continuou eocerraodo, como já disse, am seoti 

do"trági.co", de queda., aniquilação, perda, descoberta de li.wites, em-

{ , �/ bora coostru do em toroo de valores ideologicns e tel{trais muito diver
-

, 
aos dos da tragedia. 

Dada a explicação, poda.nos retomar o fio da meada, DO pooto em 
)(' 

gue chegamos aos temos do paradoxo a que me referi aotes.,�uem olha 

a construção dos primeiros passos do teatro oacional, agora, mais de 

século depois, fica com a impreJôâo de que oossos escritores atiraram 
n� , 

ao que viam e acertaram ao que ív iam. Ao !'alar elll repertorio de peças 

oaciooais, valorizavam 1.mplicit8llleote wn repertório onde abUDdassem os 

bons dramas e as boas tragédias, e oode houvesse , também, a c001édia, 

que cão devia ser eaq�ecida DetD desprezada. Mas o resultado aaiu-lhea 

pela culatra, ou pela comédia. O que se vê, Do repertório teatral bra

sileiro do século XIX, é a formaçlio segura, ainda que leota, de lllDa 

boa tradição cÔulica, e a formação de UiI1 repertório muito precário, de 
, , 

ponto de vi ata. da 11;1ual idade, Do que ae refere ao drama ( tragedias .b.ã 

poucas). Seriam todos iocowpetentes? 

S1.m e não. 

Sim, oo aeotido de que, para fazer teatro, precisavam ir busca;, 

pacientemente, aeus mõdeloe na França e arredores. Nossos escritores 

sentiam oecessi&.de de aprender a fazer, de copiar o ml'ldelo cultural

mente valorizado - por eles e pelo público a quem 1am se dirigir. Qua.g 

do o gênero erà "sério", a responsabilidade aumentava: há aí WD fator 

psicolÓgidô que não deve ser desprezado. �uacdo o gênero nâ'o era de 

taota "respooàabilidà�e", o seotimento era de maio� alívio, de l!laio.r 

liberdsad • portanto er.a possível um exercício mais solto da criativi

dad<1. 

Não; .=-tio êentiêo de gue isso pode explicar o fato de gue nossos 

il4-fiii ttllliàlilliFi.- • 11)111.J!.I' U1•.lt1 ••rvie u r�laçáo a seus modelos franceses 
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do que nossas comédias, mas não explica o fato de gue a grande maioria 

dei�e, em uníssono, uma impressão comuc de artificialidade ca constru

ção. Há mais, neste paradoxo, do gue,parece à primeira vista. g possí

vel que alguns fossem incompetentes o tempo todo1 ougue todos o fos

sem, por algum tempo. Mas não todos o tempo todo. 

José Veríssimo procurou pesquisar algo datuele �maia•. 

110om todos os seus defeitos, apresenta o teatro braailei 
rode 1850-1880, certo, caracteres ou sialplea s1ca.1s que -
lha sáo próprios, e ate lhe dão talo&lgual originalidade, tl 
ra.da da sua weSilla imperfeição. Canhestros embora, • por vfa 
de regra iiai tadores do teatro fraocês, os seus autorea oão 
são sempre copistas servis, a sobreleva�� seu arremedo coa 
um {nti�o sentimento do meio, que ainda nao tioba sido de 
todo amesquinhado ou ex�ravi.ado pelo estrangeirismo logo d! 
pois triunfante. Na comedia, em que se mostravam mais capa
zes, talvez ,eorque em Martias Peoa se lhesdeparou modelo a
propriado, ha em geral boa observação, representação exata 
e dialogação conforme às situações, persooage ns e fatos. 
Por via de regra tudo isto falta ao dra�a brasileiro, que� 
fende sempre o nosso sentimento da verossi�ilbança ( ••• ) e 
aos deixa infalivelmente uma impressão de artificialidade. 
Seja defeito da mes.na sociedade dra.matizada1 seja talha do

engenho dos nossos escritores de teatro( ••• ) 
e,) 

A falha do engenho seria, de certo modo, a presença do serviliamo,•-
e./ ém!.s.,,, o

bora não d.-- modo absoluto, como ele] frisa. <.uanto ao "de1'eito" da ncit 

dade: 
"A oosaa sociedade

l.. 
quer a que se tem por superior, quer 

a média, não tem aenao u..oa sociabilidade ainda incoerente 
e canhestra, de rolações e ioter<:\ependêocias rudimentares 
e limitadas. Pouoos e &pagados são por ora os conflitos 
d• ioteressea • pai1ões gue serve� de tema ao drama modeà 
00( ••• ) 11 

(4) 

'· José VerÍasiiaó aiiaioalava gue a sociedade nacional parecia tosca, e 1D� 

cabada, diaàte do .. acabamento" e da complexidade da sociedade européia, 

francesa em particular, gue sêrvira de horizoote para a criação do d� 

ma,. Isso não deixa de ter um t'uodo de verdade • .L-Quaodo lt!!lllos As asas de 

um aojo• da Alsncar, Carolina, •�a protagonista, coostru!da ao molde 

de �arguerite Gautier, de A daJ1a das camélias, parece deslocada de seu 
�- ... .. . ,. ' ·; . .  

. , ambieat• ruttm-al. Mài-gtleri te esta para Paria a.ssi:n co:no Carolioa w,

está pàrà o Ri8 de Ja�ãiro. o que 1á aparece como resultado natural da 

urbariid�àé ém �lô�rêesa t àqY1 aparece como LDi tação forçada. llaa deve 
haver algo mais a!; pois uma das caracter!sticas da peça de Aleocar ,
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já que f�la.uos nela, é a de que ela representa Carolina como wna perso
-

e.agem que, pelas circunatâocias, se força a imitar as cortesãs parisi

enses. Entretanto, mosno incorporando ironicamente o elemento "1111ta.

ção", Aa asas de 1lJl aojo, que é WDa c001éa1a criada à luz de um drama, 

continua a coa dar uma certa i:npressao de artificialidade, �uer dizer, 

meaalo incorporando o fa. to ou a visão de q1.1e certa• "coopl�1da.des" eu-
I -· rope1as cao cabem nas tacanhices do .nei o nativo, o resulta.do geral pode 

co,atinuar a deixar traços que ofende.a "o nosso aentLnecto de veross1I11-
/ 

lbaoça", nos termos de Ver!ssi�o. 

f verdade também gue a inco�petêacia pura e ei�ples pode expli 

  car muitas dessas o!eaaaa. &D Aotooio José, do aplicado Magalhães, no1 

ve,seill dÚvida, mais senti�ento do dever patriótico do que resultado•

fet1fo, eu parte isso deve ficar oa conta de que Goaçalves de Maga

lhãea não sabia, de fato, tirar partido dos refursos teatrais. Por e

xemplo: quando Mari�na
1 

�triz e paixão de Actoaio Joa��orre, di.a.cte 

dos esbirros da Icquisiç;o que preode� o draJ1aturgo, ela diz simples-

moe te: 
"Ai!" 

Ora, este "A11�, dentro das artificialidades da peç�, soa mais artif! 

cial do que tudo. NeahLLUa personagem gue se preze morre asa1m - "A11" 

i S "'! t 1 di l 1 d 1 al - e ponto f nal. empre .w:a. mo vo para zer a guma co aa, e xar -

guma measage11 a.o 111uado, ao ama<b, ao algoz, à. posteridade, ao plÍblico, 
I 

• 

Em tenaoa cênicos, essa morte não eu�� illorte couvincente. Outro taato 
, 

dessa sensação de art1f1 cialida.de deve ficar Da conta tambem ao ,fs.to 

de que muitos doa draaaas gue co�punba:I o horizoate dessas personagens 
, 

boje se deslocaram consideravelmente guaato aos habitos sociais. O se-

questro da heroína, ou da protagonista, que era um fato capaz de abalar 
, os alidarces do CoSJlos e da. familia, os a.nores proibidos, as paixões 

1rreal1z�véia, são hoje temas do passado, quanto ao grau de dramatici

dade côin q llei Vionadl carregados. NUiDa certa iDedida, todo o teatro do sé

culo XtX - não apenas o brasileiro, nem apeoas o drama, mas mesmo a co

média - deixa atrás /!e si u,n certo travo de artificialidade, porque a 
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sociedade do século lil, seus costu�ea, seus hábitos, sua rigidez mo

ral (oos termos de hoje) parece artificial se vista COill oa olhos psi

caoalizados da produção iatelectual conte�porânea. 
, -

Mas feitos esses descontos todos, e necessario reconhecer que 

c001éd1&8 como �s de França Júnior, Peoa
1 

Azevedo, ou,1vllUla comédia cooio 

O Rio de Janeiro - verso e reverso de Alencar, ou o seu O demônio fa.111-

�. possuem 111A sabor cooviaceote de reconstituição de ama época cujo 

análogo (jamais esperaria encontrar o mes�o sabor) é muito raro Do d� 

ma. Esse análogo, de reconstituição absolutamente convincente de wa� 

vida humana, jogada contra um painel histórico (que é lli.4a das caracte-
              .•!sticas do drama), há, Selll dúvida, ao Leonor de Meo.�oaça, de Gonçalves 

li, 
:; 

Dias.-Em outras, podeillDS ver algumas qualidades - Mãe, de Alencar, é WI.i& 

boa peça, bem arquitetada em sua intriga, sóbria na construção1 Gooza.-

2• de Castro Alves, vale pel!i boa intenção, e assLn por diante - mas 

no fuodo, iDeSmo que seja .E!!. oo t'uudo, resta seiilpre aquele pequeoo gos

to de que algo, ali, oão está beill aos gonzos, não está oode ou do modo 

que deveria estar. Para buscar a raiz desse "algo" é necessário ir mais 

além. do que as r�zões :.11eraJ1ente circunstanciais. Na.o que elas Dão exis-
• - I - I tam, e Ja falamos de algumas. Mas e que se trata de esclarecer oao so

por quê o drama não deu certo ao teatro n�ciooal do século Ill. Trata
 

-se de esclarecer, 011 de tentar situar, a questão de,, _gor quê o drama

não deu certo e a coménia deu?

f-Alt'redo Bosi, aa sua História Oonc1sa da Literatura. Brasileira
_,,......., __________ ......_ ___ ;.;;.....;.;;..;;..,.;;;.;;.....;......,;; ...... =----....... -

diz que as literatur3.s de países colooiais COiDec;aram sua história pelo 

signo da alteridade (5). �uer dizer, � liter�tura praticada nas colo

aias constituía L1Jll "outro", em referência ao "eu" da �etrópole. �este 

"outro" se agl01Derava111 a. percep�ão de ut.0 oovo espaço, de ll!Da nova ter

ra 
1 

de ll!lia. tla tu.reza tão diversa I a percepção de U!D oovo tempo, de ciclos 

natura.ia 1ote1.rrunente novos, das estações, do ta.JJanho dos dias, e assim 

por diante; a percepção das novas etnias, a quan os colonimdorea te

riam de dobrar e "civilizar" pela escra vidao e pelo massacre a havia a 



visão desse novo espa�o como �� paraíso ou lt�bo onde tudo era penn1t1
' , 

do e 03da era pecado. Havia sem �luvida ta�bem a percepçao real, embo-
1.-.1 

ra escondida sob as retóricas oficiais, da nova violência de que os h2 

meos era capazes no empreeadi�ento de do�ioar as novas terras - violão 
-

eia cujo grau de barbárie e requinte deixou traços indeléveis até hoje 

nos países americanos (e f�lo do presente, aâo de resqu,!cios remotos) 
1.-t 

e que constitui o contraponto trágico - e irônico poryue trágico - do 

enlightment humanista da Renascença. Aos poucos, entretanto, esse "ou

tro" coloaial foi sedi�entaado, através d,':l. for:nação do sentimento cati 
-

vista e da ideolôgia d<i nacionalidade, as raízes de um novo ''eu". Este 

novo "eu" se consolida, cul t ura.1,u ente, com os movitne atos de independêg 

eia nas difereotes regiões da Aúlérica colonizada: os n0vos senhores de! 

aa iodepeodêacia (e nâ'o excluo daí a Ioglaterra) defiae11 os lLnites, as 

aspirações e o caráter de cada UUl desses novos "eus" que proliferam pe-
' las Amaricas. 

O Brasil, com seus senhores de escravos à !reate e seus escrito� 
-

res de pena em punho, nasce da tentativa de se o:,os�lidar, politica e 

culturalmente, y_ desses novos "eus". A li tera tur,'i prodtizid.a ao Brasil, 

íaclu{da a( a de cunho draiaático_,passa � ter por pano de fundo, ou pon

to d e fu9a de sua perspectiva, a. afimaçao do "eu nacional". Essa afir

maçao era crucial do ponto de vista das relações externas - 1.IDpunba-se 

colocar o Brasil a yualQuer preço ao concerto das nações civilizadas. 
' 

Mas era crucial t&1J1beJJl do ponto de vista interno - pois o qae se cons-

tituiu indepeôdente em 1822 não era aioda uma nação, ao sentido da e

xistência de úJil amplo espaço político unificado - �as uw aglomerado de 

illrntao i�olooiais sem �spaço pol Í tico prÓpriC". Durante séculos, afinal, 

as l:l..�a,:_:óes das dif'e.teãtes cid':l.des "brasileiras" com Lisboa. fora maior 

du Çj-.;,J t:.a do:6re si lÔéH'�'is. 

!� r} !�l:l!�:t-tÚeht6 t!B t•tHL:Dàêioaal" deslocou 1111 pouco O significado

do ''0�t;f'.S•�. •1ôütro 1'� �§âr.ái em principalmente e cada vez mais, a aotj
ga AJfll��pt.1i.1&. IÍIII At<arnu1o J'osê, o protagonista em cena é a encarnação



deste "eu" caciooal em busca de espaço e afirmação, manietado pela o

pressão portuguesa, simboliza.da pelei. ID<,tuisição e seu ponta-de-lança., 

Frei Gil, que persegue o dramaturgo devido aos ciúmes que sente por M� 

rians, a hero!na. Pouco 1.mportava se Antonio José na verdade era 11111 

dramaturgo ligado ao teatro português 5 oo fervor do "eu oacional" tu

do ia de roldão, e Antonio José gueiwado era o eXeLDplo da pátria �até 

tüo pouco tempo amordaçada. Ainda illais quando esse "outro" - a metró

pole - estava a1uda tão próxima, a ponto da nistÓria portuguesa ser vi! 

ta como a nossa, e Gonçalves Dias produzir seu excelente Leooor de Uen 

donça inspirado, c0110 baD ro�ântico, oo passado remoto português. 

·llas ao lado deste, havia outros .. outros". Havia um segundo "og,

tro", ao lado do "eu oa.ciooal". Mas o segundo outro era do tipo dese� 

vel, siwbolizado pelas nações civilizadas, tidas como modelo cultüral, 

a Fra.oça em particular. O relacionamento do "eu aaciocal" co.m este se

gundo 11outro" nào era vazio de proble1nas - vide os recl�os, 00 fiJD do 

séc Ulo, contra o predom! nio dos "estrangeirismos" ao palco, o g ue, a

final, era um eufemismo para designar as daDçarina.s francesas por agai 

arribadas. Uas a relação com o segundo outro era de· natureza diferente 

do que a com o primeiro. Lá, havia opressão, embora tivesse nos dado 

origem e fosse, de certo modo, o "passado'' deste "eu nacional". O se-

     gundo,se podia perverter o nosso gosto, �uando assimilado sem qualquer 

ju!zo crítico, podia nos fornecer o acesso ao presente da civili7a

ção, e ao futuro. O eÀemplo da asaimilaçao a-cr!tica deste segundo "ou

tro º , Do teatro, est:i em Azevedo, o janota de O demôoiC' fa.niliar,gue C,e

quatro palavras diz três em fraocês e u�a com sotaque. O exemplo do re

lacionamento produtivo com este segundo "outro" está em Rodrigo, de g_
, , .. credito• tambem de Aleocar, yUe foi a Europa, formou-se engenheiro, e 

se dispunha a colocar seus coohecimeatos à serviço da pátria. 

ralas navia u;.11 terceiro ''outro" - mais· aoturao, manhoso, iiubrica

do DO próprio "eu", ao seu passado real, e oo seu presente, uma. espé

cie de double perverso que i.nanchava as galas do "ell cacional", e de cuja 



eliminação parecia depender a can.(ieta afirmação deste. O terceiro "ou

tro" : de difícil idecti .t: icaçao, ou ass Ln se faz, porg ue é parte do 

"eu", parte io ti·Íaseca, inalienável. f seu avesso I e o gue é ma is i

rônico, é seu alicerce. t seu lado perverso, disforme, grotesco, mas é

o lado engraçado, d el iciosameote ridículo, do "eu 11 • O terceiro "outro"
' , reune em sua identidade tudo aquilo que os nossos antepassados do se-

culo Xll pensavam ser o "triste legado colonial" - não aáia visto como

uma condição 11exteroa" de opressão, corporificada na J1etrÓpole portugue
-

sa ou em deteminadas agências dessa metrópole, como o Tribucal do San

to Inquérito ou a Mesa CeosÓria de Lisboa, que faziam a identidade do

._,,     primeiro ''outro". O "triste lega.do" reune tudo o que a condiçtão 
 

colo-

nial havia deixado por aqui, ou que assL:n se julgava: a tacaonice pro-

vinciana, a mediocridade generalizada, a pobreza de recursos, uma par
� 
• e pobre vida cultural, senhores de terra que .nandavam as filhas es-

tudar francês e andava.JD em chão de terra batida, e assim por diante. O

tercei�o "outro" reunia em si os demônios que assombravam a nova Dação,
, ,

ameaçando-lhe, com a vergonha e o rid1culo, a gloria de civilizar-se.

No centro deste terceiro "outro" estava o f'ato Ímpar da escravidão,
11/ .. 

vista como uma instituiçao moralmente maldita, bera•ça da colooia, um

"mal necessário�, fato que tanto mais envergonhava os intelectuais em

penhados co esforço de afirmação aac ional como oaçáo e ivilizada., quan

to cooticuava a ser realidade ecoaoillicameote ativa,cofilo base do que 

chega a ser o ··polo mais dinâmico da economia brasileira do século Xll, 
, 

que e a expansão da cultura. cafeeira. 

tt, Uma parte considarável d9. ficção - não apenas do teatro - brasi

leira do século XIX, durante o desenvolvimento, apogeu e declínio do Is

pér1o, pode ser encara.da também como11di:ferentes modalidades de diálogo 

,3 corifi.ito êtitre o 11eu nacional" e estes 11outros".Rapida.mente, citemos 

um eieiipió de Aleacar t 
c 1 0 Guarani; Loredaco, o eapÍrito torpe yue pai

ra sêbfe a ioocÍncià de Qec1 1 se.11 dÚvida, faz parte do "outro" colonial, 

enquanto representa o pr1m� da barblrie dos instintos e d.-<i pervers1-
f"fr41 cic.:t t, �-º



õade sobre a clarividência da ética. Per1, ao contrário, que Í um "b�I 

baro", possu 1 uma espécie de altiva ética natural que o to roa par de 

Ceei, a fica flor da civilização perdida no s..neio dos fLllDarentos comba

tes de aimor�s, aventureiros e cobres portugueses. Quando Ceei e Peri 
,,perdem-seca linha do horizonte, arrastados ca copa da palmeira, que e 

, 

ao meSIDO tempo tumba e ninho de amor e vida, seu "ponto de fuga" e a 

construção do "eu nacional"• :if ele que tra.osforma a tragédia da caetii 

de n. 40tonio de Mariz oo ,siaa.1 de um oo�o te111po, erguido à luz da sim

biose simbÓlica da flor da civilizaç�o co� o pujante Índio, filho da 

terra, gue arranca troncos de palmeira com ta.ata t·acilidade quanto cac-
, 

'-- ta o sabia.
, , · No teatro, tido como u�a especie de tribuna para o povo, o dia-

logo • conflito com este "outro" assumirá ares de militâocia. �eve-se 

ter em mente que neste século XIX cão havia televisão cem futebol; sequer 

o rndio. �uer dizer, a Única forma de diversão coletiva ou similar,
, 

a se valer das palavras, era o teatro - ou, oas suas formas proprias,

com o primado do cacto, a Ópera. A importância do palco era, portanto,

enorme, se comparada a�ias de hoje, onde disputa ardua�ente �eu lu

gar não só com. a TV mas tatnbém c001 o cine.na.

Aotonio José é e::umplo do diálogo coJJ n primeiro "outrn", isto 
I I 

- I •, os aspectos repressores da �etropole, Coiilo tal, sua missao sera essen 

cialmente oratória. Em longas diatribes contra a iaju"1i'ça de qae é ví-

tima, o lof'eliz dr:Uiatur6o, em sua versão de GoQçalves lla.ga.l.bães, tra-
# I A 

çara o aoatema para todos quaotos vee:n bo artista um perigo para a ao-

e iedade e deix "trá. co.Ilo lega.d:, , -'11 é:n da LnageiD do Brasil perseguido, o 

projeto de um Estado que acolna e proteja o artista caciocal: maia ou 

meoos nos moldes ein que n. Pedro II estendeu a úlào, generosamente, ao 

próprio Magalhães e a outros artistas espaçosos, isto é, que se"ientiam 

� bem no paço. Aotnnio Jos]- um� tragedia, ou se propõe ccmo tal, oQfe,

curiosamente, o prot�gonista nã� �- ,uer dizer, �ua rel�ção com a a

ção é illera.meote reflexa; gueJ1 a.ge de fato, é o vilão, Frei G11, que, a-



paixooado por Mariana, persegue torpe�ente Aatooio José. �aacdo conse• 
,

gue seu inteoto, e Mariana �orre, Frei Gil cai e� s1: ele e que tem a

vertigem própria da person3.gem tr�gica e co:npreecde a moostruosidade 

da situação por ele mesmo ger�aa. Mas tudo isso fica em segundo plano; 

Frei Gil é um vilào, e D.a antevisto da oova pátria, a estrela desta re

luz mais que tu do. "uem fica, port,�nto, co proacên io, é Antonio José , 

a vociferar contra a Inquisição e a ca.miohar "gloriosamente" para o t�

go. A ação em Antonio José, se vê cobert� pela oratória; a oratória, 

portanto, se faz ação. No fiaal, quando Antooio José se dirige para a 
,�6· -fogueira, '1J com dor no coraçao �asco� a aura do ilWliaados o "ponto 

   de fuga", mais uma vez tOUlando o tenao de 8allpréstLno à geometria, 'é o
"eu naci o cal", carência pars o dramaturgo queimado, presença cá.lida P! 

ra. o público • 

.&!D quase toda a com�dia brasileira de século XIX, ou pelo menos
, , 

Dlllll bom oumero delas, va�oa encontrar o dialogo aberto, engraçado e

cbistoso com o "seguodo outro º . Ele está presente nos estrangeiros 

(particularmente os ingleses) que aqui van especular, e gu�aparece.n 
,tanto oas comenias de Martins Peca co�o, por exe�plo, e11 Oaiu o miais-

tério, de França JÚcior. ' t t sr 1111, � e li! � ·--·-· @____ \.J Ll . .&. t s ti S f • Bo final 

do se, culo o teatro musicado brasileiro, apogeu d� dr�aturg1a nacional 

  do século XU, sairá de um casaaecto, por muits denunci�do como espúrio, 

eotre o "eu oacional" e o "outro afrancesado", ou melhor, a.s-"outras•, 

as da.Dçarina.s importadas da França. Exemplo Já citado de diálogo e 

conflito aberto com este '1 outro", é o Azevedo, de O demônio fallliliar. 

Tao to Al!redo como Sduardo, o protagonista, encarnam a! o "eu aacio03.l", 

defendendo o prLDeiro nossas artes e o segundo a iategridade da fa.mÍlia 

brasileira. 

De tod.os, o terceiro "outr!>" era o que :nais empanava a atirma.

i;a.o do "eu na.e iooal". Pois o pr1.neiro 0out ro", s. opressão portuguesa,
o .se�� 

lh• dava a necessária aura do s�crif{c10,rném de modelos a seguir, lhe 

fornecia contrapontos se�pre alegres e divertidos para as peças. Mas o 



terceiro, era "outro" e era "nosso". Co;no já disse, era pa.rte do "ea". 

t difícil traç�-lo, co� exatidàoi às vêzes será necessário decifrá-lo. 

Uma de suas preaeoças mais explícitas está em redro, e moleqlle-t!tulo 
A , � 

de O d001onio f�iliar. Ele e o proprio "outro" QUe persegua, COill a. 1n2 

cência das perv0rsidades infantis, a 1'B.1J1Ília do protagonista Eduardo. 

� escravo, 0 coJ10 leva-e-traz da casa., tem acesso às iatiaiidad.es de ta

dos, e assim os manipula a seu bel prazer. Ta�bém ve�os uma versão deste 

terceiro "outro" ao teatro aboliciocista, embora a! venha um tanto de-

f arma.do nas suas di.neasôes pelas iat enções l ibertár1as e oratórias. 

Gonzgga ou a Rev�lucão de Mioas, de Castro Alves, é bO!Il exemplo desta 

vertente, cede os conjura.dos mineiros aparecea1 inexplicavelmente (para 

a história) envolvidos com escravos, nas intimidades da sua coospira

çlo. Este terceiro "outro" se fará presente também através da mediocri

dade generalizada das personagens de Martins Pena - todas, mesmo ·seus 

heróis, desenhados como espÍr1tns tacaohos,proviocianoa, atrapalhaaos dt 

mais com a própria vida para penss.rem 8Jl outras coisas. Estará presente 

também guaado, Dll!Da ccxnédia como Os ciÚiDeS de U;n pedestre, Martins Pe-

na. faz que seu protagonista, o pedestre, ma�bro de força policial en

carregada da captura de escravos fugidos, transforme a própria casa nu

ma espécie de senzala, guardando sua mul�er e sua filha em quartos escg 

    roa e cba veados. 

q_ O que i�porta frisar aqui é que nossos autores dramáticos, ao ª! 

sum. ire11 o ponto de vista da afii:wa�ào do "eu nacional", contra todos os 

"outros" imagináveis, preocupava�-3e - ou mesmo iocooscieatemeate se 

predispunham a tanto - eJl pintar COJI cores bastante favoráveis os con

tornos deste ,.protagonista". Não que deixassem de fazer cr{t iaas à soei! 

dade; ou que Dela cada vissem a ser corrigido; pelo contrário. Uas se� 

mui to marcado o fato de que para. este "eu nacional" Se1Dpre restará a. 

posa1b111dade de um novo tempo, de u,aa oova oportunidade, de ser o meri

sagelro de redenção da civilizaçao e dt:,s seus J1a.les. Nossos heróis sao 

mais heróis; ooasos vilões são mais vilões; resultado:s ooesas nistÓrias 
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são ma1s positivas. Ao primeiro "outro" deve-se veocer; ao segundo, a.-

, 
ceitar, mas ridicularizar a copia exager�dai ao terceiro, deve-se su-

perar, para q lle o Brasil possa se 3.firinar por 1 nteiro oo ce::iário das 
, , 

nações civilizadas. Dizia a tradiçao que a tragedia vestia a purpura 

dos reis e a co�éaia os sapatos burgueses; logo o Brasil entraria em 

ceoa com os pés cus dit escravidão, pis3.odo macio e segurando Da mão 

os tamancos proviociaoos para que niagué� reparasse na peculiaridade? 

José Veríssimo, de certa forma, taJ1bém atira no gue vê e acer

ta no que não vê, yuaodo diz ,ue havia uma incompatibilidade entre os 

temas do "draiDa moderno" e a tacanhice do .neio. t verdade istof mas 
o fD-V>

     porque ser tacao.ho 
I 

provinciano 
I 

escra.v ista, era o drama da ideologia.
, naciooalista que queria pintar a terra co� a purpura da civilização. 

Mas este"drama'j pela própria ideologia da afiriJlaçiio nacional, r:ião podia 
� aparecer assim, tão claro, ta.o "vergonhoo(")", ra· não ser ao terreoo pro-

p!cio a todas as tacanhices, no terreno onde todos se sentiam psicolo

gicameo te descoctra!dos: a com�dia. O drama foi se tornando artificial, 

ou fêz uwa tradição da artificialidade, porque era d1fÍC1.l aprer:ider a

dequadamente suas técnicas de construção. Mas tai.nbém porque era dif!ci.i,, 

de fato, colocar em ecoa, os verd�deiros dramas da aacioaalidade cujo e � -

_ europe1a.s 
picentro era o de uma oaçao aparecer diaute das ••• a tirar pro .. Jeit.o, 

quase. 
do que todas j� tinham por condenável e super�do e� ter�os 1deo1Ógicoss 

a escravidão J além da secsação do correspondente atraso. Entretacto, ca 
" " " comedia, que devia representar os e os tum es , a cena doillestica, era facil 

�orgue 
colocar - de forma divertida - o verd9.deiro dra1Da nacional para essa

ideologia da afimação do 11eu•. E mais: cela o ndrama o.acional" podia 

aparecer redimido por�� se�tido positivo, que é o sentido próprio da 

ação da com�ia, de aceitaçao do herói, via casamento. �uer dizer: a c2 

média podia espelhar, de modo mais descontra!do, as mazelas da vida na

cional, na forma do diálogo/conflito coai o terceiro "outro••. Graças ao 

sentidô positivo de sua ação, podia espelhar esses problemas de modo a 

apontar o qae se pensava ser o cai.ninho de sua superaçáo. No mínimo podia 



apresentar, em ponto pequeno, no círculo das pe.r·sonagens da peça, qual 

era o caminho para �ue o grande c!rculo da sociedade superasse suas 

11deformidades" atávicas. Não é raro, também, que este esforço de repr2 

sentar um sentido positivo ao final tome cocta do próprio drama. AÍ 1

oeste caso, a. artificialidade se co:.npleta, pois o 1ioal positivo, ou 

com algum arriàre-gout positivo, ainortece o iillpacto do drama: este teg 

de para o sentido cômico d� ação (de integração positiva de um herói) 

ou então resvala para o melodramático. Exemplôs dessa cature� são Uãe 
--

e O jesu!ta, de Alencar, pois por trás, ou ao lado, do drama ai seus 

protagonistas, respectivameate, Joana e Samuel, tenninacdo com a morte 

'-"' daquela e o desaparecimento deste, ae deseovolvea intrigas casamentei

ras que chegam a seu bom temo no final. o jesuíta tem Quase um happz

.=!!MI em� não há isso, porgue a protagonista morre. Mae há quase isso 

porque seu filho casa com a hero!aa graças a esta morte. 
, 

O que desejo frisar, portanttJ, e que ao lado d1s dificuldades 
R� 

naturais dos nossos escrito.-;- so.:.nadas às dificuldades do :noio cultural-

mente tacanho, a ideologia do aacioaalismo emergente também deu sua 

contribuição ,Eara gue o drama se tornasse artit'icial e ao mesmo tempo 

a comédia vicejasse de �odo �ais conviooeate, chegacdo a formar uma tr� 
� � eL dição, na comedia de costuilleS, que e a m•lhor marca do teatro brasile1-

rodo século xn. E o que pretendo, analisando a dramaturgia de Alencai 

é mostrar, no miúdo, corno operava esse jogo eatre o "eu" nacional, coi,

porif1cado nos seus heróis, e ease terceio �outro•, corporificado nos 

obst�culos a vencer. Sublinha o trabalho a idéia de gue a comedia v1ct 

jou de maceira coov1oceote porque nela confluíam, de modo harmônico, a 
.

ideologia da nacionalidade emergente, os anseios de m��ernização dopa-

!s, a cr!tioa social tornada amena pelo riso, o espelhamento �o que Jo

sé Veríssimo chamou de .. sociabilidade canhestra", e a cocveoiênc1a 1 tam
..

bém de aatureza ideológica, de se reunir tudo isso, gue estava no hor! 

zoote dê p�blico, atores e autores, sob o sigco de um final positivo 
1

caracter!aticod� sentido cômico da gçao. A esses fatores ac.L.ua menciona



dos deve-se juctar a maior descoatr3.ção psicológica a qae al�d1 antes, 

própria da criação da com;dia, gêcero oode as respocsa.b111dades nao e

ram tactas e tamanhas quanto nos gêoeros .. sérios". 

Hoje, quase um século depois de ter�inados oficialmente o Impé

rio e a escravidão, podemos perceber cl�ra�eote u�a lioha de desecvolvl 

meoto da comédia de costumes, com as rupturas de praxe a! 1ncluÍdas, 

que começa em Martins Pena, passa (co� reparos cr!ticos do próprio) 

por Alencar, se avigora com França Jr. e des�gua na produção de Artur

•d• Azevedo, guaodo o pa!.s atravessa a lioba demarcatória do trabalho

chamado "livre� e da assim cha�ada República. Ectre esses comes viceja

; obra do focundo Macedo, que praticou todos os gêneros e todas as es-

colas que estivesse:n na moda, def'iniodo, ao 1,rngo do século, o patamar

aa mediania auto-satisfeita e c�nplacecte, que, se meSillo em seus bons

momeotos cão alça vôo muita firme, define a base de ont!e pod.e11 decolar

as obras, 'de maior val-'.)r. No porao desse conjunto, o esquecido (oa épo

ca) �orpo-Saoto traçava os sia�is (então) cabalísticos de sua ironia,

jog�ndo todas as caracter!sticas de todos os gêneros e escolas no cal

aeirão da sátira feroz. Apontava., do alto ou dos baixos de seu peosatDeg = .

to pamcóide, para o fato de que a fissura essencial dessa sociedade que

os outros procuravam empurrar O,'l. direção de llclla har..noaia utópica, atrV-'
 , 

ves da ideologia da oaciooalidade, era a tr.'lgedia da .nargins.lidade. 

�orpo-Santo, irooicamecte, inverte o ângulo de visão. Se o estro dos 

olltros, mesJ10 do teatro irriquieto de Martins Pena, é ver o terceiro 

"outro" (o atraso, a mediocridade, etc.) do ângulo da construção utópi

ca do "eu "nacional, ;iorpo-Santo vê este pelo ângulo dag.uele - passa o 

"eu .-, e sua suposta possibilidade �8harJJonia, pela máguioa de moer do 

"outro�, e sua declarada realidade de atraso, �iséria, confusão e ••• 

opressão. Ele não tinha muita consciência dessas coisas, é claro, o que 

deve ser levado em conta. Mas não àe modo a aoular o potencial crítico 

de sua obra. A verdade é que nós, hoje, te�os consciência de que a ca

ra.cter!stica da história de nossa nacionalidade foi e é a margioa.lih.;. 
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ção de tudo e de todos que nao senhores. 

Fiz este rápido sécltlo XII, baseando-me 

apenas nos comes mais i�portantes que me acorreram à m•Ória.Outros 

comes t&abem deveriam a! entrar, enguaoto ramos, linhas secundárias, ºª 

mesmo paralelas, em tennos de importância. Mas para os propósitos ata

ais, esses bastam. Pois logo fica claro que não dá para fazer o,mesmo

• 

oo terreoo do drama. Aqui, o gue temos e mais um pipocar de comes avul-

sos - Leonor de Mendonça oa linha de frente, em termos de ga�lidade -

do que um conjunto que defina continuidades e rupturas. 

• 

- ' 

• • • 
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B, Alencar: um te�tro wau coia du feu� 

Nessa altura, uma pergunta se impõe: por quê este trabalho tomou 

por motivo ·a obra draJDática de Alencar, analisada em detalhe no cap!tu

lo seguinte? A resposta é: por que a dramaturgia de Alencar colocou, no 

proscêcio do palco brasileiro, a questão do terceiro "outro" e d.e seu 

relacicoameoto com o "eu nacional". Essa guestao, que pela obra dos ou-
, tros aoda dispersa, ou oelas esta e�butida, ou ao segundo plaoo, 

cow a dra.llaturgia de Alencar ganhou sig-
, 

nificativa explicitação - tanto na COOJedia cooo ao drama. Alencar era. 

demasiado hábil (e orgulhoso) p�ra ser servil a quem quer que fosse, e, 

tennos de criação literária. �uacdo se dispôs a escrever para o teatro, 

eJ1peohou-se co.n afinco ao apr-sndizado. Tol.IIOU como mestre quem lhe pare

cia o melhor, ca épocai Alexandre �umas Filho, o fundador e melhor au

tor do assim auto-proclR.!D.ado teatro realista francês, de meados do sé-
.. , , culo passado. Se algu,nas vezes, COi.IlO na coJJ0dia O credito, Aleccar to-

mou demasiado ao pé d1. letra as lições e os Jlôdelos do mestre, em outras 

deu sobejos exemplos de que tinha criatividade, e muita. Veja-se, aicda 

no campo da comédia , O de(!.Ôaio fn..oiliar, assim considerado oo ju!zo 

crítico de nécic de Almeidn Prados 

"O ponto de partida de Alencar é a Europa. t de lá que 
ele recebe a iospiraçü.o priú1e;ra, os instrumeotos de trab�,. 
lno, a forma e parte do conteudo teatral. Mas o ioato de 
chegaga é o Brasil. �isfarçado e� canédia, O demonio fami
liar e, na verdade, uma longa reflexão sobre a sociedade 
brasileira, com o fi� de eliminar-lhe as contradições, de 
uoif1c�-la soc1al�ente e moralilleote. 

Esse abrasileira1I1eato retlete-se inclusive ao� 1apocder4 
veis, clllll certo adoçamento geral de todas as liahas. O enre 
do de DlllDas Filho( ••• ), incisivo, cheio de surpesaa e gel: 
pes de efeito• perde a su� u�6ência, o seu rit�o, não obs
tante as astucias do dramaturgo nacional para prolongar a
expectativa, retardando ou interrompendo as explicações ca
pitais. As personagens, sobretudo as feminicas, adquirem u
ma suavidade que che�a a prejudicar-lhes o relevo teatral.
Até a escravidão, ate as intrigas de redro, abraadam-se pela
ação medi�dora de Garlotinha( ••• ) 

Essa teroura, essa sensibilidade à flor da pele, esse dec 
go mais próximo do ro�antismo do qu,_do realismo, de A more: 
nioha �ue de La �uestloc d1ar�ent, e o traço mais entranh�da
�ente aaciocal de O de�3nlo ta�iliar - ensaio de exorcismo -
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dramático aão: a�onas de Uill mas de todos os demônios que, 
aos olhos de Jo�e de Alencar, adejavam a.neaXadorruneate. s2
bre a pl�cid� fam!lia patriarcal brasileira . (l)

Outro crítico atual - S�bato Magaldi - assim se expressou, 

poado em relêvo outras caracter!sticas desta peça que, ao loago da 
, historia, passou em julga1n co�o u�a das melhores de Alencar, eeaio a 

melhor, e como UJla d-is b0as co:n�dias brasileiras do século l.ll:

"A repr'.ldução d.3. vida füt família e d'3. sociedade ía.z-ae 
ern cen.'.ls t {picas a os int�ril'."lres, acolhenno o dra!Dat urgo 
as conversas e os CMentarios das salas de visitas. A mo
dific�ção da vi�� urb�na, co.n o crescimento do Rio, prov2 
ca em �auardo eute juízo: 1A sociedade, isto é, a vida e� 
terinr, tem-se desenvolvido tanto que ameaça destruir a 
família, isto,é, a vida !atima'. O progresso vai afasta.ado 
os �ctigos hábitos coloniais, e o velho Vascooceloa pode 
critica.ri •Estas meninas de hoJe aprendem muita coisas 
francês, it�liano, desenho e �usica, mas não sabem fazer
um bOíll doce de ovos, um biscoito gostosoJ' D. Maria, tam
bém idos1, completa: 'Hoje as �oças s�o educadas para a 
sala; antigamente era..u para o interior da· casal I Pa.ra o 
gosto europeu de J..zevedo, essas al tera.;;ões sao iosufic ieo� , 
tes, e ele assi� retrata a vida c�rioca: 'Um piano 

-

que toca, du.:is ou três .no;.:i.s -.;uEi fala.li de l!IOdas; alguns 
velhos yue dissertaill sobre � c�restia dos gêaerns aliment! 
cios e a diminuiçâo do peso do pâo, eis Wl.l verda�eiro ta--
bleau d"'!. fam!lia co Rio de J3.neiro.' 

-

C dramaturgo já ia penetrando oo 1Decanis:no d1. cidt}d• em 
crescim�nto, com a substituição doa padrões ar1stocratieos 
pelos metodos da bur�uesia ascendente. Tipic�meote defenso 
ra da. cova orde..n ecoÕÔm ica é a peça n crédito( ••• )" (2) -

11 o e"W\ 

Observe-se �ue a.Ilbas as cit�çôes .,.....,_ e� jogo, implicitamente, 

o gue eu ch1J.1aria. de di�logo e cooflito do "eu" oaciona.l com o segando

e o terceiro ttoutrns" (Azevedo e as .IJaquina.çues de Pedro).Observe-ae

també!D que 3. citaçã� de S.�bato Mag1ldi nos chau1:1. a atecção para o fato

ae que o terceiro "outr"" - as ..narcas re.n!lnesceotes da condição colo

nial - também podiam ter seu l��o orystálgico e lírico, afixado aa memÓ

ria (dos velhos) da antiga vida caseira e pacata, em contraposição àa

febres da modernidade. Ta.m�ém convém ressaltar que Sábato Magaldi situ�

a obr::t �ramático. de Alencar numa espécie de passagem doa "padrões aris

tocráticos" - ou, mais simplesmente, antigos, herdados do passado - pa

ra os padrões da vida urbana e da .nodernida.de burguesa.
, , Mesmo Jose VerissLno, que acllsavci Ad asas de u,a anjo, de Ãlen-



car, de ser uma cópia inferior de A dn.ma a�s camélias , de nUIDas Filho, 

e de As mulheres de mármore, de Thiboust e barriàre, recoohecerá. oo 

ensaio sobre o drama O Jesuíta, que: 

"José de Alencar teve, 1n3.is --3ue neClhUJl e ser 1 tor brasil ei 
ro, o empenho deliberado, a vo·ntade f'irlle, o propósito re
soluto de fazer a li.tera.tora nacional". 

(j)

Contemporâneo de Alencar, llach'ldo de Assis, ao lhe elogiar o teatro, 

chamou Pedro, o moleque de O demÔail") f"liLliliar, de o 11 F!garo brasileiro, 

menos as intenções filosóficas e ns vestÍgins políticos do outro•. Diz 
,

ta.m bem que: 

O eJlÔaio fa.nilial' apr�sonta u,a. qu�dr� de família, cooi o
verdadeiro cu o da familia braa1le1ra (4)

Ao elogiar outr:1 peç'l., O Ri,.., de J1:1.oci I":>-Verso e rever·so, sublinha ou

tro aspecto na dr'1..I14 tu i:gia de Alencari 

Verso e reverso não era aina� a alta c0�édia, mas era a co 
mêdi1. eleg:�.nte; era a sociedaae polida que entrava Do tea: 
tro, pela .não de u.n lll')iDet.D que reunia em si a. fidalguia do 
talento e a fina cortesia do salão 11 • 

As aventuras do moleyue Pearo confimam e ampliam a impressão do crÍt1 
-

co, "A alta COiDédia apareceu logo depois, cnm O de�Ônio fqaiili
ar". 

Tais observa.çóes vem l1go depois de Macha.do ter-se referido "às obras 

do fin�do Peoa n -
"cheias de ta.lento e d.e boa veia cÔJ1ica 11

was que ainda 
"prendiam-se intima.mente às tradiçôes da farsa portuguesa". 

E Machado acresconta, piedoan.mentc, cÓwn quem faz uw epit�fio para o f! 

nado: "o que não é des.Ilerecê-lo, mas defini-las". 

Ao contrário, tudo eill Ãleccar e sua cruiécia "elegante" é eotusiaSIJO e 

qualidade• para Machado. 

Ora; que estas cita;ões sirva� de arrazoado para se sublinhar, 

al�m d.q, aita cont9. e.n que fiêou O dei.DÔnir:, .t'.1..II iliar, o fato de gue esta.

mog1�àt�� esérifdr-dri�aturgo fir�e�eate empenhado co� o propósito da 



criação de lllll teatro 03.Cianal. t llLD dr3..n-1.turgo, em temos da ép oca , 

voltado p-'lra a elegância. e uma certa sofisticaçao• t também um drama

turgo que, !Dais u:n3. vez respei tadns os pn.drões da época, deu mostras 

de boas qual 1füides para a co:nposiç ão dra:n3. t ic3.. O d e;11Ônio familiar 

oão é a Única peça de seu repertório a ser elogladaa também há elogioà

constantes para�, O Rio de Janeiro (Vers� e Reverso), e menos cons-
, , 

taotes para outras, como O que e o casq,meoto? Mesmo o contraditorio 

O Jesuíta, drama cuja representação em 1875 foi um fracasso, e que fora 

recusada, 14 anos antes, por João Caetano, ganhou elogios da crítica,

até mesmo de José Ver!ssLno, que lpe reconheceu a 1ospiração patriÓti-
, 

ca e a origioalidade de deposita-la sobre os o�bros de um padre da Oo.a,

paohia de Jesus. 

Alencar, co;n0 afltma.m eafatica..nante as citações feitas, pare-
, 

eia estar profundamente a par doa costu�es e habitos mais marcantes da 

sociedade da Corte. Apejar dele �es�e eotusiasJJar pelas peças de P!

ca, embora lhes recochecesse algumas yualidades, foi nesse sentido tam 
-

bém UL'.l continuador de aossa tradiçâo da co;n�dia de costWRes. Pê-lo, &!/ 1 

g11odo Machado, pelo lado de :nisturá-la coJJ a comédia "elegante", ou a 
, 

alta comedia. que, se contava coiil Alexaadre Du.nas Filho, como inspirador 

00&1.t�porâneo e r,rÓx1,no, ti oha eiD Moliere re�onhecidai.De nte sua mais al
� 

ta QXpressão. Alencar, portanto, tinha' consciência daquilo gue José Ve-

r!ssimo chamou, �ais tarde, de soci�bilidade �canhestra e iocoereaua:", 
, 

e se dispunha a enfrenta-la nll!Ila batalha pelo bom-gosto. Alencar entra 

nos propósitos dessa an&l.ieo por ser l1lll escritor on�e os r�torea apon

tados por Ver!ss1.m.� como 11:nitadores do drama e do teatro na.e 1ooa1s -

o h�bito da cópia servil• a tacanhice do meio, a sociabilidade caDhea

tra, as falhas do engenho e do aprendiz.ado - estão consideravelmente

minorados, ou pelo menos reconhecidos co�o existeates e tematizados
, .. , cas suas peças. Aleoc�r tomou monelos, e verd�dei m�s nunca fez copi&

servil, embora disso fosse acus�do �ais tarde quando de sua polêmica



coLI1 Nabuco. Não ern. f.3.lta de engenho teatral, alada que pendesse mu1to 

pare. a oratória em cena, mas isso pert�ocia ao estilo da época e do te� 

tro realist� francês e brasileiro; frequente�eote teinatizou, COIDO coi

sas a serem superadas, os "tristes legados colooiais'', c0010 a escravi

dão, o provincianismo, a �ediocrid•de refestelada. Nele ressaltam, por

tanto, entre os propósitos desej11os e os resultados obtidos, de modo

ti , , 

mais claro, os mdtivos :,e fatores de orde.:n ideologica. Alem de tudo, e 

um dramaturgo que tentou, co� o illeSJlo afinco e o mesmo engenho, tanto 
, . a co�e�l� co�o o dra�a, embora nu�eriCa.iDeate aquela predomine sobre es-

te em sua baga.gem. Caso -.oposto ao de Pena, por exemplo, onde a produ

ção das co�édias é tão superior a de seus dra�as que não vale muito a
-

pena (perdão pelo trocadil!:lo) compará-los. França Jr. é coined1Ógrafo 1 
, 

Artur de Azevedo e soo exteosll prole de co:nedias musicadas esmagam as 

pretensões de seus dram.1s ou cie suas tentativas de produzir uma comédia 

mais refinada. De �orpo-Saoto restaram apeoas as com�dias, do tipo sa

tírico. Se mais houve, ainda não se collhece. Macedo nivelou tudo um 

pouco por baixo; do gua conheço de sua obra. ficou-me a impressão de um 

escritôr sem muitos relêvos. 
, 

Ha outros fatores que devem entra.r na coota. Aleocar, eoqua.nto 
, 

autor dramatico, viveu llUl momento de clara ofensiva tio chamado teatro 
 nacional. Sua produçao para o palco se deu principal�ente nos fins da 

década de 50 e princípios da de 60, fase e1I1 que, insuflados pelos ven

tos do teatro realista fraocês 1 tão conservadores do ponto de vista 1-

deolÓgico quanto renovadores (para a época) da ceoa 1 muitos autores na

ciooais se jogaru à tarefa de renovar o repertório dramático das casas 

de espetáculo na Co;te. AÍ se cootalll, com algWlas variações de época , 
# # 

-

Alencar, Pinheiro. Gui�arães 1 �uiotino Bocaiuva, o proprio Macedo, en-

tre v�riós outros. Na d�cad� de 60 se afirma wi dos melhores críticos

de teatro que o Brasil teve, ao século XIX, que !oi Machado de Assis.

Este esforço da renovação se situa entre duas épocas muito dia 

tintas da b.1et6ria �o teatro no Brasil Que são, respectivamente, o rei-



oado de João Caetano, através do welodraina e do dra.illa, e o reinado das 
.. , -

foma.e derivadas do teatro i.llUSicJJ.do frances: o cafe-concerto, o ca.nca, 

a opereta, etc. 

Há elementos do coo teno hi stÓrico imediato incorporados aos 

palcos brasileiros (graças, inclusive, ao teatro de Alencar) que dão 

relevância à sua dramaturgia para os temas que estão em debate, aqui, 

na caracterização do jogo eotre o "eu" nacional e o terceiro "outro" . 

Aleocar teve suas primeiras peças eaceoadas em 1857, logo na segunda 

delas, O demônio familiar, o te.na. da escravidao gao.hava. o proacênio. 

Há uma analogia, aí, com o momento histórico. Em 1850 fora extinto, ou 

guase isso, de uma vez por todas, o trât'ic.o negreiro da África. para o 
,Brasil. O trabalho escravo conheceu, assim, ao longo da decada de 1850 1

os aio.ais talvez de sua pri�eira grande crise de braços, agravada por 

dois fatores contraditórios. Pri�eiro, a extinção do tráfico tornava a

falta de braços coisa irreinediáveli soara. para o escravismo, oo Brasil, 

os primeiros acordes da troillbeta do juÍ10 i'iual. Acentuam-se, nestes 

anos da décaaa de 50, as tentativas de sucstituir o trabalho escravo 

pelo trabalho do i:n ig:rante europeu, transfori.na.4o-i em colono. Mas ao 

mesmo tempo aa déca�a de 50 desenvolvem-se, e muito, os aJ.icercea e o

espaço da economia cafeeira., que reva.loriza o trabalho escravo e reio� 

creve, de modo mais próximo do que antes, o Brasil o� circuito do cap! 

t.-=i.lismo ictercaciooal, cuja locollotiva, nessa altura, já é a revolução 

industrial em deseovolvimecto na Europa e depois, a todo vapor, nos Es-
, , ,

tados Uoidos da America do Norte. Este fato vai criar uma especie de tr! 

fico interno, dos estados ão nordeste, mais atrasado, para o ceatro-sa-
-deste, onde prosperava. o cafe e se aJlpliavain as fazendas. "O que fa.zer 

com a escravidão" era pergunta, que se havia tornado premente, na época 

em que Alencar começa -a escrever para o teatroi tão premente quanto a 

outra• "o QUe fazer sem ela?"- para essa s11ciedade de senhores brancos 

e clieótes adjacentes. � aesta altura, e jogados contra esse horizonte, 
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<,Ue Alencar empina. seus papagaios teatrais - O deJ1Ônio familiar, Q. 
� ,  IIL'edito, O Hio de Jaaeiro, e os outros que se seguem - disposto a co-

locar o seu tijolo ca criação da dramaturgi� nacional e a dar a sua 

contribuição para. a finnaçào da cultura aacioml, ajudando-a. a livrar

-se dos "tristes legados" do passado, Entre eles, da escravidão.

A seu inodo, dentr·o de UJJ espírito conservador, Alencar deu as 

contribuições yue pretendia. Mas sua passagem pelo teatro teve tanto 

de sucesso quanto de �ificuldades e contratempos. Aleoc�r estréia em 

185?, e com três peças: O Rio de Janeiro - verso e reverso1 O demônio

familiar, e O crédito. As três, elo cnn junto, fazem sucesso no Ginásio 
, , .. .. Dramatico, casa de espetac ulos que era da sua pref erencia. Das tres, a 

que faz mais sucesso é O delllnnin f''lioil1ar. Logo eia 1858, 1icda co com2 

ço do �co, Alencar submete à censura do CocaervatÓrio Dramático Brasi-
. ,leiro uma quarta peç� - As as�s �e u� aojo. Antes, ainda em 185?, Ja 

sa!ra publicado o libreto de uma peguen.1. Ópera cômica, ou comédia lÍri 

ca, A 001 te de S. João. As asas ae 11.n anjo recebe a aprovaçao do Coose!: 

va.tÓrio, mas só vai à ceoa em m.::tio do i11eSJ10 aco. Realiz9.m-se as primei

ras representações; a peça provo·ca. polê.n ica.s pelns j()rt:13. i.s, pois a boro� 

va o controvertido tewa da recuperaçao da prostituta. A pnlÍcia inter-
, , vei.n, e retira a peça de cartaz, enviando-a de volta ao Cocservatorio

para reavaliação. �leacar se defende pela imprensa, mas a peça cão vol-
.. ..( ta a ceoa. � sua pri�eira graode desilusão co teatro. Ele, gue se pro-
. 

punha um C9.!Ilpeã.o da cultura oaci,rnal e d:t família brasileira, tivera sua 

peça cecsur�da. Alencar demorou para se recuperar do golpe. SÓ no come

ço de 1860, mais de u� aco e �eio aepois do episódio de As asas de wn 

anjo, volta uma. peçs. sua aos palcns aa Cnrte: é�, um drama, assim 

mesmo apresentado acoc1mamcn te, sem i�entif ic1.ção do autor. Nos fios de 
. , , 1860 chega a ceca a sua comedia lirica, A coite de s. João, musicada 

pelo ma�stro paulista Elias Álvares Lobo, natural de Itu. A represecti 

ção J um sucesso, embora a maior p�rte dos elogios se dirijam para a 

mÚsleàt elbgia�se tamb&m o libreto. As coisas p3reciam estar melhorac-
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do covamente, Oü que se referi� ao teatro, p4ra Alencar. Entretanto, 

em 1861, nova desilusão o agu�rdava. Alencar escreve O jesu!ta, drama 

histórico, a pedido de João Caetano, então ainda re1cand.o coo palcos 

da Corte, para as canauorações da Independência, no dia 7 de setembro. 

Entret:>.nto, de posse do m nuscrito, João Caetao�r�A9icdo-se a encená

-la, ou pelo menos a participar a� sua encüoac;ao. O golpe !ere fundo, e 

Alencar eng9.veta a peça por 14 ·1oos. Ei.n outubro de 1862, nova peça sua 
' , , 

chega a cena: O :)lUe e o casa.me ato?, ta.o bem representada sem idect if ica-

ção do· autor. Depois, em 1868, sai publicada sua comédia A expiação, c;:ue 

continua a história das personagens de Aa asas de u�a Gjry, retomada 13 ! 

no5, depois dos acontecimentos desta. 

Ein 1870, novamente o OOLlle de Alencar aparece co mundo dos eSP! 

t�culoas desta vez é a representação da Ópera O Guarani, de Carlos Go

mes, ao Teatro La Scala, de Milao, co� libreto baseado ao romance que 

Alencar public4r1 e� folhetiw, ao niário no Rio de Jaoe1ro, em 185?. 
, , co mesmo ano em que estre1ra nn teatro. No 111estllo ano a opera e apresen-

tada Da Corte. Em 1874 é ."\. vez de 1parecer o arama O guarani, sem mÚ.si-

C3., u.daptado do ro:nance por José Luís T"ereira da Silva e José Alves Vi! 

cocti Coaraci. Segundo R�imundo M�s�lh�es Jr., a plat�ia lota ao longo

de dez representações; m3.S novos dissabores aparecem. Alencar reclama

..._.. direitl)s 3.Utora1s; 0::i dnis ":iut0res'1 també:n; a. confusão se estabelece. 

Alenc�r recorre a decisão judiC13l para tirar a peça de cartaz. O c�ao 
, 

ha artig0s de parta� p�rto. Diz Magalhães Jr. 

"a Vida Fl11.nicense o caric1turou, oe-�ueniao, crescco�9 
em peroa.s de pau, e ;3uspende ndo O g.u§.rani por Llill cordel • 

(5) 
, 

Tais cl.Conteciment . ..,s, 1.pesar da cootroversia el!l tomo dos direitos auto-
, 

ra.is, talvez o tenha� �ni�ado a voltar �o teatro. O fato e que em 18?5

sobe à cena, pel1, c-,1ap3.ntlia do ator português José Uias Braga, aquele 

mesmo o jes_u.!ta. que João Q.3.etano rcclls'l.r<i .• O desastre é completo: casa 

vazia, e cada vez mais vazia. Alencar dera o drama à récita sem modifi

car-lhe uma linha. Ao lado de algu�as cr!ticas, aparecem alguns &logios 
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na imprecsa, entre eles o de Joa�uim Nabuco. Alencar se inflama, defeQ 

de seu patriotismo e seu drawa na iillprensa em quatro longos artigos. A 

defesa de Alencar, ao que parece, atinge alguns dos priac!pios de Nabu

cos est� armada a base para a fa.nosa polêmica entre os dois. Uepoia de§ 

ta aventur� e dos desgostos que a polê�ica lhe provoca, Alencar não vo� 

ta mais às lides ten.tr:1.is. No ano seguinte S3.1 em edição O jesuíta, com 

aqueles quatro primeiros artigos e uma �avert;acia cn�o pref:c10. Alen

car deix� incompletas duas peças: O abade (seria uma continuação ou re

tomad� de tema de O jesu!ta?) e Gabriela.� o fim melancólico e polêmi

co de uma carreira que se iniciara brilhante e auspiciosa. Esta p�ss�-

gem . 
, 

deixara marcas profunõas em Alencar. Ele, yue em 1857 apresentava-

-se coafi�nte aos poderes civilizat�rios do teatro, e �ue ji antas, em

18.54 e 1855, cas suas crôoicas 1"' correr a."l. pen::i. f iz.0ra tanta propagan

da desses mesmo poderes, escrevia, 3..,11arga11ente, em 1875, enqu:1.a.to de

fendia O jesuíta da indiferençs ou do desprezo do público:

"..... i id , ' �e eu pudesse capac tar-me da n�cess ade de prologas a 
maceira do antigo teatro enviaria a rampa um vestido de mo. 
mo, e lhe daria uma fala por este diiers -

-�u sou o prÓlo30 deste drama. E provável gue muita 
gente viesse ayui iludida. pela espécie e pelo titulo. 'f'or 
isso vou fazer algu..rias aavertênci:1..a. Isto não é polêmica 
de jornal e neJ1 se:ruião de i3reja. Nao se trata aqui de ma
çom , ne� de ultranontano. Nao se toca �ari�ba, noo ae fala 
alg3..r�via. Não há zabLl..llGas neJJ. gaitas. A cena não corre a 
gal ôpe I vai a.o iLDp tüso da paixti.o que a úlOdera . ou acima. O 
autor que te� a�us estros, o entusi�s�o da icteligêocia e 
o cultn �� pitria, enxertou est�s esquiaitices na geça.
Portqnto, qlloo niin g0star desta ins ipi.-:,ez, acertara ret ir�D 
do-:3e.u (6)

-

, �u:i.nta desilusão e magoa, nesta i.n:i.gem de um teatro presidido por um 

momo, e quanta dist;ncia do escritor acimado gue, em 1857, co artigo 

"A comédia brasileira", cooclam1va: 

"NÓs todos jorocllist.'1.s est:!..JloS obrigados a nos unir e a. 
criar o teatro O'.lji0n:ll; cri::1.r pelo exeJJplo, pela. lição, 
pela propagagda. t. Uilla 09rét .ncnu.uental que ex.cede a.s for
ças dp indivíduo e que sa pode ser tectada por �Jitoti• po 
r�m �uitos liga�os pel3 confr�teraid�de liter�ria 1 fortei
pela união �ue e a força do espírito, c0�0 a adesão & a 
força. do corpo''. ( 7) 
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Entre 1857 e 1875 iaw 18 anos: te�po para Ulla illaioridade. Mas ia wais 

distância ainda, entre a conclama;uo inicial e o cabiciSJJo final: via

ja, cessa distância, a desilusão, embora co� su�s cores reforçadas pe

la mágoa provocada com o fracasso de �na peça, com o próprio projeto de 

um teatro oacional. Essa desilusao cão era só de Alencar; a encontramos 
, , 

em outros escritores a� epoca, como Machado, que ao reservam para a ce-

oa. palavras de desgnsto, acusando os palcos e o pÚblico de 

estarem tomados pelas "indecências", pelas dançaricas francesas, pelas 

zablllllbas e marimba.a r!e �que f9.la AlÉmcar, pelo sensacionalismo, longe , 

palco e pÚblico, dos �l"tos e regeneradores propósitos de um teatro na-

\,,...; ciooal. Esta desilusão, que e� Alencar chega às r�ias do iosulto, pois

chama as "elites" do Rio de Jaceir� �e ••m\lito 'sfa1ias", se cristalizará, 

alguns anos •mais tarde, ao veredito de Jos�_VerÍssim�, �o discutir o

drama O jesuíta: 

110 teatro tem a sua 1.3stética especial, mais que a de 
4ualquer outro gênero liter�rio estreitamente determinada 
peln gosto, pela opiniao, pelo s�nti�eato do povo Que o 
frequenta. na! a sua relativa i�ferioridade COillparada a 
outras esp�cies literári�s que deixa� ao artista mais in
dependência, não só de insp�r�çao e execuçao, mas ainda de 
processos e modalidades esteticas 11 

(S)
, A coisa passou em julgado, não sei so e�ata..nente por culpa de Ver1ssi-

, , 
mo. O fa.to e que o teatro e a dra..na.turgia ficaram Uilla especie de prim2 

-pobre aos estudos sobre a cultura nacional. Ora, cada mais equivocado,

do que o preconceito firmado sobre a "inferioridade" do teatro. Parece

coisa de criança: co�o os escritores nacionais cão conseguiram criar o

teatro oacioílal do jeito que queria�, eles mes�os e seus descendentes

críticos saÍra.:.n pela porta do desprezo e do "oão brinco mais", em que
, 

pese o deno�ado esf�rçn �e alguns valores individuais, ate recectemeo-

t7e. Na verdade a dr'W!3.turgia e o ,nundo dos espetácLllos do século XIX,

8Jil que pesem as su1s 1Ln1tações e r:Hficuld:11ies, a esempecbou papel de

proa na formação dos projetns de u::.:ia "cultura" ao Brasil.



co.no "triste legado", uma espécie de

"descoof iaoça oatural" em r ol:::i.ção ao teatro, como coisa dominada pela 

"opio ião", pelo "gosto", e porta.ato ioferior. 

No caso de José de Aleocar a desilusão com o teatro e com os 

poderes do "teatro nacional" tem uma face irôoica1 coaio tal, ela tem 

um coodimento trágico, de descoberta da fioitude, do limite, do reino 
, , das Lnpossibllidades. O Que Alencar critica, atraves do seu momo, e a

mundanidade do teatro da Corte, associada ao esp!rito da vulgar-idade. 
, 

O curioso ;e gue oas suas primeiras manifestações sobre o teatro, que 

se deram oo joroalismo, Alencar a:i vol Via o JlUOdO dos espetáculos tam

bém ouma aura de muodaoidade. f verdade que oão era a mesma muodanid� 

de, pois tratava-se de algo sofisticado - U'11 teatro "elegante", para 
.. , usar o meSDio adjetivo que Machado utilizou para se referir a coaedia 

do autor de O de�Ôni� fa.iJ1iliar. 

Numa de suas crôoicas de Ao correr da pena, escritas antes de 
, sua estreia oo teatro, Aleocar comecta as possibilidades de divertilil•B 

to Da Corte: 

"A cidade do Rio 4e Janeiro, com seu belo céu azul e 
sua oa.tureza tão rica, co� a beleza de seus panoramas e 
de seus 5racioaos arrabaldes, oferece muitos desses pontos 
de reuciao, oode todas as tardesl guaodo quebrasse a força
do ae>l, a boa sociçdade poderia r passar alguos icsta.otea 
cu.ma reuc1ão agradavel nu,n círculo de amigos e conhecidos, 
S6Ill etiquetas e cerimônias, com toda a liberdade dopas
seio, _e 11ao mesmo tempo coui todo o encanto de uma graode
reun1ao • ( 9)

Respeitadas as respectivas especificidades da paisage� e da casa de ee 
-

petácul.o, é assLn que Alencar vê, tawbém, a realização do espetáculo 

teatral, ao tempo de Ao correr da peca, (1854/1855), guacdo ccmeçaft 

carreira no jorcalisno. Um encontro agradável da "boa sociedade�, uma 

"reunião a.gradável", um "círculo de amigos" - o dos amactes da arte -

WD "pooto de reuciâo". Desde logo Aleocar se irrita com a vulgaridade 
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e a improvisação, no teatrú. Ele apreciava a Ópera, principal gênero 

de espetáculo cêaico no Rio de ine:ados do século. Era partid�rio ferr! 

o.b.o da Charton, que na época concorria cooi a Casaloni, esta sempre OQ 

jeto de ferinos comentários, e� suas crônicas. AssLn mesmo, Alencar não 

deixa de lamentar a perda das noites mais calmas, em que se podia de

gustar de fato a arte do canto, em troe� das coites movimentadas em 

que os dilettanti aplaudeai, pateiaai, onda se batem organizados em part! 

dos e onde por vêzes fazem tanta algazarra ao Teatro L!rico que a poei

ra. levantada do chão 1�pede a visão do palco. Recl&1.Da da precariedade 

dos teatres 
I 

sempre com a.e ooiodaçõea improvisadas graças ao uso de mo

chos, tábuas e outros recursos de Última hnra. (10) �udo isso, essa 

iiDprovisação, esse esp !ri to d1 tt.1rb,., apareciam para Alencar cano coi

s�a a serem superadas, por �n teatro verdadeirameate civilizador, de 

boas maneiras, um teatro também muad�oo, mas cheio da mundanidade da 

"boa sociedade", ao invés de locupletado =vulgaridades do gue, 

muito mais tarde, Challlará de "chu&na", a3. vaz�o de sua inágoa pelo fra

casso de O jesu!ta. A vulgarid3.de, na sua visc:1.0, er::1. '.':l terceiro "outro" 

do teatro nacional. 

Numa de suas crônicas, Alencar dei�a cl�ro o que oecessa-

rio para a construção deu� teatro nacional• Sublinha a

necessidade de Wll gêoio, �as este já havia oo Brasil - era João Caeta

no, que dominava as encenaçóes da Corte desde o palco do Teatro São Pe

dro de Alcântara. �as o gênio devia ser co�ple.neotado, burilado, pela

escolaridade, quer dizer, o aprendizado sistemático, mais o estudo, ou 

seja, a aplicação e o treinamento. Eram necessários tubéai a proteção 

dos poderes públicos eu� prédio condizente, sem as iillprovisaçõoes e a 

sujeira dos existentes. No :n:üs, aeveria haver uma. (pelo menos) compa

nhia e "o apoio e aoLnação da im�,rensa. deste Corte'', quer dizer, WJli. 

crítica compreeasível e favorável. Patrioticamente favorável. (11) 

Assinale-se que quqato às qualidades necessárias para o bom e 

a.gradável funciommento do teat�o, Alencar desce a minÚciass 
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" ••• os espetacules devem ter dias certr:>s e determinados 
oa semana, e começarem a horas preolsas, nunca. excedendo 
de meia-noit.e t1. (12) 

Se isso parece cuidado excessivo, talllbém é eloquente sobre a i�provi� 

ção que havia. 

Para se ter wna idéia precisa do que representavam tais recla-
, , 

mações e reivindicaçôes da parte de Alencar, e necessario ter elD mente 
,

que, embora os modelos dramaticos viessem da Europa e e� particular, 

aqueles tidos na mais alta conta, de Paris, o espetáculo teatral, no 

Brasil, não andava ainda tão longe do circo e da feira quanto está ho

je. As nossas primeiras "Casas da Ópera", que na segunda metade do sé-

'-' culo XVIII . começaram a se espalhar pelas cidades e vilas brasileiras, 

muitas vêzes não passava� de barracões improvisados, ou de tablados 

cobertos por causa do "mao tempo". Na.o era raro :nisturarem-ae peças e 

representações de natu�eza circeose- tradição yue os circos de perife

ria aioda preservam. Se a vinda da Fa.1DÍlia Real e posteriormente a Ind! 

pendência haviti.IIl melhorado u� pouco a situação das casas de espetáculo, 

a melhora não fora muito radical. Se� falar que frequentanente os tea

tros pegavam fogo e durante o período da reconstrução era necessário no 
-

vamente recorrer às improvisações. Os hábitos da platéia não primavam 

pela co9ueteri.4 afrancesada, tampouco. Nesses meados do século XIX, 

guando Alencar entrava triunfal.alente nos palcos, se debatia vivamente 

na !�prensa sobre a coaveniêocia ou nao da plat�ia vaiar; ou se ela só 

podia vaiar e assobiar qu�do se julgasse des��radada, ou ae devia ser 

permitido ta.mbém patear. Os partidos se forillaV'lúl, bavia. te.nas candentes 

em torno dessas questões, como o da liberd�de de expressão, ou odo re� 

peito ao artista. Não raro a policia eotrava no teatro, para acabar com 

as assuadas; prendia um ou dois mais exalt�dos, que passavam a noite no 

xadrez.. Tudo isso, hoje, pode nos parecer estranho e engraçado 1 acostum6 

doa que estamos a ficamios no escuro, quietos, recebendo mensagens que 

julga.mos transcendentais, e a aplaudir�os, depois, quer gos�mos ou nãos 

somos lima platéia "bOLD educa.da", "a platéia beill t'eita", se me permitem 



o trocadilho teatral COl!l "a peça beLD feita••. O teatro, no século XIX, 
(M.� 

tinha�racterísticas do est�dio de futebol d�s nossos tempos, ressal-
,

vadas as proporçoes. Foi neste illeio, para este tipo de plateia, que 
,-a�sceram as COilledias farsescas de Martins Pena, DUill tempo e� gue Jaca� 

, a . � 1 repagua era roça, a Tijuca era �ato de verdade, lllUltos escravos �ug -

dos corriam para a Pedr1 -:1 ."\ Gávea e o Mato Grosso co.n eçava em Campi

n�s ou adjacências. Ãlenc�r, coillo se· vê, tinha as� razões. Enquan

to corifeu da sofisticação, entre a crise da mão de obra escrava e os 
,

ricos umbrais da economia cafeeira do final do seculo, Alencar gueria 

coisa•melhor� um teatro yue co�eçasse ca hora, fregueat::,,-Or4, pela

"b 1 � " - º' i 1 di f i '-' oa soe edarie , gue nao fosse ;a. patearJ va ar ou ap au r renet -

cameate, mas� o Qüe de fino houvesse aos iepertÓrios. Havia Disto 

uma legítima reivindicação por LlJl espet.4culo in0lnorado - pois a preca

riedade das condições se transmitia da �es�� forma para as encenações. 
, l eti.ty�� Havia ta.mbem o deseJo de distinguir-se aa "chusina". 

Seguindo as crÔnic�s de Ão c�rrer da pena, vemos que �asso de

cisivo, pqra Alencar, no sentido de melhorar o espet�culo nacional, foi 

a fundação em 1855 do teatro do Ginásio nramático, b�tizado à luz do 

Gymnase Dr:uia t iqLle p-:irisiense (13). O Gio�sio aparece, na. �rama. t urgia 

brasileira, lig�do ao repertório do teatro realista francês - e do seu 

._.. sucedâneo, o teatro realista brasileir0. :S.ll 185'?f ali que Alencar estre� 
" , • , 'ff ra suas peças; t'l.llbe� ao Ginasio se representaill as peças de numas �ilho, 

Augier, e de outros, como As .nulb.eres de :náruiore. Cria-se, na Corte, u 
...

�a polaridade. De um lado, estio Teatrn São �e1ro de Alcântara (ou o 

i�p-ovi�ado Te�tro Llrico, quando aquele queimava): João Caetano, o m�
Lromâo t ica, 

lodra.m.a, o drama, a represent.'.l.ção)enfatica e apaix.ooada, a auseo-

TIO/ , , 
eia de autores nacionais ....-repertorio. Do outro, o Ginasio: o realismo 

dr'lmático, os temas dr:> preseot e aburguesado, a representação meoos en

fát 1C-i., mais "a.:it ural '\ a célebre teoria da tt-.juarta. parede", segue do a 

yual os c1tores deveriam represent::1r colln se entre eles e Õ pÚblico hou

vesse u:na "quartl parede", ou .seja, co:llo se Da.o estivessem DUiD teatro , 
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mas sim vivendo as situações de todos os dias. Oa .româcticoa termica

v.am por representar também como se 
q�'- " i a l't\ "i v e r o

'rt\ a t e. \e s 
estivessem "vivecdo"s 

..(.ora d o c.o"'\"'t"\ uYt'\ _, o e.JrG,41.t,c. io-

--oa\, o 
dra-

rná t ico. qlleriam, em ceoa, o ri t.L10 do q uotidi 1ao, as len t idões :da "vi

da comum". De u11 lado, oo São Pedro, 11 a chus.11a."; do outro, oo Gioásio, 

a .. boa. sociedade"; ao São Pedro, ':fo!l]aotis:no, o ".:,assado"·, ou formas 

aioda mais "pass9.das"; ao Ginásio, "o drama J1oderoo" 1 os ºtempos mo

deroos". 

Alencar aao poupa elogios para a nova casa de espetáculos. Pe

de para ela a proteção das "feSS(')aS de el 1 te", 1'a.lando da "pegueca em

presa qlle noje estréi�" 

"••• que vale entre ta.ntg,s despes-9.S de luxo a mesquinha 
a.ssinatura de uin pequeno teatro?" (l4)

Na peoa de 
# 

Alencar o Giaasio aparece co.no o teatro para uma pequena 
, 

elite, mas, diga-se de pass�gem, e sobretudo uma elite do gosto, do 
# 

bom gosto. As elites ficanceiras e pol iticas da Corte devem fazer juz 
# il 

a ess& posição tornando-se exemplo tambem 00 terreno estetico. A lide-

.moça cultural legitima a proemin;nci3. nas outras posi�óes. 

..__ traçados

Em Dudo, o Ginásio é o oposto ao �uadro de i�provisaçõea aotes 

"A sala é p0gueca; entret,1.nto a circuns�ecção que re1oa 
sempre nos espeota�or«3, a lotação exata das cadeiras e 
gerais, a regularidade da representaçao, fazem que se pas_ 
se um• noite agrad{vel, e muito aais diverti�a do que no 
Teatro Sáo Pedro de Alcântara( ••• )" (l5)

Al eoe&r elogia mui to o G iaásio pelo "passa. tempo agradável", pela "exc1

lê.ceia art !st ica", dee;u stada "ao ille io de uma soe icdade e se olb.ida". 

Guardando UIJla. Lnige..a de iDUOdanidad.e sof'isticada, recomeoda a casa de 

espetáculos seguidamente às suas "belas leit()ras". Festeja a ida de 
-

, . 

Suas Majestades Imperiais ao Giaasio, 

"a prova mais evidente dos serviços que este teatro va1 
� li 

� f " 

prest':tod0 a. arte dral!atica uo noss"> pa1.s • (l6)
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Ectre esses serviço3, est� n de vencer qual�uer espectro de mel�nco-

lia. Mais tarde, quando Alenc:lr enfrentar ele mesmo as tarefas ãa dra

ma.t urgia, ele se org ulhetr.<i de ter [''1 sto eu1 cena, mes:no que oo campo 

mais leve da comédia, os prnble.nas O'J.Cioaais que julgava pertim ntes. 

Entretanto, em Ao correr da peoa, levado pelo traçado juvenil do fo-
, , , lhetim, o quadro e outro: o Ginasio, a teatro desejado, �parece rnsaos 

"Na balaustrada dos seus camarotes se debruçam as senhoras 
ma;s elegantis, as moças as illais gentis dos nossos aristo
craticos saloea. 
( . . .  ) 

No Teatro Lírico P"11eis ve� um S61lbls.nte triste, uns o
lhos veadqdos pelos lon6os cilios de seda, uma fronte pen
sativa e .rieVuicÓl ic-1. 

Mas ao Giuásio o pr�zer roça as suas asas# d'ouro por t� 
dos esses rostos eacant�aores, a bafeja, can o hálito ce-
leste, todos os pensa.nectos tristes, todas as recordaçoes 
ama.re;as 
( ••• J 

E guacdo por volta de meia coite vos retirais, ides sa
tisfeito(sic), julg9.ndo o mucdo melhor do que ele ;_realmec_ ''4 -

te e • (l?)

Não ons deixemos eagaoar pela aparência de mun1aoidade fácil que por

a! revoa. Naquele se�blante triste do Teatro Lírico, envolto coa seus 

longos cÍlios, f) que ,,transparece é a iillagem da fero�e fatale, democ!a-
Td'("p'\�._-./ 

ca, do Romantismo. �erceiro "outrn� travestidoJ todo esse repertó-

rio de improvisações, de :n:i zelas, ne provi nc iaaiSU10s, da tacanhices, 

de vaias e pateadas da ch�sm� ali se espelha, embelez4do pelo semblan

te feminin" e pel9. melancolia, mas que deve ser superado. Felo quê? P1 
. 

, 
lo teatro nacional, que, co 1mbiente �ais aburguesado do Gioasio, emb2

rase meneiocc� os aristocr�ticos s�lôes, expôe a 31.la adoleacêccia, o 

seu rosto encantador, e •u• 1ast 1 buh aot 
lra.r� 

hora adequadà! o sonti:Deoto familiar: "por

least, volta para casa ou..ua. 

volt� de �ei� noite". Regis-

tre-ae: Alencar cão detestava o Tea.tro LÍrico; er'l ele mesJJ� chlettaa

� convicto, chartoniata. Mas prezava �ais a doce sofistic�ção engala

nada, que via oo Gioásio 'Dram�tico, co,rio própria para o teatro nacio

nal. 

�ão se esqueça� os sonhos da adolescência - e também como Wlla 
A I I 

adolesceccia teatral e yue se deve� ler as pagin�s de Ao correr õa Pe-



 

!!!.• em 1854/1855. Alencar tina� 25 anos; coilleçava no jornalismo, apadr! 

F 
tt " ohado por rancisco Otavi�no, que lhe entregara a pena ,, e co�eçava 

com o pé direito: a acreditar nos fuxicos do S8CU1Ó Xll,�crevia bem 

melhor do �ue vtlsava.. -{; verda.ae que naqueles 11eados do século XIX não 

havia adolescência, como hoje; as pessoas passaV3.m diretamente da iOP 

fância para a maturida1e. As pers(')nagens fe11ini:'.laS de Alencar são se

nhoras aos 18 anos; co-:n 30 já estão em id,1.�e �e se recolherem do cen

tro dos salões para as cadeiras l�terais, quando não �iretamente para 

casa. Terminava-se lllll,a f8.culda.de aos 21 anos; -.os 22 podia-se ser 

professor da mes��. Haveria, em todo caso, uma puberdade: foi assim • 

ao correr da pen�, que se desenhou, então, a puberdade teatral de A-

lenc�r - cujas sonhos, co�o já disse, janais se esguecem • 
. "�·Vire./ 

Não ae estranhe, pois, que,� aoos mais tarde, Alencar es 
-

bravejaase com tanta violênci� dLknte da plat�ia vazia de O jesuíta. O 

que se passava entre ele e aquela.a cadeiras V9.Zias era ucna traição, on

de ele, o.o sou auto-julgamecto, nad:i tinha de t ra.idor. '-\Ua ado, tempos 

depois, saiu publicado e� livro O jesuíta, ele escreveu: 

"Se algll� dia 0 nistori�dor de nossa ainda nascente lit1 
ratura, assioa.lan90 a aecanência do te:;tro brasileiro, lem
brar-se d9 atribL11.-la aos autores dra...u:�ticos, este livro 
protestara. contra a <1cusaçao" (lB)

'-"Lo50 depois das primeiras reb resenta.çóes, com o fracasso ainda a doer

-lhe nas costas, escrevera: 

"Apesar do naufrágio ou antes do baciJiiento da peça, o 
autor deve estar satisfeito. Asa�� er�a de saias, deAca.1-
çaa, de pernas que danç 1vam por ai algures, ou de estoma
gos que se ::i..fi3.vam rara a ceia, foi segundo coost;:). pomada. 
pelas letras brasileiras, representadas em um pequeno grupo
de poetas e escritores''. (l g)

Na verdade, o fru-fru das saias elegaates que Alencar p:rnjetaYa para o 
'1/ l'Y\ t t / 

teatro nacional, � anos �ntes, fora substitu!do pelo fra-fru de 

outras saias, as das bailarin�s, no ilieio do caoc�, uos palcos da Cor

te. Alencar reputa as elites de simiescas, e culpa o seu estrangeiris

mo, a sua entrega a-crítica aos encautos do segundo "outro", pelo gue 
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chama. de banimento dos autores dr�máticoa nacion�is. No final de seua 

artigos de 1875 sobre O jesuíta, Alencar explicita seu veredito. Ain

da que fale em tom irônico, há uma curios� reversão no que dizs 

magoa, 

"�uaodo comec ei estes artigos era �inha intenção susci
tar algumas idéias acerca d� regeneração do nosso teatro 
ou antes da sua criaçâo, pois nunca o tivem�s; nem alguns 
esforços individuais constitue� u�a literatura druática. 

Pensei melhor, porém� às ��gicas e espalhafatos gue se
dão aa cena flllillinense, em todo caso são ll!Il esboço de tea
tro brasileiro, de �ue sem eles nãn existiriam nem vestí
gios. E.ui vez de desacredi tá-los, deve.nos animá-los; e fi
Que à boa sociedade o ve�a.me de seu atraso. 

O �ovo teill u� teatro brasileiroi a alta classe frequen
ta os estrangeiros." (20)

, 

Em termos &leocarianos, este e o atestado da traição. Na sua 

a chusma vira povo e a b0a sociedane vira Uúla figura grotesca 

a quem se mandam momos. 

Alencar via, co�o projeto ideal, platéia, 4utores, atores, to

dos em un!ssono, enlgvados pel0 sentimento patriótico, despertado a! 

por O jesuíta, ponta-de-lança do teatro nacional e de sua tarefa rege

oerqdora. Ao contrário, o gue viu, ou deixou de ver, é que dançar can

cã er� bein mais divertido. E yue na socied<2de brasileira gue caminhava 

para o fim do s�culo, para o filll do L11p�rio e dn sistema escravocrata, 
- �  

Ja atravessada pelos movimentos abolicionistas e anti-abolicionistas, 

já curtida pela guerra. do Paraguai, ainda qlle seus efeitns mais dramá

ticos não se dessem na Corte, atr�vessada também pela questão religio

sa (ew cujas águas O jesu!ta, �es...no �ue ioadvertia�mente, entrava) e 

pelns republican0s de pri.neira nora - nest::1. sociedade já crivada de 

fissuras, nao .havia patriotiSJr.:o, ou sentimento nacio nal, que unisse 

plat�1a, autores, atores, em coro un!ssono. Estava cada um ca sua, se 

me permitem a g{ria ��aerna, e para isso o cacei era mesmo melhor. Co

mentei, ao entrar 00s f0lhetins de Ao correr d� rena, que a desilusão 

de Alencar com o teatro tinha Lli.lla face irônica e como tal ll!D coodimeo

to tr�gico. A face irÔnic1 est� em quem el0giava a bna sociedade e se 

distanc 1.ava da. chusiDa chai.nar, no fim, emb(')ra levado pelq, mágoa, esta 



de .. povo" e aguela de "sÍlllia" (21). O ciindirnento tr!Ígico estii oa des

coberta, oa ponta do fio, da curta finitude do sentimento patriótico, 

em Quem Aleccar tanto a.credit9.:ra e 'é! que dedic'3.ra toda a sua persoca

lidade de escritor. 

Mas houve mais desilusões teatrais em torco do rumoroso caso 

de O jesuíta.. Cristalizaram-se na polê.riica que se seguiu, com o joveíD 

Nabuco, ao que parece recém chegado da Europa e ao jornalismo. Esta c2 

meçou assi.m. Aleccar, icsatisfeito coill algumas críticas que lhe forrun 
... I feitas na impreosa, e magoado col!l a deserç&.o do publico, escreveu gua 

-

tro artigos, em O Globo, defenaendo a peça. Neles, como já se viu, eh� 

..._, mava as elites de s!.mias e acusava todo tC1Undo de ter ido jantar ou dan 
-

çar ao invés de ir ver a peça. Nabuco, que também criticara a deser

ção do público na LL&prensa, abespinhou-se, e escreveu uma resposta a 

Alencar, onda assumia. a defesa. da "deserção": 

"Uns, não foJJos 
cemo� �() autnr de 
da ha mais oen�so 

de talento que se 

Entra ein considerações 

ao teatro nessa noite porque cão recoo.be 
- I -

Mlie wna so yuali�ade de arauaturgo, e �  
ctoque assistir a queda de uw escritor 
obstina e� lut�r.com sua vocação", c22)

_ f ar t, d a'f" i as :

"A escola liberal não podia assistir indiferente a essa 
reivindicação dq glÓria da Independêccia para a Compacb1a
de Jesus. Se esta sonhou 1 llill Brasil livre' foi para fazer 
dele um Paraguai". (2j) 

Como se não bastasse, Nabuco ataca a 11ferninilidade" da literatura na

cional, investindo contra as "gueridas leitoras" - que tanta alegria 

haviam dado ao jovem Alencar, nos te�pos de Ao correr da penas 
A , "Esse __ me\o de lisonja., de co�de scend�ocia, e de f3.C il 

ad.m iraçao e fatal ao talento • .l!.i explicavel gu e_ a ya. id9.de 
dilate-se ao calor de u�a tal at�osfe�aA mas nao e menos
perigoso respirar esse �r �e efemiaaçao . (24)

Alencar subiu a serra. Na respost� que l0go escreveu, fala, entre ou

tras cóiàas, Dó ••folhétiaista ça.rieiense", em "imaginação casguilha", 

no "bol1l dia.bó, t·aafarrio, inas inofensivo" (25). Prontos estavam arma

dos dS ãlS.cerces d.':!. fat0ôsa polêmica, por ·JJuitos tida como um "duelo 

de gigantes". No correr n•s escritos, Nabuco ª"ª doúliagos e Aleocar às 



quietas, aquele acusará este de ter nacionalizado o teatro fraccês 
.. 

graças unicamente a 9rescnça do escravo, e de asei� ter ridiculariza-

do a farnÍlia brasileirai 1epois, criticará acerba.mente As asas de um. 

acjo
1
,,"que versava sobre o tema Oa recupe,ração da prostituta, conside

rando-a como " ••• IJJlla nódoa em u:na literatura ••• " (26). Tais "acusações� 

para Alencar, eram tão graves como a deserção, de qae se julgava v!ti.

ma, por pn.rte da ,.boa sociedade". P'lra que se enteada o porquê, devemos 

voltar, também oo tempo: nôta �ais para Ao correr da pena, mas para 

185?, aco em que .Alecca.r estreava no te-sttro. Logo depois da estréia de 

o demôcio f'-=imiliar, l isongeado por 3.lgL1i.Da.s críticas e inc0,noa9.ao por

outras, que viacn co nome Pedro, n:1.ao ª" .Ol)le�ue escravo, sibiliaa re

ferência. ao Lnperaaor, Alencar escreveu UJl artigo, publicado co Diário

do Rio de Janeiro 
1 

a 14/11/185'?, a que C'h-1.mou de "A cnmédia brasilei

ra". Nele, explicitava su.-i vistiO da dra.n:i.turgia nacional, ain�a que

pele lado da coillé� ia, pois que 3. d isc uss&.o girava eúl torno de um.'l peça
A 

a e s t e gene ro •

Em "A corn�·H;=t brasileira", Alencar de scart:i o problema das re

ferências ao Lnpera�,.,r, c11U10 "crf tica de es-:uina". E se propõe a dialo

sar com OtaVi3.no, qlle lbe elngi3.ra a peça, ern terJlos de uma 

"peq uen:1 oql cstr� li ter.; ri'"l � e �o is escritores, que no meio 
das liclas joroalÍstica! falam de arte e �e poesia. nurn caoto 
de sua folh'.l, cnmo nois amigos ca. Europa. 3.U coi o dU fe �". 

(2?) 

Aleccar elr,gia aov�meate o Ginásio, que lhe acolhera já duas peças (2, 

demônio fam.iliar e C Rio de Jane1ra - Verso e reverso) e que lo@P lhe 

3c0lheria :t13.is wnn., O crédito, e on '.'..OO se51.1icte olltr-i, As asas de UJJ 

anjo. 'Oiz que al1 j nc Gin�sio, ao inv�s dos "galici.8.Ilos" e das .. tradu

ções insulsas••, h,'lVia "t=1.to e di.scernii..lentn'' · oo�8!z respeito ao ..,reper-
, � - tt it A • " n' f 1 � 1 torio e tambem quanto a po.s ur1. cenlC'l • essa omia, o G nas o ten-

de a véfdadeira.meate 

n introd llzir nest'l Corte a ve.rd=,.rleira. esc,,la mai ert1:2". (28) 

�LUil esêola modertla : essa? w terúlôS da com�dia., assinala Alencar, é a1,e 
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da a de Moliere, "aperl'eiçoad3. por Alexandre TI umas Filho" 

" ••• e-de �ue a 1uestioo d 1 argent é o tipo mais bem acaba
�º e mais coilipl��o". (2g)

Moliere, frisa Alencar, 

"tinha feito a cn,né�ia quanto à pintura dos costumes e à
:nora� in.rtde n'l. e rít ica; ele apresenta V9. no teatro qua,.d roa 
historicos nos �u�is .se viam perfRita�ente desenhados os 

, 
lt caracteres �e u�a cr�ca . c,o) 

Uoliàre, embora fosse Moliere, tinha 1á suas lacunas: 

''Mas esses quadro� eram sempre quadros; e o espectador ven
do-os no teatro nao se (�onvencia da sua verdade, era preci
so que a arte se - aperfeiçoasse tanto que imitasse a nature 
za; era preciso que a i:n:iginaç ão se obscurecesse para dei--
xar ver a realidade". (3l)

Felizmente, apareceram Alexa.udre Duinaa Filho e o teéitro realista fran
cês: 

"t esse :3.perfeiç:oa.nento "iue rc::llizou Alexandre T)lllil&S Fi
lh�; tomou a cnnédi1 de C03tlHl0S de Moliere, e ?leu-lhe a 
O.l.tLiralidad9 9ue f'9.lt1.v:i? fêz qLJe ,., tcatrr, rerroquzisse a 
vida da f'lw1.l1a. e d·,. soc1ec1.r..e, co.:no Ut!I d"lguerraotipo mo
ral. 

O jr,,:;o e.e cen,�. co:no se �iz e:n 3.rte dra!n.:Ítica, eis 9. gran 
de crlaçao ae nu��s; SellS fersonagens movem-se, falam, pen
sam, cooo se fr>s.:3u:n inàlvÍduns tomados ao !'l.Caso em qualquer 
sala; nãn reçrescnt11D• vive:.n; e asjim como � v1da tem seus
momeotos fúteis e ins1pi�ns, a comedi1, imagem da vida, 

t f. . l ti deve er suas ce n.::::.s rias e ca illa:3 ( j.2) 

Alencar elogia o jngn ae cena, o rit�o �ais lento na representação e a 

"natllr!=i.lidaõe" s11brc n p9.lC1".1 1 coloc-1.ndo-o� e.n função do tr9.çado de um 

"daguerre5tipo �or�lu. 1 iss� }Uc n interess3, tanto e� Moli�re como 
, 

. 
�. Du��s Filho; e so o  fato de nu�as Filho ter feito suas peças, fos-

sem cooédias ou dramas, mais mnr'llist2s nn que as do pri�eiro, pode 

justificar o fato de Alencar ver, e� La guestioo d'argeat, e na orató

ria verborrágica de que 3.li os espcctqd.ores são v!timas, c.rn "aperfei

çoamentc" ne éom�c"L1.s como Tartufo, O i.llÍS<1ntropo, e outr9.s. Aliás, A

lencar explic:i 6 n!1scLnento da SU'.:l. vei9. de dra.Jla.turgo e:n teriDos mora-
. iQ__ es+or t'-m 

listas tambeii:')foi o fato de ver senhora� rire� diante de Uilla far-

sa que, seg1;1nà.o ele, 11nâo primava pela LDr,r:üidade e pela. riecência da 

1 icguag�m''. Da! aasdé li•lhe o iJlp lllso de 11 fazer rir, se.n fazer cnrar" I 
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e dest-e, nasceu sua priuieira re;r-t, O Rio de Janeiro; depois, vier.'lill 

as outrn.s. E::n terrnns de represei·1t"l.çã0, pnrta.nto, estamos diante do 

mesmo impulso que levara Alencar a elo5Lir o Ginásio no Ao correr "..da 

penas ele preza a circunspecção, a aleginci� na rerresentação, tuao

longe do vulg�r. Junta-se a esse idoal, o desejo de que o teatro - a 
, . comedia, �qui oo caso - deva representar os costumes com o objetivo de 

traçar um diagnóstico moral da sociedade, propnsito adequado à admina 

ção que Alencar sentia por Du�as Filho e sua oratória teatral no� 

questioo d 1 argent. 
, . , 

Alencar diz reconhecer (JUe o publico nao esta prepara.do para 

este espet�culo d1 "natur·üida,1.e"; que, enqu.s.nto em Paris o público 

fica em pratuodo silêncio enquanto o ator leva "cinco minutos" para 

dizer urna palavra, aqui só os sent Lnentos fnrtes e as contraçóes ner-
, • � A vosas atraem as pl�teias. Ha llill certo ex�gero nos ter.nos, porque cicco 

minutos de silêncio, cwn palco, é uma eternidade, e duvido que haj& 
, 

plateia que os aguento, seja aqui, em Paris ou alhures; mas Alencar

, 
est� se referindo ao gosto predo�inante na Corte, formado pelo anda-

e 1'1\eLoctraT'r\&'�·co..s 
meato ágil, nervoso, cheio de sobress�ltos, dos enreõos ro�ânticos;, 

� 

que levavam seus heróis e heroínas� terras e aventuras exóticas, 

sem falar nos sentLnentos eiÓticos, cn�o o incesto e demais paixões 

soci�lmente proibidas. Assim mes�o, embnra a maior parte do p�blico 

não esteja preparada, aiz yue preferiu "ser natural a ser dramático", 

e "ser apreciado por aqueles que sabeill o gue é uma comédia, a "ser a

plaudido com entusiaSJ10 pelas platéias". Z conclui gue foi feliz, pois 

o pÚblico "ilustrado" foi benévolo com. a peça. E que dessa forma abriu

Caminhe, para ':>S que viere.:1 defôÍ:5.

AssiJ.n com0 :nanifesta preocup3.ção pela posteridade teatral, A

lencar se ocupa dos que lhe antece1era�. Diz que foi buscar seus mode

los de êbm�dia na Fran9a, porque não en��ntrou a�equados no território 

do teatro nacional. Ci t� ª"is c 0:n e� i �gr1.f os: Martins Pena e Macedo. Do 

primeiro, diz que a época influeociou-lhe cegativamente sobre as obras. 
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Se pintou "farsas gr-:i.ciosas", pretendia antes o "efeito cômico" do 

g ue o "efeito m r,r�l", e isso, aa Ótic:i de Alencar, era dei eito. Macedo 

entregou-se ta.bé� 20 g0sto ds.�poca e a uns laivos de "imitação es

trangeira" gue desgnstam Alencar. Em ambos, Alencar critica terem-se 

entregue ao gosto do pÚblico. De Pena, chega a dizer que tinha "o des� 

jo dos aptsos f�ceis", e que foi isso que lhe minCMl a obra, eillbora. 

tivesse talento para. a observaçào dos cost ur:1es e "linguagem chistosa.". 

Por trás dos elogios dirigidos �o teatro realista de Alexandre 

nu.11as Filno, e sua versão moralista da COill�dia de Mol iere, Alencar o-

põe claramehte o teatro dos que ao Brasil seguibaw o gosto da "chusna", 

'-' e assim produziram obra que no seu enteader não era "elevada", c0010 se

ria desejável, ao seu propósito de atender à.s consci�ncias "ilustradas� 

de criar a "verdadeira" co.nédia,. · A !iaalida-

de da comedia assi� criada (e do drana t�mb�m, como se verá pela práti

ca dos autores realistas f'r:3.nceses e do próprio Alencar, na análise das 

peça.a) ser� a de traçar u,n "da3uerreÓtipo moral" da sociedade. Foi com 

este iatuito. explicitaillent� illoralizador, e coill�o de contribuir para 

a elevação do gosto tea.tr3.l, que Alencar compôs O dea1Ônia familiar, a:? 

as demais peças de seu repertório. 

Dizer, portanto, como Nabuco, vinte e t�ntos anos depois, que 

uma peça ridicularisava a fam!lia brasileira, outra era lllila nódoa, gue

Mãe, dedic�da por Aieocar à sua própria mãe, era uma peça "hwnilhaote", 

não era apeóaS uma crítica: era um insulto. 

Retortle�os a 1875. Nabuco, no correr d1 polêmica, toma o tea-

tro de Alencar como �otivo. Fala de O de�Ônio fa..ailiar� 

''�ua 19ai@ acerba crítica já se Iêz do Brasil do que esea? 
gue satira mais cruel e ao �es�o teillpo mais injusta já nos 
foi dirigida.? 

O. deinôoio fa.11ilia.r ( ••• ) depri..ue e desmoraliza a nossa !a 
mD.ia; aeiD mesmo ter o Lil&rito da verdade". ( 33) -

Nabuco di.3f ihe ô tea trô de .Ale cear como "esc ravagista 11, por retratar 

(aceltâa.;Je; • .. a� a) a ésíJravidão. Nas suas palavras, � um tea.\ro "m:.cio
naliudo pela escravidaa" • Uiz que isso ofende ao estrangeiro, hwnil.lla
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o brasileiro, e provocaria o desdé� das plat�iaa européias,

11aeria uwa a.berra.çiio da conaciência bumaoa." (34) 

Diz que Azevedo, oa peça, o dâodi que fala tudo em fraocis, é o Único 

gue tem "um pouco de espírito e alglllll sentimento". Logo este, reclama. 

Nabuco, Alencar fêz de ridículo. 

Conclusão: 

�os outros, gue ele 
estupidez incrivel\ a
escravo aoalfabeto'. 

quis fazer iateligeotes, são de uma
p0nto de sa deixarem governar por WD 

(35) 

"Não conheço, não há sociedade -,o mesmo tempo mais des
prezível e mais ridícula do que essa gue ele chamou brasi

l.e: ira" • ( 36) 

�uaodo comenta�- suas palavras n�o são manos acres. lli,
1 como se� 

, , 
be, representa a historia de uwa escrava cujo filho cão sabe que ela e 

a sua progenitora. Ele, na ignorância, a vende, para ajudar o futuro 
I 

J 
, 

sogro a pagar uma divida. oana, yue e a escrava, ajuda cessa venda, 

por puro espírito de sacrifício e aillor �aternal. Nabuco: 

"Tudo isso é profur1füw1eote hUJJ ilhante 1 A arte nada tem 
gue ver oesse mercado de carne hu�aca, qt.1e o autor pôs em 
ceoa; a ingratidão de u� ho��� que, depois de ter dado a 
carta. de liberd,1de a quem lhe-serviu de mãe, vende-a sem
luta ioterior, e af>rova de que �esillo o� tipos melhores do 
teatro do Sr. J. de Aleoc�r oão c�nhece� o sentimecto da 
boora". (37) 

Sobre o final da peça, eill que o filho, depois da dor de perder a mãe 

(que se mata para que co� ela morra a Única prova de gue ele era fi

lho de uma escrava) vai casar-se com sua noiva, diz Nabuco, furibundo: 
11Pazendo os diversos reprcseatantes do que ele chama a DOfi 
sa socied�de, consentira� no casamento de uma rapariga CCID 
lllll liberto, f ilbrJ natural de UtDa escrava. e que. vendera a. 
mãe, o escritor ofendeu todos 0s sentimentos gue fazem a 
dignidade de ons sa. raç9. 11

• (38)

nepois de achincalhar com As asas de umt anjo, Nabuco dá o seu veredi-

tos ,; ••• ele (Alencar) quis des::i.credi tar a sociedade brasile i
ra; a vida_ civilizada do nosso país• os elementos de poe
sia. que_pode ter em si a raça europ�ia que o povoou e gue, 
pela açao lenta do meio exterior, ja tornou-se verd�deira
mecte americana�. 

(39) 

Fala em Ha1nismo revoltante" e "sensualis.;io torpe". 
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ttse a escravidão a.i abalada do seu drama e da sua comé

dia, nâo é que ele tivesse �uerido atingir esse fim, é que 
se vê como el� avilt� a literatura que inspira". (40)

Alencar se defende como pode. Decln.ra.-se partidário da. "aboli

çao espontânea", quer dizer, p0r iniciativa e esclareciillooto dos eeah� 

res de escravos. niz qu6 com �eàro, o que �uis pintar foi o incanvenieg 

te da "domesticidade escrava.", para a ;Jll'.3.1 nao há segredos dentro de o

w� família. Defeade valentemente o caráter ill�r�lizaàor de seu teatros 

"/Ãs peças7 enceITa.Jl os co st UJle s criados pela escravidão 1
e!emento rocal e conte�porâneo, e coillbinam esse elemento 
CCJID a.s �spirações oobres da pllreza d.1 fa.J1Íl1-t&. e d.a regene
ração d;J. socieQade". (4l)

� Ataca Nabuco pelo lado da falta de patriot i�JJ.o: 
� Tlri� / 

"A escravidão e UJJ fato de gLle todos .,. brasileiros assu-
aii��s a respons�bilidade, pois so�os cÚiliplices nele como 
cidadãos do I�perio. Nennll� lilho desta terra, por mais a
diantadas que sej�ill suas idéias, te� o direito de e�imir
-se à solid�riedade u�ci0rn.l, �tiranao ao nome da pátria, 
como um estig:na, ns erros cn:nuns... (42) 

A polêmica continua, p0los ro�aoces de Alencar ·a fora, até que 

a. política. entre em ceoa e .Aleocar se retire, batecdo a porte., escre

vendo uma c�rta (que não chega a publicar) onde diz que, se já combat2

rn. o pai de Nabuco (liberal) no Parla:nento, não i� agora se ver às vol-

tas COll um "f ilh(")te".

!Jina. coisa é certa. !'ar tri.J 1a tnJl pnlê:nico,, do dosejo de 

"branguear" a sociedade b1:-:J.silGir'J o :lo f3.to da ver na arte u,na espé

cie de rint�ra de modelos �orais, N�buco tinha tirocínio crítico. Se 

par.a Alencar, �ue desejava, coai0 vLnns pelo "A c oJJ éa ia brasileira u, fa.-
'"" �V� O�r-1' a·ve1u 

zer alta comédia moralizadora, os ditos de Nabuco er"l..:i �, 

na::> podeJlOS :·aeix.ar de reconhecer-lhes o fundo de verdade que têm: em 

ter.Dos profundos, o que "nacionalizara .. o teatro de Alencar, por sobri

suas prefer&nciau france;as, fora a es�ravid�o. Alencar trouxera� too,, 

para. o proscania teatral, por inteiro, o fantasma e a realidade do "ter 

cairo eutro••.: a esc ri.\ri-1ão • e c0JJ ela a tacainhice, a vergonha., o r1dÍ

e u1� mae�o d.iaso guo Nabucn c��:n'lV:l. ac "a fa:nÍlia br-c:1.sileira". Este era
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o estigma de Alencar; e por isso, por ter levado tão longe saas tare

fas de dnmaturgo que se gueria "realista", Alencar pagou o preço de,
� ' 

na. maturidade, se envolver em semelhante bate-boca. Boje, cem aDôS de-

pois, a violência de Nabuco, ,

e

envie.z.ado, 
do 

de • 

O demooio familiar pusera 

elogio 

co.no se 

o �edo 

para Alencar: ainda 
, , vera na analise das 

na �oleira do teatro 

que de um mo-

peças,o autor 

e da cultura 
' 

nacionais, como vie�os descrevendo, a luz dorterceiro "outro": ague 

identidade nacional podia aspirar um'pa{s de passado colonial e presen

te escravocrata? 

•



II - As peças de Alencar: camélias, escravos, pátria. 47 

A. As comédias amenas

1. O crédito

Ha, ,uma passagem,neste O credito, que vale por um manifesto;
refiro-me às cenas 5 e 6, do Ato IV, onde, talvez sem o querer expli
citamente, Alencar delineia um autêntico "projeto" para o teatro na

cional. Por iaao analiso primeiro O crédito, e primeiro, nela, . esta 
passagem. 

ContrtJ.)Õem-ee Rodrigo, o protagonista, herói impoluto (um 

'-' pouco demais, como sempre); e Da. Olímpia, mulher que se faz passar 

por rica, perdulária, pertencenttji alto círculo social, embora, na

verdade, seja esposa de modesto funcionário, o Borges, sempre na bei

ra de se tornar mais modesto devido às constantes dÍvidaa e festas da 

senhora. Da. Olímpia insinua-se apaixonada por Rodrigo; este a repel� 

insinuando, em troca, que aquilo era uma farsa. As palavras são can

dentes, o tom é altivo: 

"Passava o meu caminho tranquilamente, sem me importar com o 
que via, deixando o mundo como ele é. Desde porém que me pro
vocam, que me querem fazer representar um papel nesta comédia. 
é justo que eu diga - YNão, minha senhora, não posso aceitar 
o papel que me destina".

Segundo ele, esse papel seria o de excitar a paixão de um a-

mante gasto, o Sr. Macedo, agiota e também credor do Borges. A cena

ae paaea na própria casa de Da. Olímpia, o que aumenta o impacto das 

palavras de Rodrigo; além de incisivo, estaria sendo descortês.· CCJlll 

seus sentim.entos espezinhados, Da. Olímpia se desfaz em negativas: o 

amor por Rodrigo era real, o caso com o �!acedo jamais existi+*ª• Ro

drigo ataca novamente. Como •JJD. general da palavra (aeaopradaa pelo au 

tor), sabe o ponto fraco da oponente: 

"Entretanto a senhora sabe o que se diz, e parece q:u.erer con
firmá-lo pelas maneiras com que o trata. Quanto a ele, tem
també� interesse em passar pelo que não é; porque uma mulher 
pobre que ostenta um luxo imenso, dá uma idéia favorável da 
riqueza do seu amante. 
( . .. ) 
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Para ele a senhora não é senão um anúnoio, ou um artigo de jor 

-

nal, espécie de gazetilha que elogia a sua generosidade e ates 
ta a su.a fortuna. Custa-lhe isto naturallllente o presente de al 
guma flor, e um pequeno empréstimo feito de vez em quando a
seu marido. O resto pagam os credores iludidos.

( ua.ndo Rodri o fala em flor Olím ia arranca a camélia ue 
tem nos cabelos e e a com os dedos deixando-a cair. •
(Obe.: a rubrica e doaitor. 

Logo depois, Rodrigo aplica-lhe um corretivo ainda maior ao 

mentir que está apaixonado por Cristina, filha (legÍtima - nestas P! 

ças nunca é demais esclareoer) de Da. Olímpia. Na verdade, Rodrigo 

está apaixonado por Julieta, amiga daquela. Mente assim para aumen

tar a dose moral do corretivo, transfonnando a potencial amante de

sesperada em ·mãe desarvorada. Não ee trata de vingança, o impoluto 

Rodrigo seria incapaz disso. 

Deixemos, por ora, estas personagens às voltas oom o moralis

mo discursivo do varão, que se segue, às enxurradas. lfixemos nossa! 
tenção naquele pequeno objeto - a flor - que Da. 01:!mpia, de modo 

'i"'-f..ltão bruto quanto o (tinha por tratamento, esm.888 com os dedos. l'ora 

presente do Macedo; e era uma cl!llllélia. Depois, na cena seguinte, o

inoportuno Sr. Kacedo lembrará a Da. Olímpia que a camélia caíra-lhe. 

perguntando se não quererá deitá-la outra vez. A doidivanas - a �a 

cabeça a camélia primeiro subira - já agora a caminho da recuperaç� 

aceita: 

"Sim; esta flor agora é uma recordação para milnl" 

Aquilo que era símbolo da perdição passa a ser comenda da re

generação. 

Uma camélia não era apenas isso, entretanto. A camélia, lan<;! 

da no palco por :Marguérite Gautier, de A dama das camélias (Alexan

dre Dumas Pilho), depois Violeta Valéry, de I.e. traviata (Piave/Ver

di), ara muito mais: era Paris, a galanterie, a conquista, o peca.do 

eaboroso, o mundo delicioso/tenebroso das cortesãs, era a discussão 

da prosti tu.ição engal.amtda q_ue o teatro realista :francês trouxera à 

tona e que Alencar se esmerava em adaptar à cena brasileira, Mais do 

que uma flor, ou do que o símbolo de uma conquista, posae amorosa, a 

camélia era o símbolo de um teatro que, de modo controvertido, oomo 

tudo no teatro, pusera no proscênio a discussão da moralidade bur-
L.-J 
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guesa. Para essa moralidade, presente tanto no quarto de Marguerite 

quanto na sala de Da. Olímpia, esse mundo das cortesãs, que sa!a da 

obscuridade das ruas ou do clarão das festas para a clara iluminação 

do palco, era tão desejável 4uanto execrável. Margueri tes e outras f� 

ram tema polêmico, tanto lá como cá; se deviam ou não ter direito a 

tanto proscênio, se não conspurcavam o teatro e assim por diante.(l) 

A uns o tema parecia justo e ousado; de interesse dram�tico, portan

to. A outros, parecia a desmoralização do teatro. De oerta forma, a 

camélia de Alencar, ou por outra, de Da. Olímpia, entrava nesta pol!m 

mica. Aquilo que poderia ser o símbolo da perdição tornara-se a!mbo

lo do papel redentor do teatro, de enfrentar os malas da civilização, 

trazê-los à tona. e curá-los. Da. Olímpia - arrastada pela féerie ur

bana, pelo mundo equ,voco, pela febre prazerosa do crédito junto a 

lojas e agiotas, pelas camélias que pulul.a.vam pelos teatros - era (a 

bem da verdade depois de uns safanões) galantemente conduzida à 1uz 

da moralidade pela mesma camélia que a perdera, ironieamente entre

g\19 pelo mesmo homen1 que antes a dera com.o sinal de adultério. O tea 

tro nacional - heróis impolutos como Rodrigo à frente_ redimia tudo: 

Olímpia, camélia, o próprio teatro, com.pensando a ousadia de temas e 
meios can uma decência burguesa sublinhada por gestos como este. Mas

há ainda mais a considerar eobre esta camélia de Da. Olímpia. Ela e
ra tudo aquilo - a féeri!, pa.risiense tx-�zida. até o Rio de Janeiro s� 

bretudo pelo teatro - mas antes de ma.is na.da era uma farsa. Da. OlÍ-! 

pia não era amante - nunca fora - de Macedo. Ora, se olharmos para 

os modelos franceses que passavam pela sua frente - e de Alencar - a 

través do teatro, (por exemplo, Marguerite Gautier, a própria Olím

pia do Le mari� D'Ol,ppl�, de &lile AU81er, a Suzanne D'Ange de !d!_ 

Dem.1 Monde, traduzida ccmo O mundo e:1,u.ívoco) veremos que falta um 

traço da autenticidade à Da. Olímpia. O mundo de 01Úlp1a �orges é u

ma farsa deliberada - o que, se é um.a caracter!atica da perso.na&e111, 

é muito adequado a que a peça cCIJl.o um. todo se malltenha sempre na cor 

da bamba do decôro conveniente. Esse traço de artificialidade na vi

da da personagem. sublinha a sua decadência moral; acentua o caráter

repulsiV"ô dae a.gões de :Macedo; transforma-os em carica�; e poupa

a moralidade do público de ver, de fato, uma "paixão proibida". Bs't!
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ria eu propondo que ilenoar escrevesse uma outra peça, ocm outras P9!: 

eonagens? Evidentemente não; apenas ressaltando o fato de que esta 1

assim coI?10 está, em diálogo com a moda ou tradição que, em parte, lhe 

dá origem, tem sublinhado, ressaltado, a cada cena, a cada passo, em

cada camélia do caminho, o seu caráter de força moralizadora, o seu

respeito ao decôro do tempo. Mesmo ao reverberar sobre o pecado, mos

tra não o seu caminho, ma.e a sua farsa. O teatro é seu próprio doublé;

moraliza tanto, que chega aoe c81Dinhos da artificialidade. Este é o 

drama desta comédia, se me pennitem o paradoxo da expressão. teste

eoforço d,,%.oralizar a própria moralização que a torna muito discursi
va, que faz com que as personagens, por vêzes 1 sejam caricaturas do

que deveriam aer. Este é o caso de Rodrigo, perfeito demais para ser

._ verdade. Um teatro que moralizasse o teatro: eie onde chegamos, gra,

ças àquela providencial camélia amassada e recuperada. tb teatro apÓ! 
tolo da civilização, ou melhor, da regeneração da civilização. 

A intriga de O Crédito, e a construção peculiar das persona.gana.

nela envolvidas, confirma o caráter regenerador com que a peça e a vi 
são de Alencar tem do teatro se apresentam.

A peg.a tem poê em cena o tem& do orédi to, agilizador das 

transações, a]lD.a nova do sistema mercantil, centro das atenções da

imprensa do Rio de Janeiro em 1857, quando a peça foi escrita (quase 

todos os dias havia editoriais sobre as vantagens ou ae desvantagens 

da taxa de juros do Banco do Brasil). � a finalidade, a confiança ou

a desconfianf)a com que as pereoll889ne vêm este novo instrumento do e� 
mércio e seus efeitos sobre a vida quotidiana, que as caracteriza e 

quali.fica. Em primeiro plano está Rodrigo, jovem. engenheiro, honesto,

empreendedor, inteligente, bem falante, educado na Europa e un tanto 

nobre (leia-ee: não possuidor de fortuna) pe.ra constituir-se num bem 

partido (moral) para este gênero de aomédia. Rodrigo ama Julieta, jo

vem bonita, inteligente, que se deixa cativar pelos brilhareoos morais

de seu f'U.turo par, mas que já fora suficientemente leviana de palavra

para se comprometer com Oliveira. Oliveira, à exceção de jOYem, é tu

do aquilo que Rodrigo não é: especu1ador, interesseiro, quer casar 

com Julieta apenas pelo dinheiro do pai desta, e transforma seu noi-

vado em fonte de rendas, fazendo que seu futuro sogro ava11se umas le 



tras que, é claro 1 termina por não poder pagar, arruinando-se. O mó

vel desta ruína final de Oliveira é seu parceiro e meetre�Sr. Haced� 

supostamente ligado à Da. Olímpia por relação adulterina, agiota, in

teresseiro, frio em seus julgamentos, insena!vel, e tudo mais de ruim 

que há nesse tipo de teatro, a ponto de fazer as desgraças financeiras 

do parceiro. Julieta é filha de Pacheco, homem de capital, um tanto 

antiquado para os tempos, a ponto de desconfiar do crédito, mas ainda 

assim capaz de cair nas patranhas do Oliveira, assina.ndo-lhe as letras

que, cana ruína do jovem, vão para o bolso do Macedo. Pacheco tem o� 
tro filho, Hipólito, estudante de Medicina que não estuda, meio pol

trão, mas fiel ani&o de Rodrigo e apaixonado sincero por Criatina, f!

lha de Olímpia e Borges, a quem já apresentei anteriomente. Além des 
-

.._ tes, Alencar pôs aí Guimarães, jovem que insiste ec. passar por amigo 

de Hipólito para que os outros acreditem nisso e assim lhe dêem crédi 

to. Este entrevero resu:ne-ae numa esgrima do incansável Rodrigo con

tra as fra1uezas das outras personagens. Rodrigo acredita - como se 

verá - finnemente nos benefícios que o crédito e o giro de capitais 

podem trazer para a sociedade, desde que usados e levados com parcim.2 

nia e probidade, e está disposto a convencer todos os outros - e mais 

se houvesse - das vantagens dos 4uatro: do crédito, do capital bem em 

pregado, da parcimônia e da probidad�. tum autêntico campeio: conven

ce a todos, menos ao incorrigível Macedo, que sai muito feliz canse

tenta contos ·de réis embolsados às custas da credulidade do Paaheco 

e da não menos credulidade do Oliveira. Assim, graças a diferentes a-

ções e instâncias de Rodrigo, Hipólito passará de um menino rico e fá 

tuo a um estudioso futuro médico; Cristina, que namorava Hipólito por 

interesses familiares (oasa.r as dívidas do Borges com os capitais do 

Pacheco), se transforma em a.a.tên�ioa moça prendada, digna do noivo; 

Julieta perde qualquer eombra de leviandade e se dispõe, cm o casa

mento, a se transformar no quadro vivo (ou no retrato falado, dado o 

exagêro retórico do herói) da integridade de Rodrigo; Pacheco deixa 

de ser antiquado, e adere - �an maia cuidados, depois das perdas com 

o Oliveira - aos novos tempos creditícios; Borges, de pusilânime pas

sa a màrido feliz; Olímpia larga de mão as camélias, apanha linha e a.

gulha, e vai costurar para ajudar a renda familiar; Guimarães, de ôco
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e ocioso �ue era,torna-ee trabalhador e caixa do Pacheco; até o Clive! 

rase recupera, e promete ir trabalhar para pagar a dívida com o Pa

checo (que promete .achar-lhe um emprego). Até mesmo Rodrigo, no fim 

da peça, está um pouco mudado, menoe orgulhoso no tom que fala}�eufi

ciente para se emocionar e dizer apenas "Julieta!" no manento em que 

esta lhe estende a mão (em sinal de oasa.mento) • SÓ qµ.em permanece 

fiel a sua falta de princípios é o notável Sr. Macedo - o que, na mi

nha opinião, menos do que provar uma verdade sobre a sociedade, prova 

uma verdade sobre o teatro: a personagem, uma vez a&iota, ou coisa 

que o valha, fica sempre agiota, ou coisa que o valha. Deixando de l! 

do este caso de ruindade congênita, convenhamos: é muita regeneração 

para uma peça e�. 

A ascendência moral de Rodrigo sobre as outras personagens é 

coisa que salta aos olhos. Mae o que mais chama a atenção é sua ascen 

dência sobre as mulheres. Os corretivos que aplica em Da. Olímpia, e 

Cristina, durante a peça, são notáveis• bem como a admire.Qão �e Juli! 
ta lhe devota, a ponto desta dizer a Cristina, logo na abertura da P!
ça, depois de citar um pensamento inflamado de seu futuro marido ( o 

real, não o Oliveira): 

"( •• .) NÓe as mulheres não nascemos para esses estudos; mas 

Deus noa deu a inteligência do coração que compreende tudo que 

é nobre e grande. Quando ouvimos um bonito pensamento, é como 
ee ouvísaemoe uma linda música; fioa-noe de memória e às vâzes 

repetimos sem querer.• (Ato I, oena 1) 

A prova de que as 1nulheres não nascerem "para esses estudos .. -

pelo menos nesse tipo de teatro - é Da. Antonia, mãe de Julieta, úni

ca personagem que não citei na relação anterior - por4ue, embora não 

se equipare às iluminuras morais de Rodrigo, embora seja apresentada 

também cano uma personagem um tanto "antiquada" para os tempos, está 

um pouco fora do c:!.roulo de influências do nosso campeão. A tal ponto 

Da. Antonià é ingênua g_ue, lá pelo segundo ato, quando Oliveira pede 

a Juliétâ ctue interceda a seu favor, junto ao pai, no negócio da ass! 
natura d.as letras, ela diz, diante do arrti:fo de Julieta (que jul.8a 

mes4tiihh.á ã atitude do namorado oficial): 
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"Por quê? Teve acanhamento de falar a teu pai, dirigiu-se a ti 
t ao contrário uma prova de confiança". (cena 12) 

Entretanto, Da. Antonia está mais preparada para a "inteligência do 

coração" a que se refere Julieta naquela primeira cena.tela que 

inadvertidamente - coloca em cena a provação por que Rodrigo terá de 

passar - CClllO herói desta canédia - para merecer a mão e a verdadeira 

paixão da heroína. Julieta retruca, diante do argmnento da "prova de 

confiança", que assim pode ser, mas que isso não é prova de amor, e 

que ela esperava amar um homem "que admirasse pela sua inteligência•. 

Nessa altura já sabemos que Rodrigo é inteligente e brilhante. Mas res 

salta Da. Antonia: 

•Tranquiliza o teu espírito, e acredita-me: a inteligência ad
mira-se, mas a admiração não é o amor, e só se deve amar neste
mundo o coração; porque é ele que faz o hcnem ban ou maul n

Quer dizer, Rodrigo terá de provar, também, que é bom de coração. E 

ele o faz à Bflci.eda.d.e - corrigindo Cristina, levando-a ao verdadeiro 

amor por Hipólito, livre doa interesses paternos; corrigindo Da. O

límpia, pondo-a no caminho do dever e da agtll.ha, ao invés da folgan.

ça e da camélia; corrigindo o próprio Hipólito, mostrando-lhe que se 

ele deseja despertar em Cristina algo mais que o interesse, deve ad

quirir esse algo mail!_ a través do trabalho e da dedicação aos estudos. 

Este paralelismo entre Da. Antonia e Rodrigo mostra que, seja 

pela intuição ineênua do coração, aeja pelo exercício da inteligência 

e do trabalho (quer dizer, no universo da peça, seja-se mulher ou se

ja-se homem) o ser das personagens é sobretudo um ser moral. ta sua 

q1_,Hilid�de ética que as define enquanto tipos representativos. Em cer

tos termos, assim é com a comédia, enqua."lto gênero; mas como aqui é

tudo muito sublinhado, esta natureza moral das personagens nos assal

ta a cada passo, a cada frase. Para termos uma idéia do que isso re

presenta, temos de ter presente g_ue carla uma dessas personagens é um 

tipo extremo; oa bons (Rodrigo à frente) são bons demais, e o mau (M� 
cedo) é mau demais. Mesmo os media.nos, cano Pacheco, e a própria Da. 

Antonia, são medianos demais. Veja-se, como exemplo, esta cena (61) 

do ato III, �a que se ressalta a honesta mediania do lar: 

"Da.. Antonia (�_Julieta): Julieta, está a! aquela menina cega



para. quem coseste o vestido. Não queres dar-lho? 
Julieta: Sim, minha mãe! 
Hipólito: Ah! t nisto que trabalhas? 
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Julieta (levando o dedo à boca}: Psiu! Uinguém lhe perguntout 
Rodrigo (a Hip6li!Q_): Foste indiscreto! A caridade é uma nor 
que vive na sombra e desmaia ao sol: não ae vê, sente-se! Não 
é assim, D. Julieta? 
Juli�ta (confusa): Eu já volto! (.2!!,) 
D. Antonia: Tens dinheiro na carteira, Pacheco?
Pacheco: Não; mas vou buscar. Quanto queres?
n. Antonia: Dez mil réis para dar a uma menina ·,_·cega, filha de
uma pobre mulher•••
Pacheco: Dá-lhe vinte se ela mereoe.
n. Antonia: Basta ter perdido a vista. Pode haver maior deegr!
ça?"

Esta mediania - ou tranquilidade ou manso lago azul irradiada 

.._ para o meio social sob a forma da caridade - aparece como o necessá

rio descanso para o guerreiro, atarefado nas lides do trabalho e nas 

f'raeee da inteligência. Assim pensa Rodrigo; assim fala sobre Julieta, 

já no final da peça, ao revelar a Da. Olímpia que sua ligação can 

Cristina era pura amizade: 

"( ••• ) amo-a (a Julieta) desde o primeiro dia que a vi. Achei 
nela o que eu procurava neste mundo; uma alma pura onde eu pu
desse repousar a inteligência nos momentos de desânimo, um co-
raçao onde viese refletirem-se sorrindo oe meus pensamentos. 
Calei este amor por muito tempo; falou hoje pela primeira vez.• 

Assim como o lar é o repouso do guerreiro, a mulher é criada a suai-
(d(l ve,i1��e maeem e eeme lhança. O mundo1 remin - a moda, o salão, a rua do �

vidor - sai amplamente batido neate confronto; tudo se regenera, tudo 

se moraliza, principalmente o amor. Já estamos longe das paixões ous! 

das, dos amores intempestivos do primeiro ranantismo. Aqui, neste ml-1! 

do que tem por ideal a mediania bui7gueea, estes amores ranpantee mer! 

cem a alou.nba de febre; o amor louvado é aquele que se confunde cana 

moral, que constitui o lar, que organiza a família em torno do raspe! 

to e do trabalho, seja para ganhar a vida, seja para irradiar a cari

dade. A natureza das pereonagena é, sobretudo - não esqueçamos - uma 

naturezá ética sublinhada, onde os bons são figuras excelsas e a mal

dade d êaricata.. 

!sta mééi.iania idealiza.da do lar oontrasta cana "febricitante"
v�4- �oóial - inoluindo a! o salão, a festa, e meemo o trabalho, a pro
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dução da riqueza. Contrasta e confronta-se: os rápidos giros do capi

tal, assim como oa rápidos giros amorosos - Da. Olímpia no comando -

a..'l'lea.çam a integridade familiar. Do mundo do salão já falamos um pouc� 

ao tratar do caso d-� Da. Olímpia; falemos agora de como ele se liga 

com o outro, o do trabalho, e cano ambos podem ameaçar a família bra

sileira. Trata-se, agora, de analisar uma personagem que tem, pelo m� 

noa uma qualidade, numa peça de resto tão retórica: é muda. Trata-se

do crédito. 

Como pode este ameaçar o lar? 

"Todas as grandes idéias, Hipólito, têm a sua aberração, é a 
conseqaência da fra�ueza humana." (Ato II, cena 5) 

diz o [Pr01i�8rigo , e prossegue -

"A liberdade produziu a licença, a religião o fanatismo, o po
der a tirania, o dinheiro a usura. O crédito não podia escapar 
a essa lei fatal; ligando-se à ambição, produziu também o seu 
aborta>. Novo, esse filho bastardo toma todas as formas, imita 
todos os sentimentos( ••• )" 

 d II b t II did di fim e' a "mona ti"'A"ª-º oroan o esse a or o por me ª

Woí 

z que o eeu u-y 

, da c.a.sa , 
( do sentimento" e faz o diagnostico de Hipolito onde se encontram, eru

sarau): 
"Ah! Desejas conhecer esse novo sistema econômico? t muito 
curioso! Entra em uma sala e observa. Ali vês um ha:nem gasto 
que faz a corte a uma moça; a dois passos, uma menina que, ven 
cendo o pudor, requesta claramente o filho de um negociante r! 
co, uma senhora que dizem ser a amante de um velho, um rapaz
que persegue outro com a sua amizade. Acreditas q_u.e é o senti
mento que se manifesta? 
Hipólito - Ao me�oe parece. 
Rodrigo - Pois é o crédito social que funciona. O sentimento 
aí é apenas o meio de manter relações que são habilmente explõ 
radas. O hom.eID gasto que vai casar cem uma moça rica, tem a eã 
perança de um dote e saca sobre essa esperança como sobre um -
depósito. A menina que muitas vêzes por ordem de sua mãe dá à
sociedade o espetáculo de um namoro ridículo com um moço rico,
faz supor um casamento que deve ser para seus pais uma caução 
de d:Ívi.das já contratadas. A mulher casada que afeta mna liga
ção com um velho deaprez!vel t diz ao público que a sociedade 
conjugal tem um sócio capitalista ou um marido suplementar so
iidariaménte resp,Jnsável pelos encargos da firma. O moço que 
se.liga ao filho de um negociante e não o deixa; que toma-lhe
o braço na rua, e senta-se junto dele no teatro ou no hotel, a
feta.ndo UIIi.a grande intimidade em todos os lugares pÚblicoe, -
+.rata de mostrar aos credores já desconfiados que ele tem um 



fundo de reserva que responde pela emissão de suas letras. Pa
ra essa espécie de gente, Hipólito, os homens não são homens, 
são penhores; os sentimentos são hipotecas tácitas". 

Mas para essa outra espécie de gente - os Rodrigo - o crédito

tem ou deve ter bem diversa :função. O giro rápido do capital signili-

ca democratizar a riqueza, através do aumento das 

possibilidades de trabalho, bem como a possibilidade de modernizar a 

sociedade. Além disto, o crédito bem aplicado significa a possibili

dade de se estabelecer um pacto de confiança entre os hcmens. Não vou 

discutir aqui as idéias econômicas de Alencar - mais por incanpetência 

minha do que por outra coisa mas quero ressaltar que por trás da 

defesa apaixonada do crédito enquanto elemento dinamizador e moderni

zador da sociedade existe, na palavra de Rodrigo, a formulação clara 

do projeto de um pacto social. 

"A missão do crédito é outra: é nivelar os homens pelo trab� 
lho e dar à atividade os meios de criar e produzir. Outrora, 
para adquirir-se uma fortuna, era prêciso consUIIlir toda a exis 
tência em privações, juntar-se real a real. A riqueza era o -

privilégio de poucos; uma herança que o filho recebia de seu 
pai. A inteligência estava então condenada à pobreza, ganhava 
apenas o mesquinho salário de seu serviço material, ou vendia
-se aos ricos que a exploravam em seu proveito. Um dia, porém, 
um homem de dinheiro compreendeu �ue o trabalho e a probidade 
er�n melhor garantia do que a fortuna que o acaso pode destruir 
en um momento. Esse homem chamou os amigos pobres, mas hona� 
tos e empreendedore's, e confiou-lhes seus capitais para que e
les realizassem as suas idéias. O crédito estava criado, Outros
seguiram o exemplo; associaram-se e fonnaram um banco. Essa pe 
quena instituição, esoondida no fundo da loja de um judeu desen
volveu-se, dominou as grandes praças comeroiais, e hoje circu-
la o globo. Eis o que é o crédito, meus senhores; uma palavra 
o define: é a regeneração do dinheiro. O orgu1ho dos ricos ti
nha inventado a soberania da riiueza, soberania bastarda e ri
dícula, o crédito destronizou essa soberania: do ouro que era
senhor, fêz um escravo, e mandou-lhe que eerYisse à _ inteligên
eia, a verdadeira rainha do mundo!

-

Julieta (a Hipólito) - Como ele fala bem! Que bonitas idéiaar•

(Ato II, cena 9) 

i verdade que a história do crédito não é tão simples como Ro

drigo a pinta - em duas ou três pinceladas e um providencial judeu; é 

verdade também que as suas palavras - pelo menos para o gosto moderno 

- não são tão belas quanto Ju11eta as ouve; mas é também verdade que
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são muito claras. O trabalho a inteligência; o trabalho é condão mo-

ral que eleva a personalidade que o executa; o trabalho aqui é quali

dade, canenda, não matéria, não tempo gasto para outro. O trabalho é 

visto do ponto de vista burguês - de quem o Nfinaneia", e do ponto de 

vista do 8088nhe1ro - de quem administra esse "financiamento"; é des

te pacto que Rodrigo é o arauto. O trabalho propriamente produtivo -

que.transfonna a natureza, e a matéria prima em mercadoria, está au

sente dessa retórica, oculto, num passe de mágica ideológico, sob o 

trabalho do administrador, cuja função é a de organizar o trabalho a

lheio em proveito de terceiros. E camo Rodrigo é a alma e a voz desta 

peça e desta concepção de teatro, ela é, também, como um todo, arauto 

desejoso deste tipo de pacto social, entre a "inteligência" e o oapi-

........,._ tal, via crédito, que aqui tem tanto de dinheiro sonante quanto de 

confiança pessoal. O crédito nessa voz é o meio de humanizar as rela

ções dentro da ordem da circulação do capital; e este teatro é o mei� 

é o locus de celebração dessa humanização. Se o crédito, neste proje

to, é a r�generação do dinheiro (e o grif'o lá em o:1Jn.a não é meu, é do 

próprio texto), o teatro, via personagens como Rodrigo,, o portador 

da palavra sagrada desta regeneração. Afinal, entre tantas regenera

ções, já aqui apontadas, por que não mais uma ? De passagem, quero a

pontar, já que f'alamos de peça que tem lugar no espaço do Império br! 

sileiro, que estamos longe, muito longe, de uma inteligência cortesã, 

ou afilhada do paço - do tipo, por exemplo, da de algu.ns personagens 

de Gonçalves de Magalhães (vide o Antonio José ou o Conde de Ericeira, 

do Antonio José ou O poeta e a Inquisição). Rodrigo está no centro

dos aoonteoimentos produtivos e mercantis. i engenheiro, como já die

ee; sua mat4�ia são estradas de ferro; ele mesmo aclara isso, no tan 
orgulhosoe de eem:prei 

"( ••• ) Dirigi-me a alguns negociantes e capitalistas, apre
aêntei-lhes a minha idéia para a construção de um caminho de 
ferro. Aceitaram; formamos uma sociedade; eles deram o seu 
capital em dinheiro, eu dei o meu em inteligência e trabalho.. 
Pârec�-me que sa neste contrato há superioridade, não é de
êêtto da parte daqueles que forneceram a moeda metálica, fa
bricada. pelos hanens, mas eim da parte daquele que contribu
iu éom a moada universal criada por Deus. 1 

Pacheco - Ah! Voltamos à tal questão do crédito? 
Rodrigo - Decerto, porque ela é atualmente a questão da vida
e do progresso. 11 

(Ato III, cena5) 
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Se Deus é o mote desse capitalismo regenerado, Rodrigo é o seu 

intelectual orgânico. Exatamente porque organiza a ideologia - é tão 

engenheiro de trens quanto de palavras. 

Há um senão neste cavaleiro sem mácula e sem mêdo. Os trechos 

até aqui citados são suficientes para demonstrar a notável verborra-

gia das suas falas. Mas isto - , nao e apenas defeito ou falta de habili

dada do jovem Alencar, ansioso por comparecer às glórias da ribalta, 

depois de conquistadas as jornalísticas, ao correr da pena. Este "de-

feito" , e coerente com este tipo de teatro, pois oomo c! 

lebrador de um pacto, ele se faz seu proponente e propagandista; tão 

importante quanto realizar o pacto, na peça, que af'inal se faz e se 

celebra, no trio Rodrigo-Julieta-Pacheco, abençoa.dos pela intuição de 

Da. Antonia, é falar dele, e sobre ele. Se por um lado a ação de Ro

drigo se faz pela oratória, convencendo as outras personagens, tran.s-

fonnando assim a oratória em forma de ação, por outro lado o fato de 

Rodrigo estar no centro dos acontecimentos faz com que a ação, dopo� 
to d,� vista dramático, se transfonne em oratória: o interesse :pelo 8! 
guimento da peça cai. Boas intenções, dentro de tn espírito conservar

dor, mas dramaturgia inexperiente: eis outro sainete desta concepção 

de teatro nacional. 
, -

Mas essa precariedade - convem reasal�ar - nao era responeab! 

lidade apenas de Alencar, muito menos apenas do teatro nacional. Ao

...._, escrever essa peça, Alencar tinha um modelo direto pela frente:� 

�uestion d'argent, de Dumas Filho. Um crítico francês - Paul Saint

-Victor - assinalou, no La question, o mesno traço oratório de O cré-

ll12• 
"C ª est un succes oratoire plus encore qu•un suoces dramatique. 
La parole couvre l'action dana La queetion d 1argent, elle la 

' 

double, elle la remplace, et - aucces unique! - elle la fait 
attend.re vainement juequ•au bout, eans un instant d'impatie� 
ce" ( 2) 

foi o ,iu!zo irônico do crítico francês. La question d• arg� desenvo! 

ve o ébn.flito entre M. René De Charza.y, temperamento nobre e generoa� 

anx111âdo por um.a corte que reúne moças caaadoiras, burgueses aentimen 

tais, dãnias da um�istocracia fanada, um ex-proprietário �u.e se arru.i 
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nou para pagar as dívidas do irmão (noblesse oblige), e Jean Giraud 

(na tradução do tempo, de Justiniano José da Rocha, cognominado João 

Giraldes), filho do ex-jardineiro do pai de De Charza.y. Giraud é nou-
-

veau-riche: arrivista, calculista, golpista e mais alguns adjetivos 

da mesma estirpe. Mas não é destituído de encantos, enquanto persona

gem; é o homem que enriqueceu às custas dos outros e de si mesmo, que 

não mede conaeqttências para manter a sua fortuna, ou por outra, as m� 

de fria e calculadamente, Jean Giraud é um "produto do tempo", do a

vassalador aburguesamento das relações sociais na Eu:t-opa: 

•1e fila d'un jardinier! c•est étonnantl Il voit notre siecle
tel qu'il est"

diz (Ato I, cena. 4) o apacatado M. Durieu, tio do herói 'De Charzay . 

Grosso modo, ou fino modo, como preferirem, entram en choque o savoir

-faire do grupo maia "tradicional", embora respeitem as modernidades

da época, e o espírito parvenu de Jean Giraud. Os embates eão a.nálogm

aos que encontramos e.m O crédito; os discursos são igualmente enfáti

cos e longos.

"Il y a bien longtemps que j'avaie envie de vous voir; mais 
je ne savais pas comment vous me recevriez" 

diz Gi:raud para De Charzay. Expli'lue-ee que o primeiro oanpra.ra a pr2 
priedade do :pai do segundo, onde o velho Giraud fora jardineiro 

là ou naus étions servi teurs, noua voilà maitree. �.) 

"Je vous aurais reçu avec plaisir, comme mon oncle vous re
çoit. On ne peut reprocher à un homme qui a fait aa fortuna 
que d� l'avoir faite par de moyens déshonnêtes; mais celui 
qui la doit à son intelligence et à ea probité, qui en use 
noblement, tout le monde est prêt à l'aocueillir com.me on 
vous accueille ici" 

-

contra-ataca. o nobre De Charzay. Giraud nao perde a vaza, mas deetrun 

:fa: 

" Il n•est même pas bien nécessaire qu'il en use noblement; 
pourvu qu'il l'ait gagnée, voilà l'iJIJportant." 
{ ... ) 
"Je ne dia pas celà pour moi, ( ••• ) maia je saia ce que je 
dia; l'argent eat l'argent, quelles que soient les mail ou 
il se trouve. c•est la seule pu.issance que l'on ne discute 
jamais. Ckl discute la vertu, la beauté, le coure.ge, le gé
nieJ on ne discute j&�ais l'argent. Il n•y a paa un être ci 
vilisé qui, en se levant le matin, ne reconnaisee la sou- -



veraineté de l'argent ( ••• )• 

Para provar a supremacia do dinheiro sobre todas as outras co1aae 1 Jean 

Giraud caracteriza uma sociedade que se apressa e se avassala em dire

ção à roda da revolução industrial. da urbanização, do uso do trabalho 

massivo: 

"Pou.rquoi ces boutiquee 1 cea vaieeeaux. ces chemins de fer, 
ces usines, ces théâtres, ces muaées, ces proc�s entre 
�eres et soeurs, entre fila et perea, ces découvertes 1 oes 
divisions, ces assaaainata? Pour quelquee piecee plu.s ou 
moina nambreuaea de ce métal blano ou jaune qu•on appelle 
l'argent ou l'or·( ••• )" 

Armado o bote, Jean Giraud dá a estocada no meio do grupo que se reu

ne para ouvi-lo: 

"Enf'in le plua grand éloge que je puisse faire de l'argent, 
c'est qu•une société comme celle ou je me trouve ait eu la 
patience d 1 écouter si longtemps le file d'un jardinier qui 
n'a d'autres droite à cette attention que les pauvres pe-

ti ta millions qu • il a ga.gnes. 11 
, 

Giraud abriu o jogo e armou seu laço; agora e a sua vez de escutar. 

Para en:frentá-lo, aparece M. De Cayolle, tambélll af-.ortunad.0 1 mas de ou 

tra cepa moral: 

"Je pense,( ••• ), que lea théories de M. Girau.d eont vraiee,

eeulement dane le monde ou M. Girau.d a vécu ju.squ•à présen� 
qui est un monde de spéculation, dont le but unique doit 
êtra l'argent. Quant à l'argent par lui-même, 11 fait faire 
quelquea infamies, mais il fait faire aussi de grandes et 
noblee choeee. Il eat semblable à la parole humaine, qui 
eat un mal chez les uns, un bien chez les autres, selon l'u 
sage que l 1 on en fait ( ••• )" 

Depois de exi>licar que, segundo seu ponto de vista, o desejo pelo di

nheiro (ou pela subsistência) é que impulsiona o gênio criativo da h� 

manidade (cita Franklin, que fÔra tipógrafo; Shakespeare, que guarda

va cavalos na porta do teatro; Maquiavel, que era secretário, e outras 

genialidades semelhantes) De Cayolle assesta fina estocada de volta: 

"Cette cou.rse aux écus dont vous parlez a donc du bon. Si 
elle enrichit quelques imbéciles ou quelquee fripons, si 
elle leur procure la coneidération et l'estime dee eubalter 
m.�e, des in.f'érieurs, de tous ceux enfin qui n' ont aveo la -
socie+.é que dea rapports qui ae payent, elle fait aseez de
biefi d'un aut.re oôté en éperonnant dee tacultés qui seraient



restéea atationnaires dana le bien-être ( ••• ) A mesure qua 
tre 

' , vous en rez dana le vrai monde qui vous est a peu pres
inconnu, monsieur Giraud, vous acquerrez la preuve que l' 
homme qu.i y est reçu n•y est reçu que pour sa valeur per
aonelle ( ••• )" 

O que é, quem é, este vrai monde? De Cayolle: 

"Voici madame la comtesae Savelli, qu.i a cinq cent mille 
fl:-ancs de revenu, et qui, au lieu de diner avec les mi
llionnairea qui asaiégent son hÔtel tous les jours, vient 
diner chez M. et madama Durieu, de simples bourgeois, pau
vres à eôté d'elle, pour le plaisir de se trouver avec M.
de Charzay, qui n'a que mille écus de rente, et qui, pour 
dea millions, ne ferait pas ce qu'il ne doit pas faire; 
avec M. de Roncourt, qui a une place de quinze cents franc� 
parca qu'il· e, abandonné toute sa fortuna à des créanciera 
qui n•étaient pas les siene, et qu'il pouvait ne pae payer; 

, avec mademoiselle de Roncourt, qu.i a sacrifie sa dot au 
même sentiment d'honneur et de solidarité; avec mademoiaelle 
Durieu. q_ui ne sera jam.ais la femme 

1
ue d'un honnête homm.e, 

eut-il pour rivaux toue le Crésus presenta et à venir; en
fin, avec moi, qui ai pour l'argent, dana l'acception que 
vous donnez à ce mot, le mépris le plua profond ( ••• )" 

A discussão prossegue - nesta oena, neste ato, e por mais 4uatro; po� 

pemoa o leitor. O quadro já está traçado, bem como seu desenlace. De 

Cbarzay juntará a sua pobreza à de tlisa de Roncourt, ambos enobreci

dos pelo amor fiel, pelo trabalho honesto e pela bênção doe demais . 

Giraud mete-se em complicações éticas para ganhar dinheiro para si e 

para outros - a condessa e M. Durieu. Soluciona tudo através de 

um golpe genial - para a peça, pelo menos. Anuncia-se a eu.a quebra; 

ele sai de Paris; as suas letras, as suas ações, os seus investimen

tos caem todos e são vendidos a preço de papel; ele os compra, e re! 

parece: tudo se valoriza novamente. Devolve o dinheiro que tomara em,

preetado à condessa e a Durieu, mais os juros devidos. Ambos, enfati

camente, r8jeitam esses juros. Giraud os deixa, não sem antes deixar 

claro o ciue pensa deasas discussões e desses __ gestos: 

"Jean va pour parler, mais _il fa.it un geete de déadain
1

,, hauBJ1e lea e aulas et rend un cha au sur le. table." 
(Ato V, ultima cena rubrica do autor 

A relação da étioa com a fortWla; a mercantiliza9ão do eep!ri

tó é das relàçÕeé pessoais; o giro do capital; as relações entre di-



nheiro, amor e casamento - eis um quadro deste teatro francês, auto

-proclamado realista, Dumas Filho à frente, que Alencar tomava por m�
dêlo - segundo ele mesmo confessou no seu ensaio/carta sobre a comé

dia brasileira.()) No fim, o enaltecimento da moralidade burguesa vol

tada para o lar e o trabalho, suavizada pelo aavoir-faire aristocráti

co, enobrecida pelo sentimento da noblesee obliae, como bases sólidas

para o a�or e para o matrimônio - quer dizer, para manter a sociedade

em funcionamento e fértil. Lá, como aqui, isso deu numa discussão de

economia burguesa como se fosse te!JÍ1/exclusivo para tiradas morais;

deu num teatro propenso a defender retoricamente teses retóricas atra

vés de personagens retóricas e enfáticas. Lá, e aqui também, iseo de

saguou num teatro que rejeitava as concepções aventurescas, os amores

- tresmalhados e desvairados do rcmantismo, es cenários exóticos e do

pe.ssado, colocando no lugar o andamento mais lento da vida burguesa,
-10'-r�s.sB/tn.1 e� r� +�c.-vl ar�!,./ 

a peça de enredo maia tramado e de menos ......... a sala de visitas em 

lugar do cemitério ou do castelo enluarado, a casaca em lugar da 8.2'm!

dura ou dos gibões pretos, a esgrima de palavras ao invés dos duelos 

à espada. Alencar, ao compor Rodrigo, e sua oratória mais inflada do 

que inflamada, seguia a lição de quem tomava por mestre; talvez seu 

pecado fôra o de querer ser mais fiel ao mestre do que este próprio. 

Da! a peça de Alexandre Dumas Filho, já muito retórica, se ver numa

vereã.o mais retórica ainda. Pode parecer que Alencar "traduziu" La 
-

, . suestion d'argent para o cenario brasileiro e na passagem C01189lou o 

pouco de vida que havia naquela peça. Porém Alencar fiz bem mais do 

que simplesmente "adaptar" a peça do outro; ele de fato •nacionalizou" 

esea"questão do dinheiro". E.exatamente da:!, tenho a impressão, que 

nasce o motivo maior para que a peça de Alencar seja ainda mais retó

rica do que a do seu modêlo francês, e não de qualquer possível ou me 

ra "inabilidade" de Alencar, ainda que esta pudesse, é claro, haver. 

La queation d'argent tem, por pano de fundo, o tema da aeoen
ção social. O primeiro fato a despertar o interesse na peça,� a pas
sagem di Jean Giraud de filho de jardineiro a nouveau riche. Não eó 
isso: Jean Gi:raud é, de todos, o mais rico. O movimento ascensional 
foi rlpido demais; Jean Giraud está despreparado para o status queª! 
cançou; eua personalidade (vista, nesse estilo da pi0ce à théae, ao-
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bretudo como o perfil moral do indivíduo) se desestrutura e se per

verte, a ponto de confessar a sua amada, a arruinada Melle. De Ren

court, que ele, noivo, :fará um dote em seu nome, por ocasião do trama 
-

-

do casamento (desfeito depois apara dar lugar ao herói De Charzay) , 

para que seus credores, no caso de uma possível quebra, não possam ae 

apossar de� a sua fortuna. Jean Giraud é o antagonista do herói, 

no contexto da peça; mas sem dúvida é o protagonista dos novos tempo� 

no macrocosmo que a intriga traz à baila: o da consolidação do mundo 

burguês, pós-febres revoluoionárias, em plena febre das operações fi

nanceiras e na corrida, já quase a todo vapor, da eegwida revolução 

industrial. Esta é a questão do dinheiro: seu movimento rápido, no 

pleno desenvolvimento das relações capitalistas, ameaça fazer o mundo 

burguêe perder seus laços com a tradição, com a boa moral, com o sen

timento ético e o refinamento estético. A ação do herói e de seus co

adjuvantes consiste basicamente em redefinir a integridade da pessoa 

humana; de casar o refinamento da velha aristocracia com a fortuna e 

o espírito prático do lar e da Ótica burguesa sobre o trabalho, visto

sempre como a administração do trabalho alheio. A ação do herói é co

roada de sucesso; por isso a peça é uma canédia, e no final ele se in

tegra na sociedade das personagens da peça, aceito por elas através

do casamento, e apresenta a imagem de uma sociedade renovada, reinte-
, . , '1 ,grada na etica e no calor humano. Neste mov:unento, ao proprio hero e

dado crescer: ele parte de uma visão que despreza o dinheiro, que pr�

fere a im'h�pendência de uma 11er111ena renda e do tempo livre, ao traba

lho e à possibilidade da fortuna, para uma segunaa visão, que não de!

preza esses atributos monetários, ainda que os una solidamente aos d!

cantados princípios da moralidade. Neste sentido seu principal coad

juvante é a personagem De Cayolle: rico, in:fluente, e solidamente éti

co, De Cayolle pro�icia ao jovem De Charzay as liçõea neceaaá.riae a

seu aprendizado, para 4ue ele possa, no instante integrador do casa

mento, ter o.quê depositar (o termo não é casual ••• ) aos pés da amada. 

O harói, Portanto, renova a esperallQa no mundo, mas não nasce pronto. 

De oêi'tb modo, a sua precariedade se mede com a solidez do rival Jean 

Giraud, rival nas concepções de mundo e quan1x> à mão de tlisa De Ron-

court, afortuna.damente arruinada para encantar qualquer personage1n. O 



herói vence porque a sua precariedade se assenta em bases que a peça 

considera como autênticas; por isso ele se recupera, por isso De Cay� 

lle dá a mão a René De Charzay, propiciando-lhe um emprego no manento 

em que este chega à proposição de que sua diaponibilid.ade anterior e

ra egoísmo e que agora deseja ganhar dinheiro através da honestidade 

e do trabalho. O jovem sobrinho deixa a asa protetora do tio e setor 

na. um homem •verdadeiramente" i.ndependente, via trabalho. Enquanto i,! 

so a solidez do antagonista aparece como tendo bases falsas, vivendo 

às cu.atas de uma fragmentação da inteireza neoessária à personalidade 

humana. Mas nada ilude o fato de que a solidez do antagonista e a PI"! 

cariedade do protagonista apareçam como tal. O herói deve crescer a 

ponto de suplantar seu antagonista na direção do universo da peça. Se 

o acontecimento inicial, d3flagrador do conflito dramático tem por P!

no de fundo a ascenção social rápida de um ex-filho de jardineiro, t!

to que põe fortuna nas mãos de quem não a tinha e estava despreparado

para ela, o desenlace da peça tex:i por pano de fundo a adesão ao traba
-

lho e à honestidade burguesa, que põe ilisa De Roncourt nas mãos de

quem devia tê-la. Jean Giraud encarna, portanto, enquanto personagem,

um mundo pronto, definido, que deve ser regenerado e transformado, ª1!

da que esta transformação se confunda com pregação ética. Este mundo
, , esta em seu apogeu, e Jean Giraud o manuseia cano quer; prova esta na

sua hábil operação final, em que engambela a todos e aumenta sua soli

._..,.iez e a de sua fortuna, embora isto o desmereça definitivamente aos� 

lhos dae personagens desejáveis. Há, portanto, um conflito real na P!

ça, e a atividade do herói, coadjuvado por De Cayolle e pelos outros 

se antepõe a um mundo solidamente estabelecido, dominante. Estamos no 

auge da aurora burguesa, Jean Giraud à frente, e a vitória do herói, 

no final, é mais uma promessa do que uma realidade de fato; promessa

de exorcizá-la de seus possíveis desvios e males e de concentrá-la nas 

benesses que, deste ponto de vista iddolÓgico que esconde o trabalho 

produtivo sob á face mais •88I"adáve1• da administração do trabalho a

lheio, ela poderia trazer ao mundo., Esta é a euin-a face da "questão 

do dirthêi.ro": como se pode regenerar o mundo que •a! está•, e que enco� 
tra toda a êila for�a na sagacidade, no senso de oportunidade e na fir 



meza "amoral" de Jean Giraud - ou Giraldes, como queria o tradutor. 

Alencar nacionalizou, decididamente, essa questão do dinheiro. 

Tomou como assunto principal o crédito � que é apenas um capítulo 

(importante sem dúvida) de La question d'argent, das pregações de De 

Ca.yolle e das operações de Jean Giraud. 110 crédito", cano tema, não 

veio apenas da vontade de não copiar servil.mente oa debates de seu ins 

pirador. O tema era momentoso; no dia lQ de janeiro de 1858, menos de 

quinze dias depois da estréia da peça, aparecia no editorial do Diá

rio do Rio de Janeiro, que Alencar tinha sob sua responsabilidade, co 

mo redator-che�e da folha, comentário sobre "a crise financeira de 

1857", onde se lê: 

"O crédito, ccano o espírito de conquista na antiguidade, co 
mo a religião nos tempos do feudalismo, como a liberdade nâ 
história moderna, está destinado a operar no mundo uma des
sas grandes revoluções sociais que mudam completamente a fa� � ' -

ce do globo, e dao uma nova direçao a marcha da humanidade n 

O redator avança, a.f"irma.ndo que esta "revolução" já está em marcha, 

materializada na "indústria moderna", nas "empresas gigantescas", no 

"progresso espantoso"; como Rodrigo, considera tudo isso •efeito do 

trabalho animado pelos capitais da inteligência reconhecida e auxi11! 

da pelo dinheiro". 

"Nesse rápido movimento que se vai produzindo em todas as 
relações sociais, era impossível que o crédito, oomo todas 
as idéias humanitárias, não tivesse esses paroxismos, essas 
crises violentas que parecem anu.noiar sempre a gestação de 
um grande acontecimenton

••••••••••• 

Essa "crise financeira de 1857" é assim apresentada como uma "convul

são" natural do crédi.to. O redator, no in:!cio do seu artigo, fala em 

pânico, em que todas as praças e países importantes haviam sido a:fet! 

doa; no finàl; diz que no Brasil os efeitos não foram tão fortes cano 

se receara de início. E conclui: 

•Podemos poie esperar com toda a confiança os benefícios que
deve continuar a prestar-nos o crédito neste novo ano, em

quê móderada por algum tempo a vertigem e a :febre induetri
al que se fazia sentir por toda a parte, teremos a calma e 
a reflexão precisa para dar maior desenvolvimento às insti
tuições criadas, e empreender outras que exijam as necessi-



dadee do paÍa". 
G6 

No Brasil da década de 1850 ultimava-se a gestação da economia 

cafeeira - particularmente nos entornas da própria capital, cenário 

de "O créditott , cujos hábitos mudavam rapidamente à medida em que es

sa mesma economia cafeeira punha em pauta uma integração maior do Bra 

sil no mercado internacional. t uma época marcada pelos esplendores 

tão decantados em prosa e verso - da rua do Ouvidor, com suas lojas 

de nome francês ou alemão. Ouçamos Celso Furtado sobre a fo:nnação da 

economia cafeeira: 

"Desde o começo, sua vanguarda esteve formada por hanens 
com experiência comercial. Em toda a etapa de gestação os 
interesses da produção e do comércio estiveram entrelaçadoa. 
A nova classe dirigente fonn.ou-se numa luta que se estende 
eo uma frente ampla: aquisição de terras, recrutamento de 
mão-de-obra, organização e direção da produção, transporte 
interno, comercialização nos portos, contratos oficiais, 
interferência na política financeira e econômica" (4)

Dentro deste horizonte amplo, uma particularidade oercou a dé 

cada da 50. Segundo Caio Prado Jr., em História Econômica do Brasil, 

a suspensão do tráfico d--� escravos, a fã\#tir dos começos da década , 

jogou uma 4uantidade significativa de capitais, para a época, em ou� 

tras atividades. 

"O país conhecerá, pela primeira vez, um destes períodos fi 
nanceiros áureos de grande movimento de negócios. Novas -

iniciativ�s em empresas comerciais, financeiras e industri 
aia se sucedem ininterruptamente; todos os Índices de ati: 
vida.de.: sobem de uxn sal to. A circulação monetária é fantas 
ticamente alargada pela faculdade emissora concedida ao -

Banco do Brasil, e pelo abuso de emissão de vales e outros 
títulos pelos demais estabelecimentos de crédito, firmas
comerciais e até simples particul�s. 'ru.do isto terminará 
num desastre tremendo - a crise de 1857, seguida logo por 
outra mais grave em 1864. O Brasil eatreava nos altos e bai
xoe violentos da vida financeira contemporânea. Mas fica-
rão algumas iniciativas que marcam época no país: a primei 
ra estrada de ferro inaugurada em 1854, aa primeiras linhãs 
telegráficas construídas em 1852, bem como outras" (5) 

Essa primeira estrada de ferro tinha 18 km. de extensão, fora 

organizada por Mauá, era a terceira da .América do Sul e a décima-nona 

do mundo. No ano seguinte começava a construção da Estrada de PeITo 

D. Pedro II, também matéria para farta discussão financeira e empre-



sarial na imprensa da época, e que aeria a futura Central do Braa11<6l
Como se vê, no fato de Rodrigo ser engenheiro de caminhos de ferro 

também andava �dedo doa tempos. 
, O que se liga, com estas leituras, e este quadro de ªdesastre• 

ou de "convulsão natural", oom a disposição de Rodrigo, da peça 

que o tem como herói, e da concepção de teatro que tem este tipo 

de herói, de serem, todos, à força de palavra e proselitismo, partei

ros deste novo mundo brasileiro, mais próximo da velocidade burguesa 

de circulação financeira e comercial. 

Na "adaptação" ao Rio de Janeiro de 1857/1858 dessa "questão 

do dinheiro", há um curioso paralelismo às avessas que ilumina esse 

ponto de "força da palavra." e "proselitismo teatral". l1.m La gueotion 

d'argent o protagonista De Charza.y tem um coadjuvante no capitalista 

honesto e cavalheiro, De Cayolle, que, inclusive, é quem se encarreg� 

no embate do primeiro ato, já aqui reproduzido, de responder às teo

rias de Jean Giraud. Há, portanto, do ponto de vista que a peça ªPT!

senta como desejável, uma espéc'ie de "duplicidade" que ressalta a pre

cariedade inicial do herói, De Charzay, por oposição à aparência de �o 

lidez da figura una de Jean Giraud. O herói tem de aprender, tem de 

crescer, precisa de um coadjuvante que, embora em segundo plano, en

frente o antagonista de igual para igual. Já no primeiro ato De Cayo

lle adverte o tio do rapaz, Du:rieu, para que não faça negócios cem 

._,Jean Giraud, e é por .aão seguirem. os seus conselhos que Durieu e a 
, ... ' -respeitavel condessa se veem aevoltae com operaçoee escusas na bolsa. 

Resumindo: em La gueation d'argent há um vilão para duas personagens 

que o enfrentam, �ja quanto às teorias sobre a sociedade, seija quanto 

à mão de Melle. De Roncourt. Isto ressalta o caráter de "batalha" do 

conflito dramático; isso dá força para o antagonista, enquanto perso

nagem, en.quanto representativo de um mundo "reaj..", "objetivo••, ainda 

... d , d , -�� , que nao eeejave1 e todo. Ja em O cred o e inversa. Ha um Rodrigo 

para dois aventureiros da especulação, Macedo e Oliveira; além disso, 

a parceria é falsa, pois o segundo é inocente Útil do primeiro, que o 

arruina no final. Há um herói super-valorizado para vilões que são e! 
ricaturas de vilões. Nesta peça de Alencar o bem é "mais bom• e o mal 



é "maia mau". O herói triunfa em toda a linha; é o herói da ação e o 

herói da palavra. Maia: o herói já vem praticamente pronto, e enleia 

as demais personagens em suas falas e em suas boas ações regenerado

ras. Isso ressaJ.ta o caráter artificial do conflito dramático; isso 

dá força ao protagonista, enquanto personagem, enquanto representati

vo de um mundo "desejável": tê-lo presente é uma mera questão de aca-
, 

bamento. Rodrigo e um super-homem da modernidade; por mais que ele f! 
ledas dificuldades por que o mundo passa, sua presença deixa tudo que 

é desejável ao alcance da mão. Rodrigo encarna, dessa fonila, a "voca

ção ideológica• da concepção que Alencar tem de teatro,e, portanto, 

da visão que ele, autor, tem do que deveria ser um "teatro nacional". 

Primeiro: eate é um teatro missionário, de pregação, de elevação mo

ral da sociedade. Essa pregação está centrada no esforço de moderniz! 
ção da sociedade brasileira - modernização econômica, social, do gos

to, da vida, enfim, de acordo com os padrões de uma sociedade burgue

sa. Esse esforço de modernização se assenta sobre a idéia de um pact� 

entre "a inteligência" e o "dinheiro"• onde a prime ira. é soberana e o 

segundo é vassalo, ou acessório; ainda que - e até a{ Alencar não eh! 
ga - a função da produção da primeira seja, então, a de administrar o 

crescimento do segundo, e f�zer a sua propaganda. O teatro encena e

dessa forma ritualiza, introduzindo� cenário do que as pessoas ente� 
dem por "cultura", o espaço social onde deve se dar esta maravilhosa 

"- simbiose de produção intelectual e giro de capital: a sociedade bras! 

leira, o novo mundo, a nova esperança de, dentro das regras de uma m� 
rale de uma sociedade conservadoras, reestabelecer uma "arca da ali� 
ça" entre os homens. Neste sentido a peça de Alencar é, de fato, pro

fundamente nacionalista. Se, como disse no in!cio, ao analisar a cena

entre Rodrigo e Da. 01:!mpia, essa visão do palco o faz apóstolo da re 

generação da civilização, via modernização burguesa, é o impulso mol"! 
lizador, aliado ao eap:!rito de defesa da sociedade nacional que faz 

que essa concepção de teatro enverede pelos caminhos da artificialida 

de, como apontava no comentário dessa mesma cena. Para tal sociedade, 

que tem heróis tão heróis, e para tal teatro, que tem moral tão mora

lizadora e benfazeja, o "mal" será sempre caricatura; o pecado será 
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sempre farsa de pecado. A questão, portanto, da artificialidade a que 

reacende essa peça, não está apenas em questões de inabilidade, de có 

pia, ou no fato de Paria ser Paris e o Rio o Rio, mas repousa sobre a 

própria concepção ideológica que deu origem à peça - concepção dopa

pel do teatro e de sua relação com o presente e o futuro da então "ao 

ciedade nacional". Esta questão ficará maia clara, penso, ao analisa:: 

mos os dramas de Alencar (O Jesu!ta e Mãe). Há passagens do punho do 

próprio Alencar, dentro e fora da peça, que sublinham. o sentido mora.

lizador explícito (implícito, quase toda a comédia tem), e o propósi

to proaelitista de sua concepção de teatro. 

Na cena em que Rodrigo faz o diagnóstico da casa de seu amigo 

Hipólito (já aqui citada - cena 5 do Ato II), ainda que sem citar os 

nomes de ninguém, este cobra daquele esta informação; ele a sonega, e 
, declara que ao se deve falar desse modo ao se poesuirem provas do que 

se diz; 

"••• antes disso tudo 4uanto pode fazer um amigo por seu a
migo, sem mentir à consciência, é mostrar-lhe o mundo como 
ele é, e dizer-lhe: - Olha e vê! 11 

Pergunta-se: não é esta a função, na prática, 1deste tipo de teatro? 

Quando da estréia da peça, Alencar dedicou-;( ao corpo do co-

mércio do Rio de Janeiro, através da imprensa, nos seguintes termos: 

"Tendo constantemente defendido pela imprensa o desenvolvi
mento do crédito no Brasil, julguei que fazia ainda um bom 
serviço à essa idéia, promovendo a sua propaganda em um e� 
po mui to mais vasto. 

O interesse dramático prendendo o espírito do espectado� 
obriga-o a estudar em ação e noa diversos caracteres, uma 
importante questão social, considera.da como árida e estéril; 
o resultado é imenso para a instrução e a educação do povo;
a moral e a ciência funds� assim a mais eloquente das tribu
na.a - a cena; a tribuna que fala ao mesmo tempo aos olhos;
ao ouvido, ao espírito e ao coração.

Se não consegui o :fim, não me faltou a intenção; e embo
ra imperfeita a obra, espero que o corpo do comércio do Ri.2, 
de Janeiro, que tem sempre animado o jornalista no desempe
nho de sua árdua missão, aceite este pequeno sinal da comu
niiade de idéias e de aspirações, com que trabalhamos para 
o mesmo resultado: - o engrandecimento deste belo paÍe".

Segue-se a aaeinatura: J. de Alencar, Dezembro 12 de 1857.<7)
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Essa dedicatória era repetida nos anúncios da peça, nos jornais. 
,Como tudo e excelso nesse mundo, e voltado para "o engrandecimento de! 

te belo país•, quem não esteja voltado para o "engrandecimento• de ter 

ratão "bela" só pQde mesmo assumir o aspecto de serpente no para!so; 

daí a gênese tão caricatural de Macedo, ainda que esse teatro se prop� 
seese avesso a caricaturas, já que queria mostrar "o mundo como ele é� 

Minha idéia central, portanto. é a de que Alencar tinha mesmo o desejo 

sincero de corrigir o que considerasse falho na sociedade brasileira; 

mas que esse impulso inicial fazia, digamos assim, por escapar ao con

trole do seu protagonista, e tudo se apresentava "corrigido" demasiad! 
mente de antemão • .Fm terra tão "bela", voltada para tanto "engrandeci

mento", nosso "herÓi" é mais Herói, nosso "vilão" é mais Vilão. Aqui 

estáªchave mestra - sem preJuÍzo de outras menores - para a concentra

ção de tantas qualidades no herói, para a intensificação da oratória 

eo detrimento do ritmo e para que o "teatro nacional" se a-

presente como regenerador não só da sociedade como do próprio teatro: 

um reformatório de camélias e 01:!mpias. 

Acrescente-se a este quadro ideológico. o fato de que, 

se La QUestion d'argent se apresenta como se estivesse no centro da au 

rora burguesa em seu apogeu, O crédito está na sua periferia. Se lá a 

"cÔr local" é dada pelos burgueses ou aristocratas aburguesados que 

buscam na campagne um pouco de refrigério para o trabalho ou para o 

........, mundo atribulado da cog_uete.r.ie internacional, aqui a côr local para es 

ses conflitos universais entre a inteligência, as camélias e o capital 

é dada pelos pardinhos e moleques atarefados em abrir e fechar portas, 

levar e trazer recadoa enquanto seus amos debatem os destinos da huma

nidade. O que aparece, em La queation d'argent, como crise de valores, 

que põe em dúvida o destino da sociedade, aparece, em O crédito, como 

crise plemunente desejável, já que noe coloca nas portas desse "novo 

mu.ndon , no umbral de cum.prir o destino de ser •belo" e "engrandecido"; 

se é verdade que essa crise tem problemas, também o é a faculdade de 

resolvê-los, pois trata-se apenas de expulsar as caricaturas, os malé-
, volos. Lã, a sociedade burguesa aparece como um fato consumado, Jean 

Giraud à frente. Aqui a sociedade burguesa aparece como projeto desej_! 



vel 1 Rodrigo na proa. 

Essa distância foi sublinhada, de modo caracter!etico, no pró

prio parecer cfo Conservatório Dramático, que exercia .funções críticas 
, ' I e ceneoriae na epoca: 

"A inteligência, - rainha do universo. - unida ao trabalho 
e ao dinheiro, abriu de par em par as douradas portas do tem 
plo da fortuna. 

Houve então no mundo uma crise tremenda, violenta. Era a 
crise da regeneração da sociedade! 

Algumas nações cultas da Europa já libaram o delicioso• 
néctar .filtrado da fusão desses três poderosos elementos: em 
outras, a haraonia não está por ora bem estabelecida, o equi 
lÍbrio não é perfeito: no Brasil não passamos ainda dos pri: 
meiros ensaios". (8)

Depois de assinalar a superioridade de O crédito diante de.:! 

1uestão do dinheiro, já �ue não tem "o defeito dos extensos diálogos" 

da segunda ( Jê), o parecer, que é publicado sem assinatura, conforme os 

usos cenaÓrioa, diz que a peça 

" ••• tem todavia o inconveniente de ser uma comédia altamente 
moral e filosófica, ao que a maioria do público que frequen
ta os nossos teatros não é em geral a�eiçoada. 
( . . . ) 
Ao passo, porém, que assim nos exprim�oe, devemos declarar 
que estamos convencidos de que a gente ilustrada que assis
tir à representação, há de sinceramente aplaudir esta comé
dia, não com palmas e bravos, mas na doce calma de uma cons
ciência desprevenida". 

O parecer valeu quase como vaticínio; a impressão que se tem,! 

traV"és da. leitura da imprensa, é que das três comédias de estréia de A 

lencar no teatro - O demônio famil!:!!:, esta e Verso e Reverso - O cré

-ªi.!2 foi a que , teve a recepção menos entusiasmada. 

* * * * *
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2. O demônio familiar

O demônio familiar foi o grande sucesso de Alencar no teatro. 

Outras ttl.Zilbém agr,iclaram. Mãe ganhou mui toa elogios da crítica; Verso 
. r· 

e �verso agradou, en�uanto diversão leve. Ae asaa de um anjo não te-

ve tenpo de desagradar nem de a.gradar. O Ministério d.a Justiça reti

rou-a de circulação (nos palcos) antes q_ue se.a.caminho se de:finisse. 
V , Muitos anos mais tard:!, já em 1875, uma pe<;a de Alenc8.r, O •esuita ,

conheceria o gosto do fracasso de pÚblioo, embora houvesse também el� 
gios da parte de alguns críticos. Este fracasso, alén de ter provoca

do diretamente su.a polêmica com Nabuco, parece ter posto o ponto fi

nal em sua carreira no teatro. 

O demônio familiar deu tudo a Alencar. Levantou críticas mui

to elogiosas na imprensa. O parecer do Conservatório Dramático lhe 

foi muito favorável. Veja-se o despacho de Domingos Bivar, presid�nte 

do Conservatório, datado de 29/9/1857:

"Com muita satisfação, conformando-me com a judiociosa cen 
aura, dou licença para que esta comédia possa subir à cenã 
em qualquer teatro desta Corte. Caracteres bem desenhados 
e tipos verdadeiros; o ridículo apanhado sem afetação mas 
com chiste; cenas de família naturais e todavia espirituo
sas; linguagem vulgar, por vêzes filosófica, tudo consti
tui esta composição uma verdadeira comédia de costumes, 
que só nós brasileiros podemos aquilatar. Dn nome, pois, 
do Conservatório, dirijo ao seu autor os mais sinceros en
cômios, e como tenho de nominativamente indicar ao govêrno 
imperial o nome dos autores nacionais, distintos por suas 
composições dramáticas, encarrego ao Sr. 12 secretário de 
me infonnar quem seja o de que se trata. E mando que a ce� 
aura ee publicpe com este despacho". ( 1) 

A peça de Alencar trouxe-lhe polêmica também, embora esta se desse de 

modo enviezado, sem confronto direto. Paula Brito, no seu A marmota, 
Xoc.ov...

além de criticar a peça, na questão de se o nome 

"Pedro" não teria intenções irônicas em relação ao Imperador(2) . A a

gulhada feriu :fumio em Alencar, pois O demônio familiar fora dedicado 
" a Imperatriz, nos termos mais sublimes:

"( ••• ) Ela voa pertence, pois, Senhora, e por dois t:!tulos; 
- porque eoia a mãe da grande família brasileira, e porqae
vossa vida é um exemplo sublime de virtudes domésticas" (3)
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Tal suspeita, quanto ao nome Pedro, pareceu intriga a Alencar; 

sem citar o episódio diretamente, ele o qualificaria como "crítica de 

esquina" em sua carta "A comédia brasileira", publicada no Diário do 

Rio de Janeiro em 14/11/1857.

A peça, enfim, para o bem e para alguns raspões, consagrou A

lencar no mundo teatral. Francisco Otaviano, em crítica publicada a 

7/11 no Correio Mercantil assim se�pressou: 

"Os caracteres que ele descreve são nobres; as paixões de 
seus protagonistas são confeesávei.s: nenhum sentimento mau. 
lhes desbota aa faces. 

Somente há ali dous tipos necessários para o enredo, que 
mostram que não há belo sem senão; que a sociedade fluminen 
se ten, no meio de suas galas algumas misérias bem fetlts ;
Um desses tipos é apenas ridículo; o outro é perverso, e o 

, . que e mais, perverso sem o saber, sem o querer, como por 
instinto, como por desejo de fazer o bem!"

t claro que o ridículo é o galã Azetdo; o perverso, o escravo Pedro. 

Depois d� mais elogios à peça, fala do público do Ginásio Dramático, 
"e.\a.., 

onde estava em cartaz:

"Certos pedaços magníficos passaram sem aplauso: ouvia-se 

porém um murmúrio admirador que valia mais do que isso. De 
ordinário o descoalho de gelo de nossas platéias só é pro
duzido pelos gestos ou frases que excitam o riso: e naque
le drama o geral é grave e sentido, como o é a vida íntima 
na família. 
Mas en:fi.m, como a pedra a mais unida tem o seu lisim, o 

público também teve o seu momento da emoção e aplaudiu cm 
usura no fim da noite, não aó o drama, como o seu autor, 
que sendo chamado apareceu em um doa camarotes da primeira

ordem". 

Uma sociedade que se engalana através do teatro; que por este

tem seu retrato pintado em termos moralmente aceitáveis, onde todas 

as paixões são "confessáveis"; que se contamina positivamente pela vi 

da íntima da família, pelo seu. tom grave e sentido, a ponto de eubst_!: 
tu.ir o aplauso ruidoso pelo "murmúrio admirador"; e que, também atra

vés do teatro, identifica aa "suas misérias bem feias": estas são as 

coordenadas do elogio de Francisco Otaviano. Some-se a isto o oaráter 

"brasileiro", presente no despacho do Conservatório, e teremos aí, � 
plÍcita, um.a receita de teatro reforçada pela recomendação de que oe 

nomes doa autores .nacionais que se distinguissem pelas suas ''compoei-
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- d 't. . li � ab çees r�ma 1CkS I • sse, �ncaajnhad01• Imperador. Bel'l.epláci te efici-

al, tüegies d.i crítica, .i1.pl1ms•s d• pÚblice q_u�, a acrcdi tar ne s elc
gies, se sentia liseng(:';"dca prlé. peça: tinha. razie·s Alenc�.r para ,,e l e
vantar ne c-.n�rote. 

A chave deste sucesso está, me parece, no sentido de "·engala

nar". O palco era uma das fontes mais importantes da formação cul.tural. 

:Ein termos de público, era.,sem dúvida, no século XIX, a de alcance 

mais amplo. Pelo palco chegavam aa modas, as escolas dramáticas, ar

tísticas, a Última palavra européia e parisiense em particular. Por 

ele vinha a Ópera, e ,uma boa parte, enfim, do que o público da Corte 

- e os da província por extensão - identificavam como "cultura", como

sinais avançados do que ae entendia por "civilização". Pôr a socieda

de brasileira no paloo significava nacionalizá-la; mas, ao mesmo tem-

po significava "engalanar" a sociedade brasileira, torná-la digna do

palco, digna daquilo que se reconhecia como "cultura", passaporte pa

ra o concerto da civilização. Isto importava não apenas em efeitos es

téticos; também em transformações éticas. Chegar� cultura e à civili
- tsi.g:nifica . , zaçaovara utav1ano e tambem para Alencar, espraiar pela sociedade o

"tom sentido e grave" da família. Claro que numa certa medida isso e

ra o tom da moda, colocado em cena pelo�isudo do próprio teatro rea-

lista francês; antes fora colocar no palco as paixões do romantismo, 

vistas como tlesa.bridas e anticonven,Jionais. De qualquer modo, fica en 
. -

tre ar:iba.s as escolas a vontade de fazer ascender a sociedade braeilei 

'-" ra ao mundo da cena e da cultura; e o tom de Otaviano, bem como o da 

peça de Alencar, mostra como havia sinceridade neste elo5io da conven 
-

çao familiar. 

Interessa registrar, também, que a! ha\"ia uma es_pécie de pac

to mútuo, pois el1,1uanto a sociedade brasileira "se engalanava" ascen

dendo ao espelho da civilização ( o teatro)) este "se engalanava" tam

bém, tornando-se "saudável" - "••. as paixões de seus protagonistas :-, 

são confessáveis ••• " é o elogio de Otaviano. t-comum a comédia ter P!º 

pÓsitos moralizantes. Mas concebês-los desta forma,(não vamos esque

cer, por oposição, as brejeirices de Martins Pena), revela um projeto 

iàeolÓgico muito especifico para o teatro nacional. Este é o teatro 

decl�radamente são, um teatro onde o propósito moralizante deve ser

sttblif.lhad.o e ampliado. Pelo menos no que se refere ao gênero comédia. 
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Esta é a expectativa que preside o discurs0 de Francisco Otaviano, e 
os elogios a O demônio familiar. 

O sucesso de O demônio familiar têm outras razões, para além 

desta confluência de engalanamento• entre público, cr!tica e teatro, 

sob o beneplácito de SS. MM. Imperiais, que, aliás, segundo consta, 

compareceram à estréia, cO!D.o era de praxe em tais espetáculos. O demô 

nio familiar tem alguns dos defei toa de O crédito, mas consicleravel

mente minorados; e a isto ajunta uma série de qualidades que a este 

faltam. Coloquemos aspas nestes "defeitos" que vou mencionar, pois P!

ra Alencar, bem como para Otaviano, eles certamente seriam qualidades. 

A peça tenJe para a oratória de tom empolado, especialmente em al.gu-
,� , ,mas fa�s de Eduardo. O carater deste e novamente uma soma de persona-

gens do teatro realista francês.Este havia lançado a moda do raisonneur

- uma personagem situada à parte da ação direta entre as demais pera�

nagens - cuja função era acompanhar o desenvolvimento da intriga com

tiradas de ordem moral, chaves de ouro, sabedorias de algibeira, etc.

exellplo perfeito era o Desjenais, derivação da pronúncia francesa 

do grego DiÓgeme, da peça Les filles de marbre (4) . O raisonneur fun

ciona ora como um porta-voz direto do autor, ora como um porta-voz da 

opinião pública e da moral social. Ele acompanha a.ação, e esclarece 

seu sentido moral (ou imoral). Sua profissão preferida é o jornalis-

mo (como será o Meneses de As asa.a de um anjo); é um médico da aocie-

'-"' dade, uma voz que fala, pretensamente, a palavra da objetividade. A

lencar soma herói e raiaonneur em Eduardo (da mesma fonna como na pe!:

sonagem Rodrigo, de O crédito) o que o torna um.super-personagem, a

lém de demonstrar cabalmente que o herói, nesta concepção de teatro, 

é a palavra, a oratória - coisa adequada a uma concepção de arte que 

pro1,õe o teatro como herói, quer dizer, como um dos catalizadores da 

aecensão da sociedade brasileira ao mundo da civilização e da cultura, 

desde que a ascensão da4uela a estas representasse uma regeneração m� 

tua dos males existentes em ambos os polos da questão. 

A intriga de Q_demônio familiar é bastante viva - graças pri� 
cipalmente ao efeito dela ser uma dupla intriga, que envolve dois pa

res amorosos: Eduardo-Henriqueta e Alfred�arlotinha, ambos em luta 

contra a dupla inadvertida Azevedo-Pedro. Essa dupla intriga cria um 
contraponto agradável na peça; quando o interesse por uma cai, levan-
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ta-s!fpela outra, e assim por diante. Há, neste contraponto, um jogo 

comparativo de caracteres que motiva o interesse. Por exemplo, o cará 

ter mais grave de Henriqueta contrasta com o temperamento mais brejei 

roe ativo de Carlotinha; o dândi afrancesado, Azevedo, contrasta e 

se assemelha com o a]lllofadinha versão nacional, Al:tredo (que se rege 

nera rapidamente); ambos se contrapõem à sisudez maior de Eduardo. Os 

casais moços têi::i um pano de fundo um tanto cômico no possíve l casal 

de velhos - D. Maria (mãe de Eduardo e Carlotinha) e Vasconcelos (pai 

de Henriqueta), ambos às voltas com as de sgraças da educação moderna 

e a incapacidade das mocinhas de fazerem doces e pratos como antiga

mente. A infantilidaJe tar<1ia de Pedro cont�ta com a precocidade de 

Jorge, irmão de Eduardo e Carlotinha, introduzido nae maravilhas da 

Rua do Ouvido� e no mundo maravilhoso doe charutos do irmão pelo pri

meiro. Além disto, a presença nem sempre antepática de Azevedo e Pe

dro introduz, na peça, uma descrição mais viva e cortante dos costu

mes da cidade, aumentando o tom irônico e diminuindo o sentencioso; 

nada melhor para uma comédia do que pôr a crítica social na boca doe 

antagonistas ao invés de nos protagonistas. Acrescente-se ainda que, 

ao contrário de O crédito, onde tudo - ação, diálogo, moralidade e ti 

radas de espírito - ficava por conta de Rodrigo, aqui o herói Eduardq 

embora aeja super-personagem, tem coadjuvantes muito ativos, princi�l 

mente em Carlotinha, e taràbém em Alfredo e Henriqueta. Deve-se assina 

"'-"' lar também que Alencar não seguiu totalmente à risca a gravidade da 

escola a que devia sua inspiração teórica, o teatro realista francês. 

Este aburguesara o drama, tornando-o drama de casaca. Avançando mais 

na esteira aberta pelo romantismo, qual seja, a de propor a superação 

da dicotomia entre tragédia e comédia através do drama, os autores 

desse teatro realista - Augier, Dumas Fils, por exemplo - propunham 

uma espécie de comédia sisuda, onde o tom ameno, de integração, de c� 

mico se somava� di�cussão "aprofundada" dos temas da então modcrnid� 
de. Drama encasacado deu em Dianne de qs, de Dumas, ou em ?'.e mariage 

d'Ol;rm,Pê_, de Au.gier. (Deixemos A dama das carr..élias er:n paz, por ora) • 

E �di' .. . u bt ' ( 5) -sta come a SJ..SUda, com su ons dra.maticos" , na expressao feliz 

de D!Íêio de Almeida Prado, ta.rnbém adequada a uma sociedade burguesa 
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em expansão, que "expandia" seus valores tru�bén pelo teatro e pela cu! 
tura, deu em La g_1±_���ion d'argent, já discutida, ou em Le demi-monde, 

de Dumas Fils; ou em Le Gend.re de M. Poirier, de Augier, que, em cer

tos termoe, pode ser vista como uma vingança burguesa contra o Geor

ges DaJ1din,de Molieri:!; ou aind.a na lacrimosa Ceinture Dorée, domes

mo Augier, em que a desgraça financeira do pai da noiva é saudada com 

lágrimas de alegria porq_ue só assim ela poderá casar tranquilanente

com seu noivo, livre do peso de ter de arcar com um polpudo dote. No 

Brasil, exemplo acabado de comédia sisuda é O crédito - aqui colocada 

entre as comédias "amenas" porque o sisudo de Alencar conduzia a uma

amenização dos impactos emocionais que s 1.1as personaeens poderiam cau

sar. Já O demônio f�niliar é decididamente amena; tão amena que, se

há oratória cansativa, , partes em. que puxa para a ha outras em que pu-
xa para o brejeiro, o leve, o descontraído, como nas cenas em que Pe-

dro imita as moças na rua do Ouvidor, ou q_uando Pedro engana o pai 

de Henr.iq_ueta. alegando que Azevedo o difamava pelas rodas, ou mesr!lo 

na e 1.1gestão de futuro casamento entre Vasconcelos e Da. Maria, na ce

na 2 do Ato III. Se na sisudez está o dedo de Le de;ai-mo�, ou outra 

qualquer, na brejeirice que desliza nas entrelinhas vejo o dedo de 

r.�artina Pena. Ainda q_ue Alencar não valorizasse devi-.1.amente seu ante

cessor, e ainda que haja diferenças notáveis entre as comédias de am

bos os autores, é forçoso reconhecer que nesta descrição amaneirada e

'-- leve, graciosa, dos costumes, a comédia nacional começava a formar u

ma tradição (G). 
Quanto a outras tradições mais longínquas que as do teatro rea 

lista francês ou as da comédia de costumes nacional, remeto à leitura 

do ensaio "Os demônios familiares de Alencar", de Décio de Almeida Pra 

do (7) . Este vincula Pedro, primeiramente, à Ópera de Rossini - O bar

beiro de SeviTha, adaptação do FÍgaro, de Beaumarchais. Pedro reuniria 

em si "a esperteza de FÍgaro" e a "caviloaidade de D. Bas:Ílio". Chama
la - , ainda a\tençao para o fato de que Pedro, alem de ser representativo 

do escravo, deve ser visto t��bém como 

"ficção literária, que tem as suas tradições e os seus em
blemas herlldicos, as suas convenções teatrais próprias 

. . 
. 

entre as q_ua1.s aquela mistura, apontada como incongruente 



(por Joaquim Nabuco, na polêmica com Alencad, 'de perepicá 
eia e d� estupidez' - poie não consistirárisso a graça dos
Arlequins, dos Polichinelos, de todos os palhaços de todos 
os tempoa1 E quanto à facilidade com que os outros se dei

xam enganar, não será ela um tanto ilusória, na medida em 
que nós, espectedores privilegiados, conhecemos toda a rea 
lidade, seguimos os passos de todas as personagens, enquan 
to estas, imersas nos acontecimentos, só conhecem da realI 
dade aquela pequena porção que lhes diz respeito? Nesse -
contraste entre a nossa onisciência e a cegueira dos prota 
gonistas não estará a raiz desse tipo de comicidade, tão -
velha quanto o próprio teatro?" 

Teatro realista à parte, Décio de Almeida Prado vincula O de• 

mônio familiar à "herança clássica": 

•no pla�o principal, o primeiro par amoroso (Eduardo e Hen
riq_ueta), o segundo par amoroso (Alfredo e Carlotinha) e Õ
falso amoroso, o amoroso ridículo fAzevedo); em plano se
cundário, oa dois velhos, a mãe do rapaz e o pai da moça
(este avarento e levement� cômico), sobre os quais paira
por um momento uma sugestão burlesca de casamento; acima de
todos e manobrando todos, a um só tempo criado e patrão,
Último na escala social e primeiro na engenhosidade, Pedrq
isto é, o escravo romano ou o 1 zanr1i' italiano, Scapin ou

, F1.garon .

Décio de Almeida Prado alega, inclusive, que a ação de O demÔ 

nio familiar obedece às regras clássicas das unidades de tempo e de

lugar. Toda ela se passa na casa de Eduardo; e a passagem geral do t� 

po nos é dada apenas por uma réplica de Eduardo no Ato IV - "as contra 

........,._ riedades que há um mês tenho sofrido".

" ••• bastaria a sua supressão, sem qualquer outra medida, pa 
ra que a peça desse a impressão de ocorrer em alguns dias; 
senão em algumas horas". 

Este ensaio põe ponto final à polêmica que muito se arrastou 

pela critica - aobre se O demônio familiar era ou não abolicionista, 

enquanto peça. Era, sim, de modo conservador; quer dizer. olhando a eà 

cravidão, enquanto "mal social", mais do ponto de vista do senhor bran 

coe de sua pureza familiar do que dos inconvenientes para o negro es

cravo em ài� Vejamos o próprio texto: 

"A ati tu.de d.e Alencar, liberal e paternalista, é perfei tamen 
te evidericia1a pelo tom e pelo enredo de O demônio familiar, 
uma peça sàili dJvida abolicionista mas que v� a questão so
bretudo peiô lado do senhor. A escravidão é condenada, em
primeiro lugar, pelo mal que faz aos patrões, introduzindo
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em seus lares a mentira, a alcovitice, o mexerico, a intri 
ga. Pedro não se limita a malquistar a fan:Ília, a criar in.i 
mizadea, a desfazer casamentos projetados. Tem mna inf'luên
cia perniciosa sobre a própria estrutura familiar, ensinan 
do Jorge a enganar os pais, colocando bilhetes amorosos nõe 
bolsos de Carlotinha ( ••• )" 

Aqui está uma questão central para o conjunto do teatro de A

lencar. O senhor branco, ao dar a liberdade para o escravo negro, li

berta-se da condição de ser escravo do escravo. Isto significa que o 

movimento próprio da comédia - que é o de integrar o herói na socied! 
de que ele mesmo ajuda a tranafonnar em desejável - é complementado 

por outro, de caráter "ascensional". Este segundo movimento é o do 

próprio microcosmo da peça, ou seja, o universo das pessoas represen

tadas no palco, que "ascende" de um mundo Ínfero, confuso, atrapalhado, 
, , -demoniaco - que e o mundo da escravidao - a um mundo bem-aventurado, 

iluoinado, claro, arejado, onde tudo está no seu lugar - que é o mun

do do trabalho livre e, por consequência, do senhor livre de seu es

cravo. Este movimento, que se dá a.o microcosmo da peça, se apresenta. 
, �� , 

como o novimento desejavelya sociedade cano um todo, que e o horizon-

te da ação. Esta é, portanto, a •ação" desta peça, realizada em pequ! 
na escala, na família de fato representada, mas projetada, em grande 

escala, para o conjunto da sociedade nacional: a ascenção a uma melhor 

fom.a de organização social, tida como mais civilizada, como cultura! 

mente mais elevada, como libertadora frente à "prisão moral" da escra 

vidão. 

A solicitação de se criar um "teatro nacional" punha nossos 

autores diante de uma situação paradoxal, confonne as expectativas� 
radas no público, na crítica e na própria consciência deles mesm� O 

"teatro nacional" deveria simultaneamente ser diferente e eeoelhante 

ao modelo europeu, francês em particular. Deveria ser diferente, pois 

deveria ter o travo, a côr, o ambiente nacional. Deveria ser semelhan 

te, pois deveria banhar o ambiente nacional dos temas, das técnicas 

que caracterizavam as escolas da moda. Pode-se descrever esta solici

tação de outro modo: aquilo que se entendia por cultura teatral� 

excellenQa deveria se banhar no cenário nacional; este, por sua vez , 

deveria ascender à condiç:ão de se tornar, ele também, um elemento pr! 
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sente no concerto da "cultura". O demônio familiar, deve-se reconhe-

cer, nada com bastante habilidade por entre as malhas dessa rede, que 

certamente ajudou a criar algumas monstruosidades na dramaturgia bra

sileira do século passado. O que Alencar fêz foi juntar os problemas 

levantados pela "questão do dinheiro" - a comercialização dos senti

mentos, a ameaça do mundo social contra a família, a usura quase como 

condição para o casamento - que vinha na voga parisiense, ao travo na 

cional da escravidão. Na peça isto se dá através da simbiose entre as 

personagens Pedro e Azevedo, num primeiro n!vel. Num segundo nível se 

dá através da consciência que Pedro fonna a respeito de sua própria 
-pa� situação e dos esforços que faz1sair dela, do aeu jeito atrapalhado e 

canhestro, seé,..-U.ndo as conveniências do tipo "criado-esperto-estúpido" 

e see,.1ndo as conveniências da imagem ideológica que Alencar traça da 

escravidão. t Pedro que envida todos os esforços para introduzir Aze

vedo, primeiro, entre Eduardo e Henri,1ueta; depois, entre Alfredo e 

Carlotinha para "desfazer" o mal que fizera. Azevedo carrega consigo 

todas as concepções indesejáveis: vê na mulher um artigo de luxo, e um 

artigo de luxo para ser exibido para os outros; à perspectiva do seu 

casamento junta um empréstimo ao pai da noiva, que promete descontar 

a qualquer custo no momento em que o noivado se desfaz; desacredita 

de tudo o que é nacional e entrega-se, de modo maravilhado e a-críti

co, ao monde parisiense. Azevedo ameaça a família porque é um homem 

..._., gasto pelas seduções do mundo; é uma caricatura "simpática" da perda 

do "sentimento nacional". Azevedo tem escrúpulos, é verdade, tanto 

que no final, ao esclarecer honestamente que nunca recebera cartas de 

Carlotinha, oomo Pedro quisera fazer crer, contribui decisivamente� 
ra reconciliar a moça e Alfredo. Mas não sabe que tem esses escrúpu

los; a civilização incorpora-se nele co1:io se fosse UJ!la croata onde tu 

do - princípios• sentlmer.1tos, afetivid9.de - resvalasse para a vala co 

mum. das mercadorias utilizáveis. Essa crosta, que o faz cego, é que 0

torna inntrumen"to i,iea.1 para as maq,uina.ções de Pedro. Este, por sua 

vez, d:éseja ser cocheiro e para isso quer fazer seu amo Eduardo enri

�uaeer �través do casamento. Não sei onde anQava a ima..�inação de Ale� 

ear q_uâiido prôjetou, para "Pedro, este desejo de ser cocheiro, e não 

outro, mas õ acha.do :t'oi muito f'eliz. A figura do cocheiro impressiona 
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Pedro pelo status q_ue lh,� d�ria. També:n é bo:n não esquecer q_ue cochei 

ro é aquele que exerce - de forma "sofisticada" - o domínio sobre a 

besta. Quer dizer, o que Pedro quer mes:no é renegar a sua condição de 

escravo (embora não verbalize isto dessa fonna), diferenciar-se da con 

dição animal e asc�nder à condição h��ana. O que Pedro faz, de sua con 

dição de ser não-livre, é, na verdade, uma paródia de coniição humana. 

Aquilo que, na sua polêmica com Alencar, Nabuco vai denunciar como sen 

do o estilo truncado em q_ue Pedro fala, cheio de substantivos enoadea 

doa e co� a troca da primeira pessoa pela terceira, é o modo de Pedro 

"ser gente". Para isso é necessário co�preender que é através do dis

curso de Pedro que o mu...'ldo da "civilização" entra sorrateiramente, e 

portanto de fo�ua ameaçadora, no sagrado espaço do lar de Eduardo. t

'-" por intermédio de Pedro que entrara os bilhetinhos, os namoricos e a 

corrupção moral; mas, no universo da peça, é também por intermédio d! 

le que entram as descrições da rua do Ouvidor, doa trejeitos da moda, 

das aventuras do teatro lírico e de tudo o que poderia ser atrativo 

para a dissolução do mundo familiar. Pedro "macaqueia•, no gesto e na 

palavra, a condição humana do seu tempo, por querer apropriar-se del� 

e por querer ser instrumente dela como gente, não co:no coisa. Por isso 

é que, dentro da sua psicologia de personagem, que apesar de Nabuco 

não deixa de existir, são fundamentais tiradas como esta: 

(Ato II, cena 5; Pedro faz confidências a Carlotinba) 

"Pedro - Oh! Pedro não está bom hoje não; senhor está zan
gado. 
Carlotinha - Por quê? Por causa de Henriqueta? 
Pedro - Sim. Pedro fêz história de negro. enganou senhor. 
Mas hoje mesmo tudo fica direito. 
Carlotinha - Que vais tu fazer? Melhor é que estejas sose! 
gado. 
Pedro - Oh! Pedro sabe como há de arranjar este negócio. 
Ifuanhâ não se lembra, no teatro l:Írico, uma peça qu.e se re 
presenta e que tem um homem chamado Sr. P!.garo, que canta
assi.m: 

Tra-la-la-la-la-la-la-la-tra! 
Sono un barbiere di qualitá! 
Pa.I'e la barba per caritá! ••• 

Ca:rlotinha (rindo-se)- Ah! O Barbeiro de Sevilha! 
Pedro - t isso mesmo. Esse b2.rbeiro, Sr. F10aro, homem fi
nó mesmo, faz tanta cousa �ue arranja casamento de sinhá
Rosinha com nhonhô LindÓrio. E velho doutor fica chupando 
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no dedo, com aquele frade D. Basilio! 
Carlotinha - Que queres tu dizer com isto? 
Pedro - Pedro tem manha muita, mais que Sr. FÍgarol Há de 
arranjar casamento de sr. moço Eduardo com sinhá Henrique
ta. Nhanhã não sabe aquela ária que canta sujeito que fala 
grosso? ( Cantando) "La calunnia! ••• " 
Carlotinha - Deixa-te de prosas! 
Pedro - Prosa, não; é verso! Verso italiano que se canta! 
Carlotinha (rindo) - Tu também sabes italiano? 
Pedro - Ora! Quando Sr. moço era estudante e mandava levar 
ramo de flor à dançarina do teatro, aquela que tem uma per

, -

na de engonço, Pedro falava mesmo como patricio dela:� 
fiore, signorinal 
CarJotinha - Ah! Mano mandava flores a dançarinas ••• (!
meia voz) E diz que amava a Henriqueta! 
Pedro - Ora, moço pode gostar de três moças ao meamo tempo. 
Esse bicho �ue se chama amor, está nos olhos, nos ouvidos, 
e no coração: moço gosta de mulher bonita só para ver, de 
mulher de teatro só para ouvir cantar e de muTher de casa
mento para pensar nela todo o dia? 
( . . . ) 

" ••• Pedro falava mesmJf���Ício dela: Un fiore 1 signorina". 

Pedro fala como patrício de todo mundo. Pedro diverte Carlotinha. Pe

dro subverte Carlotinha. Pedro age como a serpente do Paraíso: é sua 

revelação de que Eduardo mandava bilhetes a bailarinas que faz com 

que Carlotinha se decida a enviar flores à socapa para Alfredo. Carl� 

tinha ri-oe das manhas de Pedro. Pedro, em seu a?Temedo de gente, cir

culando por Óperas, bailarinas, bailes, e tudo o �ais que aparece em 

suas falas, se faz muito sedutor: é através da palavra, da imitação 

..._.. ao que ouve, e do gesto, do trejeito, da imitação do que vê, que e-

le inocula o "veneno" na casa de Eduardo. A tirada deste, na cena se

gt,tinte, quase ao surpreender o envio sorrateiro de bilhetes para cá e 

flores para lá, dá a chave da questão: 

"Eduardo - Já soube tudo, uma maJienidade de Pedro.ta con 
sequência de abrigarmos em nosso seio esses reptis veneno
sos, que quando menos esperamos nos mordem no coração". -

Eduardo se referia ao eeu caso com Henriqueta; mas as palavras incidem 

diretamente sobre o caso "Alfredo-Pedro-Carlotinha"; esta se confessa 

ao irmão; e tudo começa a oe rearranjar, em novas bases, já que Eduar
do resolve abrir a aua casa ao jovem pretendente. 

Machado de Assis proclamou Pedro "o FÍgaro brasileiro, menos 
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as intenções filosóficas e os vestígios políticos do outro". »n eu.a 

crítica, Décio de Almeida Prado completou o quadro, dizendo que Pedro 

deve tanto à ar6'1Ícia do barbeiro quanto 11à cavilosidade de D. Basílio": 

da! vem "o poder de intriga de O de..'D.Ônio familiar". t preciso ter pre

sente também �ue Pedro "quer ser" como FÍgaro, e que o suporte dessa 

vontade são a aspiração (ainda que in- ou semi-consciente) a superar 

a condição de escravo, do ponto;de vista da coerência da personacem; a 

extrapolar;ão do papel de a1co-,ri teiro que o :próprio amo lhe dera, na e

conomia geral da peça; e também a vontade disseminada (ainda que in

ou semi-inconsciente) de que o "teatro nacional" tivesse "o seu" - "o 

nosso" FÍgaro. 
f.? , • t t o�1a mais um paren esco en re Barbeiro de Sevilha e O demônio 

"--' .familiar que convém ressal ta.r. Quando Pedro canta "La calunnia!" para
a encantad.a Carlotinha, sua referência é o q_ue D. Bae!lio diz sobre a
calúnia. Ouçamos ou leiamos - primeiro, a Ópera, já �ue é esta que p!
dro cita: 

La calunnia. é un venticello 
Un'auretta assai gentile 
Che insensibile, sottile, 
Leggermente, dolcemente 
Incomincia a susurrar. 
Piano piano, terra terra, 
Sotto voce, sibilando, 
Va acorrendo, va ronzando, 
Nelle orecchie della gente 
S'introduce destramente 
Ele teste e i cervelli 
Fa atordir e fa gonfiar. 
Dalla bocca fuori uacendo 
Lo echiamazzo va crescendo, 
Prende forza a poco a poco, 
Scorre già di loco in loco, 
Sembra 11 'tu.ono, l.a tempeeta 
Che nel sen della foresta 
Va fischiando, brontolando, 
E ti fa d'orror gelar. 
Aiia fin trabocca e acoppia. 
Si propaga, si radoppia 
E pr�duce un'esplosione 
dome un colpo di cannone, 
Un tremoto, u...� temporale, 
Urt tumulto generale 
dhe fa 1 1a.ria ribombar. 



E il meschina calunniato, 
Avvilto calpestato 
Sotto il publico flagello 
Per gran sorte va a crepar. 
Ah! Che ne dite? (8) 

Agora, o próprio Beaumerchaia: 
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"Bazile - La calomnie, Monsieur? Voua ne eavez guere ce 4.ue 
vous dédaignez; j'ai vu les plue honnêtes gene pres d'en 
être accablés. Croyez 4.u 1 il n•y a pas de plate méchanceté, 
pas d'horreurs, pas de conte absQrde, qu'on ne fasee adop-
ter �ux oiaifa d'u.ne grande ville en s'y prenant bien; et 
nous avons ici des gene d'une adressel ••• D'abord un bruit 
léger, rasant le sol comme hirondelle avant l'orage, Ria
nissimo murmure et file, et sême en coQrant le trait empoi 
sonne. Telle bouche le recueille, et piano. piano vous 18 
gliase en l'oreille adroitement. Le mal eet fait, 11 germ� 
il rampe, il chemine et rinforzando de bouche en bouche 11 
vale diable; puis tout a coup, ne sais camment, vous voyez 

la calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'oeil; 
elle s 1 élance, étend son vol, tourbillone, enveloppe, arra 
che, entraine, éclate et tonne, et devient, grâce au Ciel; 
wi cri général, Qn crescendo public, un chorus univerael 
de haine et de proscription. Qui diable y resieterait?" 

(9) 

Quem preside a runbo� os discursos - mais claramente no segun

do, q_ue dispensa o canto - é o porler de maledicência da cidade, do a

jQntamento, da massa urbana: ela justifica a passagem do pianissimo , 

passando pelas várias gradações, ao chorus final 1 avassalador. :to e� 
pÍrito da &"rande ville, do tumulto generale.O barbeiro de Sevilha ºªR

ta a aurora de um sentimento que cresceria na arte do século XIX e 4.ue 

i.ria explodir - e ex1 1lodi-la. - na passagem para o nosso século: o po

der avassalador da�. que tudo mói e tu.do reconstrói, 4.ue faz�

la rasa das relações tradicionais, seja pelo embate direto seja pela

corrosão mais lenta. Outro não é o poder de FÍgaro: barbeiro, médico,

alcoviteiro, que representa o próprio es11Íri to da cidade 4.ue eo tudo

se imiscui e a tudo revira segundo os dit��es da sua astúcia. A Sevi

lha de Beaumarchais deve tanto à Sevilha espanhola quanto à Paris 4o

século XVIII.

Em O demônio familiar o poder de maledicência de Pedro não vai 

tão longe; fica me sr.to nos limites da sala de Eduardo, com algumas po�c.as 
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escapadas por vi.uvas e bailarinas. Mas esse poder de corTom:per l.....-paJ.a 

vra nasce - corno já assinalei na sua conversa com Carlotinha - em par 

te, do burburinho, do tumulto, da atração pela vida em sociedade - do 

''crescimento" da cidade, em suma, Rio de Janeiro, Côrte, Paris, tudo 

misturado. No giro de ca:pi tais e bailarin��s, as palavras também circu 

1am, e rapidamente: cada um delas se a:propr:ia como pode: Azevedo, p� 

la imitação do francês; Pedro, o leva-e-traz, pela imitação dos senh� 

res brancos. Coloco "crescimento" entre aspas porque não falo aqui, 

necessariamente, de termos estatísticos. O 4ue importa detectar, com.o 

já foi mencionado na análise de O crédito, é que a Corte se urbaniza

va, se modernizava, alteravam-se hábitos e costumes, Paris estava mais 

próxima, a civilização passava pela rua do Ouvidor e pelo Teatro L!ri 

co, além de sugar a produção de café e outras.ta esta sensação de 

"cosmopolitismo", de ,.rapidez", junto com a sensação de "coletividade" 

massiva que identifico como "o crescimento da cidade". No Rio de Janei 

ro forjava-se a capital de um império (lo) , assim como nas batalhas�

teriores, durante a Regência e os primeiros anos do reinado de Pedro 

II, forjara-ne o Império, estabelecendo-se alianças entre a oligarquia 

central e as das províncias ou submetendo-sea:J mais recalciti,antes. t

este espírito de "crescimento de uma cidade", aliado ao de "creacime� 

to �aciOik'11 1
• em direção à civilização cosmopolita q_ue adeja., como uma 

sombra, nos bastidores de O demônio fa..'1iliar. Ouçamos Pedro seduzir 

Joree, o irmão m�nor de Eduardo, para q_ue ele vá escutar as conversas 

de Carlotinha e Azevedo: 

(Ato III, cena4) 

Pedro - ( ••• ) Vá sentar-se lá junto de nhanhã Curlotinha,e 
ouça o ciue sr. Azevedo está dizendo a ela. 
Jorge Para quê? 
Pedro Para contar a Pedro depois. 
Jorge - Eu, não. 
Pedro Fois Fedro não leva nhonhÔ para passear na Rua do 
Ouvidor. 
Jorge - Ora, eu já vi. 
Pedro - 1'1•:as a.gora é que está bonita! Tem homem de pau vesti 
do de casaca 9 com barba no q_ueixo, e1t pé na porta da loja; 
e moça rodando com.o corrupio na vidraça de cabeleireiro. 
Jorge - Está boml Eu vou! 
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O demônio é familiar. Mas seu poder de sedução vem da circula 

.... 

çao pelas ruas q_ue o f'az convi11er, imitar e transmitir todo o poder 

de sedução - e de transformação - do crescimento da cidade. Neste se� 
tido, e do seu jeito arrevezado, ele também é "o eep!rito da cidade". 

Um detalhe, que não é d�stitu!do de importância: Pedro, na peça, asa� 
me o papel .:te ser, ou representar, "o escravo brasileiro", na medida 

em que ela dLscute não o problema de um escravo, mas o da escravidão 
i .... , 

d , t· 
- , enrpianto inst tuiçao. Mas Pedro e um eac ;:-a�..ro omes ico; nao e o escr� 

vo do eito, direta.'!1.ente ligado à. produção. Isso vem de encontro, é 

claro, ao tipo de conflito desenvolvido, que é do ân1bi to familiar. 

�as vem de encontro ta.:_1b2m. .110 ponto de vista qu� preside o debate da 

escravidão, na peça, que é o do senhor branco - e de sua família. Fa

cilita ta:nbém o tratamento da escravidão co�no uma questão de moral -

para os senhores de escravos, bem enten,litlo. Ajuda um p:mco a escamo

tear unia. das questões ce:1trais da escravidão, c_i,ue era o fato dela ser 

ti::la coJ10 uma instituição moralmente con,ienável mas ser ainda economi 

ca e politica.me11te ativa, já que os senhores de escravos eram a ela,! 
se do�inante e suporte político principal do Império. Os escravos do

mésticos formavam uma categoria especial entre os próprios escravos. 

Era co�um, em casos de revolta ou de agitaçães, ficarem do lado dos 

senhores, ou mesmo servirem como informantes, para manterem o ªprivi

légio" de eere;n escravos domésticos, e não trabalhadores do campo; 
-

de terem o "seu" mundo na casa grande, nao na senzala. Pedro, portan-

to, é urbano e é doméstico: duplaraente "domesticável" pela civiliza-
- - , .... ./ -çao. A açao da peça acompanhara seu processo f'"éxclusao e reincorpora-

ção�o "concerto civilizado", enquanto passa de escravo (criado) a 

trabalhndor livre (cocheiro). 

No horizonte de O demônio familiar está o processo de modern! 

zação (assim como em. Q.....9réd.ito) q_ue Alencar via checando ou em viae 

de chegar na sociedade nac:tonal. E está ta.11bém a idéia de q_ue a escra 

vidão, com seus vícios e defeitos, tornava essa mesma sociedade des

preparada para o choq_ue da :modernida:le. Suas resistências morais eram 

poucas, e :fracas; o inimigo estava dentro de casa, no amolecimento 
das rêiações entre senhores e "criados", a ponto de não se saber qual 
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era o senhor, qual o criado. Alencar sublinha bem seu intento humani-

tário de não jogar a culpa disto sobre os escravos mas aim sobre a 

instituição. Mas m1blinha bem, igualmente, que deste ponto de vista o 

mal(;:ior da escravi<lâo é a subversão q_ue esta pratica na ética do se 

nhor, amolecendo-a, fazendo-o dominado on;le deveria ser dominador, fa 

zendo-o escravo de uma instituição indesejável, porque propensa à li

ce.neioaitl�de. 

Ficc1. mai1� preciso, depois dessa volta, o que ciueria dizer com 

"movin,ento ascensi.onal" páginas atrás. No microcosmo representado, a 
, sociadade das personagens ascende de um mundo confuso, 1nfero, atrap� 

Toado, a um mundo claro, ordenado segundo uma ética desejável. O mun

do Ínfero é o da escravidão, desprepa:rado éticamente para as revirava! 

tas da civilização; o mundo esclarecido é o que supera a escravidão�

seo trawnas sociais para os senhores brancos, institui o trabalho li

vre. Nesta passagem há uma reordenação das relações entre as persona

gens e m�smo algumas modificações apreciáveis do ponto de vista doca 

ráter de cada uma delas. Eduardo passa de dono de escravo, e portanto 

escravo da escravidão, a bom.em livre, liberto dessa asa q_uebrada; Al-

fredo, q_ue aparece primeiramente como um namorador, revela seu nobre 

caráter de defentor das instituições nacionais; Ca.rlotinha, namoradei 
, , i' . , . ra ativissima que noH -la saudades das sau,aveis comedias de Martins 

Fena•, revela todo o seu lado de recato e fragilidade. No caráter de 

H3nriqueta as modificações são menos sens:!veis, mas por isso mesmo e-

la é o prêmio máximo da ação, o verdadeiro repouso do guerreiro. Seu 

papel é confie.r em Eduardo e esperar dele a resolução da intriga, in

cutindo-lhe. fé e coragem. Por isso mesmo eles são, respectivamente, f! 

tor direto do sucesso do herói (via casamento) e o cavaleiro da nova 

ordem necessária. No caminho a moral familiar também se moderniza, a

daptando-se aos novos tempos e às novas necessidades que o progresso da 

civilização impõe. Assim o patriarcalismo cego, restritivo, que, se� 

do Eduardo, empurrava as moças e rapazes para os jogos escondidos, e 

q_ue era o "outro lado" das facilidades licen�osas da escravidão, ce

de lugar a um paternalismo esclarecido que graças a seu toque liberal 

penni.te que a verdadeira aba das pessoa.a venha à tona e dessa forma 

preserve-se o ambiente familiar contra as seduções do mundo. 
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Mesmo os"vilÕes" - ou simplesmente antagonistas - são reinte-

grados. Pedro deixa sua condição de escravo e vai ser cocheiro, que é 

o que desejava; Azevedo, apesar de tudo, revela-se honesto e, como e

le mesmo pavoneia
ti 

••• um amigo 9,uand même!" 

A "solução final", para ambos, é at1bÍgua. Pedro é alforriado, mas a 1� 

berdade é também punição. Azevedo é "um amigo", mas volta a Paris, que 

é, nesta Ótica, 11 0 seu lugar". Estas mudanças são necessárias, dopo� 
to de vista da economia geral da peça, para sublinharem a alteração� 

tica por que passou a sociedade familiar ali representada: houve, por 

assim dizer, uma troca de adjetivos. Ela, que era demasiado liberal 

'-' (até a libertincl.gem) no trato do escravo e restritiva no trato das re 

lações internas da própria família, passa a ser liberal no trato dea-

sas relações e justa no trato do serviçal (agora não maia escravo) •

Esse sentimento de justiça (ou de ato de justiça) que marca o final 
r # , _,,. A 

i da pe�a e 1.ue conforma o seu cara.ter ambiguo, de puniçao e premio s -

.mul t-â.rn�os, en re 13.ção a. Pedro. Essa justiça é a justiça do senhor 

branco; e a justiça de uma ética de dominação será sempre a de repro

duzir, em toa.o o lugar, as contradições das formas efetivas de domina 

ção que justifica. O final é ambíguo porq_ue a justiça do senhor bran

co era runb:!gua; e est.� era anb::!._c::ua porq_ue a prÓ})ria. con1lição escravo

crata lhe aparecia de uma forma arnbÍQ.:i.a. No gesto de Eduardo, portan

to, existe como g_ue uma transferênci3.. Para elP-, sen..'lor branco, a es

cravidão fÔra prêmio e punição, tanbé:n.. FÔca prêmio: pois era a essa 

cornlição de escravo, do outro, q_ue Eduar,lo devia a sua condição de li 

berdade, e de senhor, já q_ue na rela,;ão senhor-escravo não há meio 

tenno. FÔra. punição: pois era à escravidão que ele, Eduardo, devia 

bo,1. parte de seus problemas. Eis, portanto, nessa transferência de u

ma wnbiguidade (liberda1e, prêmio e punição), um exemplo de como fazer

justiça sem quebrar os ovos, ou seja, como mullar as regras da domina 

ção sem mudar, de fato, a condição de que haja dominados e dominado

res e sem mud'll' g_uern são os dominadores e os dominados: transferem-se 
. ... . , , , para estes nao a culpa, Ja que "ninguem" e culpado, mas sim as custas

do processo - através da exclusão da casa do senhor branco e de sua 
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rointegração no processo pro:lutivo sob outro estatuto de trabalho. 

, O interessante a observar aqui e q_u13 essa anbiguid.ade da jus-

tiça de Eduardo rima com o modo com q_ue se via a escravidão, na Ótica 

do sen.}ior branco 11 esclarecido" • A escravidão, nessa Ótica, era uma � 
nição; era uma asa quebrada no livre vôo da nacionalidade, a "mancha 

-neera" para uma nova naçao que desejava se afirmar no "concerto" das 

nações civilizadas. :Mas não deixava de ser, de certa forma, um "prê

mio", embora nunca recebesse, é cl9..ro, esse nome: afinal, a escravi

dão, vista como "triste legado" da condição colonial, continuava a 

ser a mol.� mestra d1 nação q_ue se pretendia construir. Tinha-se, ass:b, 

a sensação de uma "nacionalidade a meias", de "meia independência•; a 

q_uestiio da escravidão era uma "questão nacional". Mas era um dilema , 

�ue se agravava do ponto de vista ético na medida mesma em que a esc� 

vidão continuava a dar certo, em termos imediatos,enquanto alicerce 

da riqueza nacional. 

A escravidão se aliara, como problema, à questão da afirmação 

n�cional ao se assentar, viu tráfico de escravos e sua proibição, na 

z:iesa de negociações entre as na<;Ões jovens da América, as ex-potências 

coloni:�adoras e a nova potência i.m.:,erial-inJu.strial, a Inelatarra. E� 

ta agiu como mediadora entre Brasil e Portugal; seu preço, entre ou

tras coisas, envolv·.ia medidas efetivas contra o tráfico de escravos ; 

mas no Brasil eram vultosos os capitais envolvidos nisso, como já vi-

"-- mos no capítulo anterior. Diante da "moroaidaole" brasileira, a Ingla-

terra começou a coibir o tráfico para o 'Brasil por conta própria. 

"A repressão incleea, arrogante e sem medidas, começava a 
ferir as susceptibilidadee brasileiras. O tráfico se torna
ré, quase uma questão de honra nacional. Se ninguém o aprova 
abertamente, a oposição também começa a tomar as cores de 
uma aliança com poderes estranhos q_ue comprometem a sobera
nia do pa!s. Escusado acrescentar que os traficantes e de
mais interesses ligados ao comércio de escravos explorarão 
largamente a situação; e muitas vitimas dos cruzeiros inglê
ees serão aureolados e consagrados quase como heróis. 

-

Esta singular posição em que se coloca a questão do trá
fico refoí·çà--se ainda com- a prevenção que havi� no Brasil , 
embora por outros motivos, contra os ingleses. Já me referi 
à i8to ao falar da ascendência que tinham conseguido nos ne 
gÓcios e na vida econômica do país. Tudo isso se aliará em
favor do 1:rá'.í':too; e ainda. menos se fará para o reprimir. A
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tarefa continua assim a pesar inteiramente nos ombros da 
Inelaterra que, não contando com outros meios de ação 4ue 
seus cruzeiros, se 1esorientava na imensidade das costas a 
fricanas e do oceano onde os traficantes passavam facilmen 
te despercebidos; e, por acaso apanhados, eximiam-se de -
sanções pelo simples expediente de largar sua carga ao mar. 
Prejuízo ocasional 4ue a grande margem de lucros que o tr�
fico produzia com_portava facilmente". ( 11)

Isto fôra pelo lado da afinnação nacional. A partir de 1850 o 

tráfico se interrompe definitivamente. O problema muda de coordenadaij 

mas permanece em torno do mesmo ponto polêmico: o que fazer com a es

cravidão. O próprio Alencar, en,1uanto redator-chefe do Diário do Rio 

de Janeiro, além de dramaturgo, se envolveu nela. O demônio familiar 

'- estreou nos fins de 1857; no dia 4 de janeiro de 1858 encontramos, no 

editoria1 da folha - que era da responsabilidade do seu redator-chefe

- discussão sobre o problema do tráfico de escravos - não agora da 1-

frica para o Brasil, mas do norte do Brasil para o sul, onde o café

prosperava. O editorial enumera vários inconvenientes desse tráfico,

entre eles, o risco da semelhanç� com os Estados Unidos, dividido em

norte liberal e sul escravocrata.

"Sem falar da imprudência da aglomeração desses indivíduos,
sempre em luta surda com a população livre; ( ••• ) 

"( ••• ) a concentração da escravatura em uca pe4uena parte
do império dificulta a colonização nesse lugar; porque o 
trabalho livre e o trabalho escravo se repelem como dois 
princÍpion contrárioG, e é preciso que um ceda o campo pa
ra que o outro se vá a pouco e pouco desenvolvendo". 

Depois o editorial entra na questQo da abolição: 

"Estamos convencidos q_ue todos os brasileiros desejam sin
cerrunente o dia em que, bastante fortes e bastante civili
zados, possamos sem abalo e sem grande sacrifício cortar 
de um golre esse abuso que nos legaram nossos pais, e que 
a neci:rnsidade ter.a. até hoje, não justificado, mas atenuado. 
( . . . ) 
Pois bem, si as cousas apresentarem o aspecto que receia
mos. (a concentração], si o desequilíbrio ainda existir, se
rJ impossível dar um passo em favor daquela revolução salÜ 
tar sem ameaçar interesses avultados, fortunas considerá-
veis ciu1� desaparecerão com uma palavra, deixando famílias 
inteiras na miséria". 



No mesmo di9., 4 de jan,�iro de 1858, o Jot'nal do Co!llnereio tra 

ta,em seu editorial, da solução apontada no Diário: a "colonização", 

(12) e de suas dificuldades. O eJitorial começa falando da carestia

q_u,J há no país - "um. dos problemas de mais em.baraçosa solução na atllê 
lidade". Entre outras causas, dá destsque a esta: 

"A cessação do tráfico de Africanos privou os nossos agri
cultores de recursos, abusivos embora mas únicos, de que 
dantes se prevaleciam para multiplicar os braços cultivado 
res. A peste do colera-morbus, a mortalidade regular dos -
escravos, diminuíram e vão progressivamente diminuindo o 
número de escravos; a desproporção que existe entre os ca
tivos do sexo masculino sobre os do ·-sexo feminino tira. to
das as es1,erançaa de que os nascimentos venham preencher 
os vácuos abertos pela morte( ••• )" 

A solução parece ser a imigração européia - mas ela enfrenta 

vários impedimentos: a concorrência dos Estados Unidos, da Oceania e 

da própria Úrica; a inexistência de legislação adequada sobre a maté 

ria no Brasil; e"••• a tristíssima reputação [do Brasil] como país 

colonizador". O Jornal do Commercio fala - dando exemplos para outras 

argumentações análogas �ue "a calúnia tomava a peito desacreditar" 
�o Brasil. Mas uma olhada pelos jornais da epoca, sem falar de outras

fontes, revela problemas muito graves nos projetos de colonização. Fa

la-se em doenças, muitos Óbitos, condições insalubres de trabalho, re

voltas nas fazendas, pri.sÕea, conflitos em toda a parte. Parece que!

ra difícil o país se livrar de sua tradição escravocrata, e a coloni-

'-" zação, através de endividrunentos e mau.s tratos, terminava por propic! 

ar aos colonos condições reais de vida muito semelhantes às doa escra

Para muitos, entretanto, a escravidão não era dilema, era in� 
trumento. Se isto aparece, na peça, pelo lado blasé das investidas de 

Azevedo, encontramos, também nos jornais da época, versões mais cruas

desse caráter instrumental. Selecionei três, um tanto ao acaso, mas 

fJ.Ue considero exemplares. Entre vários anúncios de pretos e pretas p� 
& "f\<l tf' ov. 
ralalugar {para os,mais diversos fins), encontrei este, de 1/9/1857,

no Correi.o .11e.rcantil: 

,i�r)..otllinhg ,:para vender,- Vende-se uma lindÍss!..ma criouli
nhn. de 5 anos, mui to propria. para um presente por ser de 
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mui ta ::perfeição; no campo da Aclamação, entre as ruas do 
Conde e Areal, n2 79, sobrado. 

No mesmo dia, logo a seguir, anúncio de escravo fU€ido: 

"Preto fn�;ido - Da fazencla da Calneira, munic!pio de Iguas 
sJ', fugiu o preto de nome Jacinto, nação Conga, com os ai: 
nais seguintes: fala grossa, alto e grosso do corpo, não 

- , 
tem dedos em nenhuma das maos, pes grossos e com falta de 
dedos, intitula-se forro e 4uer passar por aleijado; �uem 
dele souber( ••• )" 

O demônio familiar subiu ao palco no dia 5 de novembro de 1857, em 

sessão de gala, no Ginásio Dramático. No dia 9 do mesno mês, lia-se 

no Correio Mercantil, na parte doe a pedido, sob o título •Previdên

cia", interessante discussão sobre os problemas levantados pela escra 

vidão: 

" ( . . . ) 
Largos tempos se passam sem haver um incêndio. 
Com o escravo, porém, mu,Jg,-se o aspecto das contingências. 
A morte é inevitável, ao passo que o incêndio é suscept!
vel de uma prevenção perpétua. 

E, se o dono de um prédio o segura para ter por sua rui 
na os meios de reedificá-lo ou salvar seu capital, deixar 

. , , - ,de fazer o mesmo com o escravo, cuJa ruina e certa, nao e 
uma imprevidência e um desleixo sem perdão? 

Demais o perigo cresce na proporção da facilidade compa 
r�tiva do emprego do capital. Para construir uma casa nem
todos dispÕe(sic) dos cabedais precisos, mas para comprar 

-

um escravo muitas pe�uenas fortunas chegam.. Da4ui vem uma 
ampliação do círculo dos proprietários e, por conseguinte, 
no c�so de morte, a ru!na parcial de umas poucas de fortu
nas. 

Além disso o escravo representa diversos valores, o seu 
valor,scapital, o de seu serviço, etc. etc. Com sua morte, 
não desaparece só o capital dinheiro, desaparece também o 
capital do trabalho feito em serviço próprio ou o capital 
da renda que o produz, originado de seu trabalho em servi
ço pessoal, pelo jornal, ou alheio, Py.}-o aluguel. 

Não basta para provar o completo dêi3arranjo(sic) em que... - ,...,.... se ve uma casa pela morte de um escravo. Uao e so a sua 
perda o 4ue ela lru!lenta, é a impossibilidade em que fica 
de poder haver um outro �ue o substitua. 

E não será de cri.minável economia o querer poupar uma 
pe(luena quantia que se pode tirar do :mesmo produto do es
cravo para salvaguardar o capital que ele representa? 

Quem se recusará a tirar, por exemplo, do aluguel de 
um escravo 20$ ou 30$ para garantir-se 1.ooos ou 1.2001, 
que por morte do escravo o habilitará a com_pr-ar um outro? 
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Parece que por este ponto a demonstração da vatj.tagem do 

seguro do escravo é evidente, e palpável". 

O erifo da criminável economia é do oric;ina.l. 

Era ta"!lbem ass:iJn, cerno se lê, q_ue a auestion d 1ar,(!ent - o pro 

cesso de acumulação de capital em subida acelerada e suas decorrências 

- se desenvolvia por estas terras. A crioulinha ttprÓpria para um pre

sente"; o preto sem dedos nas mãos e nos pés que "quer passar" por a

leijaào; a fam!lia �ue laraenta não só a perda do escravo, mas.também

"a impossibilidade em 11ue fica de poder haver u:n ou-tro" são o reverso

da Iiledalha de :filantropo com que O demônio fa.":1ili3.r condecora o senhor

branco esclarecido.

"A medida que a civilização se derram.a, que a indústria e 
o trabaLri.o d.esenvolvem os germens de riq_ueza, que o progres
ao ilumina o caminho do futuro; o povo desperta, se anima; 
sente e compreende essa grande idéia de uma nação livre, 
conquistando pela sua inteligência um.a posição distinta no
mundo civilizado. 

Como o homem, que só na idade da razão tem o sentimento 
da sua própria dignidade, um pa!s precisa chegar à época 
dos melhoramentos para reconhecer-se forte, independente, 
soberano, para apreciar a sua nacionalidade" ( ••• ) 

Estas são as palavras com que o editorial do Diário do Rio de 

Janeiro saúda o aniversário da Independência no dia 7 de setembro de 

1857. No teatro de Alencar, se Rodrieo é o engenheiro desta. nacionali

dade em const!'ução, Eduardo é o seu médico (e esta é de fato sua pro-

"""' fissão). sua função é diagnosticar o que atravanca, na sociedade na.cio 

nal, esse "progresso" rumo ao concerto civilizado -.e dar, como convém 

às teses do teatro realist�, a panacéia ideológica desejada: uma con

cepção filantrópica de liberdade. O teatro nacional, na pena de Alencar, 

permanece no centro das 1uestões do dia. t humanitário, sem dúvida, e 
a_\V 

continua proposto como um.9. láv3.eca da construção da nacionalidada A-

qui essa construção aparece como uma re-integração da ordem social, 

vista sob o prisma de sua "célula-matar", na. Ótica moralista do teatro 

de tese, que J a fam!lia. For isso me3D.o, por sua Ótica ser a de re�in 

tegraç�ô do corpo social, é que a ação dramática que convém a esse es

forço id�ôÍÓgico é do tipo cômico, integrativÇ�as para que se perce

ba o verdadeiro alcance desta comédia do escravo doméstico é necessário 
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que se perceba que sob ela estremece um conflito de tons dramáticos 

o QUe fazer com a escravidão - e que esse conflito aparece t na ação

gerQl da peça, sob a fom.a da ambiguidade com que o senhor liberta

seu escravo no final - uma liberdade que é ao mesmo tempo punição; u

ma re-integração que é, anteriormente, exclusão. Sob o conflito dramá

tico, nessa tragédia: a exclusão, de fato, da principal massa trabalh�

dora dos limites políticos da nacionalidade. O gesto de Eduardo, por

tanto, é re-integ-rativo principalmente e� sentido reflexo: seu mote i

deológico maior é a reintegração ética da figura do senhor desta nacio

nalidade.

Um detalhe nos ajuda a compreender tal sentido reflexo. Há mna 

personagem ausente, que paira como uma sombra sobre toda a peça: o......... 
de Eduardo. Pode-se ler aí simplesmente a sobrevivência de um traço 

mântico, pois o herói desta escola, que fazia parte do horizonte de 

pai 

ro 

A-

lencar, é o deserdado, o sem pátria, sem nação ou sem família, o homem 

solitm-io que até hoje sobrevive no faroeste americano. Também deve-se 

reconhecer que a ausência do pai de EduaTdo é conveniente às intrigas 

da peça, pois seria difícil justificar de modo verossímil as liberda

des do moleque Pedro com a presença de um autêntico pater-familia no 

cenário. Mas deve-se compreender que esta ausência simboliza o fato de 

QUe a escravidão derroco��arn.Ília o espírito da paternidade, exilando

-o da peça, e que a ação de Eduardo é a de trazê-lo de volta, moderni-

� zado e condizente com o esforço de civilização, reencarnando-o na sua 

pessoa. O conflito da peça se mostra assim como uma luta entre perso� 

gene ausentes (sem com isso desmerecer as presentes): de um lado, o es 

pÍrito da paternidade, exilado; de outro, o espÍrJto da licen� .. osidad� 

apoiado na escravidão, representado pelas bailarinas de teatro, pelas 

viúvas assanhadas, de cujas facilidades Pedro é o lépido correio. Este 

é o conflito (dramático) que se coloca para Eduardo, e diante de que 

ele deve optar. Sua opção pelo espírito da paternidade é a pedra-de-t� 

que, o fulcro, da remissão da nacionalidade dentro dessa Ótica conser-
. .  , vadorâ de remi-la "sem grandes eacrificios". 

Nêata iuta pela remissão da nacionalidade coloca-se, mais uma 

vez; a la remiss�o do teatro. De forma um tanto velada a intriga cen-
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tral da peça envolve o próprio teatro: afinal foram as paixões de Edu� 

ardo por uma cantora, ou bailarina, e a utilização de Pedro como cor

reio, que deram o pontapé inicial nas maquinações que depois, como bo

la de neve, ameaçariam a sua própria casa. Foi através do teatro que 

Pedro se encantou pelas figuras de FÍgaro e de D. Basílio; é com argu

mentos QUe envolvem o mundo do espetáculo que ele seduz Jorge; por fim, 

ele está representando todo o tempo, ele "atue", como se fosse sujeito 

de sua própria intriga, condição que Eduardo lhe nega ao não lhe impu-

t 1 /portanto._ Lnarte , . ar cu pa.bilidade. O teatro,'\·pode f"a:c..ert<1aquele "espírito corruptor"

da farândula urbana, do carrossel das ruas, elas maravilhas citadinas. 

O teatro é perigoso, como a civilização o é, porque faz parte dela, por 

que é o passaporte para ela, e, cono ela, precisa ser constantemente 

controlado por u-na ética adequada. Essa ética é a dos Erluardos e Rod.ri 

gos, heróis da nacionalidade; é a apresentada pelo teatro realista 

francês filtrada pelo sentimento patriótico. Note-se, entretanto, que 

se essa visão é moralista, da parte de Alencar esse moralismo nada tem 

de piegas. Ao contrário, enfrenta os problemas (como o da escravidão) 

e os põe di�eta:nente sobre o palco; se incensa o espírito da paterná· 

dade, prega a sua nP-cessária modernização para adeq_uar-se às novas ne

cessidades de um :Brasil que se urbaniza e se abre à civilização cosmo

polita. O :projeto ideológico d.e Alencar é conservador; mas ousadia não 

Toe falta .• Há nele tanto de Eduard.o como de Carlotinha, neste O demônio 

�QD t=r·,�rio &U º út-4-d.-' �. 7a�il �� onde hido fica por conta aos disc'.l.rsos rebuscados e chatos

de Rodrigo. Sem :1Úvida, por sobre os aplausos dos contemporâneos, isso 

ajudou a peça no sentido de sua melhor �ualidade dramática. 

Tudo se passa como se Pedro, infantil em sua natureza reifica

da,presenciasse fatos e coisas para que não estivesse ainda preparado. 

E a imitação a-crítica desses atrativos da civilização, entre eles o 

teatro1 o levam a fazer "o mal" pensando praticar um "bem". A mes:na co! 

sa se passa com Azevedo, e com Eduardo: a recuperação, entretanto,� 

te deste, da consciênci.fl de que sua condição de senhor, neste caminho, 

fora aviltada. AÍ está o paradigma para julgarmos a função do teatro 

nessa remissão da nacionalidade, segundo a Ótica da peça. Assim como 

Fedro, êesa MnacionalidadeM era nova, e precisava se afirm.ar, em todos 

os campos, da estrada de ferro aos palcos da Corte. Pedro era a sua má 
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cula, que a aviltav::1. - não por culpa, mas por sua condição, ciue fazia. 

esta nação despreparada éticamente para a modernidade. Para integrá-la 

no concerto civilizado, só um teatro "sério", const-ru:!do de acordo can. 

um decoro, não piegas, mas restrito, que engalanasse essa nacionalida

de enqua..."lto tema de peça e não aprofundasse as suas cunhas e fissuras. 

Por isso há uma identificação profunda entre o projeto ideológico de 

O demônio fa.'!liliar e o enrêdo de integração próprio da tradição cômica, 

além de próprio de boa parte do teatro realista francês, preocupado 

frequentemente em integrar no mundo da cultura os temas, valores e con 

vieções burgueses. Desse ângulo do palco a nacionalidade aparecia como 

o caminho para um acorde harmônico, distanciando-se das dissonâncias

�ue eram, na verdade, a sua razão de ser. Do drama da escravidão nasce

a comédia da abolição.
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Das três comédias com que Alencar se apresentou ao público te� 

tral da Corte. no segundo semestre de 1857, O Rio de Janeiro, Verso e

leverso foi a prLneira. Estrelou no Ginásio Dramático em fins de outu-
L....-1 

bro, precedendo de al;uns dias a estréia de O demônio familiar. que se 

deu e.m. novembro. O Crédito foi à cena em meados de dezembro. Três me

ses, três peças; urna (O d�mÔnio) teve excelente acolhida; outra. aco

lhida mais fria (O crédito) mas 4ue de nenhum modo pode ser considera

da como má; O Rio de Janeiro, senão despertou tanto entusiasmo cano as 

artimanhas do moleque Pedro e as contra-artimatihas do senhor-moço EduB! 
do, teve também Ótima acolhida. Junto à crítica, ao público e ao Con

servatório Dramático, Alencar estreara com o pé direito. 

Das comédias a que chamo de "amenas", O Rio de Janeiro lle par� 
ce ser a mais amena. ta mais lÚ<ÍiÍ(, de movimento mais fácil; talvez 

seja de fato a que melhor e mais facilmente se adapte ao palco. Mesmo

O demônio familiar, qua.�do representada no século atu�l, em famosa in

terpretação de Procópio Ferreira. foi •adaptada": de quatro passou pa

ra três atos. Houve, portanto. em termos de apresentação das peças, u

ma certa progressão, do mais simples para o mais complexo. do mais le

ve para o mais pesado. Não fica só nesses tennos a progressão: ela e

xiste também quanto ao grau de complexidade dos temas em debate nas 

peças. Não que a escravidão seja tema menos complexo do que o crédito, 

ou semelhante; mas a escravidão era tema especificamente brasileiro, 

nacional. e o crédito, na Ótica de Alencar e dos autores q�e ele dese

java seguir, era tema que estava do centro de toda a então "modernida

de" burguesa ou em processo de aburguesamento. O Rio de Janeiro equiv� 

le a um cartão de visitas, leve, curto e gracioso; O demônio familiar 

diminui em graça e avança na discussão ideológica, embora seja uma pe

ça de algum movimento, graças a Pedro, Azevedo e também Carlotinha; Q

créditd j� J quase só oratória e discussão. Nas suas expectativas, A

lencar duaa, portanto; cada vez mais, a cada peça. Não tenho elementos 

para ésêla-recer de uma vez por todas por quê a ordem de apresentação 

das pâçâs fói esta é não outra; mas ela é muito sugestiva. E é quase 
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tradição, entre autoreo, ir do mais simples para o mal0 complexo em 

termos de criação ou de lançamentoº O Rio de Jo.neiro lembra muito o A

lencar de Ao correr da pena; um Alencar que jÚ tivera sucesso, q_ue agr� 
dara exatamente devido à leveza, à graça e ;ualidadeYconcênercs. O par� 
lelo se estabeleceu mesmo na época.·Nas �inas menores do Correio Mer

cantil saiu crítica da peça, na edição de 2/3 de novembro, embora data 

da de lº do mês (sem assinatura). Há elogios para "a verdade nos ti-

pos q_ue escolheu, simplicidade e viveza nos diálogos, enredo fácil e 

desfecho feliz". Chruna Alencar de 

"delicado e espirituoso. eseritor que ao correr da nena his 
toriava há anos neste mesmo lugar a vida e on feitos da :pÕ 
pulação da capital". 

-A mençao tem um sentido muito direto: Alencar começara sua coluna Ao 

correr da Eena no Correio; depois dele se afasta1"a, alegando que um de 

seus artigos fora cort.'.ldo :por ordem II superior". Mas o alcance da obser 

vação vai alén disto. Alencar transpôs para o palco, de certa forma, o 

seu sucesso na crônica. O Rio de Janeiro tem exatamente enta dimensão: 
# A • e uma cronica, graciosa e leve, de costumes. 

Mas não era q_ualq_uer crônica. Embora Alencar começasse pelo 

gracioso, e pisando em terreno relativamente seguro (o "seu" Rio de Ja 

neiro, que tanto descrevera como jornalista), punha ali desde logo a 

earra da sua intenção moralizante, além de outras. O Rio de Janeiro a

gradou, e logo saiu uma edição do texto; nesta edição saiu uma dedica

tória. A julgar pelos anúncios da imprensa, e pelo próprio texto da de 

dicatÓria, a edição da peça sait1. entre as primeiras•representações de 

.Q__degiônio familiar e de O crédito; de qualquer modo, a ded.icà tória. se 

adequa perfeita.mente ao espírito com que se retrata a Corte neste O Rio 

de Janeiro. Abre assim: 

"Uma noite vi-a no Ginásio; representava-se uma comédia um 
pouco livre. 

Veio-me o desejo de fazê-la sorrir sem obrigá-la a corar. 
Conservei al,:?;UI!l tempo essa impressão fugitiva; um dia ela 
correu aos bicos da pena, e cristalizou-se. 

Escrevi a minha primeira comédia, O Rio de Janeiro; logo 
depois O demônio fa.rni�, e u.l ti.mamente O eredi to que de
ve represe:1tar-ce em breve� 

Se alc;um dia pois eu for wn autor drrunático deverei uni
camente àquela boa inspiração; a glória e os aplausos 4ue 
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o pÚblico, do 8fJneroso, quiser dur a esons pobres produções
de minha int(�licêilciu, lhe pertencem.

A :Cl.or não se ubr:Lria se o raio de Bol niio a aquecesse e 
animasse 11• ( 1) 

'i\A� A dedicntória é para ulgué'm[oculta sob o tradicional disfarce 
dos três asteriscos. Alencar desenvolveu mais o tema do "rir sem. fazer

corar" no seu artigo "A comédia brasileira", publicado logo de11ois da 
estréia de O demônio familiar. Interessa aqui assinalar que, enquanto 
promessa de se manter um certo decoro teatral, se instilava, como gota 
de veneno no Paraíso, o processo de se sublinhar, a todo momento, os 
objetivos moralizantes do espetáculo teatral. Esta gota, no caso de O

grédito, se transformaria num oceano. Desde a origem se coloca o pro--
---- pÓsi to de "moralizar" o próprio teatro. Não se trata, é verdo,de, de u-

moralização piegas, fechasse ol11os ' realidade; si,11 de ma que os a mas 

moralização to.�n.asse palco , 
, +.. familiar. ma que o <!Ompa tivel COr:1 a e .. ica 

Há 
' portem to, no esforço 

A cenice dt� Alencar, um duplo esforço; ele se 
propõe a q_;J.e stã.o de co;:i.o adequar E! é ticR. fauilü=tr aos novos tc1.:1pos da 

socied::!de nacional; ao 1aesmo tempo, esta adequação deveria trazer em. 

u 

si a possi bilida,-le d? que 3. vida social - o ·teatro enq_uanto parte de

la se han1onizasse cora a defesa do sentimento fa.11iliar. U2..quela. dedi 

catÓria podo-se ler mais aleuma coisa: o esforço de Alencar, nela, é

mostrar como c1ue a sua inspiração é o 8Jllor casto, para usar uma expres 

...._ ·· �io condizente com os rendiU1ados deste teatro. Quer dizer, wn · an1or

bs.seado nas fron-l;eiras da família:. para am_pliú-lf, mas para não trans 

e,'·redi-la.s, em contrapartida. Rodrigo e EduarJo serão o aval, cada um a 

seu modo, desse a11or casto e do movimento d,� harmonização, sob uma éti 

ca una, do mundo familiar e da vida social· e.culturnl. 

t impm:-tar1te prestar atenção a algwnas �as palavras de Alencar 

nesta dedicatória. Lá em cima, desejo; no meio, boa_�j.�ração; depois 

a retórica das flores e dos raios de sol. Alencar fala do que, apaTen

temente, lhe vem do fundo da alma. O seu impulso para a cena nasce como 

se fora um sent irnen to: ven do fundo do indi vÍduo para a boca ( de cena). 

_Ora, a inspiração teatral imediatamente anterior. à elo auto-procl8mado 

realismo dramático, a inspiração dos românticos, era a dos sentimentos 

crispados, que opunham sentimento e razão, indivíduo e sociedade, amor 
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e convenção. O mun,'lo tcat.rul dqs rotn3.nticos é um mundo dividido, ras-

1 
, , [;alo, quo so encontra uma vag-:1 possibilidada d9 paz de espirlto na pr� 

m\1rssa d2 uma utópica outra vida. t verdade q1;1e esse romantismo chegara 
amaneirado ao teatro e u.s outras lides culturais brasileiras; nosso ro· 
mn.ntismo sempre teve um toq_ue quarentão, meio bombeiro antes de ser in 
cendiário, apesar do deno<f�do esforço de aleuns jovens. Mas os dilace
ramentos românticos faziam, de qualq_uer modo, parte do "nosso" horizon 

te, opondo vieorosOL1ente indivíduo e sociedade, inspiração e convenção. 

O que .AliJncar promete, na sua dedicatória, porta.ato, vai muito longe : 

é a reintcgra,ção da :perdida unidade entre indiv::fduo e o coletivo - sqb 

a égide do teatro moralizado e da moralidade bu_rguesa corrigida de e-

- ventuais equívocos, como a de confundir casamento e interesse, subme

tendo aquele a este. As flores e os raios de sci'l, no final, ·dão o con

veniente toq_ue natural à cena.tum toque meio ajardinado pela retóri

ca, é verdade; mas, en.fim, estamos num mundo que se sente urbanizado

a galope, e o próprio O Rio de Janeiro é expressivo neste ponto. Deste

esfor;;o de in·�egração, nasce uma nova imagem de "indivíduo" - ��jo mais .
2

a do que se opõe ao mundo da convenção - mas o.. de quem reintegra, em : ,
,,, __ 'J _ 

si, os wliversos do desejo, da emoção, da ética e do interesse. Se ·.-� em :,:., 
:.,"]; 

O Rio de Janeiro isto aparece em ponto pequeno, terá proporções medula ê3

res em Eduardo e será todo o ser de Rodrigo, em O crédito. 

2....]io de Janeiro, desde o ponto de vista desses problemas logo 

acima dü;cu.tidos, é un ensaio. rifas é um ensaio já bastante arquitetado, 
' . . 

t 
, mais do que parece a prJJI1eiro. vi.s a9 A peça e, ante:;. de mais nada, uma 

exibição à.e quadros exemplares sobre a vida na metrópole atribulada -

a Corte. Há mui to eisso de se apresentar o costume sob o â!4::,"11.lo do pi

toresco; é típico disso o fato de q_uem conduz essa visão ser o "recém

-chegado" - o estudante Ernesto. Enq_uanto paulista, ele é o recém-che

gado à. Corte; enquanto estudante, é o recém-chegado à vi.da em socieda

de. De ambos os pontos de vista é o herói inGênuo e inexperiente que 

precisa passar por um ritual de iniciação, onde será flagelado e expo� 
to ao ridículo, mas que "curtirá a sua peleº , por assim dizer, tornan

do-o apto a "matar o monstro" e conquistar a princesa. Como a comédia 
, ..., , e muito amena, mesmo, nao ha "matar o monstro". Ernesto o domestica, 



uimplcsmrnite, e o domentica dentro de si. O "r:.mor casto" que nutre pe

la pr.llila exorciza o pânic0 e o desprezo que nutro pela metrópole .. De 

resto, na pe�·sonac;ens desta, que o fl�1gelam 'no início, explorando-o e 

oxp'ondo-o ao ridículo, revelam seu lado "b01n 11 , ajudando-o, de alguma 

forma, no seu projeto de casamento com a prima. Quer dizer, a cido.de 

tem verso, e tom reverso, tem face "ruim" e fo.ce "boa". Ambas andam 

juntas, frequentemente, e d0pende da qualidade pessoal dO individuo a 

capacidade de distingui-las - o que ressa:lta a necessidade de adequa

ção entre ética e desejo, e o papel nuclear que a produção de cultura, 

nessa ifü�ologia, desempenha para essa re.:.integraçã.o. Mas isto é o bas� 

tidor de O Rio de Janeiro·; no :proscênio, outras coisas se agitam. 

De início, critica-se a admiração vulgar pelo Hio de Janeiro 
( 11 culpa dos foJ.hetinistas"}, pela Rua do Ouvidor e demais "maravilhas" 

da Corte .. Conhecer de perto é muito diferente do q_ue repetir ou admirar 

o clichê. Logo a seguir, vem o reverso, ou seja, critica-se a crença ,

também vulgar, de que então na "metrÓpolell i'udo é ruim ou incômodo.

neste sentido, de "verso e reverso", o caso de Da. Luísa é exemplar:

no prime.iro ato, ela ex1üora Ernesto com a falsa imagem de uma. familia

necessitada. No segundo ato revela-se o fundo de verda::1.e q_ue esta fal

sa imac;em ten: Da. Luísa é mãe oolteira, e o pai é amigo de Teixeira,

futuro sogro do nosso herói,. Luísa é caso extremo, mas esse m_ovimento

de vai-vem se dá com: todos. Ela mesma se dispõe a ajudar o namoro de

Ernesto e JÚlia entregando as cartas q_ue o primeiro manda à prima; o

vendedor d,� bilhetes vende ao rapaz um bilhete que será premiado; o a

migo que ll1e venc1e bern�fÍcios e ô apresenta a poetas dtJSocupados empre�
ta-Toe dinheiro quarnlo a necessidade surge e assim por diante. As per�o

nagens apresentam-se por "rótulos" q_ue as tipificam: o acbacador, o cha

to falador de pol{tica, o negociante de ações. Depo.is o rótulo se rela

tiviza; não que seja falso, necessariamente, mas é que por trás dele

há uma "segunda face" humana que se d.eve também exibir. Alencar apela

para um conhecimento mais profundo, mais Íntimo, mais "aconchegante"

da alma humana.

Este processo de vai-vem, de "rotulaee_rn" e "revelação" tem um 

ritmo binário: é na rua (do Ouvidor), na loja, na vida social que se 

conhece· o q_uadro da ci-:'ln.de em toda a sua multiplicidade, variedo.de, ri 
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quazo, e a5rcs:Jividad-�. Mu:1 é no. intimida,Je do lar que oe tra"'-l. o düÍ-

J.ogo ma.i.8 amiotoso, mala rev3lador. Na rua, na loja, na roda do cornér

cio, as perso:-iaJ'C;:18 exibem a su.u levi.-indade, confunlem o herói, flag� 

lam-no e delician o espectador. No lar, a9csar de al[;Ulnas estrepolias 

continu3.rem, o terreno é mais favorável ao herói. As mesruaD pcrcona-

0cns comparecem individual e res:r.1ei ton:JJnente. Todos continuam com suas 

manias e achaques, mas já não envolvem nen conftindem o herói; ao con

trário, aju:'lam-no, de uma ou outra forma. A vida urbana ali perde ve

locidaie,. o burb�r:Lnho de sa1Ju.rece e o que envolve a todos é o melodra 

ma arrroroso qt1;e se de se nltola na conYersade ira entre 1""'rnasto e JÚlia • 

Como pisamos o terreno d:.:i. comédia amena, tudo marcha p:::U'a a concilia-

..._ ção do himeneu con,reniente. Faz-se o equilíbrio entre a juventude es-
, . ,perta de Ernesto e a pachorrice seria de Teixeira, o futuro sogro. Ai

, ,a. presença do bilhete premiado e fundanental. Alem de dar uma pitada

de boa-sorte e wn ar benfazejo ao burburinho do Rio de Janeiro, abso!

ve Ernesto, por antecipação, de estar dan,.lo o 6olpe do baú na prima •
,

O detalhe e importante, pois segundo os ditame-s do teatro rec.lista fran

cês, que Alencar já adrairava através da .Q_Rio dr� cLaneiro, a riqueza da

família de modo nenhum poderia advir pela mulher, mas apenas pelo tra

balho do homem.

Não há caracteres marcantes na peça, só marc.g,d.os. Os casos 

mais curiosos, talvez por serem os menos batidos, são os de Júlia, Er 

nesta, Da. Luísa e Custódio. Júlia é ao mesmo teI!lpo esperta e recata-

da, sibilina e passiva. Seu. amo:r pelo primo passa ppr dar-lhe uma li

ção, para lhe con11uistar. o respeito, para além da estima e do desejo. 

JÚlia, entret2nto, está um pouco longe da esperteza traquinas das na

moradas das peças de Martins Pena. Ela age pela inteligêt1cia; é mais 

"política" e mais "sofisticada". 

Ernesto é o protagonista da compreensão do espectador. Estu

dante, é impulsivo, leviano, generoso·· e independente. Toma decisões 

e distribui comentários sem perguntar a quem; da mesma fonna distri

bui as notas da carteira. Seu caráter desempenado e jovem entra em co� 
flito com a Corte runaneirada, sofisticada, e ao· mesmo tempo apertada 

e lamacenta. 
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Da. Lu1.03. e o ponto fraco da moralidade bu.r�esa. Sua· si tuaçao 

é fruto do "pec�do"; pccau.o a. que Teixeira, por obricações de amizade, 

termina por enje_i tar. Sua presença dá a medida da ousadia de Alencar • 

Como já diose, o moralismo teatral deste não era do tipo a "fechar" te 

mas para a cena. ?,iãe solteira, pedinte, Luísa indica o quanto, para A-

1 
, � . , 

encar, e necessario mudar na moralidade convencional para que a inte-

�ação entre inJivÍd.uo e sociedade se torne um fato. 

Custódio, o veL�o sempre interessado na poÍtica, dá rit�o às 

correrias da Corte com sua pergunta insistente: 

"Que há de novo? 11 

Responde o esturlante, visitador da cidade, protagonista da co

média: 
, 

"Tudo e velho". (Ato II, cena 5) 

A resposta (um.a das tantas) displiscente de Ernesto tem sua ra 
... ,

zao de ser. Realmente, mu:i certo sentido, tuclo e veJ.ho: o doce himeneu 

dcu::ca tu.elo aos olhos do estudante apaixonado e resolve a sua convivên

cia com a cidade. Mas esta é o fato novo, no horizonte das personagens= 

a cidade e seus II sinto:ri.as dG UJ:·banidaclen . 

Esses sintomas são dois, basicamente: aperto e velocidade, ·ci! 

culação acelerada, de carros (que enlameiam Ernesto), de pessoas (os 

achacadores que o assaltam das mais diferentes maneiras), de dinheiro, 

...._.. e de palavras. Tudo aperta, na cidade: as pessoas se esfregam, os namo 

rados se espremeLl, os carros não dão espaço. Tudo gira com rapidez: os 

pedintes, os mendigos, os vendedo;ces, deixando tonto o protagonista. 

As falas também circulam com rapidez: no cortejo de pedintes e achaca

dores, dentro do circo urbano, o segrêdo é não dar tempo para o inter

locutor pensar ou refletir. A palavra é uma arm� de dominação - porque 

á. sobrevivência implica em "tirar de outrem". Entretanto, esse "tirar" 
- ,

nao e um roubo, pois passa pelo consentimento do outro .. Ernesto, embo•

ra estonteado, é quem abre a própria carteira.

Tui.bera cômico, há algo de perverso neste volutear da cidade em 

-torno de si mesma. E note-se: o que faz todos circularem com tanta pres

teza é o dinheiro, pois outro· não é o objetivo da maioria daquelas pea

soas. A.honrosa exceção, talvez, é o �elho Custódio, que assim mesmo
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deseja. gnn.hnr ••• o tempo dos .outros para si, como a resistir contra 

a velhice. Trêa sombra� acompanham pcr:nancntemente todas as personagens: 

a Pruçu do Comércio, a rua do Ouvidor, e a instituição do crédito, onde 

o dinheiro circula mais r.Ípido%e existe, e que serve para dndividar

o estudante e ressaltar o bom car�fter de Henriq_ue.
l.__"N\ � � 

A este bulício se opõe, comple� a casa de Teixeira, on-

de se desenrola o segundo ato: 

"Uma sala elecante ( ••• ) nas Laranjeiras, abrindo sobre o 
jardim". 

Ali se dão o calmo namoro na conversadeira, os passeios e arrufos de 

E-..cne sto e ,TÚlia. Há um certo bucolismo nisso d8 sala e jardim, nas La

ranjeiras, de r8encontro com a natureza - mas a natureza domesticada, 

já civilizada ( assim como a "natureza" humana)�- Esse espÍri to ajardin�. 

do, ele que Júlia é prêmio, símbolo e porta-v-oz, a tudo toca e transfi

gura. t com JÚlia no.espírito e com Laranjeiras no horizonte -

"Ernesto - ( ••• ) mas no meio desse vasto montão de�difÍcioe, 
encontra-se aqui e ali um oásis magnífico, onde a vida é 
um sonho, um. idÍlio; onde nada falta para a canodidade da 
existência e o gozo do espll'ito; onde apenas se forma um 
des2jo, ele é loco satisfeito. Vi alguns desses paraísos 
terrestres, minha prima, e vivi três meses em um deles, a
qui nas Laranjeiras, nesta casa". 

(Ato II, cena 9.) 

q_ue Ernesto transfigura tudo o q_ue viu. A confusão se torna prazer, 

quebra da monotonia, os achaques passam a ser uma oportunidade para 

g_ue se caracterize a "generosidade" dos g_ue têm dinheiro, e assim por

diante. 

Com tais variações no ânimo do seu 
-

protagonista, a peça nao a-

firm� q_ue a cidade seja o céu, nem o inferno - apenas sublinha g_ue céu 

e inferno são categorias morais da personagem, dos homens) e q_ue, por

tanto, é no interior destes q_ue está a chave das q_uestões. 
. 

, Pela leveza e pela movimentação, O Rio de ,Janeiro e, das peças 

de Alencar, a g_ue mais se aproxima das de Martins Pena. Mas há diferen 

ças apreciáveis entre elas, que esclarecem alguns dos propósitos dram� 

ticos do primeiro. Estamos longe da percepção g_w.ise cruel que Pena tem 

da :nesquinharia humana, das mediocridades ambulantes. A mediocridade 



aparece? nao pec;as de AL}ncar,. cm aleumaa das person:1.�cns de .Q__Rio ele 
J 

. 
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' anc-iro, u em ou ruc, como o zev,':!ü.O -3 _ 1�mon10 _ ar:n _ 1:.tr; mas e u.11a 

med_io,!rldade t,·::tnbém encalanacla, mais bcLl falante, maio blasé. o q_ue sig 

nifica que o "Rio de Janeiro" de ambos é muito diferente. O de Pena é

muito diroto, é mais suburbano, está muito próximo da roça, da grosse

ria, da luta mesquinha pela sobrevivência. O d,:i Alencar é mais refina

do, mais co3mopoli ta, mais ,; civilizado". Há uma distância cronoJ.Ócica 

apreciável entre ambos os "Rio de Janeiro"·: Pena, década de 40; Alen

car, década de 50, já inJ.o para seu final. m.f uma distância histórica 

e social também apreciável entre o agitado mundo da Re.sência e o sóli

do conservantismo do Segunlo Império, mesm.o em seu começo. Mas há tam_-

'- bém uma diferença mui to grande q_uanto ao tipo de dra.111aturgiao Alencar 

visa o "bóill gosto", o refinamento, a distinção. Esse teatro, ou esse 

"Hio de Janeiro" que Al8ncar põe no palco visa direta:aente 11melhorar 11 

o GO:::to do público, ou procurar mesno um público mais·seleto que tenha

p�rões estéticos sofisticados e finos. Mesmo a facilidade, a leveza,

no teatro de Alencar, é uma fac.iliclado distinta. O �2... de _Janeiro é o

Rio de Janeiro da "boa s0Giedade11 
- ou pelo menos aq_uele projetado pa

ra ela, por ela. 

Quer dizer, a d:i::"amaturgia de Alencar, além de colocar em. dis

cussão a reforma da mentalidade :pa triareal para ad·3quá-la aos novos 

tempos; aJ.ém d; colocar em d•3bate esses mesmos "novos tempos 11 e· sua ins 

tituciona1izaqão bure,iesa, tinha na mira a formação do "bom gosto", do 

refinam.ente-, de ideais estéticos condizentes com os "progressos da ci

vilização 11 . Desse ponto de vista a marcha da civilização se revela, e� 
tão, ":progresso", se convenientemente articulada, ou manipulada, :por 

uma elite - do gosto, do. ética, da estética .. O "Rfo df.3 Janeiro" de Pe

na, ou algo semelhante a ele, não havia "desaparecido", ao tempo de A

lencar. Mas o 11 pro5resoo" da nação e da Corte :punha no horizonte trans 

formações substanciais no go3to, nos hábitos e nos costumes das elites 

dirigentes. J1; a formação desse ;:;osto, é a discussão desses hábitos e é,

a descrição desses costumes e de tu:io q_ue gira eu.torno d,::iles, que o 

teatro de Alencar põe em cena,. no seu momento de partida. 



4. O r1ue é o cas.'.lfTlcntq_?

"Decerto; devcmo-noo todos à pátria e à humanidade. 
Uas, acredita-me, a primeira ocupação e a malD séria 
do homer:i é a sua felicidade cloméstica. Não hÚ neste 
mundo mais saLrrado sacerdócio do que seja o do pai de 
família; ele assemelha-se ao Criador, não some:tte qu� 
do reproduz a sua criatura, mas quando desses anjos 
·( entra Ri ta com Iaiá) que Deus lhe envia, ele prepa
ra as futuras t1ães e os futuros cidadãos. t só depois
de Cllillprida esta santa missão, que temos o direito de
dar a outros misteres as sobras da noa:a almau .

(Ato II, cena 12) 

Esta frase resume o sentido da peça •. Ali estão quase todos os 

ineTedientes;do cas3Il1ento, in�lusive seu papel cívico. Quen a diz é o 

:protagonista masculino da intriga, Augusto Uiranda, 36 anos 1 alguns de 

casa-rnen to, polÍ tico de fa.111a, dignidade e sucesso. Ri ta é uma escrava; 

Iaiá é :filha de Augusto. Awsusto assim fala a Henrique, seu irmão me-

nor ou sobrinho (1), que� ele ama como a um filho. O momento- é partic� 
larmente delicado: o seu casamento está praticamente desfeito, não por 

qual:i_uer fato real, mas por gestos levianos dos cônjuges, que ambos te 

rão de resgatar, pelo sacrifício, para poderem recompor.¾ião e;�fi;n 

ça. A personagem fala, :portanto, com conhecimento de cau�a, com a aut� 
ridade da experiência e com a aura da sacrifício. Nos quadros da comé

dia, nada mais convincente. 

A comédia O que é o _casamento?chegou aos palcos da Corte em o� 
tubro de 1862; cinco anos, portanto, depois da estréia de Alencar no 

teatro. A representação se d,:u sem identificação do autor, estrategic� 
mente escondido atrás de três asteriscos nos anúncios de jornal. 

"Em ensaios para estréia do distinto artista Joaq_uim Augus
to. a comédia em 4 atos, original brasileiro de***, inti
tulada 

O QUE t O CASAMENTO 

(Diário do Rio de Janeiro, 21/9)

"Ensaia-se, para subir à cena por toda esta semana, a comé
dia em 4 atos, ori�inal brasileiro, produção de um dos nos 
sos mais distintos vultos literários, intitulada 

O QUE t O CASAMENTO 
( idem, 1/10) 
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lnão Tal fo1,nu de anonimato, era rara na Corte, fosse no palco ou em

outro gênero artíotico. T:::InbÓm não era raro que ela pouco ac.liantasse • 

:Poi o que sucedeu. SeGU-11.d.o depoimento de r,:achado de Assis, na crítica 

da peça que publicou no mernno DüÍr.i.o do Rio de Janeiro, em 27/3/1866, 

"( ••• ) O n.utor, apesar de ser o. obra bem recebida, não a 
pareceu, nen então, nem d,�pois; mas o público, q_ue é dotadÕ 
de uma admirável perspicácia, atribui� peça ao Sr. J. de A 
lencar, e a coisa passou em julgado." 

Depois, afirmando que não h�t cabimento em imaginar outro autor: 

"0 meio simples de resolver a dúvida é dar a uma Órfã tão 
bela um pai tão distinto". 

Machado dá como razão definitiva para identificar o autor da 

'- peça a II semelhança ;fisionômicaº que existe entre O que é o cn.sa..'ll.e�to?e 

as outras peças de Alencar. Semelhança fisionômica, , ai, significa que 

esta cot1édia "reúne todos os caracteres do estilo e do sistema dram.áti 

co" de Alencar. t verdade; Alencar exercita, nesta comédj_a, todas as 

habilidades e todos os defeitos q_ue aprendeu nas anteriores. 

Está presente nela o esq_uema da dupla intriga. Há doi9 pares 

aoorosos: J,liranda e sua muTher Isa bela, ou Bela, de apelido; Henrique 

e Clarinha, pri.�a (ou irmã) de Isabela. O prLneiro, principal, está ca 

sado desde o início da peça; o segundo par se co.sa entre o primeiro e 

o segll.i1.do ato. As linhas de intriga de ambos os pares são anáJ.ogas, e

'- ar.1bos tên a união ê,,neaçada pela presença de q_uem 11:achad.o identifica co 

mo um "gari.eru'-io indesejável", o jovem Sales, desfrutável, ousado, a coE 
tejar mulheres cam1Jas nas barba:J dos respectivos maridos, o tipo do 

dÔ.ndi nanorador, persona.::;em d9. moda, possível candi,la to a depti. tado ;pe

la "província da rua do Ouvidor", secund�dito ferino de Clarinha logo 

no pri�eiro ato. Por esse lado a construção da peça se assemeJJ1a à de 

O d,3mÔnio far:tili'.E• 

Há outras semelhanças. Miranda lerabr.a a sisudez de Eduardo e a 

seriedade de Rodrigo, de O crédito. Hcnri�ue carrega a lado brejeiro 

de Ernesto, de ,Q_Ilio de Janeiro, mais a leviandade inicial de HipÓlit� 

também de O crédito; mas é sério e honesto, como Alfredo, de O demônio 

familiar. Bela, na quietude do seu sofrimento, amplia a grandeza de e� 
rátcr que já se fazia sentir na Henriqueta de O demônio fa11iliar. Cla-
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rinha lembra a leveza, a craça de Carlotinha. Sales lembra A?.cvedo. A 

preoença dos eacravos dá a côr lor�al - como o próprio Uachctdo a::;::Jinala 

na sua critica,. Outros pa.ralolos cert8nwn.te sorüo possíveis. Podemos 

qu.asc com certeza dizer que! est::unoo diante das personacens de 1857, só 

CJ.Ue resumidas, depuradas e ••• mais· velhas, jÚ casadas, às voltas com 

problemas que alcuns anos antes erom. apenas uma promessa. 

Ali:�ncar também repete ac1ui o car��ter de pregação q,ue a pala-
� 

vra assume, freq_uentemcate, no meio dos acontecimentos, interrompendo 

o fluxo da intriga para dar lugar à-oratória para a platéia. Miranda -

que, co�o já disse, é político - é especialista nisso; mas - e aqui e� 

tá uma novidade, Bela tru:i'ÓéB toma a palavra� E a exerce com não menor 

- verbosi:lade do 1:iue o r:1arido, enaltecendo, pelo lado feminino, as (]_uali

da:les verdad.eiras do "bom casamento":

"O amor que r,roduz o ciúme e as contraried'1cles, Clarinha, é
uma excitação, q_ur� passa deixa.ndo a fadig_a, o tédio e às 
vêzes a dúvida: o amor QUe vive da confiança é uma afeição 
calma e doce. Há ocasiões eu que parece fugir; mas volta 
sempre pela atração ir.resistível das recordações puras". 

(Ato III, cena3) 

Um exemplo basta. A novidade não está em q_ue uma mulher defen� 

da o casamento, ou ta::1bém se manifeste sobre os assuntos do dia .. i q_ue 

Bela o f,�z d:; igual _.para igual e:m. relação ao marido; ela é tão :protago 

nista, ou mais, �ua.�to elG. E o q_ue segura as pontas nesse casamento 

._. posto em qw�stão é, sem dúvida, a inabalável firmeza do seu caráter. 

Miranda acredita na confiança mútua co::no o alicerce do casamen 

to. Entretanto, um acontecimento Bus:peito põe um.a dúvida avassaladora 

no seu espÍr:i to. Ele sur_preende Bela, em hora inadequada, em entrevis

ta com outro homem, que ele não chega a id�ntific�, e que foge. Enfu

reciào, Augusto arma duas pistolas para matar a mull1er e logo depois a 

si. Iaiá, a menina, entrando nessa hora augusta, sa1va o duo dos bala

ços. A vida dos dois prossegue, em meio a grandes martírios. Bela não 

diz q_ue:c.1 era o r:1isterioso visitador, pois este era Henriq_ue. Bela te

mia ferir de morte o marido, além de achar �ue este não Toe daria cré

dito. l\Uranda pensa que era Sales, e tem vergonha de si mesmo, por re

conhecer q_ue ama ainda a mulher. A seus olhos, o fato de amar Bela mes 

mo depois do "ato vil" que ela "cometera", o cobria de vergonha : um 



amor envergonhado, pois· era por mulher "v0rgonhot:m". 
, -

Uma flo:::::- c.'.11.Ja no cho.o, que untes eotivera na posse d.:; Sales, 

in:lica o suspeito, pc..ra r.i:i.randa. Sua dúvida vai a ta.l ponto q_ue lá pe

lo oeGU11dO ato ele· quer saber, da esposa, Quem era de fato o pai de 

I 
. ,

aJ.a: 

CENA XIV

r,1iranda (vo1tanc1o-ce, vê Isabel) - Senhora! Eu lhe suplico! 
Uma aúvid2 horrível! 
Is:1bel - Oh! Por piedade! 
Miranda - Esta menina ••• 
Isabel - Cale-se! •••• não vê q_ue me está matando? 
l\Iiranda - t . . .  t minha? ••• 
Isabel - Eu sou pura, Senhor! Juro! 
Miranda (respira) - Ah! ••• (Ane,u.stiado) Mas q_ue vale o jura 
mento de quem esqueceu o mais santo! ••• 

A dttvida de !.�iram.la vai estrangulando a vida de Isabel, até 

que no final do IVº e Último ato ela está realmente sem vontade de vi

ver. Entrementes, o ariaixonado Henrique vivera outras paixões; seu afe 

to por Cla.rinha o "curara" dos sentimentos anteriores, e se transforma 
• 

ra em amor, graças tanbém a discretas intervenções de Bela. Henrit1ue e 

Clara se casam, mas ele termina por se dedicar mais a caçadas do que à

mulher� Repete, de outro mod.o, e com outras motivações, o equívoco in! 

cial de L1iro.nila que, embora falasse mui to bem sobre o casamento, tinha, 

na política, um poderoso: concorrente para a convivência.doméstica. 

'---- Graças a tal descuido, o Sales se insinua novamente na vida dos quatro; 

daí surge novo incidente. Clarinha, levianamente, decide pregar tnna pe 
I -

ça no marido, e finge m�rcar un encontro com Sales em cabana apropria

da. HG11riq_ue acredita, e lá vai de carabina em punho� Mas Bela to.mbém 

acredita, e vai lá salvar a amiga. A carabina dispara, meio por acaso 

(nesses casos, nunca se sabe) e Bela desmaia (mas na hora não se 9abe) 

nos braços de Miranda, que lá acorrera para evitar desgraça maior. Vai 

daí que Miranda acusa Bela de ter ido lá salvar não Clara, mas o Sales. 

Mais uma pedra no caminho da pobre sofredora. Mas o tiro dispara pelo 

final do terceiro ato�sem dúvida apressa o desenlace: tudo vai se es

clarecer. Henrique cura-se de suas novas leviandades; Clarinha termina 

de vez com a prosa e as intenções de Sales. Depois disso, Henrique tem 

uma conversa es,c1arecedora com Isabel, onde ela conta o inferno em que . 



sua vida. se trunoformaru, e ele rememora u noite em que viera se declu 

rnr a Bela. Miranda, q_ue já in. partir para a Etu·opa, fazendo lá o cerni 

teria de seu� sentimentos e de seu corpo, ouve tudo, atrás de.providcn 

cíal porta. Perdoa· He111·ique, abraça Bela, que novrunente de s.."llaia, mas 
-

desta vez de felicidade. O novo desmaio dura pouco, e os abraços sao 

de todos os diretamente envolvidos no encontro amoroso, Iaiá à frente. 

A ação se· apóia no jogo desses q_uatro caracteres: Miranda, Hen 

riq_ue, Bela, Clarinha. Nenhur.i é mau, todos tem. eq_uÍvocos. !,:iranda ve 

cln.ro q_uan;lo olha para o casamento, eenerica.rnente; mas se deixa arras-
. 

'tn.r pelo pri:neiro sentimento q_ue lhe vem a cabeça no q_ue se refere ao 

seu casa�ento. Se diz q_ue se deve conviver no lar, anJ2 fazendo polít! 

ca a horas t:1rdias. Sle mesmo. arma a aral)uca - da qua desconfiança, dei

xando Isab�l só, no dia fatídico, contra a vontade dela. i dessa form.a 

q_ue Henri.1u.e tem oportu.nidade de uma entrevista a sós, também contra a 

vontade - ou pelo menos com a relutânGia - de Bela.. Miranda também pa-

ga, ao longo da peça, por ser mais crédulo em relaç�a seus sentimen...; 
• 

' ' iv 

cegos po"!' natureza, do q_ue em relar;ão a es1)osa e a razao. 

Henriq_ue e Clari.nha são levianos. De certa for-u1.a, tanbém. se 

d 
. H . . . eixam.arrastar pelos pr:vaeiros sentimentos. errr-1.,1ue, pr1nieiro, por 

sua paixão "infantil" por Bela. Depois, porq_ue se enamora por pacas e 

pe�dizes acoita.elas em horas mortas e lugares err10s. Clarinha arma o g� 
tilho do caça1or im:petuoso ao "brincar 11 de paixões ocultas ca:n. Sales, 

e q_uase provoca a morte real de Isabel. Também se d:üxa arrastar pelo 
, 

,sent��ento de vingança contra o marido. Isabel, por sua v9z, t��bem se 

equivoca, expondo o lado fraco do caráter feminino: sua. paixão· mater

nal por Henriq_ue faz com que ela seja condescendente em demasia com e

le; além disso, no Ato II, cena 10, quando falá. para Clarinha sobre o 

caca�ento, re�onhece que o primeiro amor pelo marido morre no primeiro 

ano, quando muito, ao se deixar o sonho romântico, distante, para se 

cair na realidade do iia a dia. ·Diz que isso acontecera com ela, q_ue 

só a filha preenchera a sua solidão, e q_ue através dela é que consegu_:!: 

ra construir um novo amor pelo marido, agora escuda:lo pel.Q.. "estima, res 

:peito e admiração"• A diferença inicial de Bela em relação aos outros, 

portanto, está em que, se ela tem problemas e dificuldades, os reconhe 



ce limpamente como tai:J� O ladQ frác-il do cnrú'.ter feminino revela seu 

lado fort 11. t eotc dcdic11.1·-se àa intimidades da alma hur::ana, co:n sim

plicidaue e cl:1.rc2a de vi8Õ.o, que reforça Be::J,.a em sua decisão de eape

rar, esp�rar e espern.r. A presença Jc Iaiá dá o esteio para q_ue este 

t - d , . casamen o nto esague em crlllle. 

No centro desse quarteto está Sales, com seu mundanismo, semCJ 

bilhetes, suas flores, s,as seGUndas intenções, SUSI. vontede (mais do 

q_ue realidade) de viver uma vida "livre" e isenta de convenções. Isen

ta não: viver por debaixo delas, por assim dizer. Ao redor do qu:.u·tetq 

as personaG"ens secun:i1Írias - Iaiá, já mencionada, Alves, amigo de r.Iiran 

da, celibatário, que serve de contraponto ao caráter do primeiro e pr� 
pi eia a Bela ocasião de demonstrar sua leal:lade ao marido mesmo na ho

ra adversa, e Sique ira, pai da he�oína. Os e ncr·avo s - Ri ta e Joaquim , 

da Senhora e do Senhor - dão a indispensável côr local, assim como em 

outras peças de Alencar. Também servem de ponte entre ambos quando as 

comunicaçõ-2s estão totaJ.mente cortadas, d2monstrando, mais uma vez, co 

mo a insti t-.1.ição do. escrnvidão, sobre as boas ou más intenções indivi

duais, d.ificul ta a "hora da verdade" para a f.'.:JUÍlia. No horizonte, a 

q_uestão da prorriedade sublinha a tonalidaie burguesa da camélia - já

g_ue uma das razões q_ue retarda r,Iiranda em abandonar Brla é a obrigato

rieda.:e que sentia de restituir o dote que recebera.· SÓ nas transações 

para q_ue isso se torne possível leva um ano; o q_ue au...rn.enta o sofrimen

to de todos. Ao :mes:no te::npo, essa questão d.o 3.ote, que enaltece o car! 

ter de IJirDn.Ja, já que o ho::nem ..t1ada deveria dever à •muTher senão a de

dico.c;ão, propicia a oportwüdade a que Bela com.etc.. maü-1 uma dignidade 

exem11lar. Alves, amigo de I,1iranda, que certa vez salvara Henri1ue do a 

fogamente, precisa de dinheiro. rJiranda deseja emprestá-lo, mas não 

quer tocar na fortuna da mulher. Esta, na frente de ambos, a cede nov� 
mente, agora não mais como dote, mas como dinheiro livremente doado. 

Este ritual se cumpre na cena 7 do Ato III, e é dos acontecimentos cen 

trais da peça. Assim como a dúvida é cauterizada no espírito de Miran

da através do seu exercício, o dote, riqueza atravessada na garganta 

do oas8lllento por amor, também é cauterizado e vê expurgado seu caráter 
, , , , ,-li de golpe do bau, atraves d�ssa troca de dinheiros para ca e para la.� 
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importante corr.preencler ioso: utrn.vés do e;esto de Bela o dote se trans-

forma de fato em ri1ueza comum. Pois é através desse mecanismo que a 

convenção elo castunento se hwnaaiza, e se tor.Qr.t a lec{ tima dl�posi túria 

do3 sentimentos e d:1s paixões humanas., t através disso que o ca::w.men

to deixa de ser artificialidnde imposta para se tornar ºunião real" • 

Nessa Ótica, o q_ue é o casc:mento? t a purgação d:i dÍv:Lda, e da dúvida. 
, A ' 

• 
I 

ne ce ss.:1.rio por a prova as in tenç Õe 3 de todos. De certa forma, tambem 

da dívida nasce a dÚvidu, pois é o marido q_uem deve à mu.Ther; isto a 

faz Senhora onJe deveria haver um Senhor. E faz do Senhor um devedor, 

um homem em posição "fraca", contrária à sun"natu.reza". E a superação_ 

da dúvida paga a dívida, pois da p1·ovação renasce o casamento, as-

sim como do dote saem as posses comuns. Eis como para Alencar, o capi-
, tal, dcpoio de escrever torto, e reescrito certo, por linhas tortas. O

ce..sa::nfJnto e a propriedade são "regenerados" e "regeneram." os homens • 

?udo isso converge para a inteireza ética de Bela, cuja lealdade é ta-
.1,., f .1.. t . . , � , � m��u1a �ue en renua e derro· a, sem disparar um tiro, soa craves ua espe 

, ra, as dezconfianças as:peras do marido.

"••• essa coragem só a a.á a consciência pura" 

(Ato III, cena 6) 

diz ela, em caus2 pré�1ra. Pa?a novos tempos e novas q_uestões, 
'-./ 

se faz mister uma nova consciência, QUe neutralize a cegueira dos sen-

'--' timentos e das paixões a descoberto. Que se baseie na lealdade, na con 

fiança, na boa moral; nem�a confiança desbragada na mundanidade, nem

no confronto a todo custo com as convenções da sociedade. t isso oca

sa.menta, e sua forrnação cívica a que aludia o pobre AuQ.1sto. 

Por aí poderia ficar a análise desta coraédia, para o nosso uso, 

se ela não apresentasse curiosa tensão formal �ue também pode lançar 

alGrur1a luz sobre os conflitos das pe::-·sonagens e sobre um dos tema��ue 

viemos tratando; a formação, no teatro, de um projeto de teatro nacio

nal, de cultura nacional, e do imagem do dever-ser da nacionalidade. 

Já se falou, antes, em relação ao teatro realista, francês e/ou brasi

leiro, em "comédia com subtons dramáticos". Em O que é o casamento7 en 
_ _. ___________ .) -

tretanto, esse jogo chega me$no à tensão. Há elementos de comédia; há 



outros, cntretanto,quo pn:rccem, pelo menos à primeira viota, próprios 

do drQ.ma. Uma pal:1.Vra �ob1�e isso. 

No século XIX, a conérlia descrevia o q_uotidiar10, assim como o 

fizera antes (2). Os rrn:iâ.nticos tentaram fu6ir das regras clássicas de 

conposição teatral, baseadas na separação dos estilos, na manutenção 

das unidades de tempo, açüo e espaço e na s�ão rt'.eida entre o mun

do da tragédia e o d•1 cooÓdia. Pro1mseram o drruna, inspirado na tragé

dia un:pla e envolvente de Shakespeare, não como mais um gênero, ao la..:. 
... do dos outros, rna.s como Uiil genero q_ue superasse a antiga dicotomia, 

, t , . ... . reunindo, num iso espaço, o rasico e o comico, o sublime _e o grotesco. 

Entretanto da teoria à pr:Ítica vai certa distância; e para q_uem olha a 

-- produção teatral do século XIX o q_ue se vê é que de fato a tendência 

do drama era a de tornnr-se um sucedâ.r:eo da trasédia, ainda q_ue eivado 

de subtons q_uotidianos ,1ue fugia'll ao repertório dos clássicos, enquan

to a comédia pro,3seguia, soberana, o seu caminho. Na verdade o drama.-,-

se tor.!1ou ura sucedâneo d9; tragédia porq_ue, a par das q_uestõ�s dr� subtons, 

de prosa e/ou verso, de unidades e verossimilhanças, a sua ação - o 

seu mito, para usarmos termo arca�otélico - continuou a ser do tipo

trágico. A ação do dra.'Ila continuou a se dar era torno de uma queda; de 
, . ' , heroi ou heroina; e ela continuou a ser encenada do ponto de.vista des 

te q_uc cai, ou q_ue se vê, por razão superior às suas forças, embora pos 

- sam até estar baseadas em peculiaridades do seu próaWo caráter, excl:f

do da sociedade de que fazia ou desejava fazer parte. Sigo aq_ui ,o cami

nho de Northrop Frye, na sua Anatomia da Crítica:

"Há também uma distinção geral entre ficções nas q_uais o he 
rói se isola de sua sociedade, e fiçções nas quais ele se 
incor1)ora nela. Esta dis �inção é exprimida pelas palavras 
"trágico" e "cômico", q_uando se referem a aspectos do enre
do em geral e não simplesmente a formas de drama". 

(3) 

Quer dizer; em termos práticos o drama incorpora elementos ca

racterísticos da comédia a uma ação q_ue permanecia tendo um sentido 

"trágico". Há uma linha divisória entre tragédia clássica e drama ro

mântico também no tipo de conflito preferencialmente enfocado e no mo

do de organizar os caracteres dos seus protagonistas. Os românticos o� 

punham indiv:Íduo e sociedade de maneira irremediável - de tal modo que 



ensa opooição gerava, no indiv{duo exposto, uma divisão irrevoroível 
de seu Ger, entre scnt:i.mentos diferentes ou diverc;enten. Tão irrevers! 

vol era essa divisão, q_ue a recomposição do ser, q_uanllo se a.,Jento.va., pa 

ra ela, só seria possível numa outra vlcla, freq_uentcmente alé;:n-túmulo 

ou além-portas de al� convento. Pensemos, em �.b.rion Delorme, exemplo 

g_ue será uiscntido ma.L:1 tarde, com .As asas de um_ anjo. A tensão entre

o se prooti tuir e salvar o amado, ou manter-se pura e 11 causar 11 a sua
e' 

norte característica dessa visão esgarçante do ser, q_ue consiste 

num jogo c.ie vai-vem entre um polo e outro da personalidade até q_ue ela, 
e'Ji'/ , . no limite, desfalece, morre, se esvai do mundo. A personaosl!I classica 

é mais sólida. Seus conflitos freq_uentemente se dão entre zonas dif'e

rentes de seu ser, entre sentimento e razão, ou lealdade e amor, dever 
· ,.. 

r 
� ' 

1' · 
e paixao. tas sua açao ter.1 w-.o.a firmeza inabalavel. A :personagem e: ass� 

ca t2.1nbér.:1 enfrenta tensões em seu ser; pensemos em Tito, de Berenice 

(de Racine) jogado entre seu dever como chefe de Roma e seu amor pela 

rainha estrangeira; ou no Horácio mais velho de Les Horaces et les 

Curiaces, de Corneille, q_uan.Jo mata a irmã porq_ue esta chorava mais 

seu noivo Cu.riácio do q_ue os soldados romanos e i:nnãos seus. Mas sua 

resposta é inteiriça. Quando Horácio mata a· irmã, é todo ele que mata; 

assim quando se arrepende. A queda da personazem clássica envolve pelo 

menos algu,"Ilas vê ze �· uma e spé e ie de II cair em si 11 , de· "reconhecer a ra

zão11 . O romântico, por outro lado, é um ser dividido; vive a 11 desrazão 11

do mundo, e fora desta é q_ue encontra a nsua" razão de ser. 

Este jogo de contrários na aJ.,ma humana, que·os românticos pu

nha� ou atiravam sobre o palco, conforme a maior ou menor pressa de 

suas composições, provou-se demasiado para o gosto de uma sociedade 

q_ue, após os ardores revolucionários dos fins do século XVIII e as con 

se�uentes febres napoleÔnicas (ponha-se aí também a independência das 

colonias americanas), se aburcuesava rapidamente - tão rápido quanto 

cada vez mais rápidas giravam. as rodas das indústrias e q_uanto cada vez 

mais rápido a burguesia perdia seus ardores incendiários e tornava-se 

bombeira. Este é o pano de funclo do surgimento do teatro realista fran 

cês,· e também da sua "comédia de subtons dramáticos". O teatro realis

ta surgiu de um drruna, na acepção plena da palavra - A dama das camé

lias, de Dumas Filho. Logo depois, numa espécie de recuo, sureiram as 
-
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peçan de Totile Au.:;ier, :pura dar excmplo,e outras do próprio Duma3 Fi-

lho (como L,'l oucotion tl 1 ar.rrent) que vão ·.iproxim::!ndo o teatro dos va-
, . -lares bure;ueses e q_ue focerlizam·- uma especie de rc,�eneraçao da riq_ueza 

através da ética e ·ao trabalho. A regeneração da socieJ.ade burguesa, 

11ortanto, é o pano de fundo de tanto reencontro entre amor e ética. Da 

mesma forma,ªnovu m6lo..nge entre drama e cor:1édia tinha por pano de fun

do, em muitns peças, a tentQtiva de incluGão, no mundo da cultura, dos 

valores burgueses. A leitura d8 uma peça como Le Genclre de 11. Poirior, 

de Tolile Aucier, é convincente,ªesse respeito. A peça consiste nur.1a r� 

lei tm·a, agora do ponto d.e vista bu reuês, do Geore·es Dandin, de Uoliere. 

No final, há uma ampla vitória de 11. Dandin-Poirier contra seu genro a 

ristocrata,c.mante do Ócio e d3:s aventuras (ainda q_,_ue não muito sérias) 

extra-conjugais. O estro do teatro realista, portanto, seria o da in

clusão; seu enre.Jo propício, se me permitem a expressão, seria o cômi

co, na acepção de Frye que, se vai alén do teatro, também se pode apl! 

cara ele. No caso do teatro de Alencar já vimos como, por sobre este 

universo li ine:ludt�nte"' se assentava outro: o da inclusão da. sociedade 

nacional, ou daquilo que ela deveria ser, no concerto das naç3cs e nas 

benesses da civilização. 

O r1lle é o casa,,uento? tem cenas de forte intensidade dramática. 

l',Ii�é.UVla carreganc:!o as pistolas, entre frio e desespero.do,· para se ma

ta!.· e à esposa; Henri�1u8 cor:i1endo atrás de Cln.rinha de carabina em pu

nho; Bela caindo desmaiada (mas o pÚblico supõe q_ue ela está morta) 
, , nos braqos do marido depois de ouvir-se um tiro; Lliran.da 3m duvida so-

bre a paternidade de sua própria filha; Bela dizendo g_ue vai morrer de 

des5osto e sofrimento. A distância que nos separa do drama é a distân

cia q_ue separa o dedo do gatilho, ou os milímetros de desvio no cano 

de uma arilla que fazem com que ela erre o alvo por metros. Um toque a 

mais e estaríamos no terreno da queda, do vazio, do desespero, da mor

te por equívocos e convenções, do e�amento do ser a que nos refe

ríamoo antes. Na borda desse precipício, junto com Miranda, está; con

fo:!'lne menção direta da peça (Ato IV, cena 6), o mouro de Veneza, Otel� 

SÓ q_ue Otelo cai; e Miranda não. Miranda é "salvo" pela inteireza éti

ca da esposa, que faz com que ela revele a verdade, inadvertidamente, 
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no momento propício, o rião no mame nto errado. O que enta em JO[jO, nes-

te O (lUl; é o cc:w;irncnto! é, claramente, uma relei tura da própria tradi

ção dr.:unática, e do.s paLx:Õos hu:nanus vistas a. través dela. Esse teatro 

é ambicioso; ele não �ucr refor,nar apenas o teatro, mas sim os homeruJ 

e sua natureza. Mas é verdade que t:J.mbé::n quer reformar o teatro. 
, li 

" ••• a imaeinação procura no mundo o que não acha na fannlia ... 

diz Dela em conversa co� Clarinha (Ato II, cencjl_O). Neste mundo está o 

teatro; e .na peça estão dispe�c>sos todos os elementos que fazirun a ri

quezo. da imactnação rom�ntica: os bilhetes, as flores denunciadoras, 

as falsas pistas, as pistolas, os suicídios no horizonte, os sentimen

tos convulsos, as paixões fogosas da juventude, os encontros furtivos 

e as fugas pela janela. Tudo isso sacode vigorosnmente os alicerces da 

família; mas a sentença já estava dada. Logo no pr.üneiro ato, primeira 

cena1 diz 11iranc.la ao celibatário Alves: 
, , , "O caséUilento, Alves, e o que foi entre nos ha algum tempo a

maçon...'1..ria, de que se contavam horrores, e q_ue no fund.o não 
passava de uma so�iedade inocente, que oferecia boa pales
tra, boas ceias. Há dois prejuízos muito vulgares: uns su
põem que o casa�ento é a perpetuidade do amor, a troca sem 
fim de carícias e protestos; e à.ssustar.--i-se co� razão dian
te da perspectiva de uma ternura de todos os dias e de to
das as horas". 

Retruca Alves, rindo: 

"Na verdade é desanimadora; sobretudo nesta época de vapor 
e eletricido.de." 

( 4) 

Depois Mirand.:::i. fala do seo1ndo pre ju:Czo, que confunde casomen'to e gue!: 

ra dor:iéntica. r.ías o abre-te sésnmo já está do.do: o mundo das paixões 

desenfreadas ou da guerra aberta às convenções deve ser superado, q� 

do se tem no horizonte vapor e eletricidade. Este grupo de personaeens 

ascende, portanto, do mundo conturbado das paixões e sentimentos cegofi 

um tanto infantil, ao mundo sereno das paixões e dos sentimentos adul

tos: por isso a peça permanece comédia, embora carregada nas tintas. O 

destino das personagens, o desfrutável Sales à parte, é a integração. 
, &e reintegra 

A heT01na Bela, ponta em q_uarentena pelo mariu'O,\na sociedade conjugal

por,'sua .·provação, fidelidade e graça. Até o dote - que, segundo os di-
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t�os do :próprio teatro realista, pod(�ria se interpor entre os cônju-

ges, é rq:;enerado e vira fu.tor de wüão, posGibilitanc.lo a Bela exercer 

toda a sua ccneros�dade er:1 relaçao a mni�o a q_ucm o mo.rido devia a 

maior consicleração. Recenera-se t::unbém o ·teatro, nüo mais entre�e às 

efusivas paixões da adolescência ron:ântica, agora tro.nsfonnado em re

fletido aparador de arestas conjugais. 

Pod:-�mos agora reler a frase de Uiranda, com q_ue abrunos este 
' ' 

1 t capitulo. Tro<1ue-se ai o homem pe o catro; i.raaginemos'·q,ue a escrava 
,.., 

I . ,
Ri ta entra, nao com cu.a nos braços, mas com a infante sociedade na.ci� 

nal. Teremos, de golpe, a razão de ser do teatro de Alencar, o seu al

vo. Na era do "vapor e da eJ.etricidade", um novo teatro, um novo homem, 

uma nova sociedade, baseada na transformação do pai de fam.Ília em Cria 

dor. Teremos, to.mbém, na escrava Rita, uma imacem :premonitória da ra

zão "nacional" das hesitações formais, entre comédia e drama, da peça 

e do teatro de Alencar como um todo, desde que essa maeem seja conve

nientemente acoplada às hesitações foiuais próprias do repe�tório rea-

l• t· .&o 

A is a J.rance s, 
' mento. (5) 

de visível influência sobre o autor de O que é o casa-



'a. B. As come ias criDpadas

1. As anns de um ãnjo

José de Alencar ch8n1ou As asno de um anj�, representada em mea 

dos de 1858 e logo retirada de cen� por ordem da polícia, de comédia. 

Entretanto, há ce_nas de forte impacto err.ocional para a época, q_ue, sem 

dúvida, se adequariam. igualmente ou melhor numa peça que se apresentas 

se com o nome de d.ramr1 .• Não se trata apenas de que o tema da mulher 
- ,.. perdiJa - da sua recuperaçao ou nao - andasse sobre a rioca fatal que 

a opinião pública de meados do séC?ulo XIX tinha como div.:Lsor entre mo-

ralidaje 

sedução; 

gradação 

e falta 

depois, 
�, . 
I 1S'.LCa, 

de pular. Há nela, logo de , inicio, tL11a 

�eroína da peça de oce, passo a passo, 

moran_ e material. A descida culmina com 

cena clara · de

a escada da de

um encontro 

entre a filha febril, fo�a de si, e o pai, bêbado conti.unaz devido à

perda e ao abalo moral que sofrera; neste encontro o pai, enlouquecidq 

tenta seduzir grosseiramente a própria filha. t certo ciue o_ romantismo, 

nas suas aventuras de capa e espada por castelos, cemitérios e terras 

estranhas, já tinha trans�osto os umbrais desues temas todos; sedução, 

incesto, loucura, erotisrn.o. T.Ias o fizera sob a égide do drama, em ce

nas imaGinosas, convulsas. Transpor esses temas para o :presente does

pectador era, sem dÚ,rida, uma das aventLlras do q_ue os conte.::iporâneos 

de Alencar chaz::iavam, na imj,Jrensa e fora dela, o realism.o teatral, ain

da que, se - esses temas aparecia.111 no romantisrno sob a égide da magina

ção e da aventara, neste teatro realista aparecessem sob o brazão do 

esfor 1;0 moralizador. Pelo menos era essa a intenção dos autores desse 

realismo. Mas ainda eram cenas fortes, sem dúvida, para o teatro e pa

ra a comédia em particular, no tempo em �ue Alencar escrevia para-se 

lançar como dramatur&o. Essa agressividade das cenas e o destino da

prota&onista, que é, por quase toda a peça, o d�lagelação e da degra

dação, certamente inspiraram o brado de José Veríssimo, resumindo uma 

opinião que não era só sua; 
11não sei porque o autor lhe cha;nou comédia". 

( 1)

Há alguns motivos que podemos alinhar em favor da denominação 

que Alencar preferiu dar à sua criação. Ela transpõe o tema da mulher 

2805745
Caixa de texto

2805745
Caixa de texto
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perdida e da nua reabilitação para o cen�Írio brasileiro, Esse realce 

do cenário, dos costumes da terra, de encontro a tun tema considerado 

como univer�a1, não deixa de ser u:..:1 elemento próprio do cômico, se lem 

brarmos a definição de Gonçalves Dias, já citada, scc-nndo a qual se a 

con:édia tiver descri to fielmente os costw-.1es "terá cumprido o seu de-

" ... r ' · t M Al ver , nao seno o seu pro11osi o e sscncial o de fazer graça. as encar 

fêz Dais do (]_Ue si:mples:-.1ente traaspor U.u tema teatral francês :para o 

cenário da Gorte. Ao fazer iss•o, ele quis tar:1bém reeocrever o mito da 
---

mulher perdida. Entre as várias histórias de mulheres perdid�s havia u 

ma que era .IJrivilegiad.a, pois era não só a alma de uma peça (no senti

do aristotéJ.ico), co::ao era a verd.adeira alna ma ter das demais correli

gionlrias de teatro realista: La dome aux camélias, de Alexandre DUI!las 

I•'ililo, que definira o tipo da mulher fhunante,redimic1a, perdoada e des 

truÍda pela vivência de u...-n grande amor. Pode-se dizer mesmo que algu.-

mas rlas :muJ.heres perdidas posteriores formn escritas a encenadas a fa 
-

vor ou �'1tra essa, tal era seu fascínio e poder de sedução. Assim se 
. 

passou, sem dúvida, com. as já mencionadas Les filles de marbro e Le ma 

rü\,:;e d' OJ.;;mpe, que exploravam. o lado torpe dessas personagens. 

Em artigo publicado a 23/6/58, no Diário do Rio ,le Janeiro, dG 

fendendo-se das acusações de imoralidade e deplorando a ·ação da polí

cia, Alenear escrevia: 

"Vítor Hugo poetizou a :perdição na sua 1!Iarion Delorme; A.Du

mas Filho enobreceu-a n'A d8x1a das cnmelias; eu moralizei: 
-a n' As Asas de u.:n Anjo; o amor, q_ue e a :!)oe sia de Il.arion,
e a receneração de Marearida, é o martírio de Carolina( ••• )�'

Carolina é a t::!ntativa de reescrever o destino de suas predece� 

soras, de ºmoralizá ... 10 11 • ITo fim, mesr:'.lo que por .martírio, Carolina se 

casa com seu amado, q_ue se mostra disposto, com a ajuda de amigos,· a 

arrostar os preconceitos da sociedade. tum. casamento branco: marido e 
Lem , . , , ... 

mulher concordarrl\q_ue sera "impo$sivel" consuma-lo enquanto relaçao se-

xual. Mas de certo modo, ela se reconcilia, através do casamento, com 

a cocrunidade dos bons (as cenas finais são todas de reconciliação, de

la com a filha, dela com o pai). Alencar fêa do drama, comédia. Ou me

lhor, emoldurou o drama da mulher perdida com o cenário brasileiro e l�

crou com o selo da comédia: a integração final das personaeens. Mais u 
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ma. vez ( qumn sabe foi a ·primel�a?) a França se curvou ante o Braa.Ll; 

h ,. ,.., . h ,. t' , . nossos croJ.s 3ao 1!1a1G ero1.s a e er.1 mater1.a de reJimir o pecculo dos

pccn.tlos. A idéia dcsoe fi.nul, o�gundo o próprio Alencar, serú o ponto 

d t.d L!\ · ,.. t - ·a e par i a para a pcçTI) e:qnê.::,Ç_�.I.O, <J.Ue re oma a v.1 a dan :rersonaeens de 

As· asas de wn an,ig_, completando o mar tírio, a rei::�eneração e a reinte-

13-rar;ão de Carolina. No final da seeu.nd.a peça fica claro q_ue até 

mesmo o q_ue lhe era nec�tdo no fin,ll da primeira .:... o ar.lo!' completo do 

marido, inc "l.uindo aí o:::; mune j os de corpo - 11w será earantido, e legi �i 

ma::.1ente, graças a sua abnecação. Por isso chn.:nei estas duas comédi3.s 

dP- cris_p::1.das,. por Ol_)osir;ão às outras, que chrunei de am,�nas. As outras 
ln�o -

podem\ sr:?r aD8nas para o gosto moderno; mas o sao, se corapara<las a es-

'-' tas, em qua a tensão fonn.:.:i..l entre drama e comédia chega a seu máximo. 

Nas cmaé.Jias que chamo de a11enas prevalece claràroente o sentido de co

médi:1, e;1bora possa haver te!--isão formal, _como no caso de O g_ue é o ca

s::-inw:1 to? J.Tas no caso de As e.sas ele-� anjo a tensão é a razao de ser 

d 
, .apropria peça; e ne concentra no seu final. Não foi nem. uma ne:a duas 

vozes 11ue disseram dev-er Alencar terra inar sua peça no encontro entre 

o :paj_ e a filha, quando esta tomba, �omo morta, enr1uanto o pai grasna
I úJrimo .... 

e gar0alha. t q_ue ali é o final do drana;-ü\ det;rau da deg..cad.açao, o

fim do inferr10. De:.,Jois, o nada. Mas Alen�!ar lá a volta em sua roda - e 
sai. 
do inferno .. Carolina sobe a urna espécie de limbo, om�.e, aos cui::lados 

de seu ara.ado e elo;:_, a':li5os q_ue lhe ficaram fiéis, ela se :reccncilia com 

o mundo e coIJ1 a vida. Quanta cliferença de l,Tarion, aniquilada pela recu

sa do amado Didier, del)ois de te1.·-se :prosti tuÍdo nov.mnente para salvar

a sua vida, entre mil e uma hesitações q_ue dividem o seu serl preparan

do-o para a vertigem e o a�·Jismo. Ou mesmo quanta diferença de Uarguer_!
te, cujo destino, melhor do que o de Marion, é entregar pacificanente

a alma a Deus, que a amará como o seu Armand não soube araá-la. to Epf

logo de Alencar que força o drama a ser comédia, e transforma o infer

no em purga.tório, a cruz em comunhão, a Paixão em Natividade: da casca

da prostituta sai o espírito da maternidade não para a outra vida,

mas para esta, entregue à filha do homem que a perdera, e que seu ama

do, Luís, perfilha. Por esta razão essa comédia é crispada: sua razão
c.Ris,t,Af.:M .f!, '"""'o.\ i �G.C.M 

de ser é a tensão entre a sua ae d.rama e a sua . de comé-
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dia. Um trecho do prefácio (de Alencar) co� g_ue a peça foi publicada 

em 1859, reforça es�c ;ensam.ento: 

"A crítica sensata e jud.icioaa, já expreosa no jorna
lismo pelo Sr. Dr. F. Otaviano, já discutida e:GI conver 
sa por cou�anheiros de Letras, pronunciou-se contra o 
cpÍloco. Um pensa que terninadn a ação naturalmente no 
4º ato, tudo quanto siga é estranho ao d.rum.a. Outros en 
tendem que a regeneração surce imprevista, e consuma-
-se rÚ:ziida, deixando por isso de·calar no espírito do 
espectador, fortcr.1ente impressionado pelas cenas ante
riores. 

I-fio contestarei essa opinião, a g_ue aliás o público
por c�l[;tUJ. de.g_ueles motivos, parece ter dado razão. Di
rei so.::ente q_ue sem o ep:Ílogo o pensam.ente da r:1ir1J1a co 
média ficaria incompleto; ela seria apenas una nova en 
car!l.3.ção do veLho tipo de Eanon Lescaut; encarnação· 
brasileira, é verdade; mas por isso mesmo desbotada e 
macilenta, porque a vida exterior da nossa corte não 
:podi2. emprestar-Toe as cores e o brilho das grandes ci 
dades eu.ropéias". 

Nas diferentes sociedades americanas, formadas no contato agre� 
te com aq_uilo q_ue para a consciência européia era tuna nova na tu.reza, 

desenvolveram-se diferentes versões do nito de um novo homem, de q_ue o 

herói do faroeste ainda é remanescente. Pois aí., mutatis mutandis, es-

ta o mito de uma nova mulher, desgraçada e redbida, coadjuvada por um 

novo homem, seu aBado Luís, q_ue, no fim, é sagrado cavaleiro desse no

vo mundo. No Ep{loco, Luí'.s declara sua intenção de casar com. Carolina; 

"----' os arnieo:3 se assustan com a idéia. mene·ses, jornalista, raisonneur da 

peça, q_ue diz em outra oportunidade q_ue "como filósofo, posso condenar 

algu_rnas aberrações d9. sociedade; como cidadão, cu.rv�-rae a elas e não 

discuto", interroga o amieo: 

11Dieo q_ue terás de sustentar contra o mundo um co:r;ibate 
em que muitas vezes sentirás a tua razão vacilar. Aso 
ciedade abrirá as portas à tua mulher: mas quando se -
erguer a ponta do véu, hás de ver o sorriso de escár
nio e o gesto de desprezo, que a acompa...'1harão sempre. 
Toda a virtude de Carolina, toda a honestidade de tua 
vida, não farão calar a injúria e a maledicência. Tens 
bastante força e bastante coragem para aceitar esse du 
elo terrí'.vel de um homem só contra uma sociedade intei 
ra?" 

, A resposta de Lu1.s tem o valor de _um juramento: 



Retruca Meneses: 
"Então, faz o que te inspira o amor; Ó w:i nobre mas i
nÚ.til scicrifÍcio". 

o diálo6o se passa na cena 5 do Epílogo, logo antes do reencontro de

Carolina com sua fil11a. A posição de r.Ienese� sem clÚvida, cética; Luís 

recém lhe confess·ai�a que seu amor, na verdade, estava "morto" pois o 

descncano que Carolina ll1e propiciara fora fatal. 1\Tas a frase de Mene

ses, a seGuir, dá conta de que esse runor de fato não morrera. SÓ muda

Ra de natureza. Ader1ais, o dÚÍlo.:;o entre Luís e Meneses tem o n.nd8.nlen-

to marcado que é próprio de um ritual. O nTenb.o!" de Luís é propÓsi-

'- to e compror'.:l.i:Jso. O "então, faz o q_ue te inspira o aiu.or", de Menoses, 

mesmo secuido do outro co�entário, equivale à desi&nação para u..� posto 

de combate que glorifica o herói. Esse combate será rude, tanto na 

frente externa, ,1uanto na interna. Não esq_ueçWüos, é um caGam.ento bran 

"Carolino.: ( ••• ) Dize, rlize q_ue me @nas, para ::iue não 
me arrependa de ter aceitado este sacrif{cio! ••• 
Luís: A.mo-te, Carolina. 
Carolina: riras se não puderes esquecer ••• Se a lernbran
ça do passado su..t'eir como um espectro ••• Não me acuses, 
Luis! ••• Foste tu que o exigiste! 

, - , Lu1s: Ifao tenhas esse receio, Carolina. Tu es minha mu 
lher perante o munia. Perante Deus ••• 
Carolina: O 1ue sou? 
L

I 

� "nh • -uis: ::.s mi a 1.rma. 
- , . , 1 Carolina: Tens razao! O nosso amor e mposs1.ve. 

Luís: t puro e santo! ••• " 

Depois Carolina dirá �ue vai viver para sua filha. E. Luís, na presença 

de todos, lhe restitui as fitas de cabelo que ela perdera na noite de 

sua sedução, , ano::; atras:

"São o emblema de tua vida e a história da minha. são 
as asas de wn anjo que as perdeu outrora, e a quem 
Deus as restitui nesse momento". 

Deus é Deus; Luís, modestamente, é seu profeta. No seu gesto 

há mais do que a remissão de uma mulher - ou mesmo do que da mulher, 

já que desde Eva, é a mulher símbolo e a&ente catalizador da perdição. 

O que este herói tenta redimir, ao mesmo tempo em que enfrenta, é as� 

ciedade e a civilização co�o um todo, pois e�tava indelevelmente marca 



TIO 

do . t:.:a tro realia ta moralizador que o. raulher perdida 

era fruto da di3solução dos co:Jtumcs, da féerie urbana, do salão, da 
Yld/ , vida borbulha.ntc coE'.o una taça de champanha, .. paro. ficn.rmos • retorica 

da época e utilizada na própria peça de Alencar. Essa m�ca eotá pre

sente ruis p1J �'.a:.:; sobre o tema, e Alexandre Dumas Fils a sintetizou de 
. dm' ' 1 ' . , . n.1.ne ira a . ir ave no prt� fac 1.0 4ue e �icrevcu para La drune aux C::une lias 

em des0.·;1bro de 1867 (2). Ele aosocia o sur,Gimento desse "runor licen

cioso" ao relncion:1r:1.e:lto das costureiran e atendentes de lojas, de P� 
ris, com os estudante[3, o..rtistéls e boêmios do Quartier Latin. !Jas aí 

ainda havia n;,1or: 

"L'mno�n:·, le travail, étaient donc encore de la partie. 
TJnrcueri te Gau tier ou Liarie Duplessis, COim!l.e vous vou 
drez, so�tait des rangs de ces fem..�es. Elle.avait éte 
grisette, voilà pourquoi elle avait encore du coeur". 

Depois vieram a moela,- a riqueza, Paris em seu esplendor e deeradação: 

11 0n créa 1.es chemins de fer. Les premieres fortunes ra 
pides faites par 1es premiers agioteu.rs se jeterent -
sur le plaisir, donc l'amour instantané est un des pre 
miers bcsoins. Ce c1ui, chez les filles :pauvres, n•était 
q_u'une conseq_uence, devint une cause- _premiere. 1-es fa 
e ili té s nouvelles a.e transp.ort anenerent à Paris un.e -
foule de jcunes gens riches d.e la province et de l'é
tranzer. ( ••• )Il fallut fournir à la consornmation sen
suelle d'une por,ulation :progressante� comne à son ali
mentation physique: la liberté de la boucherie, dans 
un autre t3enre". 

.,.., f' · ' 6 
,..

bsse pre. ac10 e de quase 1 anos depois da primeira apresentaçao da p� 
ça, em fevereiro de 1852. t UD.a justificativa de porque Mare,�erite Ga� 
tier amava, entre outros 1·aciocÍnios sobre o espraiamento da prosti tu!

ção e do adultério. Tem o ar de mea-culpa e de revisão mais conservado 

ra do q_ue o dr1:.una sobre o tema. Mas ele capta algo que, co::no disse, já 

estava marcado na peça: Liareuerite fora grisctte, de fato, e a cidade, 

em sua consommation sensuelle, com sua population prowessante, a ele

vara a prêmio máximo daquela alimentation physiq_ue. Aquilo q_ue lá era 

"proeresso", aparece na peça de Alencar como imitação: a Corte, ou es

se mundo em torno da prostituição, q_ue também há nela, quer ser como 

Pari's, como os velozes temps rnodernes. Mas Luís arrosta tanto esse m� 

do como os preconceitos que ele provoca: ele é totem, reencarnação vi-



va do q_ualidudes perdidas - maa g_1rn apontam para o futuro. I.!ao como 

tal é trnnbém tabu: não pode ser tocado, ele está ex1)octo, é o pára

-raios da hwn..iniclade; da{ seu "casamento vircinal" e o carlter de ir

mã �ue ele atribui, na intimidade, a Carolina. Some-se a isto o fato 

de q_ue Luío, aoG olhos da opinião pública do século XIX, ao casar-se 

de fato, com Carolina, q_ucr dizer, aà aceitar ter· relações sexuais 

com U...'TI.
11 corpo já tocado", oe aviltaria. Quer dizer, teria rebaixada a 

sua condição de herói de um novo tempo. Um herói chifrudo que se com-
, 't· -

praza de seuG chifreG e Uiil sa,1.ro, wn ser infra-humano, nao -um novo 
, , , hooen. A lin�uacem desta analise pode ser rude: mas Alencar tambem e,

e mais ainda, os ter:1pos e preconcci tos que ele queria g_ue seu herói 

derrubasse cor1 um. "sim". Luís. cresce porg_ue desafia todos os corpos : 

o social e o natural, neste fim que reintegra a prostituta no senti

mento fruniliar, graças à maternidade, e que, com tal vertiginoso mov!

mento de rainha quer redimir a civilização junto às pedras brancas da

pureza em sua eterna luta contra as pedras pretas do mal.

Já falei muito Je Luís; e se assim preferi foi :para contrapor 
'1· ' 

f t essa ana 1.se a q_ue Alencar az de Carolina, no ar igo que publicou so 

bre a peça, depois de sua apresentação e proibição, já citado aqui an 

tes. Diz ele: 

11Ca-rolina, a protagonista, é um tipo g_ue ·me esforcei 
por copiar; não é uma criação minha. Um crítico bas
tante benévolo chamou-lhe u.n retrato d'apres nature; 
se assin é, conseeui o meu intento apresentando a rea 
lidade da vida, e descrevendo a luta da muTher que es
q_ueceu os seus deveres contra a sociedade que .ades-
preza. 

Esta menina pobre, excitada pela leitura de roman
ces e pela L�agem do luxo, desdenha o amor puro de seu 
primo, e é seduzida por um moço rico g_ue lhe acaba de 
:perder a imaginação; desse primeiro erro nascem outros 
como consequências necessárias e fatais; ela percorre 
todos os decraus da escala desde a pobreza até o lux� 
desde o luxo até a miséria. 

A sua existência torna-se uma punição viva de to-
dos os cúmplices do seu êrro ( ••• )" 

Da! Ale.nc��)ti'tando fala de Meneses no IIIº ato, em que ele compara 

Carolina a um "flagelo da Providência" que pune a todos: aos seus pais; 

porque a instruíram, mas não lhe deram educação moral ("leste mui to r� · 
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mance o nunca leate o teu. corp.ção 11 ); ao nedutor, :porque lhe deu uma fi 

-
( 

, 't. lha e lhe despertou uma pQixao verdadeira este e o sa iro riuc se com-

praz de oeuo chifres); ao sc[;1rnd.o amante porque enq_uanto este a enri

riueceu ela o cr�pobrcceu e o desprezou depois de pobre; e ta..11bém reser

vou 1..1.íW. punição para si mesma. 

"Essa punição de q_ue fala t.!cneses" 

prossecue Alencar 
11 é o amor q_ue Carolina ted por Luís e c1ue ele acaba de 
descobrir; é a idéia do desfecho da ação q_ue se encon
tra dese�volvida no e:pÍloeo; é esse suplício de Tânta
lo de q_ue falei; eose sentine.nto quiJ tem veri:;onha de 
si mesr:10; ·essa afeiç3'.o impo:3sÍvel da r:i..ulher q_ue se re
conhece indit:;n,'3.; é enfim essa paixão odienta da criatu 
ra, (]_ue vendo-se pela sua falta, pelo seu passado, :pe: 
las leis da sociedade, afast�da do objeto q_ue ama, se 
revolta contra tudo e contra todos." 

Defendendo-se contra a proibição policial e a acusaçã_o de o':fender a mo 

ralidade :pública, Al·�ncar cobre seu final com as coros do opróbrio e 

da vercon.½a, além do sacrifício. Assim mininiza, taticXllente, o _q_ue e

le tem de espetacul,'U' e de recrgu:i.rnento real da "decaída". Alencar diz 

mais adiante , q_ue Luis devia casar-se com Car�:>lina porq_ue isso "consti-

tui a tll t:iJna :punição" da protagonista, "mostrando-Toe a impossibilida

de do seu amor11 • Est2.D1os novamente, como em O demônio familiar, embora 

com termos e motivnções diferentes, diante de uma :punição q_ue é prêmio 

� e de um prêmio CJ.UC é punição. A solução de Alencar, apesar de seus ar

gurnentos, prima pela mn1ü[:Uidade, e esta ambiguidade era. um desafio( 3). 

Alencar trata suas personagens e €Uas ações como as peças de um jogo 
/--carece g_ue ele moire a seu bel rrazer - mas'{esg_uecer q_ue esse Jogo enfrenta

preconceitos q_ue tinham seu braço armado. Sua confiança no teatro como 

eleracnto de tran.nfom.ação fê-lo esq_uecer q_u.e o preconceito 

não era apenas u."lla q_uestão de idéias, mas trun.bém de polícia. Eis a{, 

se q_uiserm.os, a "falha trágica" do autor de q_ue, diga-se de passagem, 

ele nunca se recuperou de fato. A proibição de As asas de um anjo mar

ca o começo de seu desgosto com o teatro - que, apesar das peças repr� 

·sentadas posteriormente, continuará a se ampliar.até o episódio de O

Jesuíta e seu fracasso.

'Alencar revela a mesma "ineenuidade º -·se é que se pode dar tal 



nome a tal ré nos.poderes do teutro - ao justificar a cena 

do encontro entro Carolin3 e seu pai, que deu motivos a muitas das re

clamações de imoralidade que se fizeram ouvir. 
· lele · 

t '1t�- d d ... d C 1 · Diz\quo ioso repr�sen a a u �u� eera açao e aro ina, e que 

o.li não há ciualquer palavra ou "eesto duvidoso": 

"Hcn uma palavra, nem um eesto duvidoso revelam que se 
vai pa3ca.r um fato escandaloso; alé� de que a circuns
trmcia de joear-se a cena. à beira da rampa, a descaber 
to, em face de todos os es:pectadoren, devia tra.nqu.ili: 
zar aq_ueles ciue não juleassem o autor, o er:1presário e 
os artistas hor:i.ens faltos de senso. 
r.:as o crande are,.unento resume-se na seguinte interroga:. 
ção: -"O q_ue se ia passar?"� •• Eu respondo, como res-
l)onderão todos os que tiverem compreendido a cena; não 
se ia passar nada". 

E Alencar prossecue na arcumentação aleganclo que a embriaeuez do pai e 

o estado febril ela filha, que estava doente, "deixam.bem ver que aque

le encontro efêmero e casual não podia ter nenhuma consequência".

Devo dizer que acredito pia."'Ilente nas intenções do autor� Mas 

tainoém é verdade q_ue, se o teatro podia ser tribuna, ou púlpito, tam

bém é U.71a poàe:::'osa caixa de ressonância, q_ ue a.i--nplia e intensifica tudo 

que ali se }?assa. Ub. mendigo na rua talvez só nos atro.palhe o caminho; 
' 1' . t' . • em cima de um :PoJ.co, ele nos comove ate as agrinas ou a e os mais &n-

cendiados 11ropÓsitos de revolução social. Mais: o espetáculo, · enq_uanto 

dura, é pouco afeito a provocar nos espectadores a percepção fina de 

filigranas e det::ühes. A leitura da peça nos convence de q_ue "não se 

ia pass:1r nada", por1.ue nada, de .fato, se passou. Lias o que importa�g 

isso: o decisivo é o fato de tal cena ter chegado ao palco, 1uando, na 

Ótica das conveniências, deveria ter ficado nos �orões de cada um, sem 

direito à luz. 

Mareuerite Gautier escondia, no cora,�ão, o espírito, ·ou uma rés 

tia, de pureza e castidade. t essa réstia que a faz uma personagem cujo 

ser se define sobretudo por sua inteireza ética; ela, acesa pelo amor 

:por Armand Duval, revela a "verdadeira" face da ex-,BTisette, q_ue ela 

nunca perdera. Entretanto, esse fundo aparece inteiramente, em todo o 

seu esplendor, apenas no final, depois q_ue aquele mesmo amor�apressou

-lhe a morte. O mesmo sucede com Marion Delonne, embora esta, enq_uanto 
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personaeem romântica tout court esteja um pasno além das conniderações 

de ordem é ticn.. Não :iue e las n.=io t1xistam; mas não são elas q_ue lhe defi 
I A 

• 
.. ,. • , t 

nera, em ultima inotancic., o ser en,1uanto personagem. Mr.tr1.on e, a..'1 cs 

de mais nada, uma au]her q_ue ama demais, que se deixa arrastar pela 
, 

paixão, e cujo C8sto, de se ent�egc.r para salvar o ar.indo, so a  degra-

da aos olhos deste. Ela fica exDosta, hesita, divide-se entre o senti 

mento da pureza r·ecu_r;e:..."'arla e o s,�ntir.icnto da paixão :por Didier. Ela 

�ão se entrega 11roprL:unente ao enviado do Cardeal; este a põe numn. r� 

toeira, do. q_ual ela não tem saída, e ela vive brutamente esse encon

tro com a desrazão do mundo, corporificada na cena final g_w::i.::-ido se vê

face a face com a ;:i.onstruosa liteira de Richelieu, cuja face não se 

divisa, e que simboliza o tempo, a morte, o destino, o poder despÓti-, .. 
�CA-, - • -

co do Estado englobados nu.:,1a\ percepçao. Con t,:ar{rlleri te as coisas sao 

um pouco deslocadas. A...-r·mani lhe desperta o amor, e o sentimento da � 

reza. Depois, Geori:;es Dnval, pai de Armand., lhe exige o sacrifício de 

abandoná-lo, em nome do casamento da filha (cujo nome é um programa "i 

deolÓc;ico: Blanche) e em:· nome da "verdadeiran felicidade do· filho. · 

LTargueri te também hcsi ta, também se coloca em dúvida, e também está 

nun1a ratoeira. i1as s:iJ.a ação é dirata, é conformada por uma inteireza 

q_ue a faz, mom.entanear.n.ente, descobrir forças q_uase sobre-huma .. n.as. Ela 

as utiliza para se controlar q_ua!1d.o Arma..'1.d a insulta, e nadà revelar 

ao ron.ado sobre o a:eordo que fêz com r.r. Duval. Ma.rion espalha sua des

dita aos eri tos e e-enidos, que a tornam patética; I.Targueri te cala, 
' - I 

guarda seu secredo e o trans:forma em ascese a !!lao direi t2_ de Deus Pai. 

Marion é paixão, se.:itimento em estado puro, q_ue não conhece me.ias me-· 

didas, e que exige todos os sacrifícios pelo bem estar do amado, mes

mo aqueles q_ue ele não com:preenda. 1,Iarion não é necessariamente boa, 

nem má: é uma mu.Ther que ama sobre as considerações de ordem étic�. 

Tanto é assim q_ue de início esconde sua conlição verdadeir�, de mulher 

de "vida alegre11
, ao amado. MarGUeri te é boa, sobretudo; é uma mulher 

cuja bonc1ade, cujo 1'verdacleiro caráter" é despertado por U!!l a.I!lor· apa_! 

xonado e sincero, ,e ttue exige todos os sacri:fÍcios pelo bem estar do 

amado, mesmo aqueJLe·s que ele não compreenda. I.Iar�eri te é necessaria

mente boa: é uma mulher cujo anor se moraliza e se confunde co� uma é
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tica de remisoão e redenção. Tanto é assim q_ue no final ela esconde 

suu condição verdadeira, de auto-sacrifício imposto, o.o élil1ado. Caroli 

na, i:m1bora não tenha o e splcnd or de Mnrgueri t�, se aproxma mais dela. 

do q_ue de 1b.r:i.on, não resta dúvida. Sob as roupas da prostituta, se o 

corpo foi "maculado", ficou o corci.ção de mãe, a ad.r:iirn.ção por Luís, e 

a consciência da própria "de6radação 11 , cujo fole animo.dor era o imor

redouro �":lor peJo primo. C;::i.rolina tCJ.mbém é boa, �o fundo, porque q_uem 

é :.::Üe ser.1::_1re será. t sobre este alicerce q_ue Luís b2.se ia seu casamen

to, mesmo contra a opinião do amieo jornalista. E o Que Alencar não 

percebe é 1uc,· ao arrc:?.njar as coisas c1esse :r:iodo, na caixa de ressonân 

eia q_ue naturalmente é o :palco, transformava Carolina em bandeira e 

Luís em rorta-bo.ndcira; além disso,fazia do casrunento, seu arranjo 
. " 

. 

particular do mi to da muJ..her l)Crdida, ura desafio a moral conservadora 

e estrita q_ue justificava a existência de. tais dram.as e de tais mi tos. 
-

Alencar alega q_ue sua peça foi :proibida porque nao se pode represen-

tar, no cen:Írio br2.sileiro, aquilo que se pode representar no cenário 

alheio. 

"• •• esq_ueci-me porém que tinha contra raim. um grande d� 
feito, e e!'a ser a conédia :produ.ção de um autor brasi
leiro e sobre costumes nacionais; esqueci-me �ue o véu 
q_ue para certas pessoa�gobre a chaga da sociedade es
tranceira, rompia-se 1uando se trata�a de esboç2..r a 

, . . a. d nossa propria socie a e. 
Assistindo à A à�a das ca:iélias, ou As mulheres de 

' d f. �.. . 1 ,, �. .., m-"..i:more, ca a um se · igura q_ue ,.1�a.1\-:aric a ,rau uier e Jllar 
co s:.10 apenas duas moças um tanto loureiras, e acha es
pÍrito em. tudo q_aanto elas :fazem ou .dizem; assistindo
ª As ::1sas a.e v.m an,jo, o espectador encontra a, realida
de diante de seus olhos, e espanta-se sem razio de 7er 
no teatro, sobre a cena, o q_ue vê toclos os dias à luz 
do sol, no meio da rua, nos passeios e espetáculos". 

Apesar de um certo exagero nos termos, Alencar tem uma ponta 

de razio. nrecht mesmo dizia, na Alenanha nazista, q_ue se não Toe dei

xavam. falar da Alemanha ele falaria da Áustria; este raciocínio é o ne 

gativo daq_uele, e tem também sua parcela de razão, embora revele o q_ue 

falta no de Alencar: noção de estratéeia. Alencar e o teatro realista, 

apesar de todas as críticas e ac�sações, confiavam naq_uilo a q_ue cham.� 
vam de "sociedade", e em q_ue ela fazi� senso, ou faria com algumas 



11roformau" aqui e ali: -e soa também é uma diotância ciue vai entre os 

ocres ele r.:arcueri te-Carolina e Uurion. Foi essa con:fiança q_ue fez Alen 

car não perceber ciuc desafiava, alécr de q_ual1uer limite, a própria mo

ralidade que dava pano de fundo adeciuado ao enredo de sua peça. As a-

d '] . sande um an12, - assim como as suas predecessoras L� ame aux crune .ias

e r.Iar:Lon D2lQ._�, é bom que se esclareça - tai.ilbém encontrou a parede 

d3. C!ensura. N:J. "falha tráGica" do nosso autor houve U'll tog_ue irônico: 

.A.1oncar to::-nou-se tão conservad.or, do ponto de vista moral, ao "arran

jar" o final de suu :peça, forçando a tal ponto a imac-em da degradação 
,.. .., ' 

da p�ostituta, e remindo-a de modo tao avassalado�, em vida e nao a 

beira da morte, ciue se tornou um desafio à própria moralidade conserva 

"- dora. Outro não é o juízo vetusto de José Ver!ssL-rno no texto já citado 

antes, do. H:L s tór ia d�� Literatura Brasileira: 

"As 2.sas rle Ul"'.l anjo, representadas em 1858, exaeeravam 
este .:p:copósi to moralizador até exceder os lioi tes nece� 
sários dos direitos da arte". 

Em que co:1.siste"exagero" no pro1,Ó.sito no::-alizador? Consiste em 

se f:3.zer tão mo:ra.J.ista. que se expo::u.12., por algum meio, a hipocrisia da 

moral co:ivencional, e q_ue se •1uer defender, ou reformar !' As reações 

diante de ;::ma peça puseréllil a nu alGO dessa hipocrisia. 

Esse ºalgo" veio à tona motivado talvez pela prÓ.9ria peça. Ca

rolina provoca: 

Ou: 

,"Quero ver a meus :pes, um por um, todos esses homens 
oreu.Thosos q_ue tanto blasonarn de r,robos e honestos" 

(Ato I�, cena 9) 

"T.!as seriam.ente, os senho.!'es não me compreendem. Nem 
sabem q_ue _para uma muTher não há ouro q_ue valha o pra
zer de humilhar um homem" 

(Ato III, cena 5) 

As investidas de Carolina contra a submissão da mulher são sem 

pre compensadas pelo raisonneur Meneses, espécie de combinação de ami

go fiel e crá-consciência, o homem que se diz filósofo e como tal cr!ti 

co da sociedade, e ao mesmo tempo cidadão e como tal seu porta-voz (e� 

vado). Carolina, já no final de seu declínio, no IVQ ato, reclama de 

que a sociedade condena irremediavelmente a mulher. e sempre guarda u-
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ma porta aberta p.:1.ra o homem arrependido de suan faltas. A isso retru-

cn o jornalista (cena 7): 

"Talvez aeJn. u..í1a injustiça, Ca.ro1ina; mas não sabes a 
cnusa? ••• f, o crande respeito, a espécie de culto, que 
o homem civilizado consacra à mulher. Entre os povos
bÚrbaros ela é apenas escrava ou amante; o seu valor

, , , , . im esta na sua b2leza. Para nos, e a _triplice a�era da ma
ternidade, :lo amor e da inocência. ::8stamos habituados -
a ·venerar nela a virtude na sua fonna a mais perfeita.
Por isso na mulher a Tienor falta mancha tn..-nbém o corpo,
enq_u'..l.nto q_ue no homem mancha a11cnas a alma. A alma pu
rifica-se porq_ue é espírito, o corpo não! ••• Eis por
CJ.Ue o arrependimento apaea a nódoa ·ao homem, ·e nunca a
da mulher; eis porque a sociedade recebe� homem q_ue
se regenera, e repele ser:1rre aquela q_ue traz em sua
pessoa os traços indeléveis do seu erro.
r1 1· � t .  t . ·]' . 1 �aro 1na - � um ris e privi _eg10 .•••
l.1cneses - Cow_1)ensado pelo orgulho de haver inspirado
ao homem as coisas mais sublimes que ele tem criado."

Na peça, há lli:1 terceiro ponto de vista, representado por Luís, 

d d. ,, . . � , J . q_ue, no caso esse ULogo, 1n cervem _oco a seguir:

Esse 

"Luís - Penso diversa.rn.ente, Sr. Meneses. Por· mais in
justo q_ue seja o mundo, há sempre nele perdão e esq_ue
ci'lento para aq_ueJ.es que se arre:;_)endem sincerai11e11te: 

l ,.. . h , , • A • r" 
,.. 

onc e nao .o a e na consc1enc1a. ,las nao se preocupe 
coT'.l isto agora, Carolina; vê que não Toe faltam amigai:, 
e essa mão q_ue deseja, aq_ui a tem! 

, debate, r1ue e constante entre as personagens, saiu do pal 

'---co e ganhou a imprensa. A forma �ue o debate assumia variava conforme 

o tópico escolhido rara discutir a peça; mas q_uase sempre a discussão

passava ou voltav3.-se diretrunente para o ponto de se ç:3..peça ofendia ou

não a moralidade - coisa que, como vimos, Alencar pensava ter neutrali

zarlo.
, , 

As asas de um anjo sairam de sua pena na epoca de seu maior su 

cesso; os fins de 1857 tin.�am revelado três produções suas, todas bem 

aceitas, embora o entusiasmo variasse conforme as peças. O Diário do 

Rio de Janeiro, em sua edição de 13/1/1858, assinala que As asas de um 

anjo havia sido enclli�inhada ao Conservatório Dramático, para Censura, 

entre 7 e 9 do mesmo mês. Explique-se: na4uela época, as peças eram e� 
caminhadas ao Conservatório, instituição oficial, para primeira censu-

ra. A instituição conun-reeava os intelectuais do momento; Alencar mesmo. 
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fazia parte dela. Se aprovada pelo Conservatório, a l)eça ia pare.. o 

Chefe de Polícia, que dava a licença final. Eote poderia proibir o q_ue 

o GonservatÓ�io liberasse," mas não liberar o q_ue ele rroibisse. Em ja

neiro, entretanto,· o Gináoio Dramático, onde a peça seria representad�

entrou em reforma, só te:IT.Jinada em :r.mio. Foi , , so nesta epoca que u peça 

recebeu o visto da polícia e subiu à cena. r,:as ela fora concebida com 

as outr�s, ou �uase isso, e dava continuidade direta à carreira meteó

rica. e brilhante de José de Alencar no teatro. 

:i:fa ediç-ê.o elo dia 29/5, lê-se o secuintc anúncio no DiÚrio do 

::1io d(� J:1:1eiro, referin:lo-se á reabertura do GinárJio Dramático, pre

vista p,.:..ra 30: 

"Primeira re1)resentação do macnÍfico drama em 4 atos, 
prÓloeo e epÍÍogo, original brasileiro do Ilr.lo. Sr.Dr. 
,José T:fo.rtiniano de Alencar, dedicado pelo mesmo sr. ao 
Gonserv:itÓrio D�a..�ático Brasileiro, intitulado 

AS ASAS DE m.� ANJO 
No intervalo do prÓloeo para o lº ato a orq_uestra exe
cutará tuna polca mazurca intitulada 

• li.S ASAS DE Utí }U{ JO

composta pelo _Sr. Antonio de Assis Asternold". 

, . 
, 

O anun�J.o prosseeuia., falando da reforma da sala, dos ºdistintos ceno-

grafos", ela corn.o:iidade das cadeiras e da instalação de u-n grande venti 

lador. 

No dia 1/6, no Correio !Jer·cantil, encontrei descrição da es-

tréia, cofil muitos elo�ios para os atores, para a peça e Dara Ale�car: 

Depois: 

"Às 7 horas já estava o pequeno saeuão arinhado
1 

de es
pectadores, i espera que 39 abrisse a porta das cadei
ras; porém,, mau grado, só foi ab�.;rta q_üase às 8 horas, 
hora esta a q_ue se dignaram checar suas T,1ajestades Im
periais". 

"Não queremos finalizar sem dizer que no fim do espetá 
culo for�� chrunados Dara receberem os cwnprimentos dÕ 
público o sr. Dr. Alencar e toda a companhia". 

O títu.lo do trabalho é "Revista do Ginásio" e seu autor se a

presenta como "Um assinante" provavelmente um espectador constante 

daquela casa de espetáculo, quer dizer, que tinha "assinatura" para as 

peças ali encenadas, segundo os usos destes meados do século XIX. 
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Houve mais duas·rcpresontaçÕes de As t1.3an de um anjo. Os deba-

tes co:neçuram a aparecer, mas tudo andava ainda às mil maravilhas. Na 

edição do Tii.ário elo Rio de Ja:v�iro, ele 5/6, 1ê-se notÍci.a de que houve 

reunião do Conselho e da Assembléia do Conservatório Dramático, onde 

"0 Sr. Dr. J. de Alencar apresentou proposta da nomea
ç�o de uma comissão inc��bida de forr:1.ular um projeto 
de lei para ser apresentado ao c9rpo leeislativo, ofe
rccc:1clo garantias à propriedade li terc.Íria, e especial
mente à �ropriedade dra�ática. 

A�rovndn. a proposta, foram nomeados para essa comis
s5'.o os Srs. Drs. Alencar e Félix Martins, e José JÚlio 
iJr2ys". 

A terceira récita de As asas de u� anjo se deu no dia 17 de j� 

.__, nho. na edição desse dia, do 1;1.esmo Diário Jo Rio de Janeiro, lê-se: 

"Vai hoje à cena a comédia ori�:i.nal As asas de um anj(\ 
cuja rerresentação foi interrom:üda pela mol�stia de 
u:n ato2 ... 

O . , , • t'" 's J1.11zoa vnrios e desencontra(los ciue se em feito a
res:pci to d.esta peça pode::n hoje ser devidarnente aprecia 
dos pe1o :p1Íolico; ele ,1irá se há razão da parte daque: 
les q_ue con:lenan o autor :por ter 1uerido ii-ni tar a esco 
la realista, a tu.9.JJÚ�'!nte tão er:J. voga na França". 

!To dü-1 20/6, t:un certo senhor "X. P." fazia análise arrasa.do:ra de Caroli

D•, • T • 1 na, no 1.r.:.rio do Tiio (le ua.neiro, cone uindo que 

"0 amor, q_ue diz nutrir por Luiz, nãô é esse sentimen
to elAv�do, respeitável mesmo em suas exagerações, e 
q_ue tantos crimes desculpa; é ainda uma paixão sensual 

li 
• • •

Elo.:ia Luís e �.:eneses, ressaltanao q_ue o Últino era ,in::lispensável por

que sem ele os ju!zos de Carolina poderia� passar como corretos 

"e alguma alma inocente poderia julcá-los incontestá
veisu . 

Diz q_ue "o drama" deveria findar no IVº Ato, pois o Ep{l-ogo "esfria o 

interesse, e nada aumenta em moralidade". E segue, pondo o dedo na fe

rida: 
11 t a medo que aventuro mais uma reflexão: - Pareceu-me 
que a dignidade do palco sofreu com o desenvolvimento 
da cena de lupanar entre o pai e a filha, que bastaria 

b , 1 " es oça- a ••• 

na quarta-feira, 23/6, a "Crônica diária" do mesmo jornal re

�istra a proibição da peça e reproduz o of!cio do "juiz inspetor do 
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teatro Ginásio Dramático" dirigido ao empresário daquela casa, onde se 

dá ciência de ciue "Sua Excelência o Sr. Dr. Chefe de Polícia deliberou 

remeter (a peça) ao Conservatório Dramático para ser reconsiderada". 

No mesmo exemplar éstampa-se a defesa de Alencar, onde este repele as 
- de imoralidade, defende o seu texto moralizador - da so ncusuçoes como 

cied�de e do teatro - defende a lin,_,JJU.agem que ouas persona�ens utilizam, 

dizendo ela ,. , defende a cena do IV2 ato e que e compativel com o palco, 

declara 
- admitirá reconsideração do texto. Ainda no me.8Ul.o dia, que nao 

uma certa ou um certo "Saffie" responde ao 11 X.P." anterior, defendendo 

a peça por inteiro, embora reconheça que a cena do IVQ ato deixava o 

público II como doido de uin grande golpe": 
11 t uma cena brra,ndiosa, é verffade: são dois vícios, duas 
forças que se ·chocam, produzindo recíproco abalo; é a 
embriaguez cedendo à voz da paternidade errferma gemen
do ao apelo da consciência; de um lado o homem que des
ce, do outro a mulher que se eleva, ambos trajando o 
crepe do remorso, ambos soltando um brado de agonia 
quando se encontram no mesmo terreno11 • 

• 

Depois da descrição desta cena, q_ue reconhece ser "hedionda" em 

seu conteúdo (não pelo fato de estar na peça), diz: 

''Uo epílogo porém a correção é perfeita e cabal, pode 
até ser paraalguns demasiadamente severa; é então que o 
castigat mores da nova escola se traduz abertamente, 
não no sacriffcio do amante, mas na sentença que ele. 
profere, lata, infinita: nunca suprir na existência pr! 
vada dessa mulher, que o adora e respeita, a imagem re
pugnante do homem que aviltou-a; para ela não h�mais a 
mor no futuro; seus lábios secarão; seu coração mirrara 
solitário, sempre! 

Aqueles que não enxergam nesta cena um. alcance maior 
do que o que se manifesta no desfecho do 4º ato; os que 
não vêem nela esse castigo providencial, essa expiação 
moral que a sociedade não poderia impor à mulher, de cu 
ja fronte pura arranca as vireinais aspirações do afetq 
senão por meio desse homem são que representa o tipo me 

, ,., 
-

Thor de todas as epocas; os que preferem a expressao as 
. ' - , 

-

sustadora de um gesto a persuasao logica da palavra; 
pendem mais para as pantomimas do que para o drama mo
derno". 

Alencar recebeu a solidariedade de muita gente, como Quintino Bocaiúva, 

em dois artieos enormes e retóricos; ou do folhetinista "S.F.", muito 

�QI\fftâ.fll� no I>iário do Rio de Janeiro, que, depoia de diot.ribuir al[!UnD 
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elogios à peça, ao autor, e a .outras peças (O demônio familiar e O 

crédito), declara: 

":Embora eu pertença ao grupo.que combate essa escola, 
declino a honra de ter por auxiliar a polÍcia."(27/6)

Apesar dos argumentos de "Saffie", havia quem julgasse a peça 

muito assustadora en tudo - nos gestos e na persuasão lÓgica. Foi o c� 

so de "M.T.", em artigo de 24/6, no Correio Mercantil. Diz q_ue Alencar, 

levado por "vertigem desculpável", em busca de sucesso, afastou-mW·g.am. 

caminho de O de�Ônio familiar, e que As asas de um anjo não foi bem re 

cebida pelo público. 

"A clarez_a demasiada das cenas 7ª do PrÓlo50, 6ª do 22 
ato, lª, 3·'! e 7ª do 3º, 11ª e final do 42, afugenta do 
teatro o chefe de família que leva. a sua filha pura a 
um camarote para passar algumas horas distraída e com 
proveito para o espírito e não para presenciar lances 
e ter explicação embora em termos comedidos do q_ue vai 
pelos prostíbulos. As idéias fatalistas de Carolina 
não deve� atuar na inteligência das mulheres neu mesmo 
represadas passo a passo pelas sãs teorias filosóficas 
de Meneses; a gaze cândida e sagrada do noivado não de 
ve ser o véu que cubra alfim (sic) a fronte nodoada e
impudica de Phrynéa 11 • 

Ajudemos um pouco o defensor da gaze sagrada. A cena 7.ª do Prólogo é a 

� a alcoviteira Helena diz a Carolina como e quand.o o sedutor Ribei

ro a virá procurar (não é sequer a própria cena da sedução, que começa 

de fato na 13ª e se estende pela 14ª). Na 6ª do IIº Ato, Carolina de

clara e argumenta, com Luís, quA pretende deixar se� primeiro amante, 

Ribeiro, por outro homem, Pinheiro, e que o único modo de se ,evitar 

isso é que ele, Luís, a ame, coisa que nosso herói regenerador, ainda 

despeitado, recusa. Luís diz que seria aceitável, ainda que não justo, 

se Carolina permanecesse junto de seu primeiro afeto; mas que passar 

de um para o outro a torna objeto de desprezo. Na primeira do III2 A

to, a mesma Helena conta. como um .. Sr. Fernando", casado, propiciou, por 

leviandade, �ue sua esposa encontrasse com Carolina no teatro, em dis

puta por um mesmo camarote, sendo que ele havia prometido o tal camar� 
te ••• a ambas. A esposa retirou-se ofendida; Carolina ficou; segue-se 

uma discussão entre Carolina e Meneses, além de Araújo (também amigo 

de Luís), onde a protagonista espinafra o mundo das convenções sociais: 

" ••• as que se dizem honestas cobrem com o nome do mari 
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do e com o respeito do mundo os escândalos de sua vida. 
Muitas casara por dinheiro com o homem a quem não amam: 
e dão sua mão a um, tendo dado <L outro a sua alma! E é 
isto o que chamam virtude? t essa sociedade que se jul 
ga com direito de desprezar aquelas que não iludem a -
ninguém, e não fingem sentimentos hipócritas? ..... 

( . . . ) 
"Que importa que esses senhores que passam por sisudos 
e graves nos condenem e nos chamem perdidas? ••• O que 
são eles? ••• Uns profanam a sua inteligência, vendem 
a sua probidade, e fazem l.llil mercado mais vil e mais in 
fame do que o nosso, porque não têm nem o amor nem a -
necessidade por desculpa; porque calculam friamente. 
Outros são nossos cúmplices, e vão, com os lábios ain� 
da úmidos dos nossos beijos, manchar a fronte casta de 
sua filha, e as carícias de sua esposa. Oh! Não falemos 
em sociedade nem em virtude! ••• Todos valemos o mesmo! 
Todos so�os feitos de lama e amassados com o·mesmo san 
gue e as mesmas lágrimas! " 

Pelo IIIº ato a fora, Carolina prossegue suas diatribes eo. tom semelhan 

te; é o q_ue deve ter desgostado ao Sr. "M.T.", que não se julgava fei

to de lama. Na 11§ do IVº Ato, Carolina confessa muito de seus senti-
, mentas e desesperos intimas, com a passagem do tempo, que lhe rouba a 

Única coisa que ainda tem - a beleza. E a c�na final é a já famosa do 

reencontro entre pai e filha. Assinale-se q_ue em "Paginas Menores", do 

mesmo Correio Mercan.til, de 5/7, encontrei menção ao .fato de que fora 

esse Sr. "IJ. T.", quem lavrara a "ordem, para se suspender as represen-

'-- tações do drama do Sr. Dr. Alencar" (4). Ele não era o Chefe de Polí

cia, mas sua crítica está redigida com.o se o autor, ao ler a peça, ti-

vesse intenções censórias, detalhando cenas inconvenientes. Por outro 

lado, no caso do Sr. 11:M.T. 11, a oposição à peça se baseava em restrições 

a ela como um todo, eobora este ou a�uele episódio pudesse ser conside 

rado mais chocante. A crítica do Sr. "M.T." assinala tanto a exposição 

das idéias de Carolina, que ele julga "fatalistas", com.o a própria i

déia do casamento da prostituta, como coisas reprováveis na peça. Quer 

dizer, ele era contra a versão total que Alencar deu do mito da mulher 

perdida. Mas era contra mais coisa ainda. 

"M.T." critica a soltura de linguagem na peça. Exemplo: 

Luís trata o tio, pai de Carolina, por "tu• ••• 



Investe contra a concepção de teatro de Alencar tinha, 4ue era 

a de combater o q_ue julgasse vicioso pola exposição e discussão do ví

cio e suas ra!zes: 

·11 Nem tudo quanto vê-se pinta-se; nem tudo deste mundo
mostra-se. Há cena,.s q_ue se não copiam, porq_ue sua hedi
ondez repugna; 4uadroo q_ue, ainda 4ú.ando se encontram;
não se fitam; fatos e estados em cuja apreciação não
deve o homem demorar-se, q_uando mais não fora se não
por q_ue, ante o estudo deles, sua grandeza abatera-se
mesq_uinha, e desaparecérià esse orgulho Útil e benéfi-

� - ' -- . coque da elevaçao as suas açoes e sentimentos, e er-
gue-o até quase a entestar com a Divindade; tipos como
a meretriz, o sodomista, e outros, q_ue, por dignidade
da espécie humana e do teatro, não devem ser expostos
en:. um palco.

A missão do artista não é copiar exata e servilmente
a natureza, muito menos para exibir ao público o lado
mau da mesma e as suas chagas; é com o embelezamento
na imitação que o gênio revela a posse desse fogo san
to, que Deus, por distinção, só dá aos seus eleitos.

Não quero dizer que no teatro não possa o autor mos
trar um tipo ou outro vicioso; mostre-o, porém, não
quando engolfado na torpeza e ainda assim por tempo
curto, sem a Úlcera escancarada e ainda sangrenta".

O debate prosseguiu, em torno da peça, do Conservatório e da 

polícia. Houve até queméaventasse que na raiz do problema estaria um 

coní'ronto entre a autoridade da polícia e a do Conservatório. Veja-se 

o Diário de Rio de Janeiro, 2/7, carta de .P.maral Ta.vares a Alencar:

11 ••• é uma 1uestão em ;iue de um lado o Conservatório 
Dramático e do outro o Chefe de Polícia acham-se fren 
te à frente, medinrlo-se, como dois esforçados atletas 
se consideram na �roximidade da· luta em �ue vão empe
nhar-se". 

O Conservatório não era ��a entidade monolítica. Havia, nela, 

q_uem compartilhasse de sentimentos mui to prÓx-imoe aos do Sr. "M. T." • 

No dia 19/7 o Diário publica dois pareceres do Conservatório,· sem as

sinatura, com.o era pra:::e, proibindo n representação da peça A estala

�m dos trar.ipolinntroe (L'auberge de.s adrets), sob a alegação de que a 

peça investe contra a família, a propriedade e a religião. O primeiro 

·parecer data de 22/6; e o segundo, de 25 do mesmo, em cima, portanto,

da proibição de As asas de uni an,io. Ain<la g_ue de modo não explícito,

o segundo parecer se refere a este caso, depois de investir contra"as



subversivas idéias da. inculcada escola regenera.doraº e contra 11 0 peri

go dos princípios socialistas": 

"Se reconhecemos que o teatro é necessário para guiar 
o povo, animá-lo por nobres �moções e inculcar-lhe os
verdadeiros princípios do justo e do honesto, como con
sentimos �ue essa arma poderosa seja eopregada contra

a sociedade para feri-la em sua tríplice base: a reli
gião, a família e a propriedade?.

O que responderemos ao governo quando nos i pedir con
ta do uso que temos feito da atribuição q_ue nos con:fe
riu de velarmos pelo respeito devido à religião, aos 
poderes políticos do Sstado, e à moral e decência pú
blica? 

Não estamos já colhendo o fruto de nossa culpada to
lerância, recebendo insinuações da polícia para recon
siderannos a licença da,la para a representação de uma 
peça aponta.ela. como aJtamente ineoveniente e imoral? 

Não estaremos com a nossa excessiva toler�ncia e in
duleência fazendo um desserviço a belos talentos, como 
alguns que te�os, concorrendo para lUe se estraguem na 
propaganda. das idéias do realismo, poetizando o vício 
e sofism.9.ncio até os mais belos princípios do :SVangelho, 
quando poderiam prestar relevantes serviços ao país -
pleiteando denodadamente pela santa causa da religião, 
da família e da propriedade, ameaçadas pelos pretendi
dos reformadores da sociedade ? 

Não se me diga que o rigor na censura trará en resul 
tado a deca,Jência e a extinção dos teatros por falta -
de peças. Tal receio é infundado, mas quando fosse rea!, 

quu...�do não houvesse outras produções além das in
convenientes e imorais, penso que a socied�de ganharia 
mais em não ter teatro do �ue em tê-lo só para depra-
var com espetaculos vergonhosos as classes menos escla 
recidas, familiarizando-as com tudo quanto há de licen 
cioso e cínico; aconselhando-lhes o'desprezo das mais
santas instituições e dos sentimentos de que inais �e 
deve ufanar a humanidade: a reli&ião, o anor, a pater
nidade, o casamento, a amizade, a dedicação, a probida
de e a virtude." 

·-

.Ambos os pareceres, especialmente o primeiro, que não cito pa

ra não cansar o leitor, misturam romantismo, realismo e socialismo num 

mesmo caldeirão; o primeiro chama a tudo e a todos de �a depravada es

cola dos re:formadores modernos" e diz que o seu objetivo é "a supres

são do casamento" e 11a abolição da :fam:Ília''. 

A partir da:! o debate sobre a questão de As··asas de um anjo 

esmorece na imprensa. A 20 do mesmo mês de julho Alencar se afasta da 

direção do Diário, de que era Redator Chef'e. Não vejo qualquer liga-



ção necessária entre os dois-fatos, exceto no sentido de q_ue seu âni

mo não deveria ser dos melhores. O tão denocÍado e confiante campeão da 

moralidade e do teatro nacional encontrara o paredão da censura. Há u

ma enonne ironia nisso, e Alencar, de fato, nunca se recuperoo/complet� 

mente dn. ferida q_ue Jl1e ficava na alma. Dos dramas da sociedade brasi

leira Alencar preten,lera tirar a comédia da sua reintev-ação, e da sua 

inte0rG.çn.o no cenár.Lo civilizado. Ironicamente, desse impulso, 1ue era 

cômico, renasceria o drama da repressão e da marcinalidade a que ele , 

como autor proibido, se via, ainda q_ue momentanerunente, relegado. 

Alencar não compr!3endera a institui_ção do Conservatório, da 

Polícia, nem a natureza das censuras que recebia. Para mostrar esse po� 

to, recorro novamente ao judicioso e claro Gonçalves Dias, no seu pre

fácio a I�onor de l�end2!.!_@, q_uando diacute porg_ue não realizou, em sua 

pe1;a, tantas inovações 1.uanto porl,2ria, ou d.esejari::i, se consultasse u

nicarnente a sua inspiração. Façamos do seu o nosso juízo, e reconheça-
, mos nele a melhor defesa da peça de Alencar, embora este prefacio fos-

, se escrito u"Ila de cada antes dos aconteci.'llentos a 1ue nos referimos. 

"O drama é feito para ser representado, e entre nós só po
dem ser representados os 1ue forem aprovados pela censura 
competente; de maneira q_ue o nosso Con:3ervatÓrio Dramático 
na Co!'te, e u.-r::l delegad.o ou subdelegado de polícia nas pro
vÍn1�ias, · tem un veto onipotente contra o q_ual não há recur
so, ou eu não o co!'lheço. Que� nos dirá 1ue na primeira fo
lha do malfadado manuscrito não gra.vari3. o Conservatório 
Dramático o seu veto? O veto é tanto mais fácil de ser exa 
rado, 'lU'= a lei não exige �orq_uê, tanto :nais fácil q_ue de 
le não há recurso senão para ele, e -ainda tanto mais fácil
q_ue ou ele se aplica �s produções estrangeiras, e o autor 
não pod.e ou não 1uer advogar a sua. causa ou a nacionais, e 
estes temem quebrar a sua carreira; teraor infund.'l.do, bem se 
vê, pois �ue o Conservatório é superior a estas ninharias; 
mas enfim é temor e contra ele não sei que haja medicina. A 
culpa �uem a tem não é o Conservatório Dramático, folgo de 
o poder dizer com verdade; o Conservatório tem homens de co
nhecimentos, de consciência, e de engenho, homens q_ue são ã
flor da nossa literatura e os mestres do nosso teatro. Mal
me estaria a mim, autor efêmero e desconhecido, q_uerer levar
mão de um só dos seus lour.os, q_ue eu sei q_uanto desinteres
se carece, de q_uanta força de vontade, de q_ue impulsão ir
resist!vel do cênio ou do fado, q_uem q_uer que entre nós se
abalança a colhê-los no meio do indiferentismo da nossa gen
te e do sorriso q_uase mofador, q_ua�e compassivo d��ue os -



não deviam desconhecer. Mas cli.:;o q_ue estes li tera tos o dra
mn.tu.rcos não podem ser Úteis ali, porque executam fielr.lente 
a lei, que é um regulamento policial em vez de ser uma medi 
da pururncnte literária. Dit;o até que oo folhetins q_ue se pÜ
blicam no Jornal do Comércio, sob o título - Semana Lírica

-, são em tudo de mais efeito e utilidade do q_ue as censu.
ras do Conservatório, ni.esmo q_uando a r.Unerva lhes dava tal 
ou qual publicidade. Quem tera a culpa e a lei; e tanto maia 
culpada é ela, que, se meia dúzia de mancebos, de seu motu 
próprio, se reunissem para o mesmo fim, a sua l)eq_uena asso
ciação seria necessariamente mais vantajosa às letras do 
que o instituto do Conservatório. Sem autoridade legal, os 
decretos dessa reunião ou associação, para 1ue fosse� de al 
guma importância, deveriam ser fu..>1:la.dos na boa razão, na jus 
tiça e na imp�cialidade. A sua çrÍtica diária, hebdomadária 
ou mensal, publicada pela imprensa, chegaria ao conhecir:1.ento 
de tolos, e, suscitando polêmica, serviria para 1.n1.c1ar o pÚ 
blico nos segredos da arte, para formar-lhe o gosto, quando
o não tivesse formado, e avigorar-lhe a opinião já criada, 
q_uando fosse a boa. Seria enfim uma instituição criadora em 

d 
... , vez e nao ser nem conservadora, frut1.fera em ve.z de ser es-

téril, e auxiliadora em vez de ser repressiva. O engenho não 
q_uer petas; é esta uma verdade hoje tão vulgarizada que não_ 
carece de demonstração. Bem é �ue de uma vez nos convençamos 
q_ue deve haver liberdade de pensamento, não só para o jorna
lismo, mas principalmente para a literatura, que não é de ra 
zão nem de justiça, poder o Ínfimo dos mecânicos encarar o -
seu pensaoento nas suas obras, e que só ao poeta dramático· 
não se permita deixar-se arrebatar livremente pela inspira
ção, mas antes seja constrangida, além de lutar com os nos
sos preconceitos, a meditar e a pesar a sua frase para que al 
gum Argos vigilante não descubra nela longes de feiç_Ões que 
ele não conhece. ou ressaiba de opiniões que não são dele. A 
liberdade de pensamento no drama não é como nós a entendemo� 
a só faculdade de o criar, mas também a de o publicar; e a 
sua primeira publicaçã� é a récita. Se o drama não pode ser 
representado, mas o promotor consente que ele corra livremen 
te impresso, dizem alguns que fica salva a liberdade do pen: 
samento, e eu entendo �ue ela é muito mal entendida. 

Não d.igo que favoreçamos a literatura, digo somente que lhe 
não devemos pôr mais tropeços do que os que ela em si já tem. 
( • • •) Setembro de 1846" 

Não foi o Conservatório que proibiu a peça de Alencar; foi a P2

lÍcia. Mas eram ambos braços da instituição censÓria; e o ato desta não 

deixou de encontrar eco naquele - vide o parecer _antes citado. Na sua 

defesa Alencar diz que a Única acusação possível (mas não cabível) à

sua peça era a de:imoral, já que as outras duas justificativas para qua.! 



quer proibição referente ao tentro, o ataque às autoridades constitu!

das e o desrespeito à relieião, decididamente não se aplicariam no ca

so. Com esse pressupoGto, bate na tecla da moralidade de sua peça e na 

de que o ato da polícia desrespeitava a instituição do Conservatório. 

Alencar não viu que, partindo da perspectiva de integrar e sal

var a tudo e a todos e levando às Últimas consequências a concepção do 

palco como se fosse tribuna, transformara Carolina em tribuno, e bem 

mais forte do g_ue o contraditório Meneses ou o galhardo Luís. Igualmen..;. 

te não percebeu ser isso o que tornava sua peça inaceitável para os le

Ões�de-chácaz:a da moralidade pública, já que estes estavam acostumados 

a exigir das vítimas dessa mesma moralidade nada mais que silêncio e fa 

'---- vares. como denuncia, sob outra forma, a própria Carolina: 

11Para uma mulher ser livre 
tante a sociedade para não 
que a sociedade a despreze 
ções". 

é necessário que ela despreze bas 
se importar com as suas leis; ou 
tanto que não faça caso de suas a 

(Ato I, cena 5) 



2. A Expiação

O caeanHnto brancQ não fora tão branco afinal; mas em compen

sação Phryn�a tainb�m não era Phrynea; era Madalena -_ e disposta a en

xugar com os próprios cabelos os pés de toda � sociedade. E como as-

eim o fêz, assim ganhou o céu. Pronto: eia o resumo de A Rxpiação ' 

que retoma ae per:nnagens de As asas de um anjo 13 anos depois do e

pílogo desta. Na verdade, a distância cronológica real entre ambas as 

peças não é tanta. As asas de um anjo é de 1858. Segundo Raimundo Ma

galhães Jr. A expiação foi publicada pela primeira vez, anonimamente, 

em 1868, ano em que Alencar chega ao Ministério conservador do 16 de 

julhe, ocupando a pasta da Justiça. A introdução, do.punho do prÓprio 

Alencar, leva a data de 15 de·outubro ·de 1865. Com efeito, nas suas 

críticas de 186ó, Machado de Assis já assinalara q_ue a pasta, "sempre 

cheia", do autor, segundo lhe constava, tinha "duas peças mais" - � 

�esuíta e A expiação - além das já então divulgadas ou representadas. 

Os acontecimentos básicos que servem de ponto de p�rtida pa

ra mais esta comédia com "subtons" dramáticos são dois: primeiro, Lu

ís não suportou o voto que fizera ao casar-se com Carolina; segundo, 

esta perdeu completamente o ar desafiador que tinha em As asas de um 

anjo, dando acabamento à sua "recuperação•i, esboçada no epílogo já d!! 

batido na análise anterior. Luís, ao não manter seu voto, e manter 1!

'---'" lações sexuais com Carolina, vê-se presa de ciúmes avassaladores, que 

estremecem seu sentimento em relação à prima e esposa. Os ciúm�a se 

referem à vida pregressa da sua mulher porque esta, agora, é -µma san

ta. Tão santa a resignação substitui a altivez anterior que tanto es-

. candalizara, como vimos, os mantenedores da moralidade pública. Longe 

daquela Carolina q_ue invectivava a sociedade, encontramos a Carolina 

que declara, ao frequentar seu primeiro baile depois de muitos anos 

de casamento: 

"Até hoje, Meneses, tenho vivido entre os meus, na inti 
midade de alguns amigos sinceros que me cercam de aten- -

ções e respeitos que não mereço. No retiro da fazenda ou. 
mesmo aqui na Corte, a reprovação do mundo se cá por �on,. 
fazia algum rumor, não penetrava naquele santuário da fa
mília e da amizade. Eu não sentia essa reprovação: • de-



�42 

via senti-la para expiação doe meus erros. t justo que a 
mulher que outrora escandalizou a sociedade e a.:frontou a 
indignação pÚjlica, de cabeça erguida e sorriso deedenho 
ao, se curva diante deee1a mesna·eociedade, esmagada pelÕ 
desprezo público, com a fronte abatida, e ae faces cuepi 
das dos risos e olhares de escárnio que lhe atiram pQs-
sando. ( ••• ) 

f justo sim! Eia o que vim fazer a este baile. Não foi 
a mulher ini'eliz, como disse há pouco; foi a vítima expi
atÓria de um sacrifício, que arrastada Pela consciência: 
------------------------11!) l:::i.t rRVCSSOU 1 

est� 1rnite os sa1Õer1 c1our8(/:os lH"esà :10 br:iço do séu antigo a -1
1.1.-.;j te, 2. .cuem ela arruinou.' Ou vi dizer que �:in tigrlmente se ata
V8.fil os psso.ssi:nos aos C�\d;_veres de su2s vitimas.' Fois cu tive 
e ssc. cori1cer:1, meu amico .' Não er2. preciso tanta. p2.ra matar-me, 
ncreê.i te! 11 

( Ato I, cena 15) 
Mutatis mutandis, uma -vez qué a situação dra.mática é bastante diferen 

te, Carolina parece ter encontrado, na maturidade, aquela resignação 

conveniente �ue Margue�ite Gautier encontrara no fim prematuro da sm 

vida: 
"Si j 1 étais une sainte fille, si tout êtait chaste en 

mois, _peut-être pleurerais-je à l'idée de quitter un mcm 
de ou tu restes, parce que l'avenie serait plein de pro-
messes,. et que tout mon passé m' y donnerai t droi t. �1oi 
morte, tout ce que tu garderas de moi sera pur; moi vivmi 
te, il y aura toujours des taches sur mon amour ••• CroiS: 
-m.Gi, Dieu fai t bien ce q_u I il fai t ..• "

( La dame aux camélias, Ato V, cena 8) 
�-ru:t� - ' - ,Bons tempos fâa af'ronta. a indignaçao publica e de "sorriso des·denhos� 11 1 

Agora, o que resta é essa vítima expiatória voluntária, Cristo de sai-

as: a primeira expiação, portanto, quem faz é o próprio teatro de Al� 

car, comv se "caísee em ei". Sua heroína maldita baixou a crista; seu 

he�Ói traiu o voto de castidade e - coma se verá - traiu a muito mais, 

para q_uemªaueria. herói de um casamente branco: a "natureza humana" foi 
. ,mais forte do que ae promessas verbais. Alencar segue na.critica da 

sociedade e da vida mundana; mas seguirá por caminhos mais sutis, dif! 

rentee do discurso inflamado da mulher que descoure a consciência e o 

sentimento da injustiça. 

Há outra diferença importante a sublinhar, entre A e�iação e 

Ae asas de um anje. Ae personagens não estão apenas 13 anos mais velhas; 

estão 13 anos mais ricas também. são uma sÚcia de reepeitáveie, tedes, 

ou quase todos. Araújo, amigo da família n'As asas de um anjo, lá come 

çara como caixeiro de armarinho. Depois passava a proprietárie de esta 
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belecimento de comércio. A expiação aparece transformado no mais só-
lide Barã� de Castro, graças à compra do título, diretor de banco, 

homem de mansões, festas e jantaree, embora�guarde ainda a pureza, a 

sinceridade e a honestidade doe t1:,mpoe antigos. Luís, de tipógrafo, 

no inÍci o da outra peça, passou a fazendeiro, cemo jÁ. se viu pela fa;.. �: 

la d" Carolina. Meneses continua jornalista, mas agora muito me.is res 

peitável; já na casa doe 50, é apresentado como'"escritor de r�puta

çãc 11 e "um dos nossos talentos maia brililantes" (Ato I, cena 4). Es

tão nesta _peça também os amantes anteriores de Carolina: Ribeiro, • 

prüJ:eiro que e. e�duziu; Pinheiro, que a tirou deste; e tan:.bém Fernan� 

do, que causara o quiproquÓ do teatro, na peça anterior, com sua esp! 
sa, Da. Paulina, quando prometeu o mesme camarote a ambas, provocando 

e encontro da esposa caam a 11 perdida 11 • Pinheirl\l,· se não é mais rico, é 

respeitável, pelo trabalho; convém não e�quecer que fera Carolina que 

o arruinara, e que na peça anterior recomeçara a vida cGmo condutor

de t:Ílburis e ca.rruagens. Ago!"a, pelo menos, já frequenta a sociP-dade;

e até o final da peça estará bem arranjado na vida graças a um casa

mento com a filha de um fazendeiro, arranja.do por Carolina - que, des

sa forma, expia mais uma de suas faltas. Das antigas, comparecem tam

bém mais . duas persnagens: Vieirinha, entidade maligna na primeira pe"'."9

ça, pois fora ele quem roubara o dinheiro e as jÓias·de Carolina, ar

ruinando-a, e Helena, a alcoviteira que intraduzira Ribeiro na vida de

Caralins. e de-pois ee tornara companheira de "folgança" desta. O c&1m.i-

nho de 3mboB é inverso. Vieira, �a primeira peç&, ti�era um final dig

n0 de uma comédia de Martins Pena: fora recrutad• pelo exército •••. em

plena rua. Agora reaparece camo e Comendader Vieira, rico, enf'atuade,

graças a suas manobras de sempre; continua intrigante e ma�ignG, e te

do o seu prazer ae longo da peça será importunar Carolina e seduzir na.

Paulina, no que quaee terá sucess•. Helena, dep0ie de passar muitas

privaçin, reencontrou Carolina, que lhe deu trabalhe;·• está em vi•s

de franca recuperaçãe. Há também nova.e personagens: Lina, :filila de Ca

relina, cem Rioeire, perfilhada per Luís, que em Ae aeas de um anje sé

aparecera cemo criança., e agora é moça casadeira; Scafia, cujo pai Luís

ajudeu a salvar, certa vez em que fera ao RiG eozinhe; Tavares, pai
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da moça, homem demlllrlado crédule e cenfiante nae convençiee e•ciais; 

Da. :F'ranciaca, mãe <ia futura neiva de Pinheiro e Amélia, a neiva. E 

ainda Frederice, �sentade de inÍci• come filhe de Ribeire, que ee 

apaix�na p•r Lime põe todG este conjunto de cidadioe agora defini

tivamente reepeitá�a (à excecão de Vieira) diante do fantasma d• in 

cesto. Há. duas per.st-nagene que apareciam lá e que faltam agora, n' A 

expiaçã�: Antonio-• Margarida, pais de Carolina, pNvavelmente já 

mortos. Antonio ena marceneire, e Margarida (1) c0sturava para ajudar 

nas despesa.e, n�. pir.iimeira peça, antes que ela adoecesse e o primeiro 

se embebedasse, gr�as à perdiçãe da filha. Teda esaa descrição das

personagens é necessária para se C$mpreender que existe ·uma passagem

.__ ascensional, ao lo .. das duas peças, que obedece a um ritme "terná

rio". No começo de .IA5 aa2.s de um an:ie, as. persenagens sã<J de pouces r� 

cursos: wn é marce:mein\ o outro é tipógrafo, o terceiro é cai xeir�, e 

aseim por diante. ,m elemente riqueza, seb a forma de jÓias, ou de re� 

pas finas, desempe.mllna papel fundamental na sedução de Carolina, que 

está aprendendo e at'Ície·da mãe e costuranda para os outros. O mUJide 

focalizado aq_ui 
, ,_ . e ;nstante proximo, inclusive, daquele das personagem 

de Martins Pena, 0.�rigadas a mui tas virações para garantir a sobrevi

vência� N0 í'inal die As asas de wn anjo Carolina., que já· passara pele 

luxo e pela rique� está nR miséria; enquanto isso, es outros, da ce

munidade des 11bons" - Meneses, AraÚje, Luís - se não estã> ricos, es;,_ 

"--' tão "remediados". ®stãc numa. espécie de "purgatório", em outras pala

vras. E Carolina. .&e:rá guindada por eles a. essa posiçãe, igualménte. Já

em A expiação todos .estão rices; livres da necessidade,. emborà 
ao trabalho ... l eif.sl,o, . ... . ainda se dediquem �o carater que tem7\pronmes a uma neçae cap1 tal�

ta de "paraíso". <Ca,:Nlina faz parte desse m.uftdé, e lá se integrando de 

finitivamffi.te, levm cem ela Pinheiro, e amante rice que arruinara e 

que, cem a ru.Ína., ae regenerara. Essa passagem ternária: •und• da ne

cessidade - munde Tesediad• - :iminde da riqueza, per oposiçãe à paesa

gem. sêfrega da necessidade para a riqueza que CaTFJ lina empreende na 

primeira peça, acmi1111.a, no� bastid•ree da peça, ee valores de trabalha 

e .do eeferç• pess•an.... distinçies cem. que a mentalidade burgue ea do eé

cule> XIX aind�ee�av:a. de se apresentar - inclusive n• .. seu" teatre rea 

list";. Carolina, ietitmt>elic1D1ete, se rende tambéa a esse au.nde da cenv• 
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çãe burgue�a. Enquat• na primeira peça imagina, levada pela fmt:eia, 

um.a ascen�ã• muite rápida ao mundo d• g•zo, doe prazeres e da rique

za (jóias, roupas e champanheB, na sua .mentalidade "feminina"), uean-
, , . .seJM� do para ieso o caminhe 11 il1cite 11 de eua prcapria l t =,,._, agora, na

eegu:nda, arranja as coisas para Pinheiro, que tudo perdera per eua 

cauea, valende-se d• c�nhe legítimo d� dete, deapertande uma afei

ção "ei ncera" na jovem filha de eua amiga. A dif-erença entre lilm.baa ae 

eeduções, s0b um certo ângule, está em que o casamente irá legitimar 

a Aegund&. De resto, Pinheire já deu pr0v2s cabais de que·ee recupe-
, -

rou � e um homem trabalhader, nae apenas ll.11 caça-d�tee, podendl, per-

tante, �ntrar nesse j�go cem a consciência limpa. Eis, partanto, to

d•a QS pontos que suoir� Carolina na cotação desses c�nvencionalisnoe: 

antes grii..nde pnsti tuta, ví ti11.a precoce das alccovi te iras de· suoÚrbie, 

agc,ra é cae&menteira em pleno mundo da riqueza, aonde fei ter nãe 

mais pela sefreguidãa da sua juventude feminina, mas cenduzida. pela 

mãa do marido, cem o apoio meral de seus amigos, cemo c�nvém a uma s� 
nhora burgueea. A ação de Carelina em favQr de. Pinheire já se dera 

.. _.,, , . . antes do começe de A e:xr, is.çao; e ne pr1me1.re ato desta que ela comuni 
, ca ae ex-ama..�te seus planes a respeite del•· Mas e fundamental e ver 

que sua entranizaçãe definitiva nes vàl.0res de cas&lllente e da respei

tabilida.de já se dera de antemã•; e que vaes assi8tir, na peça, sã.e 

�s ajustes finais, embara dolorosos, dessa entronizaçãe pelo sofrimen-

te, resignação e convivência com • mundo,das pessoas honestas e traba-

lhaderas, e que hé.Vis.m a.cU3llulade riqueza graças à ª'?-ª honestidade e ae 

seu trabalhe • No seu memento de 11 expiaçãe 11 , c�ntinuam.es ainda diante, 

no essencial, do meSll.e auter de O crédit•; aquele que, emb�ra despre-

zasse • munde dos saliee e des c•nvencienalisme-fal.ms, se propun..�a • 

teatro uma espécie de 11 intelectua.1· orgânico'' de definitiv� enC(lntro da 

sociedade nacional. c•m valores burgumee mede:rnes e cerrigides de qua1! 

quer exceeses. Nem ae pr•stitutas finas cGnseguiam escaIU" desse impul

se ergâni.c•. 

O primeir• at• de A expiação se abre in medi�E-es: tedas ae p� 
de J 

senagens, à exceçãe waa ou de eutra, estã• num. baile, na caea de Fer 

nande, ende Carelina compareceu, centra seus hábitos, para acempanhar 

• maria.. e a filha, aléa de carregar ceneigo seus pnpeei tos expiat�
. 

. 

rios. 



1 , , Ne�te bai e, bem cem• nae eutr08 atos, Alencar exercera ate a sacie-

dade aquilo que ele admirava em Alexandre Dumas Filho e que chamava 

de "• jego de cena", •u seja, a repres�açãe da ação numa .i:eér::lte ,_ de 

creecendo s e diminuendos, fazena.. que a tenas.• e.mecional vá ee cencen 

trand• aes poucas e de acord• cem oe m.�viwentee censideradee cimo "na

turais" para as perw nagens, nas circunstâncias em que eet�. Não há 

moviment�s muita bruscee; igualmente e�itan-se ae entradas espetacu

lares, as revelações esp�-11tosas eu. absolutamente surpreendentes para 

público,. p$is tudo é preparai. e de an temãe. Assim, :p&r exemple, o
c.l 1

1

'WI ª" d  . esse baile é 0 rec9nhecimento d:e Carolina cem& a ex-c0rtesã; 

porém iasa nãe se dá de chofre ·, mas é construído ae longe dos diá-·

--- logos, entradas e saídas das personagens durante 8 cenas - desde e 
\ '7M e, 

momente em que o Com.endP.de>r Vieira a reconhece.até o . · ·· en-

cerra o a.to, ,��/ Da. Paulina, mulher do dene da casa, a esposa que 

há tant0s an&s Carolina desfeitara na P-ntrada de teatre, diz indign� 
da à antiga rival que há uma ex-cartesã em sua casa, pr•�cande um 

desmaio na protagonista. Todo4s esses volteiea criam, numa atmosfera 

de sofisticação estética, n imagem de um artesã� que vai tecendo •e 

fi&s aparentemente emaranhadea até que se �emonstre a arquitetura da 

cenatruçãa: a peça transpira esforço de bo:n-gesto, de se tecer a ação 

-
""

'-1· ... aes dia'l..,.g"'s · d �"Ma .., 'Q ,.. a.par�ntemente banais as perru!lagens, entre f'alu 

cruzadas, entradas e saídas abundantes. Alencar procurava ser mestre 

em jeg� de c�na, e deve-5� reconhecer que tem uma certa .•graça nisso, 

quandtFnãe som&s es:m.agade s pelo :pesa sentencioso das f'rasea meralis

tas. Em .meio a este jogo de cena, que precura imitar • lado ."natural 11

do ri t:mo das pee3oas ne qu:ttidiwH e que se esí'erça per í" azer a açãe 

dramática naecer das atitudes das persnagens, evitand• es recure•• 

exteriores e demaeiade evidentes, como cartae previdenciáis, recenhe-

ciJO.entee através de ebejtes censervades. desde a inf'ância eu chegada 

de persunagens inteiramente inesperadas, tomamos cenhecimento das 

principais linhas de cenfli te que a ação terá de reeelver. Lina e Pre

deric• eatão às vésperas do namer• e da paixão; quanm estão a sía, 

con:t'esaam. um ae outre, cem ademanea e segredos. por parte da meça, que 

já se tinham viste, já. se tinham reparado, e já. nutriram simpatias aú

tu.aer. Curiesamente Ribeir•, que ase apreaenta cctme . •- pai de Frederico, 
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parece entuoia�mar n• jeve-m esta rela.çãe, • qü•, se celoca um fria-

.!!!! a mni a n•e m.snei ri emoe deste baile, pedende tevantar a euspei ta 

de que Ribeiro, d�pois de ter deegraçade a mãe,quer desgraçar a fi

lha, faz parte também d• eEforç• para desenvelver a açã• cem "natura

lidade", P•ie é un segure indÍci• de qu� há alg• errado c•m e.eea pat!l" 

nidade. Aseim, quand• a revelaçãe surgir, com todas as latras, de que 

'Pibeir• nãe é de .fsto • pai de Frederic., assegurando o ce.ea.m.ent• d•s 

deis j•vene, • pÚ:.Jlice lembrar-se-á das eetranhas cenas de I2 Ate, que 

já intreduziram tsmbém a pessibilidade desta eeluçãe. Carolina está 

preocupada cem • future de Pinhe.ire, e lhe revela eeu11 planem aebre • 

future cass.:men te. Ao :mes11e tempe, Luís está a pai x•nade por Sofia, e 

nãe lhe e2cc,nde tal fate, cc,nfessande ter ciúmes terríveis cada vez 

que algum outro homem se �proxima dela: 

11( ••• )Aquele é livre; ela pode amá-lo! E tenhc ventade 
de ir-•e a ele e insultá-lo.- •• " 

(Ate I , cena. 7) 

Sefia, que tem s• 18 anos perte dos 38 do eutre, age come uma eenhera 

diante de um menine pedinchão: nãe • repele, ·mas lhe oferece a amiz! 
de.Luís, de.11.enetrande que tais cenflitea • vã• deixande fera de si, 

confessa abertamente a S•fia que e d eia Carelina t e que f ege dee 3lig�1
para que estes nãe perceb&:11. • que se passa. Per outre lado, n• meio 

deste j•g• de cena t•msmos cenheciment• tU1.bém de que Meneses e Araú

jo percebe• que• �••r de Luís por Carelina está estremecide, e abos 

se dispõem a v�lar sebre •casal.Já eatU1es com tree linhas na in-

triga em t•rno da ação principcl, a da expiação da�rotagonista: • a-

mer Lina-Frederice; Carelina arranjande a vida de Pinheiro • qu� a 
fa.z voltar <Jl. andar de braço com ele e com iss• excita mais a fÚria de 

Luís, c•m• se verá no s.to seguinte; Luíe prov-ndo que nãe era tão he

r•i aesim, perseguindo, en Sefia, 20 anee mais moça, o fantasma da 

sua juventude. A estas tres linhas Alencar acrescenta um.a quarta: Vi

eira está interessado em •bter faveres Sllloreees de Da. Paulina, mulher 

de Fernanda, e é cem i ss� na cabeça. que ae apressa a lhe centar que a.

li, n�quele baile, estava presente Wl.a antiga amante de seu maride. 

Diz Da. Paulina: 

"• •• - Peie be•; se f'ir verdade, premete-lhe que me vinga
rei. Está satisfeito? 
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Vieira - E eu merei • mais feliz dee mertais!
D. Paulina Meu maride terá • qu" merece!"

{Ate I, cena 16) 

�4B 

� 
Duas cenas dep$is dá-ee o encentre de Da. Paulina com�� 

C•m• esta veste já uma capa, peie estava de saÍd�, e Vieira eé 

lhe deecrevera e vestid• da "antiga amante", ela nãe recenhece a 11e:x

riv2l 11. Na sua frente inve:ctiva • marido: 

"· •• - ?.eceber em minha casa \l._'!lfil. dessas mulheres à-tea, 
que depois de ter praticada teda a casta de escândalos, 
tem a mani�. de se fingirem honestas! ••• NUl!l baile! 

( . . .  ) 
umfessea que a cenh�ceu outrera aiirmou-Ke que a tinha 
v'iste na sala, há pouce. É uma cllebre Carelina que • se
nhor bem conhece!" 

De nada adiantam es pedidos do maride

escândalo; ely>rossegue na pereraçãe, 

signado 11 é juste, meu Deus", desmaia. 

para que ela se cale e evite• 

até que Carolina, depeis de re-

Qusnde a atarantada eenraiv,eci-
, ' d�. Da. Paulina ceora e tente do que esta acontecende a sua volta, pe� 

gunta. aflita: "O quê? Que significa isso?" Respende o previdenci al Me

neses, que desde As asas de ill:i anje guarda a funaçãe de emoldurar as 

atitudes das persnagens cem fina.a e monót& nas chaves-de-<turo: 

".. • - Eu lhe dige, minha senhor&! ( De parte e a meia vez) :
SÓ a espesa honesta te•• direite de atirar a p�dra à pe-
ca.dt>ra que se regenerou1. �." 

D�s pÍncares de convencionalismo, a deixa de Meneses vale per UDa sen
""--' 

tença sobre• quadro e como uma advertência direta a Da. Paulina. E 

dão-se �•r encerrades 9S trâmites do primeire ato • . 

Come se vê, esta1nos diante de um Alencar f�bril llo exercÍc.i• 

de suas capacidades. N'Ae asas de um·anje a intriga se deeenvelvia em 

teme praticamente de uma eó linha: Carolina e seu desthe, ou desatine 

e sua poetf!�r r�:miesão pele duplo sacrifício, • seu e o de LU.Íe. Nae 

outras comédias tem-se quase sempre Ulll máximo de duas linhas amereeas 
C1)NJ I A em desenvolvimento, cemo no me O que e o casamente?. O demonie :fümi-

liar pede nes lemorar wn peuco dest& llllltiplicidade, p•is •s dois pares 

Sll!loresos eã• ameaçados pela combinação um tanto esdrúxula de um escra

ve e �fm dândi; são atacados assim simultaneamente em duafrentes, pe

la perta dee f'u.nd•e e pela da sala. Igualmente feça debate uma varie-



dade d� aesunt•s, ·entre eles • casamente e a escravidãe, e a.e re

laçics entre ambas af}inetituiçÕes. Mas• espaçe mais s.pertaded:erãe 

familiar, explicitamente privilegiade n'O dem�nio fan.iliar
1
não ee com

para_ em luxe, riqueza, variedade e artimanhas {já nem é joge) de cena 

a este munde d•a saraus� bail�s que terá vez em A expiação. Em O cré

dite a distribuição des cenflites também é bastante -cemplexa, já que 

aesietimos ' disputa E:ntre e bem Rodrige, estulto Olivâra e • e e perve:t'-
bela. 

HipÓlite se Macedo, pela Julieta, os '1.rrufee entre e Cristina, a recu-
-

de Da. Olímpia (que arrastav:il uma asa para o M:icede) para e lar peraçae 

e para. seu marick\ de par cem longas e enfadonhas discussies sobre a eri 

gem, a serventia e• futur� do crédito, de capital e do trabalho. Mas 

._. ! tud0, além de privil'1g1.ar taJ21.bém • ei,v�ço m�t_ia ape-rtll:dt de lar, se 

centr&lize..va tanto na figura de Redrige, que a peça aparece representar 

ua cenfli to sé, e deste c�ntra e, mal, entra· e perversã.e de capital e da 

pátria, que se apresenta, comG c0nvém à nRtureza pnteica dos entes das 

trevas, de til e uma fermas. O Rio de Janeiro privilegiava, num d� seus 

atos, a ciranda da rua de Ouvidtitr; 'mas tu.do em rédor da teia simples de 

um casamente entr(:{Primes que se �lham, se arrufs� e se am�m. N'As asas 

de U.11:. anjo, que já mncienei neste par�graf$ cQmparativ&, a açãe se cen

centra na esgrima verbal e carnal de Carelina centra a mnnd• que ades-

preza, e dP.pC1is n@ esfo:rç:> de Luís, secundade pelos céticos amigos, de 
v_,ó.lJ.- ��· � ,,.e oferecer um.a respeitável que pessa lhe: . a a.llla .• 

 . - ,Em A expiaça� existe, e clare, uma figura central, que� carr.lina; e 1lll!

i�agem, passada, de prostit\l cmnflita central, que é a desta c•ntra sua 
. 

..

ta e perdida, que se apresenta para ela, come • mal ae apresentava p�1'8 

Rodrige, de mil e wna forma2, cobrando o preçe da culpa e da vergenha,, 

já que iste fazia sentid• nesta aeciedade de peites emproades e tundás

salientes. Mas e •círculo que serve de pane-de-fundo a este conflite•, 

:focalizado lego no primeiro at() na 11 riqueza11 de salã•, se apreeenta cm 

uma variedade tal de moviment• e de açã•, que nes mestra um Alencar de

sejando representar a·eeciedade de Rio de Janeir• desta vez cem letra 

maiúscula. - a eeciedade e••• u. tede, vista de alte de sua cúpula, 

isee q�e •e cronistas aeciais até heje chamam. de "a seciedade". A peça 

tem 16 persenagene; nem O Rio de JaneireJque ª:fªªªª ne rua de Ouvider, 
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�so 
tinha tantas; al;,m disse, as cenas de baile eu feeta - que se repe-

tirão na terceir• ate, exigem. a presença de inúmer•s figurantes. Es

tam&s diante de uma representaçãe da Certe que, comparada aos padrões 

auete.r•s• da dramaturgia de Alencar, pode passar per espetaculai;feé

rica. Nãe tenh• n•tÍcia de que ela tenha chegade à cena; mas se• ti. 

ve·sse, certamente dnria�rabalhe. Em parte, esse alargamcnt• da cena 

dramática, ee assim pe�so chamar• efeito que Alencar deseja provocar, 

se deve à natureza da pe�senagem enfocada, Na case de Rodrigo, P•r e

xemplo, est&m�s.diante de heréi masculino, forte, de palavra firme, 

que enfrenta a sociedade de peite abf"rto e, aliás, cemo já vimgs, em 

dó de peite. Carolina é f emínina, é a parte· "sacrificada" dests, e•cie

dade, e que,se a enfrentou em tem maier (d� de peite a� Redrige mesme)

lá n'As asas d� um anjo,� fGi expulsa de palce pela pelÍcia, agera a 

enfrenta num recolhido tom menor, de resignação e.:penitência. Os c•nfli

tea cm seu redor ee a.vul t'l.m, porta.nta, ganham consi st.ência 'f em dian

te de sua fragilida�e d:f1-ulher: estamos diante de um.a eeciedade cujos 

heréi e masculinos 1 falharam e quP. per isse se e.voluma sebr� indivíduo 

que se eferece, come Cristo - eu Madalena transubstanciada ,em Cristo -

para remi-la.. De outre lado, é clare que ess� mudança se deve à muq.an:ça 

.de p0nt&-de-vista (não de Qpiniãe) eperadaper AlP.ncar - que deixou• 

recôndit� de lar par� encaminhar seus diagnósticos mais diret�ente aes 

ealies - pelJ menes blll doie ates djPeça. Essa 11 2.mpliaçãe 11 de .fe.c• res-

\......aal ts. a multiplicidade social com que Carolina tem de lutar para t!e 

reerguer completamente - e ressaltará, por ressonância, a gralilieza de 

seu caráter quando ela conseguir, afinal, às custas de seu preprie ser, 

salvar essa mesma seciedade e suas conveniências na figura a.JnbÍgua de 

Da. Paulina, ameaçada pelo marid•, travestido agera em guardiã• dea 

pundaneres de lar. Alencar fêz sua cortesã .mai's resignada, já ex-ctrte

sã que é; mas continua a ter a mesma adm.iraçãe e respeite per ela, pais

lhe dá ceme cenário• eeplend•r d�Corte endiiheirada• 

O segundo ate se passa na casa de LuÍ8 e Carolina, durante• 

�nivers�ri• de Lina, que cemplet& 16 anes {tinha três a• final de!!, 

asas de um anj•. H�rá aí nevas prevaçies para 0arelina; nova demanstra

çãe de que Luís, sende de carne e asse, fera euometid• a preva su.perier 
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a euae ferçae, e está fara de si; nevas cenas que exporã• cabal.m.en-

te, na visã• de Alencar, cem• é periges• e escerregadio • "respeito 

huma.Ro" pel., convencienalieno social cegam.ente aceito•. Na abertura 

do ato trava-se ·eeturna esgrima entre Luís e Car•lina. Ele dá de pre

t!lente uma pulseira para a filha. A mãe eferece um. par de fitas azuis, 

velhas e deabotadae: s9.• as fitas que e�usava na nei te de sua aedu

çãct por �iheire, qus:ndo as ·perdera.. Luís as �ardara, e às oferecera 

a ela nct diA de eH.-.u casamente, cemo 11 0.s asas de um anjo" perdidas e 

recuperadas. O preAente �borrece Luís: "Que extréilvagâ.ntó lembrança�"; 

11Há certas cousas que se devem 9:lq_uecer; e quande isso não é de t•d• 

pcssível, a.eh• de mau gost• fazer ostenta.çãt1 delas"; "Ni.e diecu ta.moe 

eponhe-.:ie a que Lina ande com estas fitas - vai tirá-las, minha filha" 

(Ato II, cenn 2).LU.Ís passa de desgosto à preibiçãe em tres ou quatre 

falas; na verdadP-, t qu� o incGmeda é a lenbrança dos �utres amantes 

de Carelina, é o ciúme a pesteriori, como ficará clare no deorrer de

ate. Luís deseja, de fato, emb0ra V,• e saiba ainda conscientemente, 

hu..1Tiilhar a mu.lher, porq_u1� se sente hu..�lhado per ela, pela sua mera 

presença. Cenunica-lhe �ue convideu para a festa e er. Fernanda, peis

11 estou em tais relações cem • Fernando, que seria i,!1pru.dê!!
eia nã> cenYidá-le ••• 11 

(Ate II, cena 3) 

Nnturalmente, com. • Fernando, cenvi d.eu também Da. Paulina; e anuncia 

à mulher que convidou e, "Dr. Ribeirinho" - ou seja, Frederico, • su

post& filhft de Rióeir•. Traz assim, para sua casa, tude s.quile que sim-

beliza a ,:depravação" da l!lUlher-: ,� ex-smante, a mulher que a des1!ei tea 

:ra, e• filhG de outro ex-amante cem outra mulher. Por esse caminhe ar

mar-se-á outra desfeita maier. Luís cenvidara também SGfia e e pai, Ta

vares; este, entretante, tinha por convidado e V�eira., que, sabeder da 

festa em casa de Ca::r.lina, "se cenvidará 11 para ela, esperand• encentrar 

1á Da. Paulina, sua neva paixão, segunde se saberá depois.

Aparecerie ainda, alén des tr�dicienais Meneses e AraÚj•, quase 

tedae as eutrae peret�gene d�eça, inclusive• Pinheir• (taJD.bém ex-llllla:n

t� de Carelina) e eua futura .mulher, Amélia, ace�panhada pela mãe, Da. 

Francisca, apreeentada cemo peeeoa ninplee, franca e de. bea Índele. A 
única ausência é Ri!>eir• - mas que ae faz presente através da figura d• 



45.2. 
"filh.G ". Da. Paulina também nã• irá à festa, mae enviará un criade 

pzra dizer 

" ••• qu� é eecuead• convidá�la mais, perque ela nãe perá 
es p�a n�sta casa" (Ate II, cena 16)

o que aumenta as pr•vaçães de Carelina. Alencar centinua •gindo came,

um regente de sinfenias, coerdenande as váriee linhas em.ere sas do.. i�-hi

� cem• se f•asem in3trullientes em acorde. c-�inha de vento em popa 

o case Pinheire-Ju::iélia; já est�• de malas· prentae. Também pressegue,

para an�Ústi�. especial da platéia, a bem-aventurança entre Lina e 

Fredc,rico. Entre essas linhas ele tec� a "expiação u --,de Co.relina; além. 

de suportar e j�g• entre á filha e o suposta irmão, e da desfeita d� 
'---' Da. Paulina, ela será submetida a outras prevas. A Última. e de:ttni tiva 

serai e fi?.te de Lu.Íe of �re.cer o braçe da mulher ao Vi e ire., que todas d_! 

testam.. Antes Carolina j� falara a� maride contra a presença deste h•-

d 
de . 

1h d mem que lhe r�ubara tu llil, em As asas u:m anJa, a• que e respon era 

o irad• e vingative Luís:

11 Nãtt est� aí • .l:'inheir•, Canli�?" {Ate II, cena 17) 

Carolina aceita o braçe do ladrR.a com pa.lavras de :tfüadalena crucifica-

da: 
" ••• Devo tragar a fel até a Última gÔta� Reatava-ae ainda 

esta humilhaçãs a de ·tedas a .1:1.s.is cruel! ••• Ser atada aa 
pelourinhe! ••• 11 

(Ate II, cena 17)

..._. Fsta humilhação pede ser a mais cruel, mas nãe é a maia espetacular do 

ate - que se dera algUJ11as cenas antes. Luís, desvairada, arranca a 013n

fissãe de Sofia de que "la • ameu. 

"E ainda�:m.o ••• por infelicidade minha!" 
(Ato II, cena 1� 

, , , Sofia, cuje car:..te:r e e da ":moça eeria", diz ea s-egu.ida que essa fra8e 

j�mais df!Veria ter-lhe ·. si..Íde "de coraçãe"; eia· será o seu "adeus eter

ne", pois ha. "um abism•" entre eles. Luís, creecend• em malignidade, re

truca: 
"Esse abisme... pede de \Dl instante para eutre desa.pare-•. 
cer! ••• 11 

(idem)

C-arelina, em. pr•videncial porta, e inebservada, ebse?'Vava tu.de - aa ••a

ma te.m.pe que AraÚje, • Barãe de Castra. Este quer ··intervir, •a.s Cara

lina nãa .• deixa:



"Silêncio, requer qu" eu Tiva" 
(Ato II, cen� 15) 

Um incidente desmascara tudo para tad�s �s persen�een� onvelvid�s na 

questã•: Carolina, ae ouvir • seu vaticÍnie de merte da. b•c� de LU.Íe 

quer fugir e derruba um vas,. Come está p&lida, e e caeal em arrufte 

e desditas n•ta sua presença, diz que fei • va.se que a a11eueteu. O fa
to é aue este incidente cemeçará. • precesse de re-cuperaçãe de Luíe, per
�r ·cu./ 
[C-.rolin.i, que já estará em andamente n• terceiro ate .• 

P•r •utre lado , Ca.relina �-rrependidlil, dei11:a cl�re, em conversa 

camMeneses· (Ate II, cena 7), que introjeteu, de te das as f•rm�s possí

veis, as culpi.ts que a mor.,J.id:..de pública e convencional Stc!mpre lhe 

jogara ao reste. Nessa mes•a conversa ela diz ao amige jernalista que 

'-...,.- nãe puderB fs.zer LuÍ9 feliz, e que se ele enc•ntraese esea felicidade 

ae lado de �utr� mulher ela a.freria, mas respeitaria e que ele fizes-· 

se. Ela. se declara "morta para e amor". Centa que &.11.bes resistira.. e 

que puderam em nome de v•te de ca.etida.de que haviam feite,�.inda n' � 

asas dgtm1 P.njo, ae pé do �-ltar. Ma.s que afinal nãe heuvera resistência 
.,. ,para tanto e que ai 

"• 2-.eer aue heuvera sido minha ventura, tornou-se :neu in
cessa.nte ·martÍrie". 

Carelina se i:n,agina. come WDa. pessea pert2dera de uma. "meléstia repug

nante", que é amada e qu� retribui esse senti•ente. cem igu;..l paixãe. 

Sente-se atraente, atraída, mas ao mes:m• tempe ''imunda. e repulsiva". O 

--.. amliil.de lhe provoca paixãe e herror ae 11es:mo tempe, peis teme a tefüt me

mento ver • geste de amor tr�nsferm�r-se em sentiment• de noje e repul

sa. Resulta.de de tantos senti:mentes centra.di tériee: o liil.m.er t•rnou-�e 

insupert�vel para ela, envelte em espantes, angÚstias e • • •  sen4entos 

de culpa. O préprie Luís pa.ss•u a p�decer de sentimentos anál�g•s: 

"Mui tas vêzes, mui tas, envelveu-:ae de sua ardente paixãe, 
cri eu em t• rno de :mim um eutro •unde I UJll céu para .. ·ab.rigar
-me nele. Mas tud• era. inútil. Se afinal, iludida me enchia 
das vee�eiites efusies de sua alma, s.be • que sucedia? ••• 
Encentr.iva nele f'rieza e· tédi•, que me arrejava de no-w ae 
paascitd•. '' 

A lição que Alenca:r. deseja que tire• de tais fatee �- a de que que• vai 

tant•· ao pete acaoa per quebrá-le, eu aecá-1•, que é m.aie • case de Ca

:re lina, já que ela ae final. se recuperará. E que este é • liJti te da vi da 
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libertina da c•rteaã. }li. relaçãe aes aenti.•ent•a � este p�n-

aa:m.ente, assim expreese, assUI� um. ••fade ar an5..crênico; mas nãe ee 
� 

pede deixar de frisar e fate d� que Alencar eeta ecupad.8 cem a f�lici-

dade das suas per�nagena, eu cem a sua impeesibilidade de eere• feli

zes, • que nã• deixa de t�r um curi•e• ar avançad•, já que WI. grande 
e.l� 

nÚ.ere de peças desse gêner•, e entreras já reff�ridae Les fillee de 

marbre e Le_ ir.ari�ge d I O lympe estav&• preocupads.s m.em: e e unicamente

c•m as cenvençees da sociedad� burguesa. Alencar desejava mefr,e, de 
princÍpi• ae fi:m. da suiil dramaturgia, reformtil.r a sociedade, torná-la 
mais mer�.liz�dn, e tornar a eua meral m&.is igu"-li-tária., aproximtilndo 

a ética de homem� ética da mulher e dande a esta um tratamento majs 

condign• com todas a�uelas sublimidades que, na peça anterior, Mene• 

'-' ees lhe �tribuÍra, de principal ferça inspiradera de hemem, imagem 

sublime, e.te. Dentr• de uma expectativa censervadora, que é a. de A

lencar, é impossível s�r mais libera.l. Tm nenhum :m.omente ele se ate� 

meriza diante da natureza1 da sua persenagem: afin,ü, ela vale per um 

diagnQstico da saciedade • 

Ne andsmente do terceire ato, iase fica mais clare. O Barãe 

dá 'lll!a festa de surpresa, cujo objetive é desagravar Carelina e humi

lhar Vieira, P. através disso honrar a virtude verd&.deir�, que é a da 

:mulher recuperáda, e c•ndenar a falsa dignidade, que é a de Vieira 

transfermado em Camendader. Este passe de mágica é preparade c•• es 

mesmos adem�nes e jeges de entrs-e�eai que Alencar usou prafus�.m.ente _ 

ne prineire ate. Li. est�e, mais umi- vez, tedas &.s personagens, e muas 
' 

várias linha� entrecruzanda-se. O Barãa convideu até ·Helen.a, a alco-
viteira·., ag&r-. tra.nsfe1'."J&ada em mensageira da caridade de Carolina, 

. que per seu intermédie ajuda eutras mulheres necessitad� O fi t• deste 

a:.0nvite �·é desmoralizar Vieira, que fera seu amante, n' As asas de Ull. 

bja, e el& deve ficar escendida até que o Barãe lhe dê UJI\ sina1. Pam 

tanta, el.e deixsu prep .. rada previdenci&.l cabana jWilte ae jardi• � ande 

se dará• jantar - para e qual, aliás, está convidada t•da a alta se

ciedade de Rio de Janeiro (2). As diferentos linhas preseegu.em seu ca

minho: Frederice pretende pedir Lina e• casamenta; Pinheira e Amélia 
. 

Q, 
. 

nameram-se apaixonada.mente; Vieir.i quer dar a ulti11.at• � Da. Pe.uli,.. . 
ma, e para isa• se vale da calherdice de Tavares que, entre temeres• 
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desculpas, se dispie a .levar a mulher de Fernand• até :.ie prtxiaidà.-

desde prejet�do amante e chispar dali. Entrementes,• marido antes 

engs.nader e agor� às vésperas de ser eng� êb - nesta eeciedade de 
, 

. , enganes mutuoa - J• descon:fia de tude, e parece diepeete a exigir ex-

Plicaçies da mulher case a descubra em conciliábulas suspeites. Final

mente Luís declara que está a c�minh• da recuperaçâ•; evoca a Meneses 

tod11>s &s lances da sua paixi• pe:-- Sefia ( "um.a inf�i5i'') é centa que, 

ne ;;.to anterior, bem ebserva.ra que Careli·na de fat• ouvira tude, e 

que f er� isso, .n�• :r. queda de vase, que :.. assustara. E arremata: 

"Feliz.mente Deus salvou-ae pela mão desse �nje! Sim, 
Meneses! O he.:::reísmc, de Carolina., eu:-. misericÓrdi a celes
te p .. ra e :meu crime, su&. n&bre dignidade ante & meu in-
sulta, tudo istip ele-wu t�� alte em. minha. &l::m.a, e abai
xou-me tante em meu rem.Jrso. que eu a itden ! Mas de l0nge, 
humilde, envergenhad•, contrite!" 

(Ate III, cena 5) 

Madalena subiu aos céus e est� sentad�- à mãa direi tli.· d� Virgem Maria: 

fei iste qul! sicenteceu. E ess.a distânci� toda. .-.inda não pen.d tiu que 

Luís lhe cantasse ;z,_ sua recuperaç�e, e o ncav• a:m.0r de que ele se sente 

possuÍde e p@ssuidor. Será. necessário que esse s.nje caia novamente lá 

d·!) infini te cá nG p� para qu'-" Luís pesse. fala.r-lhe. Mas iete se dá. lo

ge leg@, pois Car@linR prossegue sua via crucis rumo a� C,lv�rio femi

nino. Frim.oirG, Vieira., que pens- estar pericli téi.ndo su--. aventura cem. 

Dó. I'2ulin�-, quer entreg�.r-lhe uma c�rta, e ,ssim o f,z. Fern�.nd• SUI'-

'-' preende ambos .. O s:-.fado saf&-se; a safada fica. O :marido, furibundo, 

rrep�r:.-ee para escerr:-.çá-lo., segurande a c�rta. Eis senão q_uand@ apa

·rece C�rolina, que diz ser� carta para si, pois a quem un hom�m da

l�ia dQ Vieira escreveria senão a ela? O �rgumento é definitive, ainda

mais para um ex-Rm.mte;Fernando deixa cair - a carta. e a crista - e

sai vociferando contra a canalhice do Vieira. D� .. Paulina desllP-ncha-ee

em pedidos de perdão, oferece a sua amizade a Carelina. Esta pelida

mente disfarça a sua recusa al�gandG que e marido, Fernando, p•derá

suspeitar de algum.a ceisa. Depois, quande Menes�s, chegande, a chaaa

de "si-.nt:I', el� revela que Vieira tel!l algtlll"B car�s cca�rometederas de

D;a. Paulina, e que isse pede díilr em chantagem.. Meneses, que já revel�

rapara esta a natureza d• caráter daquele, premete temar previdê»ciws.



Mae • pier está por vir� 

O Barãe c•necgue seu intente; ceneagra Car•lina, e espezi"nha 
Vieirz, graça.e ?.. presença ·de Helena. Vieira deixa a festa hulllilhade -

embor� ainda n�, batid•. Mas em parte• tire s�i pela culatra para e 

A:!'aÚje, pais cnqu�nt• esses acontecimentee ee desenrolawm, Helena 

surpreendera cenversa de Lina cem Sefia, ende aquela c•ntara a esta 
eeu.s :.tm'9res com J'redt,rico. Horrer•izada diante da imagem do inceste,.._ 

, Helena revellii. • qu� julga ser & verdade a Frederio, , iate e, que Lina 
é filha, na verd:..de, d• Ri bE::ire. A revel�çãe tem um duple efeito de

v�.stador, nos etSqu�.dres sentimcntai s da peça: mestr� que Lizia e Frede

rictt são irm�os, e mestra, para a filha, que sua mãe f er&. um-. "perdi

da". O á.�t• tf:rmina 09 m. tod-s essas falas vindo � tona e Ctii.re lina cain-

dt aes pés d-. filha, aes gri tme de "perd�o, perdão". MeQes�e dá • t•

que final, dizende ao AraÚje: 
"A. mulher que reergueste perante a. seci�dade ali eetá 

ro jand• na pÓ �-•s pes de su:-. filb-.! • • • ( Lina desmaia nos 
1:lrRço s de Fred erice). 11 

O rit.n• ae &.celera; e joga :;._gora já n�o será mais eó de cena,

m;i.s de saídas p-.ra a crise que se instala nas linhas emaranhadas da 

peça, com f &m.bra de inceste a:parecend• cem tede e eeplender para o 

casal de jovens .. m.ntes. De pase�gem, no quarto a�,, Careli��inda te-
f>.I/ r, de supertar e.s expr$baçees de D� .• Framcisc...-, que descebre a verdade 

'- a seu respeito e a acus� de estar querendo arranjar u:a dete para pag&:r 

as dÍvifüis morais que centraiu, n• passade, ao dissipar a fortuna de 
Finheire. Entret.nto, p�lavras da preprias Carelina e de Mene$es a clJft 

v�ncem de que as intençees de Ca:rvlina eram beas, e melhores ainda as 

do finheim, e per este lade tude termina be• •. Quem cantara t�is bar� 

ridadee a ela. fera e Vitüra, e Meneses promete que esta será. a Úl·�aa 
pa.tifaria que el& ce:nete, peia ele e • Barão aabe:n mui to sobre falca-

tru.ae que 
De 

já ni• tem 

ele, Vieir51, praticou,. e t•:m..arãe providências a. respeita • 

•utra parte, c�J.\na cenfesea. a Sofia, de meda ind:irete, que 

ventade de viver (At• IV, cena 4); e de ••d• direto que fi-

cará :mui t. aa.ti;sf ei ta, lá ne eutre .mmde, se LU.Íe entã. se casar de m 
ve e "dar a minha filha uma segu.nda aãe bea e virtu•sa, e•••• ••

c••• a eenhora, D. Set'ia!" 
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Sefia nãe quer saber deesas ceieas, mas Canlina e8tá d� f�te disp�s-

t1a. a merr�r. Chama-se, parante Meneses, de 1111eribunda", "defunta vi

va". Per quê? 
"Sefri resignada a expiaçie de :meu erre, p•ré.. nã• peese 
s•frer as d•res de que e•u causa infeliz� Minh� filha •• 
desprez ... Luís já nae me �-&� 11

(At• IV, cena 7) 
M"neses revela, entãe, a ce.nverea que tiver� làO baile coa Luís, n• 
at• &.nterier .  �ste a ama siD, e lego em �eguida demonstra seu des
prendi. mente. Fr.edi:rico, que •uvira a histéri�. de Helena, ne pavilhãe,
diesera a Lina "-Penas que am.bes er�a "irmãe:s"; nem menes, nem mais. 
Luís, então, pó.ra preservar a i:mliilgem d-. :m.ã�-, diz à filha que na ver-

dade Fr�d.erice era seu filh•, c•• uma outra mulher, e q_ue Bibeire sin-
plesmente o �colhera. Isto, embora nie rea.lveBse • preble:m.a do inces-

to preibido, ��ã.1v�ria a im�ge• de c�relin� per�nte a filha. Ocorre, 

ne entanto, que em. cen-. ;jjn terier a verd.r.de verdad�i:ra já cemeçara. a 

aparec :�r: Frederic• de f:.tte nie é f'ilhe de Ri beiro, JS.as d&um irm.ãe df!!! 

te, que morrera n.-, Eu.repa e deix�ra-o, ainda cri�.nça, em. C;i1t1.pes_. Ribe! 
re criou-o e não disse nada Q. ninguém, nem mEsm• a� Frederice. Quer 

diza- : Ribc�9 erw ti o, não pai, de Fredericct. E este era priile, não 

ir.m.ãe
J 

de Lina� O próprio Ribeir• apQrece na casa de C�rolina pàra cea. 

fir.ra�r esta reve 1-.çãe, feita per Fred,e;rico ... , . a prepri�. Lina. Esta, ent'l! 
t:ã.nte, se recusa. a acreditar, ou melh•r, &. aceitar essa vers� para ee 

'-' fatos, peis nãe deseja magoar � sua mãe. Fxpliqueaes, porque a ceia� é

complic�da, tante de pento de vieta psicelegico cem• das etiquetas e 

· conveniênci�s. Lin�, n• fundo, e�be que é filh;,: de C"-rolina cem Ribei

re; sabe, portanto, que su� mãe fera • que a J:1eral. idade a, nvencional

designavP- c•me "perdida" eu eutra termo igu.alD.ente cretine. Ma.a prefe
re aceitar a Dentira, para nãe ferir a aae, que· se�reria ae saber que
ela, Lin� • sabia da verdé,;.de. Essa •entira - Luís pai de aabo·s - a faz

sacrificQr seu future, seu qor, pela f�licidade e • aute-reepeit• da
mãe. Carelina perde, aa.ssim, mais UJl.a dus du�.s razies que tiDha para �
sistir de viver. Luís a ama, nevkmente e come nuncã; a filha nãe a d•

preza, aas a adera, agera e sempre. Canlina faz ver a Lina que deve

aceitar a eua "felicidade"; aais uma vez, biillbalhait es sines de hi•e
neu. Ted"es se recenciliui. Tedes? Nãe. O ba.ndi-dÍseill• Vieira j{ eetá
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fora desta; além dies•,.Lina centinua a reoenhecer Luís e••• eeu 

"pai", e :nanifoeta um geAte de h•rr•r quinde Ribeir• t�nta se aprexi

•ar dela. Eibeir•, per sua vez, se resigna; ·perdera a filha uma vez, 
. - , , � agera perdeu • filho de criaçae, Frederiett , que ae casara. Luis 

chama Car•lina de 11 anje 11 , e Meneses, cem mtiie wa.a de suas tiradas, de

fin� as asas deste: 

"Anje, sim ••• ( a Carelina) de perdã• para a v!ti•a, de :mal
dição para • culpade 11• 

A expi:-.çãe cempleta assim, :.. redenção da mulher perdid&, via o sefri
:m.ent• e a :resign-.ção, e rei t�ra a cond en�çiie do scduter. Para dlil.r es

ta volta, E:ntretante, e n�-e cem.premeter a felicidade de ninguém., eu

pcL) :m.enes de nenhuma das persa n.gens pelas qu.i.is e espectador possa 
P.ntneter uma expect;;.tiva positiva, A expiação ciiii n�s explicações f•
lheti n�scas e �el�dramáticas (coma a solução encentrada) - se• ter a 
graçr,. eu � leviand,de s.traente d• folhetim. eu m.es:11• de mel$drama bem. 

A 
/se , _ realiz�.da. .r.; uma peça que, pretende "seri�" • '\llla representaçao epu-

lent3. e um diagnéstice profunde da seciedlilde do Ri• de Janeiro, -um e

XE'!rcÍci• exuberante des artifÍci es te2.trais que o teatr• francês pus� 
rliJ. �• dest�que, msa que tem � final decidid�mente 11nãe-sério 11 , ar�an-

- {AW:Í.. -. jade, um.a soluça• tirada da bolse d•-� que na• enfrenta e tema le-

vantad� -que é o de �mor incestuaso - mas antes• conjura, • extrciza 

de vo-1.ta pa.r2. as prefundezas do infern• de ende, parP.ce, nãe devia ter 
.._...saído.Para quem deseja ser liberal n• trate doe temas ce:mplexes de ,ma 

épeca, csnv�nhamos: é impossível ser mais censervader. 

Per quê :me refire ao teaa ·do inceste aqui como e tem:i "levan

tado 11 pela peça? Não eet"ia ele um mere -.ceseÓri• • ou um mere efei te ce 
lateral, de te!l-. d:.. recuperaçã• d� mulher perdida; que eeri&. ent�e • 

a�sllll.te nuclear em. torne de qual se estru.tu.ra. ·a açã• da co•é�a? Ea 
verdade, ni•. Ele não é -cese•ri•; ele, pele menos aqui, é nuclear!,!!! 
bém. Primeiro, perque e riec:9 de inceste e• A e:Jqi.nçãc, é frut. di. rete 

dea desregram.entes :nerais, eu "imorais", de As asas de um a.nje. D• p� 
te de vista da intriga, de arrtmj• doa/acenteci:aentee, � fantasaa de 

inceet• é filh• direte e d.il�t• da perdição, já que esta gera, per si, 
a cenfusãe, a vergenha que preduz • censtrangi.aent•, • silêncie qu.e 
preduz a falta de cenhecimente, •· demÍni• da aparência eebre �verdade. 
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T�1r1bé• d• p•nte de vista da ·açã•, de l'!squeaa p:re funde que eubja.z à 

intriga e lhe dá senti d•, d• ritual de paesaBe• que exiete na c•.mé

dia, f aéia d, inceet• está intimam.ente aeeociada à idéia d;ii. perdi

çãe meral, se é que não é a sua verdádeira DáSe. A versãe-Carelina' 
a. mito da mulher perdida, que envelve a sua regener�ção,se apeia na

passage• ai:nbQlic� de um.i.. seciedade desregrada .11eralmente, •u ende

impera e desrP.gr:il.mento maral, para uma �nde impera a regra, a erde•,

e a b•a meral. Boíi noral, por su� vez, que é "boa" mesm.a: na visão

de Al.encar trat�-5e d e  absolver de fate a carte.sã, desde que ela se

�rrependa e bata no peite. Esta pass�g�• é completa no que se rP.fere

à mi�ro-secied�de das persan.gens diretamente envelvidae ne cenf'lite

dramáticft represento.de nas duas peç-.s, e se coloca cem• exe:mpl:..r, en
, a 

rel�çãe à m�cre-sociedade que da sentid• ease_cen:flito dramático e

cu�os t1ales a.Jlb�.s �s peças querem di�gnestic .. r e rese lver. Trecande 

em miúdos: para c�relina e seus :ilniges a redenção é completa embora 

trabalhosa e S(lfrida; e a sacied-.de ceme wa. todtJ, que pernanece "vi

ci�da", deve �prender c• m. eles a liç�•, se qui.eer livrar-se, sem 

traumas, de se::us vícies. Esse desrcgréi.El.ento moral ap�.reee dssociade, 

já vittos �ntes, em eutr�s peç*"s, si:nultaneal!lente, ?.. -.ceitaçã• se11 crí

tica. do "espÍ Ti to m0de:rne 11 e à existi,uci:.. de traços que nes liga:a a 

uma sociedade II atras-.fü,. 11, t-can.li.i. , despreparadc1., portante, para en

frenta.r sem mais nem :menes as t,refas d� m.odernid�de. Agera, no ca.s• 
'-' da aulher perdid�, a im:..gem do inceste, misturada nesse embrulhe, 

per demais insistente p�ra ser casual. Ela se manifesta nas investid&a 

de Antonit, pai de CarGlina, e�bre � filh., quande está bêbade, e,M. 
As asas de um anje. Iste se dá numa f�mosa cena final do IV2 ato, que 

ajudeu deci si v,mente na preibiçs.o daquela peç�, mas também s·e dá ne � 

Qte, quando Antoni• reence)ntra pel,. primeira vez a filha, depeis de 

sua fuga, e , b;bado, se refere à eJ.a ce.11• "OJ.é! que peixã�t ••• " e lhe 

fica a pedir abraçee nada filiais - eu dem&siade filiais, numa éti
ca freudiana. O tema de incesta aparecs tam.bé• na greeseria c•• que 

Anteni• prepõe, ne :grélege de As aeas de um. -n.j•, que Car•lina seca

ec c•• Luís - insistência que precipita a dispesiçãe da filhade entre

gar-se à aeduçãe; tam�ém na gresseria e n• te• lÚbrice cem que Anteni• 
acaricia as :míi•s da filha enquante lhe fala de tai� ceiaaa ( 11 Eat11 •ãe-
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zinha pequenina q_uf'" escreve· e berda t;. bea, precisa de eutra 11ãc

ferte que trailalhc e aperte eia &.l!si•"). Ea A eXl_) iaç9e • te.ma está 
presente tode • te:mpe, ce :m• UJl seturne baixo centínue , seb a fenta 
do inceste entre irJl�es. Mes•• e• As as�s de u.n anje essa vereio de 
inceste c•ntinua presente, ainda que de feria.a mais pálid., •u esbati
da, n• f;,te des pretagonistae serem primos, e vivere• na aesma caaa, 
cono ••• irm�os. Ali�s, a frequência de caea•entos entre pri••s é al
ta na comédia brasileirR. de sécul3 XIX; e qu.-: figura llll� sociedade ,, 

lil.inda :r.uito estreita, eu restrita, em termes f.-.!liliares. Se projetar

mes e�sa im�gem. se�pre meio esfun.�çada do incesto, e a da deserdel!I. 

sexual, s�bre • perÍede colenial, pré-independência, naqµ.ela época 

ainda de lembranç"s mui ta vivas na :11.e.méria d�s f.-níli�s, onde pulula-

v..t m homens e por vêzes :rareava:m. mulheres, onde, r..bundavam escravos e 

escr.v�s muito tentaderas para teda a serte de fina dos senheree e 

t.wbém das senheras, ou de Índias arrast.adas para es beir:;ais da "ci

vilizaçãe 11 e para as bordas da. cezinha, teremos • P"-no-dc-funde his

t�rice adequa.de a �stas :m..es11as imagens acima referidas. Trua.béia. nãe p� 

de:m@s deixar de ver �. se!nbra dõ '' desorde:m" incestuosa na própria tra

diçãe da cemédia (basta olh,r_para �lguns �•s n•nes aqui citades, ce

m.e Meli ere, Bea:umarchais, eu Martins Pen.a, para represent�r ee da ca

sa) na qu.i.ntidade de velhos que se apaixena:m pe:r :ll4!Cinhas, de viúvas 

que desejam. :prevar de nev• dos arderes da mocidade alheia, de tutores 

"-'" que avançruu. s9'.)rP- suas tuteladas, ou :nes::ne n.a verdadeira feracidade 

cem que todes es pais tradici•nalmente deÍendem suas filha� de qual

quer investida senãe daquela que ••• eles nesm�s desejam e �provam.. A 

comédia, ao te•�tizar e deí'ender a independência des filhes e filhas, 

e a liberdade amoresa, está t,mbém exorcizando, nas bastideres, • fan

tas•a de inceste, eu de tu1.a saciedade incestuosa, eu dos de�ejes ecul

t•s que perm�necea ne funde d• peç• de cada um.. E11.b•ra • tena d• incee 

te apareça cen mais i�etência na histeria de Carolina, e1e também. e&

teve presente em eutrliil.s peça.e de Alencar. Está •ui t•_ vi V• em O que é • 

cesamente?, pois, ina.ãe eu ti•, Miranda trat� Henrique e••• a um. fi

lh•. :Ell Vers• e Reverse 1� está• casUtente entre prim•s - iaage• len

gÍnqua e bem aceita de imbrogli• faa.iliar. Ea O dem•ni• fasiliar ela 

nãe d.eixa de estar presente 1:ia f'at• de Pedr• tecer_• case alternativ• 
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de Yduarde c•� Ull� viÚv� - ae que parece •uit• f•guetei?lil - cuja cc-

çãe era, no fL12 de contas, ,aes.11.a da mãe de nesse pret1-geniata. Qu.e• 
"V),"t. ss o Q CA.,Q,o J 

vir Mtmtl --..� eu �-penits ccmveniênciae · para • b•• an�:aente 

da cemédia, que pense no fate de que para todes �s efeit•s Eduarde, já 

que seu pai .11.or:reu, está na lugar de pater f�milia, ne payel de patri&!: 

ca. Longe de Dlim pr•por, com is�•, qualquer psic�n�lise de �uter para 

explicar �s com[dias; quel'9 apenas frisar que há, nessas C4tmédilile de A

lenc3r, e ns sua vcrsãe do mite dg nulher perdida em p-rticulQr (que 

se recupera na :m.c-dida em que se entrega �- identifi caçãe cem a ims.g�• 

d$l r.aternid:..de) a representaçã• simbólica. ( • ri to) da· pases..ge• de '\ma so 

cied�de absGlut2Eente desregrsda de ponte de vista afetivo e sexual, i-

'.!}tifi cadQ. cem a velh•, o are aice, a barb�ri e, .a violência, a in-cul tu-
'--
ra, para u.:c� s�cied&.de civilizada, acul tura.d�, nova e renevada em. seu J • 

te:ncial de f erti. lidade, onde c�da macaco está no seu g-.lh• e cada mulher 
, na �propri�d� cama. A nevid�de disto p�ra a meral burguesa e que nesta

't· 1 e lCQ. a enca:riana cada homem t�mbém deve estfir na � cam. t e nã• na a-

lheia: Alencar é conscrvadst", .mas � igualitária. Já vimos que·o harror a 

esse sub-:m.unde bárb�:ro e incul t� ·onde es t-.peti tes SQtt livres, tem. um pi

lar assentado ns. escravidão e es males que el;a. p:row ca para a seciedade 

bra,üleira, ceHs.e fonte de cor:--upçãe para es seus s.enhores. Fie:.. clare a

gora, para alé� ds ideolegia de Alencar, que o outro pil�r dessB repulsa 

aos instint&s está naquela pi ta.da de -repressão, prepria de t0do e preces

� ci vilizaté:ri e, que, se nes &r:rasta pE3.ra i>.s sublimações tidas ceme ne

cees�.rias, cem.e o trabalhe .:rutras ativids>.des "superiores 11
, logo, 'pelo 

menps nu:m.a sociedade qu� conaRgra a repressãe cm�e ferm.a de organizaçãe 

glcbal, se tornR wna infiltraçãe infecci.qsa que a.trav�ssa. teda e qualquer 

•anifr:ataçãe em rel� ãe ao eutre. Fois por trás da seluçãe .trtifi ci alme:n-

te feliz de A e;�ação está • fato de que ela consagra, para se super&.r • 
que se considera• vi0lência, atraso, e deminaçãe óe�bida, foI'llas cenve� 

cionais ligeir&mente retecadas (ne .que se refere à sua extenaãe, peis de

VP-• s.Oranger homens e :mulheres, •as nãe .·:a• que se refere à sua naturez�

�ais s•fisticada�,m,e igual.mente represseras. Carelina plenua�nte redi:ai

da é Carolina resignada, é CQ.rolina que se debreu ceB mui ta der t- sacrif:Í

cie, diante d•s argt111entes d• filesef• de salãe, Meneees 9 e enroleu a bn-



deira da denúncia e de .desespere, e·•• que ef eti v:..aen.te enfrentava a 

saciedade e seus precGnceitas. Careliua, dep�ia da sua expiaçãe, é 

c�r•lina satisfP.teri&aente repri•ida, p•rque aute-repri•ida. 
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e. Intermezzo lirico

Em 1857, enquanto estreava no Ginásio Dramático, Alencar publi 

cou no Diário do· Rio de Janeiro, nos rodapés de 26 e 27 de outubro, um 

libreto de Ópera: A noite de são J·oão. Depois, no mesmo ano, a própria 

empresa do Diário do Rio de Janeiro imprimiu o pequeno poema dramático 

em livro. Aleu.ns anos mais tarde - em 1860 - Elias .!lvares Lobo, natu

ral de Itu, são Paulo, musicou o poema, que assim chegou aos palcos. 

Nesse caninha, sofrera algumas modificações. Na primeira versão, a a

ç�o se pasnava "num arrabalde da cidade do Rio de Janeiro, em Botafogq 

no ano de 1805". �eguncfa, a ação se transpôs para a F-.ret.,'1lesia do 

...__ Brás, em são Paulo, "nos tempos coloniais". Botafogo ou Brás, tanto 

faz: entre ambas as versões não há alterações significativas do ponto 

de vista do sentido. Alencar chamou-a, alternad��ente, de Ópera cômica 

ou de comédia lírica (1).

O entrecho.é muito simples. t noite de São João; todos dirige� 
-se para as festas em ho�a ao Santo. Um coro, de rapazes, moças. e cai

piras encarna o espírito festivo. Por cenário,

riUma rua c2.m.pestre formada de cercas de espinheiros. No fun 
do aDarecem L�ores�__pm ribeiro. 1 direita a casa de Andr4 
co::::i um al"Oend.rado na frente e um jardinzito ao lado. X es-
3.uerda, oor�tinuação da rua. N'o centro um. tama.rineiro � som-

, A A brado gu�l esta colocado urn banco tosco. Ao longe ve-se o 
clarão d�fogueiras e dos foD-1etes. São nove horas da noi� 
te". 

André é pai da jovem Inês; e tio do jovem Carlos. Os três vivem sob o 

mesmo teto, e Carlos, evidentemente, está apaixonado por Inês; esta, e 

vid.entemente, está a11aixonada pelo primo; e André, evid3ntemente, dese 

ja que a filha vá para o convento e o sobrinho para o quartel. A ação 

dramática propriamente dita começa com a insta:uraçãó� ao eq_u!voco: Car

los e Inês pensam que o outro deseja fugir-lhe,· e por isso cedem, cada 

um por sua vez, aos impulsos de obedecer ao tio, ou pai, respectiva.me� 
te. Cantam: 

Adeus, sereno rib_eiro, 
Adeus, campo onde nasci, 
Meu belo tamarineiro, 
Vou viver longe de ti. 



CarJos 

Adeus, 
Oh! amores meus, 
Que vou combater 
Pelo �ei, por Deus 
Vencer ou morrer. 

Adeus, 
Adeus, 
Águas, 
Adeus, 

meus _alegres dias, 
flores que plantei, 
céu que me sorrias, 
tudo quanto amei! 

Inês 

Adeus, 
Oh! 3Dlores meus, 
Que vou pertencer 
Ao senhor meu Deus, 
Por ele viver. 

SeGUe-se cena.cômica eo que Inês e Carlos ficam puxando o tio ou pai 

para lhe comunicar a nova decisão; André fica contente, depois dele-
-

-.. var mui tos puxoes: 

"Ai! que bela vida! 
Sozinho comendo, 
Boa pinga bebendo, 
Livre e descansado, 
Sem outro cuidado! 

Mas logo em seguida fica triste: 

Oh! Que triste vida! 
Ilusão perd_ida! 
Sozinho comendo, 
Sozinho bebendo; 
Fico sc,li tário 
Qual celibatário! 

Pensando, 
Leobrando, 

Os tempos que ali 
(anonta a casa) 

Com eles vivi!

t claro que essa passacem da alegria momentânea para a tristeza repen

tina é acompanhada pelo casal de enamorados; só que neles a tristeza· 

não é tão repentina assim, e as alegrias que o convento ou o quartel 

lhes prometem são muito mais momentâneas. O que falta neste cenário? t

claro que o espírito benf'azejo e acomodador da maternidade. André não 

ten mais esposa, Inês não tem mais mãe, Carlos não tem mais tia. Mas 

calma lá; o autor verá o que se pode fazer. 

Eis que surge a personagem Joana, pobre·velhinha desamparada: 

11t perto de meia noite; 



As ·estrelas já se apaeam; 
Os maus espíritos vagam, 
E nin sei onde me acoite. 
Ah! quantos neste momento 
Esperam sua boa sorte; 
Mas o meu padecimento 
SÓ espera pela morte.tt 

A boa senhora, qu� não teo para onde ir, é acolhida por Inês. Depois 

de alguns elogios à caridade, Joana entra na casa, prometendo que nela 

"••• nio tarda 
que não entre a firlicidade." . (sic) 

Termina o primeiro ato. 

O segundo ato começa coo llI!l encontro nova:nente cômico·de Carlos com 

André, no escuro, e� que este ·pensa que aquele é alguma alma penada. 

:&n. meio a correrias e imp�opérios, onde Carlos invectiva o tio pelo pe 

cado da gul�, este rev13la q_ue vai aconselhar-se com um padre amigo, 

pois Toe faz estranheza o fato da filha e do sobrinho concordarem com 

sua vonta·.le. Carlos fica .. só; era seguida, entram Joana e Inês. A pri,11ei 

ra conta para a segu_�da um.a lenda antiga, relenbrando seus tempos de 

moça, q_ue lhe ensinara "uma velha feitice ira". Colhia-se UI!l ra.-ninho de 

alecri:n à meia-noite, que era plantado no jardir:i, ao relento. Se ele 

florescesse, o a11or também floresceria. E acrescenta: 

"Às vêzes vem um anjin..�o 
Bafejar a linda flor; 
Ele te dirá baixin,�o: 

Deus protege o teu amor". 

Carlos ouve a co�versa e, sem saber que Inês vai fazer o mesao, decide 

testar o rruninho de alecrim. Ambos diri�em-se ao jardim� às escuras. 

Lá encontram-se, tocam-se, abraçam-se e até há.um beijo furtivo; um 

pensa q_ue o outro é o"anjinho", até que se reconheçam. E nisso é 4ue os 
lsurpreendeo , "°'�io ou pai Andre, que em meio a reprimendas bem humoradas e versos al�

gremente sentenciosos abençoa o.casamento. Os caipiras, rapazes e mo

ças retornam; termina a festa. t madrugada. 

Antes,Joana já fora embora (Joana, espírito noturno, não dei

xa de ser também uma representação feminina do santo homenageado): 

"VÓs, ciue pagais :pelo pobre 
A esmola. da caridade, 



A quem este teto cobre, 
Dai, meu Deus, felicidade. 
Vou além, breve morrer, 
Longe de um olhar amigo; 
1,!as não quero entristecer 
Da paz este doce abrigo. 

(Sai)" 

A peça revive o encanto e a simplicidade· do tempo antigo. Ass� 

melha-se, com um acentuado toque sentimental, a uma das cenas de fes

tas e costumes qlw mui tas vêze s encerravam as co11édias de Martins Pena. 

Convém ressal_tar aí a figura d;J Joana, cuja presença vem do ime:norial 

dos tenpos. A peça é a rerne�11oração d,-; um tempo aritigo; ela, que é velha, 

e vai morrer, rememora um tempo ·mais antigo, era que uma velha feiticei 

ralhe ensinava velhos conhecimentos ••• Joana dá um toq_ue de magia à
,cena e ao desenl�ce; ao meS:no tempo, evoca que a passagem do tempo e 

inexorável. Sensação a q_ue Alencar se refere, na introdução com que :pu 

blicou a peça: 

"Pode ser q_ue note:: alguns mui ta inocência e mui ta in
genuidade no amor q_ue fonna a peq_uena�ão desta Ópera; mas 
se refletirem que a cena se passa em s. Paulo, nos tempos 

1 . .  , d ,  - d . ,  d co oniais, e.r:i er)oca e ao:_lSoes, e preJu1.zos, e crenças e 
de tradições profundas, ainda não destruídas Dela civiliza
ção, decerto não estranh.arão como de�eito aquilo que só é 
naturalidade". 

Na primeira versão, trocavq-�e S. Paulo por Ilia de Janeiro, tempos co

loniais por 1805. De quaJ.1uer modo, estarnos diante de uma evocação, 

destinada a enbelezar a cena nacio�al, dos tenpos arttieos, da formação 

do espaço brasileiro. Te!!l;,os "pré-civilizados", sen as varltac;ens e, os 

incômodos da "civilização", q_ue .Alencar tanto discutiu em suas outras 

criações dramáticas. Aqui, deveria prL�ar a música, não as discussões 

e os debates. E assim foi: a Ópera teve boa acolhida, a música ganhou 

eloGios na imprensa (2). Assinale-se: estamos diante de uma evocação 

dos tempos antigos sob o olhar lírico de quem recupera a infância - o-
. . . ci'OO.S / 

lhar que tudo doura e toca com amasia dos pr:u:ie1.ros w Estamos a-

fastados do olhar que via nesse mesmo passado um tempo Ínfero, submer

so, que nos lecara aqueles "tristes legados" coloniais: o provinciani! 

mo, a tacanhice, a escravidão, as relações devassas, que se deviam� 



.E_erar pela cultura, pela civi_lização, entendida3 praticamente como ca

tc�orias éticas. · -. ·-

Este se@llldo olhar é que informa mais de perto peças como� 

piação, ou o demônio fa."Tiiliar. Nesta Última as personagens Vasconcelos 

e Da. !.faria tumbém evocam os tempos idos, em q_ue as moças sabiam fazer 

bons doces, enquanto "ns de agora" só se dedicam ao salão. Mas o passa 

do nacional, isto como o ler,ado q_ue a nação recebe, é principalmente o 

peso morto da escravidão. Da mesma forma, 'em peças como A expiação ou 

O �e é o crrs3;:-:e:1to? o fantasma, de um tempo "anterior", incestuoso, - ·-----
( �er�.e�e'fl-tt�e-'Y\-re. _ , devasso, q_u .. 1se perverso, ade�-; : e+e sobre as personaeens ate 

. . 
q_ue seja exorc Lzado pelo final feliz e pelo pleno acesso a formas con-

-. sideradas cooo maduras e adequadas de relacionar:i.ento. 

Zntretanto, aq_ui e.:n .\ noite de São João, não há lugar para pe

sadelos ou fantasraas. O reListro .é outro. O passado é evocado como se 

fosse um te.,,1po "in,3ênuo", não tocado, aintla não nascído para a cansei-
� -

enc1.a e para os drmn.as da c:Lvilizaçao. Embora predomine na obra de A-
, -1.-"!ncar a perspectiva 11 1nfera" sobre o pass9.do, esta evocaçao de -um tem 

po ingêmio q_Lle te:Yta recuperar liricanente esta insenuidade, ... sob o an-

e;ulo da nostalgia, é o outro lado da,mesma :c1oeda: a saudação, no palc� 

da nova nação, e das ci;ialid.ades necessárias para q_ue ela seja uma na

ção, ·-'.!omne il fr�ut. Essas q_ualidades envolvem a superação do q_11e se pu

nha na conta de aleijões do passado. Mas ta.::i.bém incluíam a necessidade 

de ter-se u:n passa.lo ap:-azível, 

valesse a pena ter saudade. 

, ou algo aprazivel, no passado, d� que 



D. Os dramas

1. Mãe

. . . 

"Estando eu na freguesia de ••• fui chamado para ver 
uma escrava que se me apresentou com o Útero fora das par
tes, yoltado de dentro para fora como o dedo de uma luva, 
muito inflamado e coberto de terra, bosta e outras maté
rias. Foi o caso que, estando em tempo de dar à luz, foi 
assim mesmo mandada a colher café, e sentindo dores teve
de retirar-se para casa com o que tinha colhido� cabeça. 
Em caminho, efetuou-se o parto, e quer por excesso de do
res, quer por perda considerável de sangue, quer assustada 
por se ver só, ou por outra causa qualquer, desfaleceu, e, 
ao despertar, os porcos tinham dilacerado a criança, e à
força de a puxarem com as secundinas ainda dentro, promov! 
rama queda e inversão do Útero! 11

Encontrei esta descrição no Diário do Rio de Janeiro de 6 de 

maio de 1860, próxima a um anúncio da peça Mãe, com representação pré

vista para aquela mesma noite. O texto faz parte do artigo "Coloniza

ção e Escravatura", assinado por um tal "H.M. 11 que resenha um livro -

O médico da pri.meira infância - de autoria do Dr. Antonio Ferreira Pin 

to. Pe].o ciue entendi , o texto acima citado pertence ao próprio livro 

do ':illustrado médico", segundo "H.M. ". Este faz um arraz.oado, baseado 

nas observações do médico, contra a idéia de que a falta de braços pa� 

.,_,. ra a lavoura possa ser solucionada pela importação de mais escravos a

fricanos. Ambos, articulista e médico, concordam em que há razõée hum.a 

ni tárias para que se impeça o tráfico e em que, além -disso, o elemento. 

servil é anti-produtivo e anti-econômico. Ao invés de se cuidar da im

portação, diz o médico pela pena do articulista, o que se devia fazer 

era cuirlar da melhor "procreação" dos já existentes. "Mal alimentado, 

mal vestido, mal abrigado", diz o artigo, o escravo vê suas forças e

xauridas pelo concubinato forçado. Isso, mais o excesso de trabalho, a 

f'al ta de cuidados podem levá-lo à morte. Assim, "aniquila-se com ele 

um capital precioso• -

11 •• • um. capital que desapareceu e que nunca mais será ressare 
cidoº . 
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O leitor não se ·preocupe. Se artigos e descrições como estas 

compõem o horizonte da peça Mãe, não veremos nesta coisas tão desagra

dáveis ou grosseiras, nem discussões extemporâneas (numa peça de tea

tro) sobre as relações entre o capital e o escravo, ainda que tais re

lações façam parte intrínseca do enredo dos acontecimentos. Alencar já 

era bastante hábil para evitar discussões irritantes, ao tempo em q�e 

produziu Mãe; �ua.nto aos aspectos mais repulsivos da escravidão, os 

próprios anúncios dos espetáculos tran1uilizavam os éspectadores, ad

vertindo: 

"A protagonista deste drama é uma escrava. Respeitaram-se 
todas as . conveniências da sociedade brasileira, para 
se tirar partido somente do sen�iinento dá maternidade". 

Mãe,ou trãi, como graf�vam os anÚncios da época, foi à cena pe

la primP.ira vez no sábado, 24 de março de 1860, no Ginásio Dramático, 

num 
11 Espectaculo em solenidade ao :faustoso anivêrsário natalí
cio de Sua :Majestade a Imperatriz", 

• 

confonne o anúncio do mesmo dia, no Correio Mercantil. Na segunda, 26/ 

3, voltou à cena, dessa vez em solenidade pelo aniversário do juramen 

to da Constitl1ição do Império, co:n execução do Hino Nacional pela or

questra. Seguiram-se outras representações� O nome do autor, na época, 

não '.foi revelado. Era a primeira peça de Alencar que su.bia ao palco d� 
, pois da proibição de As asas de um anjo, em 1858. Talvez haja ai algu-

ma relação com este anonimato que o autor preferiu guardar, na o,casião. 
, Em todo caso, deve-se notar que, quanto ao tema, Alencar saia qo lodo 

da prostituição :para os ouropéis da maternidade. t curio·so: fazia, ele 

mesmo, en1uanto autor, o caminho que impusera a. Carolina, sua persona-
. .  , gem, Ja n'As asas de um anjo, e que completaria mais tarde quando escre 

vesse A expiação. Alencar dedico�aPãâ� mãe: 

"A outra que não a ti causaria reparo que eu fosse pro
curar a maternidade entre a ignorância e a rudeza do cati
veiro, podendo encontrá-la nas salas trajando sedas. Mas 
sentes que se há diamante inalterável é o coração materno, 
que mais brilha quanto mais espessa é a treva. Rainha ou 
e acrava, a mãe é sempre mãe O• 

(1)
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A julgar pela cr!tica imediata, a peça não provocou qualquer 

reparo. Ao contrário, provocou elogios candentes. 

"Mãe é uma página luminosa do eterno drama nacional - a 
esc�idão" 

do Rio d� Ja-oe1RO J 
dizia entusiasmada carta de leitor no Diário--í logo a 26 de março, 

prosseguindo: 

no autor respeitou as conveniências públicas, é verdade, 
mas a idéia huma..�itária salta de cada lance, o instinto li 
beral respira a cada cena. 

O espectador vê·diante de si uma escrava de seu próprio 
filho, servi-lo cóm[o] uma mulher dessas abnegaç�es que só 
têm as almas de rija têmpera" 

A 29 de março ?,!achado de Assi�J
e
:tdv

YMãe no Diário· de Rio de Janei

ro. Elogios, muitos. Motivos:· 

"Revela-se à primeira vista que o autor do novo drama co 
nlEce o caminho mais curto do triunfo; que, dando todo o de 
senvolvimento à fibra da sensibilidade, praticou as regras 
e prescrições da arte, sem dispensar as sutilezas da cor· 
local". .. 

Seis anos mais tarde, escrevendo apanhado geral sobre o teatro de Alen 

car, ainda no mesmo Diário do Rio de Janeiro, Machado reafirmaria, am

pliaria e precisaria seu juízo: 

"Vejamos o que é essa mãe. rroana, estando ainda com o seu 
primeiro senhor, teve um filho que foi perfilhado por um 
homem que a co�prou, apenas nascido o menino. Morreu esse, 
instituindo o rapaz como seu herdeiro; nada mais fácil a 
Joana do q_1..le descobrir ao moço Jorge o mistério do seu nas 

- , -

cimento. Mas entao onde estava a heroina? Joana guç:1.rda re-
ligiosamente o segredo e encerra-se toda na obscuridade da 
sua abneeação, com receio de que Jorge venha a desmerecer 
diante da sociedade, quando se co�ecer a condição e ara
ça de sua mãe. Ela não indaga, nem discute a justiça de se 
melha.nte preconceito; aceita-o calada e resignada, mais dÕ 
que isso, feliz; por4ue o silêncio assegura-lhe, mais 4ue 
tudo, a estima e a ventura de Jorge• Até aqui já o sacrif! 
cio era grande; mas ·cumpria que fosse imenso. Quando Jorge, 
para salvar o pai da noiva, precisa de uma certa soma de 
dinheiro, Joana rasga a carta de liberdade dada anterionnen 

. 

' 
-

te por Jorge e oferece-se em holocausto a necessidade do 
moço; é hipotecada. Mas os acontecimentos precipitam-se; o 
Dr. Lima, único que sabia do nascimento de Jorge, sabe da 
hipoteca de Joana, feita por um título de venda simulada 1 
e profere essa frase tremenda, que faz estremecer de espec 
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tadores(siç): 'Desgraçado, tu vendeste tua mãe!• q� 
Deocoberto o segredo, Joana não hesita sobre o(êleve fa

zer; teme pelo filho, e não quer lançar a menor sombra na 
sua felicidade·: escrúpulo tocante, de q_ue resulta. o suicí
dio. T�l é a peripécia deste drama, onde o patético nasce 
de uma situação pungente e verdadeira". (2)

Afora isso, Machado diz q_ue r.�ãe era o melhor drama nacional. ( 3) A par� 

frase da peça, por Uachado, dá idéia de uma das ciualidades do drama: a 
- , açao e direta, sem rodeios, indo direto ao ponto crucial. Essa concen-

tração da ação aproxima tarabém o reconhecimento da peripécia. O reco

nhecimento transpõe Jorge para· o cume da felicidade: conheceu sua mãe. 

Mas esse reconhecimento provoca trunbém a peripécia, implicando direta

mente na passagem da felicidade para a infelicidade, conforme a termi

nologia empregada por Aristóteles.: ganhando sua mãe, Jorge a :perde. 

Não estamos diante do mesmo mundo absolutamente compacto do �dipo Rei, 

de Sófocles, por exemplo, onie o reconhecimento ia peripécia; mas es

tainos, seo dúvida, muito próximos a isso. 

Pode parecer estranho, à primeira vista, q_ue para se· falar das 

qualidades de um drama se lance mão de uma tragédia. O fato, porém, 

1ue existe essa proximidade, também: o drama de Alencar, em muitos as

pectos� lembra uma tragédia. Primeiro: a cena se_ passa toda no mesmo 

prédio, 1ue é a casa onde moram Jorge, com Joana, e Elisa, futura noi

va do rapaz, e seu pai, Gomes. Mais: o primeiro ªto se passa na sala 

..._.. de visitas da "casa" (hoje dirÍaraos apartamento) de Gomes, que mora e� 
baixo da de Jorge. Os três outros atos se passam na sala da casá deste 

Último. As rubricas dizem, secamente: "Em casa de Gomes. Sal::i de visi-

tas", ou ºErn. casa de Jorge. Sala simples, mas elegante".� claro que 

não esta.nos diante dos altos dig�tários sociais ciue caracterizam a tr�

gédia clássica, apresentados nos cenários neutros dos átrios, ou dâs 

passagea'?lnrt� tlr�rHB t,a� seres descomunais, nos li.mi tes superiores do 

humano, que caracterizam a tragédia grega, envoltos no cenário natural 

dos ventos, do sol, das divindades, dos presságios, do mar ou do rache 

do.Mas há, a!, uma obediência à regra da unidade de espaço que não de! 
g�staria um autor clássico. O cenário pertence a gente pobre, que luta 

com dificuldades para sobreviver. Games está endividado, pensando até 
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no suicidio; chega a dizer cpe-a unica herança que deixara a filhA., em 

lugar da vergonha de ir para a cadeia, será um restinho de veneno no 

fundo do vidro com que pensa dar cabo à vida. Joree estuda medicina; 

dá aulas de francês e de piano. Mas por trás dessa simplicidade da ge� 
te pobre pode-se ler, sem muito esforço, e com um pouco de imaeinação, 

a mesma auuteridade e a mesma simplicidade que marcavam o cenário da 

tragédia clásnica, em oposição à verdadeira festa de coisas caracterís 

ticas e incomuns que marcavam as peças dramáticas do romantismo em dian 

te. 

Segun�o: se a história representada no drama envolve vários a� 

nos - desde �ue Joana teve o seu Jorge, lá pelos seus 17 anos, até os 

38 que agora tem, passando pelos vários senhores (o pai de Jorge; Soa

res, que o perfilhou; e mesmo o Dr. Lima, �ue, sem ser dono dela cui-

dou dos dois depois da morte de Soares) tudo isso se apresenta con-

centrado nas 24 horas da regra clássica da unidade de tenpo. O primei

ro ato começa "perto das nove horas da manhã" de um dia, quando Gomes 

vem a saber 1ue suas dívidas podem levá-lo à cadeia (ou à morte, para 
(!-., que se evite esta), já 1ue o ustpio Peixoto possui em seu poder letr$ 

promissórias cujo aval :fora falsificado (depois• vem-se a saber, graças 

a artimanhas do próprio Peixoto, que terminará indo para a cadeia); a 
.-

lém disso, Gomes toma conhecimento de que será despejado, pelo não pa-

gamento do aluguel. O segundo e o terceiro atos nos levam pelo mesmo 

...-- dia afora, até as cinco da tarde, prazo que Peixoto deu para se conse

guir o dinheiro. Nesse curto esp::tço de tempo chega o. Dr. Lima, da Eur� 
pa, com o segredo de Joana; firma-se o romance entre Jorge e Elisa;_ e 

se revela, para o espectador, toda a verdadeira história de Jorge e Jo 

ana, rememorada pelo Dr. Lima, :pela própria Joana, e, em parte, pelo ,2 

ficial de justiça Vicente nomão, personagem cômica, :primeiramente enc9:: 
ret;ada do despejo de Gomes e no fim da prisão de Peixoto, o que faz cem 

risível empenho e dedicação. No terceiro ato se consuma a venda de Joa 

na a Peixoto para �ue Jorge ajude Gomes no pagamento de sua dívida. O 

Último ato começa também um pouco antes das nove da manhã do dia se�:in. 
-

te· o desenlace, revelação que redime J dana mas lhe e com a e ao mesmo 
_, 

tempo fatal, se dá pouco depois.Eis a! o máximo de vinte e quatro ho-

ras, doe preceitos clássicos. Some-se a.isto o fato·de que não há ne-
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nhuma interrupção temporal entre as cenas de cada ato: tudo flui dire-

, -
i tamente, e ter-se-a uma percepçao extremamente compacta do tempo, mu -

to distante dos anos e dos lapsos q_ue se haviam aberto para a cena des 

de os dramas românticos e a admiração de seus autores pelos grandes 

painéis de tempo e espaço de Shake-speare. 

Terceiro: a peça apresenta, inegavelmente, várias linhas ao 

longo das q_uais se constrói a intriga e se percebe a ação.- Podemos ci

ta:- as seeuintes: o romance entre Jorge e ·Elisa; novas aventuras (de! 

lencar) no terreno das finanças, das letras, dos créditos, da usura, a 
, traves do castieo de Peixoto, das desventuras de Gomes e da sua ventu-

ra final, pois terá, ao fim e ao �aoo, o bom Jorge por genro; a comé

dia da ascensão soci:ü desempenhada a rigor pelo oficial de justiça V! 

cente Romão, g_ue fora um enje.i.tado da sorte, um "ciganinho", o menino 

"Bilro•t, como ainJa lhe cham� Joana, q_ue o conhecera no infância (Bilro 

fora pagem de Jorge); e que agora se dá ares de importância· e termina 

por f3.zer justiça; ·a tr;::e2dia do Dr. Lima, que vem rever os amieos de 

antanho e_ termina po� causar, com a revelação, a morte da pessoa· a q_uan 

ma.ir; admirava e ::i_m�ria: Joana. Mas todas essas linhas de desenvolvimen 

to da intriga estão a.�arràdas fi:'."iD.emente ao tronco principal da peça, 

q_ue é a longa históri�, vist� em seu desenlace e cl:!max, do reconheci

mento e perda de sua mãe, por Jorge; ou, de outro ângulo, da exclusão, 

sofrimento e morte de uma pária social - Joana - destinada a se- ver re 

conhecida na sua plenitu:le de pessoa humana apenas no instante da mor

te, na �rase contraditória 

n Eu não sou tua mãe, não • • • meu filho! (Morre)" 

(Ato IV, cena 14)

Quarto: a sensação compacta de tempo- e espaço, aliada ao lon-
- . 

go tempo envolvido na história "real" das persona&e1is, cria uma atmos-

fera de inexorabilidade, de fatalidade, q_ue também nos faz pensar em 
t;!ra 

tragédia. Há um ajuste de contas terrível 
-no hon·

;-
pnt� 

2 1 : o pai de Jor�e fecundara uma 

iação das regras sociais cobra seu preço, 

nesta. peça. Uma "hybris" 

das mucamas da casa. Essa v:io 

de moclo devastador, sobre as 

personagens da peça, para que-a ordem social se "recomponha". O verda

deiro "culpado" sequer aparece; só é mencionado numa ou noutra fa1a, 



de modo indireto; não tem nome. t, d·ecididamente, um ser das trevas, 

que fica nas mesmas trevas, pois Jorge, na efusão dos sentimentos fi

nais, se refere, como pai, a Soares, que o perfilhara e não tivera tem 

ppe fazer a declaração por escrito. Parece, sem mais nem menos, que 

as FlÍrias estão soltas pela Corte;- ou que a implacável Moira está fian 

do ao pé do Corcovado. 

Digo, por isso, que·a peça se aproxima de uma tragédia; mas nem 

por isso cheea a�, propriamente, uma tragédia. Há suficientes elemen 

tos dramáticos para �ue assim não seja. Alguns o próprio comentário já 

ressaltou. As personncens estão lonce do cume e próximas da base da P! 

rârnide social. A sensação ae dignidade, q_ue vem do caráter q_ue demon�

tram, não está acompanhada da de majestade. Ao lado dos cont�s trág! 

cose dos conflitos de maior envergadura está presente o elemento cômi 

co - parte integrante do drama, conforme o prefácio de Gonçalves Dias, 

citado cap! tulos a trás - corporificado na atuação da.:· personagem. Vice� 
re Romão, antigo Bilro, e também na representação da cena do�éstica, 

tanto na casa de Go..-rnes como na de Jorge. Ao lado do sublime encarna-

do na maternidade extremosa de Joana está presente também o grotesco 

- pois é a própria Joana �ue comanda a sua venda a Peixoto, tanto ani�

mando Joree a praticar o ato q_ue mais tarde lhe será fatal, como mostmn

do o :iuanto vale, para cor.vencer Peixoto de q_ue ela é "boa mercadoria".

A combinação de sublL�e e grotesco já estava prevista para o drama de�
....._ de o famoso prefácio do Crommwell, de Victor Hugo. O conflito apresen

tado também assume características fortemente dramáticas, ao colocar 

·Joana dividida entre as duas faces de seu amor maternal: a dedicação

cega a Jorge, como escrava; e a recusa de seus favores como filho, a�
vês da manutenção do segredo. Este conflito, levado às Últimas conse

quências, a matará, pois seu ser dividido não resiste à irrupção da ver

dade. Para proteger Jorce, em sua visão conturbada da realidade, e ao

mesmo tempo bastante "realista", Joana prefere o segredo definitivo: o

silêncio e a morte •. Também se vê, na arquitetura do drama, caracterís

ticas da cena realista, à Dumas Filho, que Alencar tanto admirava. Não

há a partes nesta peça; a ação_, se transcorre firme em direção ao clí

max, não apresenta sobressaltos dignos de nota,salvo talvez a inusita-
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da presença do Dr. Lima que chega da Europa depois de longa viagem, 

com �egredo intacto no bolso do colete. Em tod·o o caso, mesmo sua pr� 
sença entra. dentro desse verdadeiro fluxo de-naturalidade, pois desde 

loc-o o espectador é informado de l1ue ele, Dr. Lima, não suporta esse 
, , -secredo e parece disposto a revela-lo na primeira oportunidade, so nao 

o fazendo diante dos ro�os insistentes de Joana. Exemplo maior desta

"naturalidade" com que se procura construir a cena é a presença mesma

do veneno, com que .Joana se matará. Um bom folhetim, ou melodrama, não
' deixaria de apresentar Joana tirando o veneno a socapa, do seio, ou de

wn compartimento secreto, quem sabe, embaixo do �ogão (embora um bom

folhetim ou melodrama devesse fazer Jorge chegar à tÍltima hora, arran

car o veneno das mãos da mãe' e demonstrar q_ue ela era na verdade não

escrnva, mas princesa de uma dinastia perdiria, raptada por ciganos,

etc. etc.). Mas em J,1ãe o veneno entra na casa de Jorge pisando firme ,

pela porta d:>.. frente, embora de modo descuid 11do para .a tota·lidade das

:personaeens. Quen l)rimeiro o introduz na cena é Gomes, 1ue está 1eses-
.:::i • . .._ t t ' ' ·1 D ' 1 . t 

'peraao; seu q_:p.�recimen ... o, por an o, e verossinn • ai e e va:i. er as

mãos de Elisa, que teme pelo pai: gesto natural de UIJ.a filha preocupa

da. Pel,1.s mãos da moça ele chega até Jorge : _ ato co.::npreensível, pois �
la confiara tudo ao jovem estudante, e queria afastar a1uele vidro pe�i

goso do pai. E. é po� um descuido de Jore;e, ,1ue deixa o vidro sobre a

mesa, 4ue ele chega ao olhar de Joana; esta, vendo 4ue o filho está mui

to praocupado com a situação de Gomes e Elisa, e com a dela, já q_ue a

vendera a Peixoto, teme 1ue ele possa co�eter um desatino: temor natu

ral numa mãe que durante tanto tempo guardara suas preocupações tão s�
mente para si. Ela o pega, para eu::1.rdá-10: q_ua.n-io a verdade irrompe, a

arma do crime já está nas mãos apropriadas para o. crime. Há algo de dia

bÓlico nesta viagem do veneno: é a sua naturalidade� Parece que esta

mos dig.nte de um romance polic.ial, onde vemos os elementos do· crime i

rem se ajustando um a um: o veneno é a peça final, que, durante as vi�

te �uatro horas do tempo ficcional, faz a viagem mais longa para che

gar a seu destino, carregado de fatalidade. Que todas essas considera

·ções sobre os aspectos trágicos, cômicos (no sentido de representação
c:;l.o.s . , , ., do engraçado ou .... costumes domesticos), dramaticos (englobando ai o 

cômico) ·nos �irvam para considerar uma coisa: Alencar sabia mui to bem 
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aonde pisava. Dentro dos parâmetros que escolheu para construir sua 

dramaturgia, ele revela, nesta peça, muita habilidade de construção. 

Nada aí é acaso. nada est'.1 sol to. Ao contrário, o esforço da peça é o 

de fazer com ,1ue tullo se encaixe com h!lrmonia perfeita. 

T��bém não é acaso, portanto, que a ação se passe logo no dia 
, dos anos de Joree, J de fevereiro, 1uando ele completa 21 anos. Ate a-

gora, viemos acampa.mbando as características da peça do ponto de vista 

da mãe, prot2gonista de um drama co� atmosfera trágica. Deste ponto de 

vista, já vimos, a ação da peça é o sofrimento e a exclusão, pela mor

te, de uma pária soeial. O sofrimento da personagem e a empatia da pl� 
téia aumentam na- me,Uda em que Joana se apresenta, ao_s olhos dos espe� 
tadores, como uma personagem éticamente � .:. como, aliás, conviria � 

protaeonista de mna peça cujo autor admirava algu.�as característi

cas do teatro realista de Dumas Filho. Mas o conflito põe em jogo mãe 

e filho; há, portanto, 
... , um segundo ponto de vista, QUe se nao esta pro-

priamente en pé de igualdade com o primeiro, já q_ue a mãe é a protago-

nista, lhe seeue na esteira, passo a passo, ou ombro a ombro. Tanto e 

assim q_ue na cena final, o q_ue vemos, logo além da norte trágica de Jo 

ana, é a dor de Jorge. tele, inclusive, no reconhecimento q_ue conduz 

ao desfecho, 1ue passa brutalmente d:1 felicidade (de ter descoberto a 

mãe) para a infelicidade ( de perdê-la em virtude do mesmo gesto). E 

do ponto de vista de Jorge há um ritual de iniciação, uma passagem pa

ra a maioridade. t com os olhos de Jorge �ue o homo brasiliensis reco-

nhece a sua origem e se torna maduro, curtido pela vida, e reconhece a 

extensão de sua trae;édia. Mas do ponto de vista de Jorge, a peça ence

na não apenas o seu encontro e perda da mãe; encena tambéD o seu encon 

tro absoluto com Elisa. Deste ponto de vista o subenredo amoroso cres-
lnossos h -...;a 

• i 1 ' · t · · 
ce ªºS'\ 01.nos, c eec:U-.1.0 mesmo ao pr1.me ro p a:io - por,1ue e a 1.n e1.reza

ética de Joana, ao se sacrificar pelo amor de Jorge (q_ue é Elisa) em 

nome do amor �ue ela (Joana) sente secretamente pelo filho, que garan

te o casamento do ifilho com sua amada, por sobre os preconcêitos·soci

ais. Diante da revelação de que Jorge é filho de uma escrava, ou ex-es 

erava, já �ue Soarr-esmanifestara o desejo de alforriá-la, e Jorge, an

tes da venda se concretizar, já lhe dera uma carta de alforria (�ue e-
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la recusa), Gomes retoma a palavra empenhada, desfazendo o casamento 

du. filha. Mas Jepois das admoestações do Dr. Lima, e considerando a .,. 

cranueza do gesto de Joana·, :iue o salvara do suicídio, ele encontra 

forças suficientes·pnra vencer o preconceito, e retomir a palavra da

da, consentindo no caBa'Tiento. Por trás do sentido trá�ico, de exclusão 

e sofrü:1ento, subjaz, sublinhado, um sentido cômico, no sentido da a

ção ressalta:r a intet'.;ração de um jovem na sociedade dos adultos, de

pois de urna necesséÍr:i.a provação, através do casrunento. Este "segundo 

sentido", sen lÚv.ida, atenua os efeitos devaotaclores do primeiro. O

drama com contornos trr1cicos tmnbém rescende a melodrama casamenteiro; 

e junto com ·a con�lenação da escravidão, :i,ue inegavelmente· existe na p� 
ça, viaja um gostinho hi1iÓcri ta de q_ue, no fim de contas, até que o sa 

crifÍcio de Joana nao fora em vao • 

... Por l1uê esse duplo valor da conclusão da peça ? 

Parece-me q_ue o dra�a da escravidão, com todo seu absurdo, com 

todo o seu grotesco, está exposto na descrição jornalística com 11ue a

brimos este crnnentário. r1ão falta. ali se:1.uer um el,�nento h·Ônico presen 

te num certo resq,uÍcio de isenção científica com 1ue o nillustrado mé

dico" descreve? cena tão :horrorosa. O 1ue vemos, em J,Iãe, é, sem dúvida, 

o d.rari.a da escravidão, !'11.c:� ate�uado :pela boa fé. conservadora de 1uem

de se j :-1 su:rierar UI.1a i:is ti tuição condenada, do ponto de vis.ta ético, e

ao mes:-:io tempo re:3.im.ir a sociedade nacional, tal como estaYa ar.:1uitet�

da.
eonv",e ne1él 

� Não se deve confundir essa .... 
. de um sentido tragico 

. "" 

C...O�v,.,,e�c:..1().. com um sent:Ldo cômico, ng, mesma peça, co::n a . · - entre tragédia 

e comédia prÓ11ria do drama, tal como definido :peles ror.iânticos, como nos 

prefácios, já citaJos, de Vic+.or Hugo, e de Gortçalves Dias. O drama ro
.. t · · t ,. . - Ide . . -man ico incorpora eler.ie� os comicos a uma aça�sentido fundamentalmen-

te trágico. Neste sentido, Leonor de Mendonça é caracter{stico. Há ali 

os elementos 1ue antes seriam próprios da comédia. Representa-se a ce

na doméstica, na casa do velho Alci!forado; Paula, a criada da du�ues� 

tamb�a ajuda a incorporar o elemento cômico, com suas atitudes e seus 

comentários sobre cano se devem tratar oS namorado,P Mas o sentido da a-
- , , çao permanece fundamentalmente tragico; e na.da atenua a terrivel sensa 
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ção de abisno e horror da cena final, 'luando o du1ue, transformado gr� 
tesc::unente em carrasco, arrasta a própria espos� _para o cadafalso. 

, "'rl\erõ C0'\1\/\\IC.�c-ta 
O que Alencar faz vai alem da · · · · · . de elementos

cômicos dentro d"e um sentido trágico de ação. A par disao,_há, dentro 

desse mesmo sentido trát;ico, um h�·ppy-end embutido, q,ue atenua os efei 

tos da perce;;,ção da q_ueda, da morte, da catástrofe. A ca-

tástrofe fica manca. t catástrofe, mas não tanto. Dito .de outro modo: 

resta um consolo. Por entre as lágrimas amareas que vêm aos olhos, pe
la Illorte de Joana, juntam-se algumas doces, pelo próximo casamento de 

---··,�-�- -- '---·- ••. .  , .r.--,--·· -····· ·· ·- -- .-- •. ... . . _,.,·,. - ,  ... , ., _ _, «•··-" •. .. , . , .• ,.------ -�- -

Jorge. 
_ .... ------



2. O Jesuíta �79 

Tal com.o em Mãe, em O Jesuíta a intriga (o arranjo dos aconte

ci:nentos) dará margem a 4ue se perceba uma ação (a passagem de uma si

tuação inicial para outra final, expondo o significado da intriga) de 

duplo sentido, ou dupla face. Há uma face trágica, no sentido com que 

Frya explora a palavra, que é o de exclusão de uma personagem; essa f! 

ce trágica está montada sobre um conflito intensamente dramático: a p�la 

rldade entre os sentimentos de um revolucionário, que é ao mesmo tempo 

pai (ain1ia que por adoção), e que projeta ambos os sentimentos, a sua 

esperança de revolucionário e o seu afeto paternal, sobre a mesma pes

soa. Mas há também uma face cômica, também no sentido com 4ue Frye ex� 
, { de. . ,., . 

plora essa palavra, que e a)inclusao de uma personagem; para reforçar 

o confronto entre ambas as faces da ação deste drama, a face de inclu

são tem por "protagonista" a pessoa sobre quem o protagonista da outra

face, de exclusão, projeta seu a�eto paternal. Permanece, graças a es

sa relação, uma atmosferà de "ritual da maioridade", tal co:Íl.o já se ob

servara na análise de Mãe, lá reforç�o o ritual pelo fato de os acon 

tecimentos se passarem no dia do aniversário da personagem.. Lá, em Mãe, 

o ritual da maioridade se concentrava no reconhecimento da origem e si

multânea perda do afeto maternal; aqui, em O Jesuíta, o ritual se con

centra, de certa forma, na substituição do "pai ,. pelo ttfilho" (aqui e�

'- tre aspas porque a relação entre ambos é, na verdade, a de uma "adoção

espiri tual." - trata-se, respectivamente, de um sacerdote e de um enje! 

tado). Essa substituição V8J� acompanhada por substancial alteração no 

esquema de valores que governa o mundo deste "pai" e deste "filho". 

Alencar escreveu O Jeeu!ta não muito tempo depois de ter escri 

to Mãe. Esta peça, cuja dedicatória à mãe do autor data de 1859, subiu 

à cena em 1860. O Jesuíta foi escrito com vistas às comemorações da In 

dependência de 1861, para ser representado por João Caetano. Recusado, 

na época, ficou 14 anos na sombra, até 1875, quando veio à cena (1). O 
, fracasso deste espetaculo provocaria um profundo desgosto em Alencar, 

desiludido do público da Corte, a quem acusaria de falta de sentido P! 

triótico, de intolerância, e de estar dominado por um gosto teatral em 
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tudo lwnent�vel (2). Já dois �oe antes Machado de Asais, na sua "Not!
-

eia da atual Literatura BrasileiraN escrevera que na cena da Corte do

minavam 
"a cantiga burlesca ou obscena, o cancã, fágica ap� 
tosa, tudo o que fala aos sentidos e aos instintos in
feriores"())

Eram oa gêneros do teatro musicaao, que sob a batuta de Offen-
.. 

bach e muitas outras batutas, haviam aportado ao Rio de Janeiro e que 

não muito maia tarde fariam as glórias de um outro nordestino também a 

li aportaao: Artur de Azevedo. Mas como se vê, a desilusão de Alencar 

com o público da Corte não era coisa s4 dele. Essa desilusão colocará 

os alicerces de onde sairá sua polêmica com Nabuco, já discutida na a

presentação deste trabalho. 

O drama O Jesuíta parte de um plano cuidadosamente elaborado 

pelo protagonista, que dá título à peça. Este plano f o de de se fazer 

a independência do.Brasil, através de uma revolução contra o domínio 

português. Mas antes de se fazer a revolução, era preciso fazer-.se a 

nação. O protagonista explica todo o seu plano só no final, já perto 

do desenlace: 
"Esta região rica e fecundà. era e ainda é hoje uni d! 
serto; para fazer dela um grande império, como eu so 
.nhei, era necess�ia uma população. De que maneira -

criá-la? os homens não pululam como as plantas; are 
- , 

-

produçao natural demanda seculos. Lembrei-me ·que ha-
via na Europa raças vagabundas que não tinham onde 
assentar a sua tenda; lembrei-me também que no fundo 
das florestas ainda havia restos de povos selvagens. 
Ofereci àqueles-uma pátria; civilizei estes pela re
ligião. Daniel, o cigano, era o elo dessa imigração 
que em. dez anos traria ao Brasil duzentos mil boêmios; 
Garcia, o Índio, era o represen�ante das nações sel
vagens que só esperavam um sinal para declararem de 
novo a sua independência. Mas ·isto ainda não bastava; 
os judeus, família imensa e proscrita, corriam a a
brigar-ce aqui da perseguição dos cristãos; Portugal 
e Espanha pela intolerância, a Inglaterra pelo pro
testantismo, a França pelo catolicismo, lançariam me 
tade de sua populaçao nesta terra de liberdade e to= 
lerância, onde toda religião poderia erguer o seu 
templo, onde nenhum homem seriá estrangeiro.•• 

(Ato IV, cena·lO) (4) 



Samuel diz ter trabalhado para a execução deste ideal durante vinte a-
• , .... nos. Ao longo desse tempo tornou-se jeeuita, fez carreira na Ordem, e 

chegou a ser nomeado para ·o alto posto de "Vigário", retornando ao Bra 

ail, de onde saíra· jovem, cano a mais alta autoridade da Ordem n�H5!� 

nia. Podêmos estranhar o fato de ser um jesuíta, cuja Ordem nascera da 

Contra-Reforma,quem pregue tais ideais de tolerância, incluindo aí a

liberdade religiosa. Entretanto, estmnos diante de um homem que não 

propriamente, um jesuíta convicto - mas antes um homem que decidiu se 

aproveitar do poder da instituição para conseguir o seu intento, que= 
ra de/Qll.'Í)ras ordens. Outra coisa a notar na fala de Samuel é a imagem 

que ele traça do .Brasil como essa pátria-oásis, de Iiberdade e tolerân 

'- eia, num mundo conturbado por perseguições, gue±ras e divisões. t uma 

"visão do paraíso 11 : o Brasil, símbolo do Novo Mundo, aparece como uma 

terra da remissão do homem, emoldurada pela natureza "rica e fecunda" 

- à qual não faltam elogios. Na mesma cena Samuel diz que desde a in

fânâia amou a sua terra, a sua pátria. Os termos com que ele se refere 

a ela são do seguinte teôr: 

"terra virgem, que me nutriu como mãe" 
"perfume de liberdade nas flores" 
"voz solene no eco das florestas" 
"seati..'D.ento de independência" 
llgrand.eza deste continente" 
"amplidão do oceano" 
"ber�o dos enjeitados" 
".Pátria dos apátridas" 
"este sol brilhante ilumina a inteligência e dá vôos 
ao pensamento" 

E assim por diante. 41 
•• • a primeira palavra que balbuciou a minha ra

zão foi o nome do Brasil", diz Samue1, _!tque resumia para mim os nomes 

de pai, de mãe, de irmãos, de todos esses ternos afetos que a Pro�i

dência me negara!!•. Em resumo: o Brasil deveria ser uma grande famí

lia. E uma fam.Ília montada sobre a reconciliação do homem com a natu

reza cortejada e,Qlllo esplêndida. Não se :pode esquecer o fato de que, 

se o tempo da peça se desenvolvia no século XVIII, o alvo de Alencar, 

na :platéia, era o fluminense (brasileiro) do aécu1o nx - um homem à

beira ou em :pleno processo de "civilizar-se". 

Samuel desenvolveu seu plano em segredo, contando só com os 



seus auxiliares diretos·(como Garcia e Daniel, citados), com a sua in� 

teligência e a sua vontade de ferro. Vivia em segredo, no Rio de Jane! 

ro, disfarçado como médico italiano. Ouçamos· Alencar - o que diz sobre 

sua personagem: 

• • •

Educado pela Comp1Ilhia, que o recolheu Órfão e enjei 
tado; filiado ao Instituto, onde conseguira alcançar 
um grau eleVKdo que deu-lhe a direção suprema cfa pro 
v!ncia do Brmfil, o Dr. Samuel era um político da es: 
cola veneziana, que Maquiavel popularizou, e que de
le recebeu o nome de florentina.. 

Dessa escola também foram Richelieu, Mazarin, Pom
bal, todos os estadistas elo absolutismo; e infeliz
mente para os povos ainda são os ministros constitu
cionais, que a todo instante invocam o pretexto dane 
cessidade pública e do bem geral para calcar a lei,-

·a justiç'a, a moral• Outrora derramava-se mais sangue;
nos tempos modernos corre mais o dinheiro; no fundo
a tática é a :resma" (5)

�A� 
Atenção: Alen� acaba de nos expor que sua peça se baseia numa espé-

cie de tragédia da razão :Pol{ tica, se é que se pode falar assim.· Samuel, 

levadà:pelo ideal, pelo seu caráter inflex:!vel, pela confiança exacer

bada na razão e seus poderes, vai calcar, antes de ser ministro - ntas' 
�i!at"'t'O 
com.oi da sua "revolução" em projeto - os direi tos dos cidadãos; parti-

, . ' 1 d cularmente, como se:vera, ira ca cara moral de uma onzela, conspur-

cando o sagrado direi to familiar. Este será seu "crime", seu "desafio'� 

sua "queda". 

"( ... ) 
Mas esse homem não é fanático, nem perverso. Não é Ra
vailla.�nem Torquemada. A alucinação não o cega; o san 
gue não o· deleita. Como o general que defende uma cau 
sa, ele não hesitará, se for prec_iso, em arrasar uma -
praça, dizimar o inimigo e a�iquilar o obstáculo. 

Mas terá consciência de seu áto.-Sua razão �e ad
vertirá que perpetra um crime, e seu coração ·nobre e 
geil-oso padecerá com a implacável necessidade. Sacrifi 
car-se-á ele primeiro. Apelará da lei para o destino;
dos homens para Deus; e seguirá sua marcha providencial 
como os grandes criminosos da histÓria,�ue se c�am he 
róis e conquistadores". 

a ser _ , A praça arrasada nao esta che-ia de soldados ainda que os soldados da 

!-a.L�colonial acabem por efetivamente cercar o vieionário. O que nela 
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habita é a castidade de uma donzela. Samuel, envelhecendo, vê a necessi 

dade de um continuador. A sorte o favorece: assim como ele fora reco

lhido como um enjeitado, pela Ordem, lhe vem -às portas outro enjeitad� 

t Estevão, que ele cria como um filho, e com quem conta para substitui 
l"t\D..CI.T\� lo na . tarefa. 

"Nesta religião de uma idéia, ante a qual se curvam u
ma razão vigorosa e um coração pujw1te; nesta sublime 
idolatria da pátria, apenas sonhada, e ante a qual já 
emudecem todas as viriudes, como todas as paixões; não 
há um drama belo, enérgico e majestoso,,? " 

O d.rama desta consciência majestosa nasce de que Estevão, seu filho di 

letoJ se apaixona por Constança, também uma enjeitada, moça cuidada por 

um "protetor", o Conde de Babadela, autoridade máxima da Coroa no Rio 

de Janeiro, e que, na verdade, é o pai da menina, como se vem a saber 

no decurso dos atos. Essa paixão atraiçoa os planos de Samuel; pois e� 

la é incompatível com o claustro. Mas como enfrentá-1�, se Estevão lhe 
, e, de verdade, como se fora um filho?

"As maiores forças do home.IJ.; a sua consciência, o seu 
coração, e a sua inteligência, em antítese. E notai 
que a consciência era a do ministro da religião, o co
ração, o de um pai, e a inteligência, a de um gênio. 
Três almas em um só corpo; e ·que almas? Cada uma de'las 
um arcanjo revoltado, que o Onipotente encadeara nessa 
frág.il argila. -w.i$.t"e�.-� ..

Esse vu.l to sombrio, velado em seu . ;, mas to 
cadõ a·0 espaços pelo fulgor do pensamento, como o ocea: 

, - , , 
i no pelo fogo do ceu, nao e um hame.IJ.; e quase a human -

dade. Na cena ele deve ser simultaneamente o padre, a
póstolo da igreja; o sábio, apóstolo da idéia; e o pa
triota, apóstolo da. liberdade. 

Mas sucedem-se tão rapidamente as revoluções desse 
grande espírito, reclamado pelos acontecimentos, que 
não podereis dizer contemplando-o.o que é ele, ou por 
qual face apresent�se a sua poderosa individualidad� , . 
So quando o exalta a esperança de realizar o magno pen 
samento, é que se destaca e ilumina a sua mejestosâ eã 
tatura, e mostra o precursor do :Brasil, o gênio capaz
de suscitar da barbárie este império americano, e dar 
no Novo Mundo uma pátria à li'bcrdade foragida." 

A angÚstia de Samuel aumenta porque o Conde de Bobadela recebe ordens 

de prender toda a Companhia d� Jesus, vindas diretamente de Portugal. 

Samuel se mede com o Marques de Pombal, Sebastião Carvalho, mediado P!
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lo Conde. E�tomos ào véo:peras da e�-cpuloão dos je�uítas,; mais decisiva 

é a opção de Estevão, de quem S�uel recebera o voto de jesu!ta sem 

que o próprio moço soubesse o que estava fazendo, jÚ que desconhecia 

ser scijni adotivo um padre. Mas o que o padre recebe, o padre pode d! 
volver (pelo menos assim parece na peça): Samuel pode livrar seu pred! 

leto do voto. t sobre este ponto, em que sentimentos e notícias tão de 
. , sencontrados Ja correra a todo vapor, que se desenvolve o primeiro a

to. 

Seria tedioso narrar em detalhe a intriga da peça. Alencar a 

projetara par� engrandecer a pátria e para a atuação fogosa de João 

Caetano, considerado então o maior ator brasileiro. Alencar produziu 

'- para o Ginásio Dramático, que considerava mais refinado em termos de 

público, gosto e repertório do �ue os teatros -·o são Pedro ·ou o impr� 
visado Teatro L{rico, q_uando o _prinieh·o ;1ueLnava - onde imperava o gra� 

de ator, aornl8 o público acorria atrás das cenas espetaculares, dos m� 
lodramas de capa e espada, das sensações fortes. Algo desse "sensacio

nalismo de cena" (o termo é meu), que Alencar via como característico 

do gosto desse público, terminou passando para O Jesuíta. Esta é uma 

peça grandiosa, cheia de soldados, homens armados, cor�ores secretos, 
,ar�o/.,

alçapões, e se não há duelos de - ha pelo menos uma cena noturna em 

�ue um aventureiro espanhol, o cigano Daniel e o Índio Garcia defrontam 

-se, armados, e só não chegam às vias de fato graças à intervenção de

San.uel, •1ue os separa e faz ver q_ue não devem. ser inimigos ( cenas 2, 3

e 4 do IIIº ato). Há também gotas de narcóticos que fazem adormecer
. 

donzelas, junto com o gosto da conspiração, para dar à peça os com:i-

, d 't h. t , . h , mantos das coisas proibidas. O drama e e cara er is orico: a perso-

nagens que tiveram vida real, como o Conde de Bobadela, já menciona.do;

aparece José Basílio, noviço, o futuro Basílio da Gama q_ue escreveria

O Uraguai, baseado na guerra pela posse dos Sete Povos das Missões -

parte da "república comunista-cristã" que os jesuítas haviam organiza

do entre os guaranis (6). No macrocosmo da peça (no seu horizonte) es

tão o Marciuês de Pombal e Gabriel Malagrida (7). O drama também se re
Con'l/el'lto

-

fere. constantemente a passagens secretas entre o · dos Jesuítas

e o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro�porães onde Samuel mandou es

conder o tesouro da Companhia; histórias e lendas c·amo essas deviam es
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tar vivas ainda na época de Al.encar - 4uiçá até hoje. Com tais ademanes, 

o drama se pretende ao mesmo tempo histórico, majestoso, movimentado,

com cenas de grande intensidade emocional, patriótico, popular e mora

lizador. Apresenta�ae para o leitor, ou espectador, como um drama pa

ra resumir todos os dramas; é ambicioso. Por outras vias Alencar con

firma esta idéia de •suma dramática", ao escrever, na imprensa, 4ue o

teatro apresentava dois modos de composição: o da "concentração••, pró

prio da tragédia clássica francesa e da "escola grega" (8), e o "sha

kespeareano", d-3 movimento amplo e abrangente, cheio de linhas secundá

rias.O primeiro "resmne a ação nos personagens estritamente necessá

rios"; o se&11ndo "longe de isolar a ação, ao contrário a prende ao mo-

'-- vimento geral �a..'. . .:sociedade pelo estudo dos caracteres; nas composições 
A I , deste genero ha personagens alheias ao drama, e �ue representam a epo-

ca, o país, o centro enfim, do fato posto em cena". 

Alencar fala do seu drama como se fora uma feliz síntese entre 

os dois métodos 

"Ora O Jesuíta saiu tão felizmente urdido no seu contex 
to que as mesmas figuras secundárias são indispensáveis; 
cada uma tera em si um fio da ação". 

Há personagens secundárias, portanto; mas todas estão ligadas ao dese� 

volvimento da intriga de modo indissolúvel, de modo a concentrar, para 

o espectador, a percepção da ação em meio à grandiosidade pretendida.

-'-- Com tais características, é impossível reproduzir de modo completo tu

do o que reverbera em cada cena da peça. Por isso, proponho uma•separ� 

ção de termos, para que se possa encaminhar a análise: de modo rápido, 

falemos desse mundo das "personagens secundárias" e do papel que desem

penham; depois, poderemos nos deter mais na discussão do quarteto cen� 

tral da peça: Samuel, Estevão, Constança e o Conde de Bobadela. As per

sonagens secundárias - entre as mui tas anônimas ("soldados", "mendigos", 

"padres", etc.) são José 'EasÍlio, Garcia, Daniel, Inês (criada de Samuel) 

Fr. Pedro, reitor do convento dos Jesuítas, e Dai· Juan de Alcalá, aventu

reiro espanhol que tomou um brigu.e em Lisboa com destino ao Rio de Janei 

ro. Há ainda Miguel Correia, alferes do Conde de Bobadela, que não mere

ce maiores menções, pois sua maior função além de cumprir ordens e caman 

dar soldados, é .. servir de interlocutor ao Conde para que se revele ao 



-18G 
público, logo na primeira cena do primeiro ato, que o Conde suspeita 

de Samuel. Já tem em mãos uma ordem do Marquês de Pombal que, de algum 

modo (revelado mais tarde, qual seja, a ord� de prisão contra os je

suítas) fere Samuel. Finalmente há uma personagem muda, um pedreiro, 

cuja função é fechar, no coração do convento, um com.partimento secre

to; ele serve também para demonstrar o quanto a febre revolucionária 

pode toldar a visão de um homem, pois Samuel manda que o matem, a fim 

de que ele não possa. trair o segredo.Mas o pedreiro termina salvo; Sa

muel, arrependido, revoga a ordem de execução, que dera a Daniel, e faz 

com .que ambos escapem.do convento {que nessa. altura está cercado por. 

soldados do conde) disfarçados de "irmãos leigos" - já que estes, por 

não serem jesuítas professos, não seriam presos com os demais. 

José Basílio dá à peça uma espécie de '"cÔr local histórica"; e . 

le e Inês formam a dupla cômica (tanto no sentido do "engraçado" quan

to no sentido da representação da "cena doméstica", já que ela é cria

da de Samuel e Basílio está sempre a dizer-lhe graçolas e a pedir-lhe 

comida) necessária ao drama que, como já vimos· antes, deveria reunir 

no mesmo universo cênico as sublimidades da tragédia e a representação 

do quotidiano. Garcia e Daniel são fiéis servos das idéias de Samuel, 
, . , .. e a este se dedi-::�am de corpo e alma. O primeiro e um indio "paraguaio" 

(9), e o segundo, um cigano, �ue cuida da emigração de seus "compatri� 
tas" expatriados da Europa. para a .América. Ambos são o braço arma-lo do 

� projeto de Samuel. Garcia simboliza o primitivismo da ��érica, a ser 

"civilizado" pela ação redentora da instrução, encarnada na figura de 

Samuel e no trabalho da Gompa.cliia de Jesus. Daniel simboliza ·uma e��ia 

expatriada que encontra refÚgio e abrigo no projeto de "Brasil" que 5!

muel planeja e coordena. Fr. Pedro, como reitor do convento, é um padre 

de boa Índole e avesso a toda a sorte de conspiraçÕe'à e ·pol.:Ítica; exi

be o lado odieol-o da ação de Pombal, pois é vítima inocente de maquill! 

ções e problemas �ue não dizem respeito ao seu trabalho apostólico, 

ainda que seja um fiel cumpridor dos desígnios da Companhia e esteja 

sujeito à autoridade de Samuel, que é o Vigário Geral. da Ordem para a 

pro�Íncia do Brasil. Fr. Pedro não sabe dessa identidade secreta do 
, ... , , 

m. • .:a "medico italiano", quando co:neça a açao; soa descobrira no fim. 4w.1,0
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, o que sabe e que, por ordens superiores, deve ouvir o bom "doutor Sa-

muel" q�'Ulto 4- tudo o que for importante para os deatinos dos jesuítas
. , ,e da Ordem. D. Juan de Alcala e o aventureiro que vem em busca de sen-

sações e de riquezâ; por seu intermédio tomamos conhecimento do quanto

a condição colonial nvilta a terra, matéria-prima da projetada pátria.

Ele aqui veio depois de ter percorrido

�� •• as quatro partes do mundo; na Europa passei por um
príncipe viajando incógnito; na Ásia por um pachá de 
três cauuas; na África pelo novo profeta • 
•• • •  

Aqui pretendo casar-me com uma caboclinha, filha de al 
gum ca�i1ue que traga-me em dote uma mina_ de ouro e um 
alqueire de diamantes. ( ••• )" 

Ato I, cena 4 

D. Juan de Alcalá, no navio em que dema,,ndava o Rio de Janeiro,

presenciara a prisão (e quiçá a morte) de um noviço jesuíta que vinha 

avisar os padres de sua próxima expulsão, da parte do Padre Gabriel M� 

lagrida. A mensagem vinha em código, num pergaminho, onde estavam gra-
A � 

vadas tres letras - M.T.P., "assinadas" pelas iniciais "G.M. 11 .Samuel -� 

interpreta a mensagem como uma referência ao Livro de Daniel, do Velho 

Testamento, e à visão do rei Baltasar, da Babilônia (filho de Nabucodo 

nosor)� Nesta visão Baltasar vê u=:.a r.i.ão que grava, em letras de fogo , 

numa parede, as palavras Mane, Tecel, Phares, que significam respecti!a 

mente "Contado, Pesado, Dividido". Daniel interpreta a inscrição para 

o rei, como anunciando o fim do seu reinado, e na mesma noite Baltasar

é morto. Sa�uel vê aí uma alegoria da perseguição aos jes�Ítas. No pe�

garn.inho estava também a data do evento: 14 de novembro. (10)

Alencar explica como articula t�do isso à linha mestra de de

senvolvimento da peça que desenvolve o confronto entre o Conde de Boba 

dela e Sa.--:iuel) e os amores de Constança e Estevão:

"Sem D. Juan de Alcalá a notícia da expulsão da Compa
nhia, o fato capital não chegaria ao TI.io·>.de Janeiro; e 
sem José Basílio, que retém o espanhol, essa notícia 
em vez de ficar com o Dr. Samuel, iria ter ao Conde de 
Bobadela. Daniel, o ciga�o, além de representar um dos 
elenentos da obra revolucionária do precursor é quem 
rapta Constança e a leva ao convento. Garcia, o para,... 
gu.aio, símbolo da raçã indígena, outro elemento da revo · 

lução, é a mão implacável de Samuel que ameaça a vida -
da inocen�e donzela, e suspem}e � catásvofe. Fr. Pe-· 
dro, o reitor, explica a influencia do medico italiano 
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sobre o Colégio dos Padres; é por ele que o segrêdo do 
espanhol se transmite ao protagonista. 

A • l."" � , Resta Ines, a criada de uQ.II!.uel, que se nao e essen-
cial à ação dramática, não podia ser dispensada pela 
verdade artística. Coloca.áa a cena na habitação do mé
dico italiano, como prescindir de uma caseira ou cria
do, para receber'fiusência do amo as pessoas que o bus-
cavam?( ••• )" (ll)

Contra o pano de fundo dessas personagens �ue, ainda segundo Alencar, 

fazem o papel 

"dos baixos-relevos no soco das estátuas" (12)

crescem e medem-3e as �uatro perso!lllgens principais: Bobade4, Samuel, 

Es-tevão, Constança. 

O Conde de Bobadela se apresenta como altivo e fiel soldado da 

Coroa Portuguesa. Tem o temperamento nobre, caráter reto, e disposição 

implacável. Reconhece em Est�vão um jovem de valor, e termina por lhe 

oferecer um posto em suas fileiras militares, onde ele possa demonstrar 

sua valentia e assim merecer a mão de Constança. ci bom lemtlrar que o 
Conde é pai de Constança, e �ue apenas ele e Samuel conhecem esse segredo; o

primeiro por razões Óbvias e o segundo pelas artimanhas do confessioná

rio). Estêvão é jovem, valoroso, e está ternamente apaixonado por Cons

ta�ça. Por ela renega o pai espiritual (Samuel). fugindo do destino de 

padre e r3volucionário; mas com ele se reconcilia quando Samuel demona-

\-- tra q_ue tudo _ fizera, mesmo seus erros, apenas por amor da pátria. 

Com o velho jesuíta aprenderá, então, o amor pelo Brasil, ao lado do 

.que sente por Constança, jurando 1 _no final, seguir os ideais patrióti

cos do primeiro. Constança tem um nome que diz tudo: seu amor por Es�ê

vão é irrestrito, e por ele fará tudo o 1ue for necessário. Frágil, como 

convém à heroína feminina. será um joguete nas mãos de Samuel, um trun� 

fo deste contra o Conde, além de ser o prêmio final ao comportamento e-
T'\ " ,... xemplar de zstevao. 

Samuel. sentindo-se ameaçado, e vendo esboroarem-se seus planos

junto com o poderio da Ordem dos Jesu!taa, defende-se como pode. No de

correr da ação ele tenta convencer, por todos os meios, seu "filho" Es

têvão de que ele deve continuar a sua obra. Primeiro, tenta demovê-lo 

da idéia.de acompanhar Constança, dizendo-lhe �ue já havia tomado seus 
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votos; quando isso não dá cer�o, imagina plano mais ousado. Rapta Cone 

tança e a leva (pela mão de Daniel) ao convento. Lá a mantém adormeci

da, dando ordene a Garcia para que a mate, caso o Conde atente contra 
, os jesuitas. Traz esse fato ao conhecimento do Conde que, por sobre o 

seu amor de pai, cumprirá o seu dever de soldado, revelando a sua nobre 
, za de carater e ao mesmo tempo a inflexibilidade da Coroa Portuguesa 

sob o comando de Pombal. Mas Samuel avança mais. Tendo como irremediá

vel o amor entre Estêvão e Constança, propõe à jovem, quando esta aco! 

da, que se entregue ao seu amante; assim ela o satisfará, e ao mesmo 

tempo, não o tolhendo pelo casamento, o deixará livre para seguir as 
. 

. 

tarefas revolucionárias. Constança aceita esse destino implacável com 

'- resignação; mas l!;stêvão, enojado pela "perdição" da mulher pura a quem 

amava, a repele com palavras brutais. AÍ. Samuel compreende o caráter 

desmedido de seu erro. 

A recusa de �stêvão é, na verdade, a peripécià do drama. Por e 

la Samuel, que julgava ter milhares de homens prontos para matar e mor 

rer ao seu comando, percebe 1ue não pudera dobrar o coração de um jovem 

- e de um.a jovem. Esta é a sua "q_ueda". Quando o jovem lhe explica suas

ftazões, e o renega, como a um monstro, ele treme, interroga-se se ele

seria mesmo um visonário ou um louco; aincla mais, ele, que sentia-se

tão forte, passa a duvidar da própria natureza humana (estamos já na ce

na 5 do ato IV):
11 • • • 0 que é o homem, Fr. Pedro? Uma parcela da essência 
divina fechada em um vaso de argila. Que �porta que o 
gênio se eleve e plaine sobre a-terra, S3 basta um sopro 
para quebrar o vaso que o encerra? ••• Consumir cinquen
ta anos de existência a criar e realizar uma idéia; gas 
tar toda·a sua inteligência a preparar os elementos de
uma revolução, conseguir à força de perseverança diri-. 
gir a  marcha dos acontecimentos;· e �final tudo destruí
do pelo olhar de uma mulher! ••• Depois disto credes que 
haja verdade neste mundo? A ciência, a religião, a jus
tiça, o·que são? Uma mentira! ••• Uma ilusão que se des
vanece com um sorriso de amor! ••• Homem, misto de orgu
lho e baixeza, hw;iilha-te! ••• Tu és mn escárnio da Pro
vidência, (lUe ·.te criou para divertir-se em contemplar a. 
tua miséria,- luta insana do espírito com a;matéria." 

Samuel duvida da arquitetura e do próprio arquiteto do universo, dentro 

da visão cristã. Sua fala assemelha-se à de Macbeth, quando à beira do 
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combate, diz que a vida ·é o sonho de um idiota, que na.da significa. 

Macbeth nio se recobra de rua desilu2ão; mas luta até o fim pela quime

ra q_ue o destruiu, morrendo couo um asGassino cruel, mas como homem de 

fibra e desrnesuradâ valentia. Samuel, no entanto, recobra-se rapidam.en 

te; falta-lhe o impulso para o nada, que sobra em Macbeth, em sua que-
,.da. A queda de Samuel torna-se voo pressuroso do ànjo do Senhor. Adver-

tido po� Fr. Padre, que presenciara sua falia, que mais parece um diá-

logo com o destino e a Provid�ncia, de q_ue cometera uma blasfêmia, ele 

se arrepende, e nas poucas cenas finais se disporá.a remend� tudo o 

�ue fizera. Suspende à ameaça sobre Constança; providencia meios para 

Garcia e Da�iel fugirem; suspende também a execução do pedreiro; pede 

"--- aos jesuítas q_ue se preparem p_ara o pior; sob.retudo, reconcilia-se com 

Estêvão e reconcilia este com Constança, casando-os ele mesmo ao pé do 

altar. No final, quando o Conde invade o Convento com seus soldados, 

encontra um homem reconciliado consigo mesno, com os seus, com Deus e 

com a pátria q_ue almejara construir. Diante do altar, ele dis�ursa al-

tiito: 

"Conde de Bobad.�la, governador do rei de Portugal, eu, 
te em.prazo para daqui a um século. À voz possante de 
um povo saudando a sua liberdade, a tua sombra s� er
guerá do túmulo para admirar este império que a Provi
dência reserva a altos destinos. Não vês ciue o gi�ante 
se ergue e quebra as cadeias que o prenc1era? Não ves q_ue 
o velho tronco de reis-heróis, carcomido pela corrup-

- , , 
t çao e pelos seculos ha de florescer de novo nesta er-

ra virgem e aos raioa deste sol criador? ••• Oh! Deus 
me ilumina! ••• Eu vejo! ••• Além ••• no futur0 ••• ei-lo! 
••• Brasil! •••• l.rinha pátria! ••• " (Ato IV, cena final) 

Quando o Conde, furioso, manda prendê-lo, Estêvão e Constança tentam 

impedir a violência; mas Samuel se antecipa a todos, e some, no al�ar, 

por uma porta falsa. Seu destino permanece obscuro. Por várias vêzes, 

nos acontecimentos do desenlace, deixara claro que iria morrer; inter

rogado pelo Conde, na mesma cena final, diz, de modo desafiador, que 

"vai a Roma". De qualquer modo, seu desaparecimento, no :fim, tem um du 

plo :a�gnificado: primeiro, ele se protege, seja qual :for seu destino, 

no Útero mesmo da Igreja que desde pequeno o acolhera. Segundo, por 
, , , , , tras desse utero esta outro, mais vasto, que e o ventre da patria, que 



acolhe tão dedicado e tresloucado servo. 

Eis aí a ação da peça, deocrita deDde o ponto de vista de Sa

muel, seu protaconista. Seu sentido é da descoberta de que o homem, 

por trás de sua fo;.ça, é frÚ&il em sua natureza, devi.do aos princípios 

contraditórios :iue o compõem. Na trajetória até essa··,descoberta, Som� 

el se me<Íe com o poder despótico de Portu&al; C(l[Iló o enfrenta com ar

mas que, se diferentes, se baseiam tamb1m no emprêgo da violência, se 
, , , transforma nU!il homem igual.mente despotico. Este e seu equivoco, aque-

la sua 1ueda: a peça exo�ciza, a um tempo, o orgulho do coração huma

no, o d.esi)otisno do colonizador, e o espÍri to revolu::!ionário - ou o 

fantasma da revolução. A pátria de ciganos, Índios, judeus e outros 

--- q_ue SflID.uel prega é urna 1ui.mer�; dela, o q_ue deve restar é tão somente 

o espírito e a idéia da tolerância.

Mas para 1ue se revele por inteiro o significado desta "pass! 

gem" do Smnuel levado u beira do fanatismo para o Samuel redimido do 

final, é necessário 1ue se considere 1ue ela põe em jogo uma outra 

"passace:m't, 1.ue é a de E�têvão, q_ue sai da condição de enjeitado para 

a de pai de família (futuro), eraças a seu as:3egurado casa"!l.ento com 

Conotança, oficiado pelo próprio pai espiritual e, portanto, coisa já 

indestrutível 1-1uanclo os soldados invadem o Convento (esclareça-se t� 

bém q_ue em nenhum momento o Con<i.e dá sinais de desaprovar o casamento 

dos jo7ens). Mais: Estevão, no fim, toma o lugar de Samuel em seu amor 

pela pátria. Há entre ambos um. pacto de admiração, a (-!Ue Constança, 
'

por seu .:esto de proteeer o jesuíta q_uando o Conde manda prendê-lo , 

também se filia. A q_ueda de Samuel nada mais é do ,1ué a redenção do 

patriotismo. Por �uê? 

Para esclarecer a questão, é necessário atentar à condição de 

todas as personasens diretamente envolvidas no conflito. Samuel é um 

enjeitado; Estevão também; não tiveram pais; por família, a Igreja. 

São, eles também, res�u{cios de "tempos bárbaros", que devem ser civi

lizados para a construção de um novo tempo, de um novo mundo e da no

va pátria. Constança é filha natural - do próprio Conde. A tais devas 

sidÕes chegou o mundo colonial. Optando sair desse mundo e dessa con

dição pela violência, Samuel também põe em perigo a moral familiar, 

\ · ....
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ou melhor, confirma esse espírito de devassidão, propondo a Constança 
/t ... 

que se entregue a Estevao_sa� casamento. Quando este recusa tal entr2 
ga, mostra que ele, na verdade, é o herói da nova pátria, porque é 

com ele, dentro da Ótica da moralidade familiar, que essa pátria será 

realmente�' em contraposição aos erros devassos do passado. A pe

ripécia do sentido dramático da ação é trunbém a peripécia do seu sen

tido cômico, se podemos nos expressar assim, pois é por esta recusa 

que o novo herói Estêvão garante de fato a posse de sua mulher dentro 

de todas as normas da moralid�de "civilizada", quer dizer, burguesa. 

Ã imagem de uma pátria construída sobre a violência e a devassidão su 

cede a imagem de uma pátria renovada, moralizada, civilizada, familiar, 

._ construída sobre o casamento e o trabalho, e que se redime de seu pas

sado equivocado, superando-o. Samuel, aceitando e col�borando para que 

este segundo desígnio se cumpra, nele também se integra, ainda que ap� 
nas no plano da idéia, pois deve desaparecer devido a seu conflito com 

poder dominador. Por trás do drama, da queda do protagonista, e de
. . 

. 

sua exclusão, o que aparece é� construção de uma nova pátria, redimi

da, que se integra dentro dos padrões da moralidade burguesa e portan

to, nessa visão, nos esq_uadros da "civilização", e q_ue dessa forma re

dime a todos, integrando-os no seu seio; tudo réforçado pelo fato des

sa pattia, que na ficção da peça aparece:como um ente imaginário, sei 

dentificar com a pa{ria real, 4ue é a da platéia do espetáculo ou a 

dos leitores do texto. Por trás do conflito dramático, que opõe,o pai 

ao patriota, e que se desenvolve sobre a exclusão trágica do protago

nista, aparece o sentido integrador da comédia, com casamento e tudo, 

e q_ue, através da moralidade e do trabalho (Est_êvão tamhém conquista 

uma profissão, que é a de militar) reconcilia o círculo familiar com o 

círculo político do cidadão patriota. 

Falei acima que a nova imagem da pátria redime a todos. Na ver 
dade não é bem assim, ou pelo menos deve-se dizer que há nuances nessa 
remissão. Estevão e Constança são os seus heróis. Samuel fica perdoado: 
integra-se moralmente na nova pátria. Mas Bobadela fica de fora, ou 

. , , com um pede fora, pelo menos. Dele, a patria toma a coragem, a dedica 
. ção, a nobreza e a valentia. Aparece simpático para o público também 
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ao permitir o casamento ·de Co�stança e stevao e ao reconhecer, já de 

início, que o jovem, desejando proteger Samuel, revela na verdade co

ragem e nobreza de caráter. Ele trata Estévão como um jovem a ser pro 

tegido; não como o cúmplice de um conspirador e inimigo da Coroa. t

um homem esclarecido, portanto. Ma·s é "pai natural", para forçar uma 

expressão. Por isso, no fim, a imagem da pátria nova aparece como que 

o afrontando, na fala de Samuel. Ele, o Conde, é opressor da pátria e
, �-\i"'-t' J

reu confesso perante a moralidade lg tiAIÍ que preside a peça e a i.m� 
gem da nova nação: como tal ele é o vilão "excluído", pelo ·espírito 

do novo patriotismo. Sua marca de "possuidor de uma mulher" fora das 

santas regras do matrimônio se aproxima de sua condição de "possuido�", 
' a força, de uma terra virgem. 

t assim que emerge, do d.rama da política e da tragédia do es

pÚ-ito, a comédia, integradora, do patriotismo. Isto compromete a in

tensidade drP..mática da peça. Tudo é bom demais. Samue1 se arrepende 

muito rápido, e em·minutos desfaz coisas iue levaRa uma vida inteira 

para ar�uitetar. O idÍlio-entre Estêvão e Constança, terminando ·por 

se concretizar, dá à peça urn"final feliz" que atenua a percepção da 

g_ueda de s.,:muel e do seu conflito com o Conde de Bobadela. Mesmo este, 

tão nobre e generoso (embora seja o pai de uma filha natural), acolhe� 

do Est�vão, contribtli :para esta sensação de "positividade" geral. t � 

do positivo demais, na gestação da pátria, para q_ue o drama enq_uanto •· 

tal seja convincente, assim como em Mãe o final feliz do casamento en

tre o p3.r de enamorados atenua a percepção da tragédia da escrava em 

toda a sua extensão. Os d.ramas da·s personagens parecem diminuir de es-

t t lde svios ou b · · · 1 t · a ura; aparecem como, pr.O01.emas q_ue uma oa conversa 1.n1.c1.a eria re-

solvido. Os conflitos internos dramáticos, �ue el�s enfrentam parecem 

ser apenas véus, aparências, eq_u!vocos; não c�isas incorporadas ao ser 

de·asq,s personagens. Se o drama de Samuel era o conflito entre o patri� 
ta e o pai, no final ele o resolve inteiramente, ao oficiar o casamen

to: age como pai; e coni1uista a admiração do filho ••• para si e para a 

nova pátria. Parece então �ue o conflito �ue _rre�enciamoa antes era u

ma aparência: removidos algu..�s e�uívocos de ordem moral, nos defronta� 

moa então com o "verdadeiro" ser de Samuel: uno, indiviso, patriota,� 



pÓatolo e pai, a oficiar o cas��ento de seu bem-o.mado filho. O drama 

cai na artific Lalidr:l.de. Fal tu : sensação do abismo, da queda vertie;i

nosa, falta o impucto destruidor dessa Queda� ou pelo menos esse im

pacto fica conGi 1lcravelmente ar.ienizado. O umor, no caso de Mãe, e o a 

mor e a pátria, no cano de O Jeauíta, são as asas 4ue aparam essa qu� 
da. Não ::!a.bem abismos neu fissuraa irremediáveis na imacem da nova p� 

tria. Se ela não é perfeita, tar:ibém não há ali nal �ue sempre dure. 

Tudo, era seu seio ou ventre, se moraliza; é assim que ela, nova pátria, 

pode se iritecrar no concerto d.2.:, nações sob o signo d.é'. remissão e.a so 

ciedad.e. Com tal projeto i:leolÓgico a co:nprünir o horizonte das pers�. 

negens, é mesno muito difícil construir um drama na acepção plena da 

palavra. O que é possível fazer são peças que têm uma aparência (mais 

ou menos convincente)de drama, mas cujos conflftos, que deviam ser d_! 

l�cerantes, parecem, para uma parte decisiva das personagens (opa��

moroso) como fantasmas do passado �ue se devem exorcizar, por mais d� 
loroso �ue isso seja. Eles conseguem seu intento. Tanto Estêvão, em O 

Jesuíta, como Jorge, de r.fãe, exorcizam, de suas vidas, o concubinato 
- �·,welli�nre ,

e se integram na moralidade w: �"l pelo casamento proximo, levando,

com eles, a imagem da nacionalidade.� assim que, sob o sentido trág!
co da raorte de Joana, ou do desaparecimento de Samuel, medra, em tons

muito claros, a comédia da desejada integração da Tu�cionalidade no ho

rizonte burguês do século XIX.



III. Conclusão

Não queria encerrar esse trabalho, sem assumir o risco de um 

juízo qualitativo maia explícito sobre o t�atro de Alencar. O diálogo 

conflituado entre o "eu nacional" ·e os três •outros" citados na pri

meira parte (a metrópole portu�ueaa, a Europa civilizada e moderna, e

o atraso nacional, herança ·"maldita" da condição colonial, ou assim

vista pelos intelectuais da época), punha'e dramaturgo nacional diante

de um paradoxo.· Pois seu teatro deveria, ao mesmo tempo, ser semelhan

te e diferente em relação ao teatro francês que lhe servisse de matri�

• que fosse a forma ou gênero culturalmente.prestigiado no momento -

em Paris e na Corte, tão logo chegasse.o paquete. Os dramaturgos brasi

leiros deveriam criar um teatro que i�itasse o "teatro civilizado", -

parisiense, cosmopolita, que contribuísse para criar a imagem, externa
� e internamente, de qµ.e o Brasil tornava-se um pa.1.s "civilizado". Mas

esse teatro deveria também se opor, enquanto nacional, ao estrangeiro,

ao cosmopolitismo; deveria igual.mente, ter "cÔr loca1", costumes, per

sonagens tipicamente brasileiras. A maior ou menor habilidade em cor

tar esse nó górdio distingue, do ponto de vista da qualidade, os auto

res nacionais. Não seja só este o critério, é claro; mas ele pesou, e 

muito, na balança. Houve autores que enveredaram pela cópia direta; eu

troa misturaram. gênaros e estilos cQill.pletamente diferentes, come o já 

citado Gonçalves de Magalhães, no Antonio José, compondo uma tragédia 

dramática com acentos melmramáticoa e um ou outre retoqµ.e de comicida 

de ••• 

Alencar não se saiu tão mal de sua empresa. Devemos ressalvar 

aí a distância temporal entre nós e ele. Mudam-se- os tempos, mudam-se 

�a vontades, e também o gosto estético. O seu tea:kro, hoje, nea pare

ce certamente mais palavroso do que pareceria ao pÚblico do século 

XIX, embora mesmo então a oratória fosse uma de suas características, 

• do teatro dete�cujoe par�etros procureu adaptar aos temas nacio

nais, e vice-versa. 

Todos os críticos citados - inclusive José Veríssimo, que cri
ticava As asas de um anjo por ser cópia piorada de A dwna das camélias 

- se referem, e não sem elogios - à "brasilidaâ.e• das peças ou de &l&!
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(peças-de Alencar. Mesmo·o furibundo Nabuce, que via nesta brasilidade 

como um insulto às raças Alencariana um arremede de brasilidade, bem 

européias, Já que ela ontrava em cena arrastando o ridículo da escra� 

vidão, não deixou de apontar, com sinal negativo, e, trave "nacional• 

do teatro de José de Alencar. Fosse CGmo fosse, Alencar criou uma ver-
-na ti "ªJ 

sãofbastante convincente do teatro realista francês, pelo menos o euf! 
ciente para convencer muitos dos seus contemporâneos e mesmo cr!t:f.ces 

posteriores de que aquelas peças, enfim, eram um detenninado "retrato 

do Brasil". Ele conseguiu, portanto, o seu propósito - o que já não é 

pouco. 

Alencar também criou boas peçaa, em que pese a oratória; em ou

"-- traa peças não tão boas, há, ainda bons momentos. O Rio de Janeiro -

�rso e Ífeversc é, sem dúvida, uma comédia de mui ta graça. t antepass! . 

da da revista de ano, que faria a popularidade de .Artur de Azevede no

final do século. O demônio familiar, em q1,19 pesem os "sermões de qua-
, resma", como dizia G ferino Nabu.co, de Eduardo, e uma peça de boa mo-

vimentação. O car�ter de Azevedo é, sem dúvida, engraçado; Pedro é Óti

mo pretexto para um grande ator; Carlotinha faz o gênero vivaz, da mo

ça e aperta, lem brand0 as namoradeiras de Jl;Iartins Pena. Mãe é um drama 

construído com muita sensibilidade; é sóbrio na in

triga, sem exagêros. E não tenhamos dúvida: comove, �e bem representa� 
� ;.dp;�º-' 

do. O mais rigido -, a ideologia conservadora de Alencar não deixa-

rá de sentir uma emoção delicada quando Joana diz no final - •eu não 

sou tua mãe, não, meu filho": o teatro tem dessas cpisas. 

A camédia O que é o casnmento? é um pouco pesada na intriga,· 

com Bela sofrendo pacientemente demais por um segredo cuja revelação 

lhe aliviaria a vida. Enfim, tem e mérito de ser igualitária: conser

vadora para as mulheres, conservadora para os he:mens também. Aliás, e! 
te é um mérito da obra teatra1 de Alencar can• um tQdo. No seu esferçe

de conservar sem maiores traumas, mas com as "modernizações" necaeeá

rias, os parâmetros da família patriarcal brasileira, cem.o assinala Dé 
. 

-

cio de Almeida Prado em "Os demônios familiares de Alencar", o autor 
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de O que é o casamento?·esfo�Qou-�e sincerAment.e per aproximar a éti-

ca masculina da ética feminina. Dentro da moralidade burell!sa do seu 

tempo, isto erR, evidentemente, uma utopia; mas rê-lo dar muitR rele-
A • • vanc1A, e muita voz, em suas peça�, aos caractere� femininos: c�rloti 

nha, Jo�na, Isabel e Cl:lri.nha. Carolim, mesmo Júlia. de O Rio de J.q

neiro - verso e rever�o. 

nP.ste esforco, conservador no espírlto, mas nem Remire no� re 

�ultados. vem inegavelmente una das qualidades de As asa� ne um anjo. 

Refiro-me a o vie:-oR com que pintou a personagem Carolim • cujl s inve e

tivas contra a desie:-uaidade da ética JB,triarcal são muito convincen-· 

'- te�, e, por sobre os ex�e�sos retóricos que na rcam o teatro de tese
1

�ertamente• não deixariam de ter um cer1D imi:acto mesmo para as pla

téias atuais ., Na éoo�a de suas apresentaq.ões causar;:10\ imµ-e·ssão tão 

viva. embora fossem rebatidas pelo impávido Mene�e�, que Rem dúvida 

deram contribuição deci. siva. para proibioão da pe9a. Quanto ;i famo�a 

cena do IV º Ato. em que pai e filha se encontram com tonalidades lúbri 

cas, em que pesem As ciesculp:ts e explicR.oÕes· posteriores de Alfllnc::1r, 

não podemos senão apl�udir a sua coraeem. e �ua coerência artísti. CR. 

Me�mo envolta no mcr alismo das "punicõe�" de Caro lira. a cena· é vi�oro 

'- sa, tem impacto dr�mátioo, e demonstra. a�balmente. que, se Alen�ar 

era um moralista, não era piegas. O seu moralismo era t�o conservador 

· que não fugia dos problemas, ou das cenas fortes: enfrentava-os. Alen

car aproximava-se do preceito de Boile�u. em sua L'art poetiaue:

"Je ne puis estimer ces dangereux ·;;iuteur8 
Qui. de l'honneu.r, en vers. infâme� oé�erteurs, 
Trahissant la vertu sur un papier coupible. 
Aux veux de leur� lecteurR rendent le vice aimable. 
Je ne suis pas pourtant de ces triste� esprits 
Qui banissant l 1 amour de tous chastes écrits 
D•un si riche ornement veulent priver la scene,• 
Traitent d 1 empoisonneurs et Rodri�ue et Chimene. 
L•amour le moim honnête. exprimé chastement, 
N'excite en nous de honteux mouvement." 

(1)



Quando Alenr.Rr fRlavR em "fazer rir Rem fazer corar", no caso da corM

dia, ou quAndo compunha seus dramas em defesa da moralidade familiar, 

sob uma ética burguesa corrie:ida de suas desigualdades, era nisto que 

pensava. Alencar era um moralista, e conservador. Mas era um artista, 

No ��ldo negativo das pecas de Alencar, no meu entenderr de

vem ficar irremediavelmente O crédito e A expiao�9. Na primeira, o e

xagero ret6rico e a demasiada perfeição de Rodrigo �epultRm qualquer 

boa qualidade que a peoa po�sa ter. Na seeunda, a representa�ão vivR 

e que talvez seja eficaz em cena, dos salões da Cort� endinheirada, fi 
. 

. 

ca demasiadamente comprometida pelo recurso de aleibeira que possibili 

'--- ta o final feliz, ou seja, a revelacão·de que Lina e o Dr. Ribeirinho 

não eram irmãos, no fim de contas. Este recurso, como já disse na aná

lise d;:i pr6pria, faz que a peqa, como um todo, resvale para o folhetf. -

nesco, sem ter a erRQa do folhetim; para o melodramático, quando quer 

ser coisa "sérirl". Algo semelhante ocorre em O que é o ca sarnento?, quan 

do Alenc;:ir faz IViiranda ouvir a revelaoão da verdade atrás de uma porta: 

mas aí, pelo menos, ele pode ficar tentando abri-la, ou tem a desc�lpa. 

de não querer interromper um diálogo que, afinal, significava t�nto pa 

ra ele.�� o recurso empre�ado em A expiação não tem qualquer descul

pa: é torcer tud::>, mesmo, para construir o final feliz. Outra"mácula" 

de A expiaçãq está em fazer, da vi�oro�a ainda que sofredora Carolim, 

da peQa anterior, uma Manalena arrependida. Este "reruo" neutraliza o 

"avanQo" que é o de mostrar, de modo ar� to e muito lúcido, o trab<'.lh o 

devastador que o ciúme, em caráter retroativo, fi.zera na alIM de Luís. 

Part!l juli1:ar A noite de S, João, precisaria euvi-la. E fico com 

a �ensacão de que. para discutir as qualidades e defeitos dramático� 

de O Jesuíta, precisaria vê-lo encenad::> • EAt;:i Última é uma peça deci

didamente "e�petacular", dentro da dramatur.e:ia de Alencar.tum drama 

·bist6rico; portanto, de reoo·nstituição de época. ·Tem cenas cheias de

soldados, de mendill!:os, de ci�·anos, dfadres
'
. Há celas, · passattens se-
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eretas, catacumms, alQapões: é uma peQa para encher os olhos, ou que 

aesim se pretende. Reservo-re, portanto, de f.azer um comentáiu que eu 

mesmo jul�aria precipitado. Concordo com José Veríssimo em que há ori

�inalidade em se fazer um jesuíta patriota, dentro do horizonte dramá

tioo do sérulo XIX, em que padres, jesuítas em especial, eram caracte+ 

res perfeitos para a vilania. Por outro lado o patriotismo espetacu

lar da peça me desa�rada. Também não �osto da excessiva retórica das 

peroraoões de Samuel� A sua "recuperacão", no final, me parece um pou

co forçada, e rápida demais • Quem passa cinquenta anos conspirando não 

perde o hábito em cinco minutos, porque o hábito, afinal; fêz o mon1?:e., 
. -

'- Há também uma ironia histórica de g0> to disct.itível no fato de se apre.! 

sentar a utópica sociedade dos guaranis e jesuítas, cuja tragédia co

nieça com o massacre das missões do Guaíra, passa pela Guerra dos Sete 

Povos, pela expulsão dos jesuítas, e ainda repercutem tragédia maior 

da Guerra do Paraguai, como precursora d�rasilidade; afinal, o Brasi\ 

enquanto país e território) nascera também desta tragédia indí�ena, co
-.,ne/ lhendo os seus despojas. Mas não quero precipitar: quem sabe, num 

-

espetáai lo feérioo ,o Jesuíta convença e comova? .Qu quem sabe ainda vai 

virar cinema, pela Embrafl lme? 

Ponhamos do lado positivo da dramaturgia de Alencar também o 

.fato dele ter compreendido a importância e ter-se.:dedicado com a,finco 

à criação da comédia. Fê-lo pelo lado pretencioso, não resta dúvida, 

chamando Pena de popularesoo, embora lhe reconhecesse algum vala- • Mas 

enfim, se este era o vêzo particular de José de· Alencar, ele o encami

nhou no sentido de ajudar na construção do que de melhcr há em nossa 

tradioão dramática do século XIX. De seus dramas, se O Jesuíta é, no 

mínimo, contraditório, Mãe tem qualidades de que a grande maioria dos 

dramas brasileiros carece• 

Falemos também do fato de Alencar, tanto na comédia como no 

drama, ter posto a escravidão no prosc�nio. Fê-lo de modo ideológiex>, 
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e conservador: já frise� estes aspectos na análise das pecas. Mas a 

verdade é que no teatro - e aqui falo em termos de espetáculo - a per 

sonagem, encar�ada na presença física do ator, precede a palavra, ao 

contrár.b da literatura, onde é a palavra que nos serve de suporte pa

ra a construção e recn nhe d mento da pers:, nagem. A mera presenç.a f'ísi-
do 

ca: escravo ou da escrava, no centro das tramas de Alencar, já é coisa 

de imµicto, como bem o demonetram as diatribes de Nabuco em 1875, que, 

se estão baseadas na argúcia crítica, revelam já o preconceito do "bran 

queamento" da sociedade brasileira cavalgando a todo vapor. Como se não 

bastasse a presença física, Alencar deu voz a esses escravos; urm. voo 

-......... bastante esbranquiçada, no caso de Joana, que é uma escrava de alma

branca, no fim de contas; muito malandra no cas·o de Pedro, e punida, 

enquanto tal. Mas enfim é voz: e livre dos vôos excessivos, que termi

nam sendo i:eias do sentiment o da verossimilhanoa, dos escrava; retra

tados nas peças programaticamente abolicionistas, cativos que às ve-

zes são mais pernósticos, ou canden't)!s, em seus discursos, do que Rui 

Barbo.�� o seria. 

Por fim, não deixemos de louvar na dramaturgia de Alencar, que 

foi tanta coisa na história brasileira, literária e não literária, que 

chegou a ser ?-�inistro da JustiQa e tinha pretensões senatoriais, o f a

to de ter-se medido ,  no seu enfrentamento com o terceiro "outro" da m 

cionalidade,. com os preconceitos mais arraigados do' seu tempo. Do alto 

de sua consciência conservadora, Alencar comeu o pó que o diabo amas-
Lpor causa , 

sou�da fidelidade a seus princípios artistices - tanto no caso da 

proibição de As asas de um anjo, como na.s arusações que·teve de escu

tar, no fim da vida, da }llrte de Nabuco. Mas graças a isso colocou a 

sua dramaturgia pelo menos b:l.stante pr6xima do cerne dos problemas da 

racionalidade que os smhores brancos desejavam construir nessa terra

supostamente sem �ca�os. Alencar batizou essa
_nacionalii.ade, embora

procurasse absolvê-la, com o pecado original da escravidão. Nessas
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tentativas de absolvição da pátria, tentando modernizá-la, seginio pa 

drões burgueses, a obra dramática de Alenc�� termina por nos �uxiliar

�uh�t�ncialmente na caracteriza�ão ideol6gi.ca desse ideal de naciora

lidade, do século XIX'� ijã produ9�0 cultural brasileira. Esta, ao to

mar o ponto de vista do "eu nacional", se oo ncentraia em torno do anún 

ció.• · de um novo tempo , consubstanciach pela remissão da humanidade e 

da civilização em terras americanas, brasi·leiras em particu:a r. A obra 

dramática de Alencar nos auxilia, e muito, a compreender o quanto ain

da havia de sórdido e velho nesse novo tempo, ro nstruícb a grão de ca- · 

fé e sucr escravo, principalmente. 

Urna Úl�ima palavra • Não se deve· estranhar a repulsa, ao lacb 

do sucesso, que o teatro de Alencar carregou na sua bagagem, tão logo 

de sua estréia. Entre 1S57 e 1858 foi do elogio quase .unânirie das aven 

turas de Pedro, ao �pis6dio de As asas de um anjo. O leitor que nos ti 

ver seguido- e suportado - até aqui, há de se lembrar das diatribes 

dos dois cenoores do Conservatório Dramátim, contra a escola dos "re

formadores modernos", envolvendo aí românticos, realistas, soei alistas 

· utópicos e parentes próximos. Os censores, de passagem, referindo-se �

implicitamente ao caso de ,As asas de um anjo, falavam do perigo de se. 
.

   permitir que novos valores nacionais, sob a deswlpa da liberdade ar
tística, fossem bel:er em tais exemples, desviando a arte nacional da 

Jpode 
boa moralidade. Hoje isso no§)pareeer manja pr6pria de censor convictq)
majs monarquista que o rei e mais moralista que a mcr al vigente. Mas a 

verdade é que a consciência dos senhores da racionàl:xiade - e de escra 

vos - tinha motivos para estar assustada, nessa -rolta de 1S57 para 1858,

quando as comédias de Alencar primeiro sobem no palco. Já falei, na pri 

meira parte deste trabalho, que na aurora expansionista da economia ca-. l..!!!_en cs 
feeira já viajavam os sinais do fim da escravidão - na época)devi 

do à resistência dos escravos do que ao fim do tráfico. As tentativas 

de imigração européia esbarravam em dificuldades de tal ordem que provo 
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cavam muita resistência,. e até revoltas, da parte dos colonos trazidos 

do Velho Mundo. E acontecera outro fato, absolutamente inusitado pam 
•A a consttencia dos senhores e para <S hábitos nad. onais de então.

Nos começos de janeiro de 1858 - entre a estréia de O crédito 

e o despacho do Conservat6rio, liberando As asas de um anjo - a popula-
-

l em 'I"'- Je. \'tdm as · 

çao da Corte foi surpreendida pela situac�: folra s diárias. Entre 7 

e 11 deste mês elas aparecem estropiadas, às vezes com duas páginas s6, 

quando normalmente tinham quatro, ou outras vêzes englobando dois dias 

numydição só: 9/10 de janeir·o de 1S58, por exemplo, no caso do Diário 

do Rio de Janeiro. Nesta edição mesmo, toma-se conhecimento dos motivos 

"-- da precariedade. Lê-se, no lugar reservado ao editorial, cuja responsa-

bilidade cabia ao liedator Chefe e que, não esquecamos, era Alencar: 

11Há algu.n:<1 dias os empre1?r1doe no gá:=i ameac;r1r::1m dei:rar a C?i
nride sem iluminacão; a repercus�ão desde primeiro moviment:.o 
ricah� de f�7,er-se sentir no jcrnalismo; é de crer aue ele 
�e estenda e se desenvolva, se a enP.r�ia com que procuramos 
reprimi-lo não ach.::ir apoio nas autoridades" 

Trat�e de uma greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro, a primeira do 

Brasil, que se tenha conhecimento, pois, ao que parece, o movimento dos 

iluminadores de gás gorara. Era um fato no\O : não h::1via. como m�ndar ca 

pit.ães ne mato atrás nos tipó�rafo�. Havia, po-rém, a policia. Pro�seiru_, 

o eciitori::il, de resto, reproduzidó tamhém nas ediQÕeii1 do .Jorn�l do Co

mércio e eia G�7.er.a Merca.nti 1, indicando que se tr�tava manifeRto ,dos pro

prietánios e diretores da imprensa:

"Nest�A r-ircunstânci�q entendemoo que cumpria âs autoridades 
obrar e obrar com energia; não é o momento de perder tem
po em refletir e consultar; mas de envidar ewfor�os para des 
truir em nascença um mal que pode tomar grandes proporçc.e s't-

Logo adi�n'te : 

"0 �r. Minist.ro d� Fàzenn� .iá tomou a ini�tiv::i; reconhecen 
no imedi�tamen-re o in�oveniente aue reAultava ne��� repenti 
m CP.ssa.qão n� puhlicidade, fê?: o que e�tavR ao Aeu �lcRn� 
mandand<l di�tribuir, pel�s folhas diárl. :::i� os compoFiitoreA na 
Tipo�fia Nricioral. 
E1es recusaram: quiseram fazer causa comum com o� �eu� com 

p�nheiro�; o que bem mostr� a Rlic�qão que tem havido, e -
a espé�ie de �ugestão que exercem alguns mais exaltados �o
bre outros de ânimo tímirlo e irre�oluto. que por fim serão 
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Conclusão: 

"Que J:1 polÍciA deve intervir em uma circW1stânciA �emelh�n 
t2, é para n6s ponto que não admite dúvida ( ••• )". 

O editori�l não revela clarAmente o que J:1 polícia deveria fa?.er; mRs 

n�o é nifÍd 1 de ima�inar: é o que fa?: até ho:ie. ne�sa� circun�t.Snciaa.-

0 mo,rinento parediRtR, ao que pare�e, durou al2'um poucot"\ dia.S. 

M.qR dele �;:iiu um novo .iornal p;:ira A Cort�: o JornAl dos Tip6f"ra:Eos, 

fundado neste me�mo 10 de .ianeiro de U�58 em que os proprietários � di 

retores exigiam R interven�ão rlR polícia. Encontrei. nR �e�ão rle Livros 

Raros da Biblioteca NAcional. �ma pa�t� com exempV1res ne�teµcr nal, Que 

vão rle janeiro A marco de 185$ .. o� primei.ros exempJ are� e�t�vi:1m em f-rRn 

.e::alhos; com .qJ'1:'wn eRfor�o foi-ne po��ível reoonstituir .qJp-u� coi�a1
por P.ntre os fragment",os. Não pude fazer urn;1 con�ulta muito extens;:i, p<r 

. ' 

quP. � p;:i�ta .foi remetid::i, imediata mP.nte • p,qra o �etcr cie re:qta�.o�o. 

O primeiro exemplàr em conciicõe � sofríveis de lei tu rA é o rle 

l?. de janeiro, onde tomamos conhecimento das reivindica�ões dCB tipó-_ 

P-rafos: reclamAvam da carestia (alto preoo dos alimentos. e falta de

le$)� dizi;:im pedir um �umento de 1 mil réi� por di�. e t�mbém reclAma

v�m contra o fAto de pelo menos uma das folhAs ter despedido alguns 

trabalhadores. aumentando o servioo dos demais, sem aumento salarial 

corresponden1e • 

Encontrei um fr��mento rasedo, provavelmente desse diA ]2 mes 
. .

-

mo, onde se vê que os tipógrafos se a:> mportavam como um espécie de "a

ristodracia trabalhadora". Afinal, em terra de escravidão, o resultado 

é e�te: tonos querem se sentir o mais lon�e possível do trabalho bra

çal. Dizem eles (entre parênteses, procuro reconstituir as lacunas do 

texto): 
"Ontem foram os ac1mdedores de gás, e hoje os tip6grafos • 
Os artigos editoriais,das meias folhas diá(rias) eomo,aui�
�erAm nivelar o prestigio de -nossa cor(�ora� (ar)tisti• 
ca com os serviços da ascensão AOS CAndiei{ros dos Acende) 
dores da iluminação pública"; 



Se�ue-se, no fragmento, _o seguinte: .. 
. ' ' ' , ' 

nproste�tRmos ,., (raRgão), •• ffensiva da jun9ão nRrrativa 
de!=;seR dous (rasgão definitivo) 11 

Porle-se ler em todo caso, nessas frases truncadas, o protesto dos tip6 

�rafos por serem equiparados aos Rervioos "inferiores" dos acendedores 

de lampiÕeR. 

NeRte mesmo dia 12, adiante, há wna carta de leitor, assimida 

por "F .J .A.", onde o autor diz explicitamm te: 

"Srs. redatores das três folhas, a classe tipográfica é 
nobre. tem elevado sentimento, conta em seu seio �lmmas 
c;ipacidades, algum;:iR inteli�ênc�as, e jamais se porá em pa. 
ralelo aos f.lcendedores de gas, que parece deles se ter tl.Q.!.t.
camente tr;itado para menoscabar-se a corporacão dos tipó
�rafos. que d'or� ;iv�nte saberá repelir qu�lquer in�ulto 
oue, �inda mesmo indiretamente, alguém Re jul��r com direi 
to a dirigir-lhe" 

Na edição ne 13 de janeiro. encontrRmos Rl�uma.R referênciaR,�ohre os 

rumos dos acontecimentos: 

"Como .iá noticiamos AO público, foram chamado� ante-ontem 
� presença· do Sr. Chefe ele Políci;i 2.0 empregados tipÓ,!?:ra
fos, S .Exa. ouviu a um· de cada folha diárl a, e à vista das 
m zões dadas convenceu-se de que'�réram exat;is as inform:'1-
cÕeR que recebera; e depois de tr�tá-lo� com todo o cav?�· 
lheirismo, recomendou-Jhe� toda a prudênciA e modera..,ão". 

Mais adiante : 

"A Juta que neste momento acaba de travar-fie e_p..,tre os di.:. 
retorefl do j<r nalismo diário e os seus empregéltis é incon
testavelmente duradoura e de graves consequências? O artis 
ta hoje ,;á não é o miserável proletário que errava despre
zado e proscritr> fBlas ruas da nossa terra. 

O artista hoje enoo ntrou na arte a ·sua verdadeira pátria· 
[
.t
l � única que tem compreendido a nobreza de suas asp:ir a

coes, o .e:eneroso!fde sentimentos e os sublimes relevo(si_g,) 
de seu honesto trabalhol 

O artista hoje já · _não é esse filho bastardo da soei edade 
aviltada, corrompida e gasta, é ele hoje o filho legítimo 
do progreRso e da própria civilizacão; sua família é a elas 
se, SUrt vida a forca poderosa de ·seus indisputáveis recur-
sosl" 

Como os outros jornais silenciaram sobre os fatos logp em segµ ida, e 

como o Jornal dos Tipógrafos foi para a restaura�ão da Biblioteca Na

cional ante� que a acidez de·sua tiita o silenciasse para sempre, não 

pude saber ao certo como acabou o movimento. Sei que houve marchas e 

contra-marchas, comissões foram ao Imperador. o· Conselho da Imperial 
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AssociaQão Tipo�ráfica Fluminense reuniu-se para interferir a favor 

dos tip6grafos. Não sei se eles conserro.iram o seu mil-réis a mais na 

féria do dia, ou não. 

t clam que, na época. nin�uém colocou estAs vezes no cenário 

dos jogos em que se tentavR absolver o "eu nacional" da escravidão e 

de das mazelas e !'atraso�" da sociedade nacional .. Mas elas lá estavam: 

pode-Re ftambém ofseu reflexo no azedume com que os censores do Conser-

vatório) antes citacb s, recebem os "reformadores modernos", no_ que mis

turam "as subversivas idéias da inculcada escola regeneradora" e "o pe 

rigo dos princípios socialistas". Lei�mos ma.is uma vez, que vale a pe-

na: 
"Não est�remos com a nossa excessiva tolerância e indul
gência fazendo um desservico a belos talentos, como al
guns que temos, concorrendo para que se estraguem m propª
ganda das idéias do realismo, poetizando o vício e sofis- 4 

mando até os mais belos princípios do Evangelho, quando pQ
<leriam prestar relevantes servi<!OS pleiteando denodadamen
te pela santa causa da reliáão, da família e da proprie� 
dade, ameaçada peios pretendidos reformadores da � cieda
de?" 

Tinham lá razões, mesmo que eles próprios rC_ao as percebessem explici. -

tammte, os leões-de-chácara da moralidade para se mostrarem tão assus 

tados, englobando num saco só religi. ão, família e proprie.dade 4 A pas

sagem de 1857 para 1S58 fora cheia de dificuldades, e tivera algumas 

surpresas. Em meio à crise da sociedade escravocrta, com a falta de 

braços, que paradoxalmente coincidia com o que já chamei âe a aurora 

expansionista da economia cafeeira, 'últim realizaoão de vulto do 

braço escra:jto no Brasil, aparecera, com o movimento dos tipógrafos, por 

sobre os jogos do "eu nacional" e dos seus "outros" complerentare'S 1 o 

sinal de que de fato era um novo tempo • Este �in�l salt:i va n,et-;mo por 

sobre os qne, corno Alenc�r em O· créni to, IMscaravam icieolol!icamente o 

trate.lho produtivo, na sociedade burguesa, escondendo-o sob a capa do 

trabalho administrativo, da "inteligência" associada aos "capitais" da 

modernidade, no afã de livrar a sociedade brasileira da "ver,Epnha", do 

"mal necessário", do "triste legado"; da escravidão,l:;,.
0 

"outro", de-



/ 1\d 
' 

man10. espírito :Ín!ero,'. da--. d. óm l:id ade. 

-.2.06 

Era tímido o sinal; contraditá--io, "aristocrático", mas claJO 

e indelével: era o batismo de fato do trabalho livre. Livre? 
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NOTAS (referentes a "O terceiro outro") 

(1) V. "Martins Peca. e as suas co.:nédias". Estudos do literatura br!'lai
leira. Rio �e Jaceiro, Paris, Garcier �aitores

1
4�01, r1a6.

(2) Refiro-me aqui à distinção entre sentido tr�5ico da ação - a eiclu
são de UUl protagonista de uma ·detecu inada. socieda.de - e o sect�do
cômico da ação - a inclusão de u,.11 prot'lgonista, e.n geral atraves
do casa.meato, em lli11� deter�ina9a sociedado - guo Northrop Frye de
senv�lve na sua Annto11ia da Critica (S.Paulo 1 Cultrix, 1977). Essa
distinção, e sua relaçao colll os 3eoeros tragedia., drama, e cn1nédia.
será a.bordado, em ,termos mais profuod0s, no decorrer deste traba-
lho, g�ando da analise das peças. , A Seguidamente, cesta tese, o leitor encontrara referencia a esta 
distinção. Penso, porém, ter deixado sempre claro quando me refiro 
ao sen�ido cô��c? d1 ação, ou ag s�ntiào trásico a� �ção; e quaago 
me retiro ao coJ1,co enquanto proprio do. gencro co1ned1:i; ou ao tra
g:ico eoquaato proprio do gênero trs.r;éaia.. O sentido Coill1co da ãçãõ 
transcende a própria coJJ�dia, enquanto gênero, embora. nela tenha. 
se cristalizado illais clara.manto; o wes�o ocorre entre o sentido 
trágico da ação e a tragédia., en4u�nto gênero. Por isso senti-me à
vontada par3 falar, por exe�plo, em sentido tr�gico da ação, ref2 
rindo-me a wn drama.. 

(3) José Ver!ssiino - "o teatro e a literatura dra.mát ica" in Historia da
Literatura Era.sileirr\ - Cap. 17. Rio, Francisco Alves, 1916.

(4) José Veríssimo � idem�

(5) V. Alfredo Bosi - História Concis� da Literatura Brasileim - São
Paulo, Ed. Cultrix, 1970� p. 13. 11A colOnia e, de infcio, o objeto
de urna cultura, o ' outro' em. relação à. metrópole!'
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NOTAS ·'(rcferectes a.".Alaccar: u..n to�tro au coin du feu") 

(1) nécio de ALnoid,. T'r-i.r!o - "Os doJlnnins f"'.iil il iqrca �e .Alencar". in
Reviat� do Iostitut0 de Estu1os Brasileiros. São Paulo, USP, 1974,
ai 15, p. 5?. Tambem e� sep�r:ita.

(2) Sábato Uagaldi
seiva humuna". 

(3) Jos� VeríssLno, "José de Alencnr e o seu dr.1illu '0 jesuíta•". Estu
n0s de Literatur� Er�sileira, 3�tiérie. Eol� Horizonte/São Paulo, I-
tat is.Ía/Util., 1377, p. 7u. 

(4) Machado de Assis - Ob�� Oo�plet1, vol, 111. Rio, Aguilar, 1973, p.
872. A citaçã.9 é d3. serie "o te:itro de A.l-3ncar", que i.!acb.n.do escre
veu para o Diario do Rio da Janeiro e� G, 13 e 27 de �arço de 1�66.
Pertence ao primeiro artigo, de 6 de �arço. A citação seguinte e 
do mesmo artigo.

(5) V. Raimundo Magalhães Jr., Jo�á de Alenc�r e au� época. Rio, Civi- · .
lização Brasileira, 1977, 2:i ed. Cap. txíX, "Uw c�nnervador libe
ral n, p. 338. 

(6) José de Alencar - "O tes.tro brasileiro, .A propósito de O �esu!ta".
Obr� co�olet�, vol� IV, Rio de J�neiro, Sdiçuo Aguilar, i oo. Este 
en-3:110 e C·JJlJ0sto por 4- artigos de jornal, escritos para C Globo, 
em 18?5. �epois Alencar publicou-as, acrescidos de um3 "advcrten
cia", qu1ndo ô drall.a saiu publicado, no ano �e6uinte. A citação 
pertence ao segundo artigo. 

(7) José de Alencar - "A co.néaia brasileira" - Obra coillçlata, vol. IV,
Edição Aguilo.r, p. 44. rublicado no niário d') id.0 '.:!e Janeiro, a 14
de novembro de 1857, logo depois '1a estrc1.� de C de:noni0 f[l.:niliar.

        (8) José Veríssimo, 11José de Alencar e o dra.m3. •o jesuíta'", já citado, 
.9. 75. 

(9) José de Alencar. "Ao correr da pena", ia Cbr� completa vol. IV, Edi
ção Aguila.r, p. 666. CrÔaic� de 29/10/1854. 1;essa êpoca Alencar es
crevia par3. o Correio Merc�ntil.

(10) V. crônica de 12/11/1854. Obra coiDplet3. vol. IV, �d. Aguilar, p.
677 e seguintes.

(11) Crônica de 19/11/1854. Obr;1 Completa., vol. IV, Ed. Aguilar, p. 68.3
e seguintes.

(12) Crônica de 8/1/1855. Obra co�pleta, vol. IV, Ed� Aguilar, p. 721.

(13) O Giciásio nra.inático, nome coJl que se rebat1zou o Teatro São Fran
cisco, foi primeiro saudado por.Alencar em crônic� de 15/4/1855,
logo d�pois da primeira representação nele realizu.da. Seu diretor 
era Emilio Doux, cuja companhia exerceu forte icifluêacia na arte 



(14) 

(1.5) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

(22) 

.. , 1 cenica, nesta epoca. V. Obra completa vol IV, Ed. Agu lar, p. ?Go.

Ue-,uia crônica da nota a.ot erior. 

Crôoica de 22/4/1855. Obra. completa, vol. IV, Ed. Agu1lar, p. ?65.

Crônica de 24/6/18J5. Obra coiDpleta, vol. IV, Ed. Agu1la.r, p. 814. 

CrÔnic
�/820. 

de 8/7/1855. Obra co.nQ,_leta, 
a �lti.na cr5nTca de Alencar 

vol IV, Ed. Ãguilar, pp. 8/9/ 
ao Correio �ercantil. 

Obra co:n[)leta, vol IV, E�..... Aguila.r, p. 1008. 

Idem, p. 1010. 

Idelil, p. 1024. 

Idem ,p. 1010. 

V. A polêmicn Aleoc�r-Nabuco, organização de Afrânio Coutinho.
Rio do Janeiro, �diçoes Tempo Brasileiro, 1965. A citação ·é do 
arti30 de� de outubro de 18?5. Nabuco js escrevera, como gisse, 
:'lrtigo sobre O jesuíta, cJl que criticava a 11deserção u do publico, 
d3.ta.do de 22 do seteillbro.,:.. Todos os artigo� dA. � polê.inico.-
.9a!ram em O Globo. • 

· · 

tJalQvc:.o, 

(23) Idem, 0/75. 

(24) Id·em, Nabuco, 3/10/75.

(25) Idem, Alencar, 4/10.

(26) Idem, Nabuco, 24/10.

(27) Obra com2leta, vol IV,

(28) Idem, p. 4 -'•

(29) Idem, p. 45.

(30) Idem, p. 4,.

(31) Idem, p. 4.5.

(32) Idem, p. 45.

za, Aguilar, p. 43. 

(33) A eolêmica Alencar-Habuco. Nabuco, 24/10/1875.

(34) Idelll, Nabuco, 24/10.

(35) Idem, Na.buco, 24/10.

(36) Idem, Nabaoo, 24/10.

(37) Idem, Nabuco, 24/10.
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(38) Idem, Babuco, _24/10.

(}9) Idem, Rabuco, 24/10. 

(40) Idem, Rabuco, 24/10.

(41) Idem, Alencar, 28/10.

(42) Idem, Alencar, 28/10 •



NOT.I\.S ( r"f erentes a O cr;di te) 

(1) Sobre tais resistências e polêmicas, ver; por exemplo, cr!tica de
Machado de Aseis sobre As asas.de um anjo, de Alencar, publicada
na "Semana Literária" do Diãrio do Rio de Janeiro, em 13/3/1866:

"A reabilitação da mulher perdida, tal foi durante muito tem 
po a questão formula.da e debatida no romance e no teatro. Nê 
gavam uns, afirmavam outros, dividiam-se os ânimos, traçavam 
-se campos opostos; e durante uma larga porção de tempo a he
roí.na do dia oscilou entre as gemÔnias e o Capitólio. 

-

Não tem conta a soma de talento empregado nesse debate, e 
é realmente de invejar o esplendor de muitos nomes que figu
ra,rrun nele. Mas, quaisquer que fossanos prodígios de inven
ção da parte dos poetas, não era possível fugir ao menor doa· 
inconvenientes d·o assunto, que era: a monoto.nia. 

Era o menor, porque o maior estava na coisa em si, na pró
pria escolha do assunto, na pintura da sociedade que se traã 
la.dava para a cena. Que a conclusão fosse afirmativa ou neg� 
tiva, pouco importa em matéria de arte. ( ••• )" 
Cf. Obra completa, vol. III, p. 873, edição Agu.i�. 

(2) V. "La g_uestioil d'argent", de Paul Saint-Victor, in Le Tbéâtre Con
temporain ( finile Augi�r et A.Dumas Fils). Paris, Colma.nn LeirJ Edi=
teur, 1889. Cf •. o avertissement sâo artigos"••• publieês à des é
poques trés différentes, ao fur et à mesure de la production des
oeuvres ••• 11 

. (3) "A comédia brasileira", publicada no Diário do Rio de Janeiro em 
14/11/,.857 como resposta a· críticas de F�ancisco Otaviano, no 
Correio Mercantil, e Paula Brito, na Marmota. 

   (4) V. Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, p. 139/140. Rio, 
Fundo de Cultura, 1964, 6! edição. 

(5) v. Caio Prado Jr., História Econômica do Brasil, P, 151. são Paul�
Brasiliense, 1969, 11ª edição.

( 6) 

(7) 

( 8) 

V. Lídia Besouchet, l!auá y su época, :p. 144. Bv�l\os A1res, 6d · Ane.,ica
€.c.O'V\l)M\Ca, l<:a4o. 
Publicado no Diário do Rio de Janeiro. 

Conforme edição de 12 de Dezecbro de 1857 do Diário do Rio de Janei 
ro, na seção "Sociedades, Liberaisft . O expediente de publicaç�o � ãe 
ÍÕ de dezembro; a apreciação é de 8; o despacho final, de 9. 



NOTAS (referentes a O demônio familiar) 

(1) Esse despacho vinha :r,ublicado nos anÚncioo da peça. Ver, por exem
plo, o Diário do Rio tle Janeiro, 4/11/1857.

(2) V. exem1üar de 10/11/1857 de A mnnnota, onde há lonea cr{tica da
peça asoinada por Puula Brito. Ele assinala:

"••• conciuanto reune. as tres essenciais condições da antiga 
escola - uniJ�de de ação, tenpo e luear - e se passe qunae 
toda em diálogos, está, todavia, no gosto moderno, não na 
fórmula, porém si."'ll nas pinturas, na dialogação, na exposi
ção dos quadros ao vivo, em �ue é hoje tão fértil o espiri
tuoso A. Durn.2.0 Júnior (sic)". 

Além das insinuações �uanto Mnome de Pedro, Paula Brito critica 
a monotonia da terceira pessoas nus falas do escravo e aleea q_ue, 
no final, a concessão da liberdade não é moralizante, pois é um 

\ 
prêmio para um escravo qtie não a merece ·e que dessa forma só :pod� , , ra usa-la de modo desregrado. 

"••• o fraco Eduardo há de por força chorar um dia quando so� 
oer q_ue ele está na casa de correção ••• ". 

Depois de dizer que dessa forro.a a peça não é digna de s.:r,r. a Im:p� 
ra triz, a.á crossa la.ilbada dramática em Alencar: 

"Se eu fora o Sr. Dr. Alencar, teria oferecido a srrr. a Im:per� 1 · 

triz o -Rio de. ª J2_rieiro,r;erso e Reverso/ - não só :por ser · a 
. . " . ... dr '.J.· pr:u:ne1.ra. Cle suas comr-osiç oes a::na v1.ca.s - como por ser mesmo

um quadro, ainda que em miniatura, desta b1Tandiosa capital; 
dizemos e:D miniL=i_tura, :po:r·q_ue rland.o o Sr. Alencar à sua pri
meira comédia o titulo de - Rio de Janeiro - verso e reverso 
- resumiu tudo em una loja da rua do Ouvidor, num.a. casa das
Laranjeiras, e em simples narrativas de fatos �e mui pouca
montaº .

Nos dias seguintes, como houve respostas no Diário do Rio de 
Janeiro, algumas ferinas também em relação a Paula Brito (q_ue e
ra mulato, é bom não es1uecer), A rn.a:rmota continuou hoetilj..zando 
aq_uela foDw. e seu Redator Chefe, a ponto de publicar a seguinte 
nota, a 27/11, sobre A noite de são João, poema.dramático de Alen, 
c&r publicado no :Diário e 1ue mais tarde seria musicado pelo nae� 
tro Elias Lobo, virando nópera": 

"Os sucos d.as :plantas tirados na Noite de são João, tem segun 
do os feiticeiros, e o vulgo mais credulo, uma virtude nspe: 
cial; e o da casca de ba.rbati.rn.ão como adstringente e abundan 
te em ácido gálico, pode muito bem substituir a noz de galhâ 
para fazer tinta com çapa-rosa verde, ou sulfato de vitr!olo 
de ferro: e a tinta assim feita deve sair muito barbatim.Ôni
ca e própria para os escritores de barba grande; isto é,·pa
dres mestres da ordem não dos Barbadinhos, mas dos BarbadÕes 
l.i terárioa". 

Já se vê que quando Alencar e Nabuco trocaram baixarias na sua P2
lêmica, quase vinte anos depois, o primeiro já vinha escolado na· 
matéria. 
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(3) V. :Diário do "Rio de Jan�iro, 4/11/1857. Também publicado no anún
cio d3, peç�.

(4) L3s filles de narbr�, de Théoiore Barriere e Thiboust (1853).

(5) v. "On demônios fruniliares de Al1:incar", ln Revista do Instituto de
Estua.os Br�sil8i.-ros, nQ 15, p.33. São Paulo, IEB, 1974.

( 6) V. A comédi0. brnsile ira, art:t::30 de Alencar public!J.do no :Jiário do
Rio de JJ.neiro em 14/11/1857, nove dias apÓs·a estréia da. peça; re
prod.1!zido no Vol. IV da sua Obrê.!. co��üeta, edição .�'U.ilar. Aq_ui
,1uero asainal3X:

"Dois escritores, é verdade, começa.ra"n entre nós a escrever pa 
ra o t8atro; n�s a época em �ue compuseram as suas obras de-
via influir. sobre a sua escola. 

O :p.!'Ünei.ro, ?e.na, mui to conhecido pelas suas farsas gracio
sas, pintava até certo ponto os costumes brasilei:ros; mas !)in 
tava-os sem criticar, visava antes ao efeito cômico do �ue aõ 
efeito :noral; !c1S suas obras são antes uma sátira dialoga:la, 
a o :iu.e u:na comédia. 

:Entretanto Pena tinha Gsse talento d.e observaç�o, e essa lin 
i:rc1a5em chistosa, que primam n3. co:néctia; mas o d.esejo do� aplãu

� ' ' . �7 ' ' • t . -f. • ... ' -sos .r.uceis in: __ 1.u.u no seu es1n.r1. o, e o escr1.1.1or sacr.1I1.cou 
t:tlvez suas idéias ao .:;oGto pouco apurado ela época. 

Se tivesse vivido mais alguns anos, estou convencido 1ue, sa 
e iado dos eeuG triu.r1fos, empreenderia uma obra. :raais eleva.a.a ; 
e introduziria talvez no 'Br�sil a escola. de T.1oliere e 3eaumar 
chais_, a m�üs perfeita naquele ten1::po. 11 

Colocando nos tcn:.10s de AlP-ncar, ele tc::.mbém tirüia esse "talento de 
observação" para os costumes; deve tê-los obse1�re.do irn:!lusi":e nas 
peça.s do ou. tro. Ca.rlo-tinha, Pedro e .Azevedo são _persoriasens mui to 
vivazes e atraentes nas suas descrições e no seu tom. Qua.11.to a "es 
sa linguat,;em chistosa", convenr.1.a-aos: embora melhor do que O crédi: 
-to, O clsnÔnio fr:1.!.:.'1iliar ainda se urras ta .:pe sa-la--:1ente pelo palco se 
- -· 

< -

co:nraraua as pe,;as al,�gres de Pena, que ate hoje encant3I!l as pla-
téias. lli seu ensaio supra-citado, Décio d.e Arnetda Prado fala 
mm ºabr�:.1sileira:nento" ele o a.e�Ônio familiar, baseado nur1 ttadoça
mento geral de teclas as linhas", na ,r�mavidade" das personaeen-s 
:fenininos, numa "sensibilidade à flor àa pele", num. ttJengo mais 
próximo do romantismo 1ue do realisrr.o". 

(7) supra-citado, pp. 27 a 57.

( 8) 

(9) 

II barbiere di Siviçlia. Libreto de Cesare Sterbini, música de G.
Ro3sini. Ato I, cena 7. A edição �ue tenho é de 1911., da Casa Edi
trice �v!ad-a lla.

Le Barbior de séville, de Beaumarchaiz, Ato II, cena 8. cr. edição
de 1934 de Srnest Flam.marion, tditeur, Paris. Inverti a ordem cro-

'nolóeica (a peça foi escrita, é claro, muito antes da Ópera) para 
seguir o fato de �ue a relação de :Pedro com o FÍgaro de Beaumar-



chaie é mediada :pelo FÍ.garo de noa::iini/Sterbini. 

(10) Este processo começaRa, no Rio, ·com a vinda da Fum{lia Real, que
deu à cülade seus pr:ineiros ares de crande i'Ilportância por fazê
-la sede de uma mon:u'1uia de_ raízes européias,com sua Corte 1 artia
tas, teatro e ••• coinércio. Uo decênio de 1850 em diante o proces:
eo d� 11 cosrnopoli tização" do Rio de Janeiro se acentua. "Um inci
piente capitalis:io dava aqui seus _primeiros e modestos passos., ,
diz Caio Prado Jr. em sua HistÓrjn. 'ZconÔ::iica do Brasil, já cita
da, no cap. 20, p. l}l. no mesmo cn.JJJ .. tulo esclarece que nesse pe
rÍoclo fundam-se, no Br:.:i.:::.il, 62 emJ>resas inclustriais, 14 bancos ,
J caixas econÔ:r:lica::J, 20 corn.:9anhias, de navegação a va.por, 23 de se
guron, 4 de coionização, 8 d.e mineração, 3 de transporte urbano,-
2 de c:t-=- e 8 estradas de ferro. Além disso desse tenrno em diante
firma-se a economia cafeeira, q_ue rein�egra, de modo ;ais prÓxj_mo
do ciue a açucareira óu a la mineração, o Brasil·na circulaçs.o dp
mercado internacional. N'o centro e na. proa deste processo, - -
está o Rio de Janeiro - capital e netrópole brasileira por exce-
1.,. . t , encia, nes a epoca.

( 11) V. Ei:-1t6ria Econônüca. ao Erasil, de Caio :Prado Jr., j� citado, p.
147. Grdo T.r-aa.o J::-. assirla1a outros fatores q_ue ·fazem da escravi
dão urn fato bs.otante cc,ntra;ii tório no :Brasil pós-Independência.
(V. pp. 139 a·l,tl).Caio Prado diz (]_Ue, embora a escravidão fosse
ace 1,:-radanente perdendo "a sua b<1se moral",

n A posição ·escravista reforçar-se-á, aliás, depois da Indepen
dência., con a ascensão ao poder e à direção :política do novo 
Estaclo da classe mais diretamente interessada na. conservação 
� • . -'-, • • � b. T , í.lO recJ.me: os prcr:pie uarios rurais que se .. ornam, so o l.mpe-
rio, a força :política e socia.b1ente dominadora". 

Ao mesmo tem�o, havia a consciência de 1ue a escravidão cindia 
a :população em c::1stas nitidamente diferenciadas e "opostas um.a à
outra". Havia o temor - e Caio Prado Jr. cita José :Boni:fácio como 
porta-voz - de que r:iuaL .. r-rnr comn ... üsão ::pol{tica esfa.relasse ur:ia na 
ção assim. dividida. Depois o autor assinala (pp. 170 e seguintes} 
q_ue a abolição do tráfico "Yeio bruscamente acentuar e arirofundar 
as contra:liçÕes do ree:b.e escravista", aguçando a escassez de bra 
ços e provoco.nd.o nrelativo desequilíbrio tlemoi-ráfico entre as a.i: 
ferentes reciões elo paísn graças a.o tráfico interno. Entretanto o 
pro.'.:,Tessivo desenvolvi..--nen to d!l. lavoura do caf'é, baseado no traba
lho escravo, no Vale do Paraíba - cujo ponto d.e escoamento é o 
Rio - particulai�íente a partir de 1850, dá no�o impulso às ten
dências escravistas. 

"( ••• ) O Centro-Sul formará o reduto da reação escravocrata; e 
co::!l. sua. riq_ueza. relativa e influência política. poderosa torna 
-se com o tempo u:n dos maiores freios do movimento libertador ...

(12) O uso do termo, aqui, refere-se à ocupação (oure-ocupação) da
terra baseada na vinda de imigrantes europeus. Eotes eram generi
ca"'D.ente chamados de "colonos"; e seus núcleos, de "colônias"; as
em�resas g_ue cuidavam da sua viagem, etc� eram "de colonização" .
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Não confundir com o outro senti,lo do termo, ciu:1.ntlo oe refere ao
. .., , , processo de posse e ocupaçao de terras, na ��erica, pre-raovimen-

tos de inJependência, l)Olnn r.ietrÓpoles européias. Enco�trumos o 
uuo do termo err� ambos os sentidos tanto · em Caio Prado Jr. como em 
Celso Furtado. 

(13) Sobre est'.l 1uestão, v. tanbém· Caio Prado Jr, já citq,do:
"Era preciso uma solução mais ru:ipla e radical. Ela será procu
radn na imi.::;ração européia. Já no a�e da ca.':l.panha contra o 
tr6fico, e na rrevisão do que brevemente ia acontecer, começa 
ra-se a apelar para este recu.rso •. A corrente imigratória se -
intensific� Jepois de 1850; e veremos coexistir, nas lavouras 
de café, trabalhadores escravos e europeus livres. A estranha 
co·n.binação n3'.o mirtir:1 e:fei to e logo se verificará sun. impra
ticabilidade, te:rrn.inando num fracasso esta primei�a tentativa 
ele preencher com colonos euror)eus os v.:Ícu.os deixados :pela ca-
r3ncia de escravos". 

V. ainda. Celso ?urtado, Forma-;,ão econÔmioa elo Bra.sil, já citado,
o capítulo "0 l"Jroblema da m:o de obra11• Celso Furt::1.do diz que a
f'alta. d.o bra,;os era problema ::;eneralizado; muitos dos escravos a-

. .,, . . . 1 . 1 ' d pree!ld.1.c-1.os nos ne.:;;ceiros nac1.ona1s, pe os 111g eses, na. epoca a
repressão ao tr�:fico, iam parar nas A. .. 'ltilhas com.o trabalhadores
"livres'', nas �ü2:1tations ••• O governo tentou estimular a cria
ção Je colônias de la\'1.,aà.ores europeus, baseando-se na "crença na.
su.1xirio:ridade inata do trabalhe.dor eurorieu, 1:iarticul:ir...1en-te daqu� 
les cuja 11raça 11 ora distinta da dos euro!)ells q_ue haviam coloniza
do o l)a:Cs 11• Entretanto 8ssa modalidade de colonização revelava-se 

+ • ,.,,. · 1 , ... d · -1- "" • 
,l 

' .-':! • -ar"1:c:1�1.a Q0 pon,,o - e vis..,a economico; .:passau.a a epoca uos pr.1.-
. l ,..,. · l 1 i t ' :::n8J.ros sa )si:nos e !:1.r,010s, ,1un.nc o os co onos v D.n1-se en ,ret;ues a 
' . 

t 
·� 1 ;:i• ' • • ' .  d b pro1J1·1a sor .e, as com.u...-uúat es regre, .. J.a.l;J. a nive1.s primarJ.os e su 

sist-2.ncia. :taaso ilustrativo", di.z o a?1tor, 11 é o da c,Jlonização ã
le,Jã (10 Rio Grande do Sul !t . Ente caso - e aq_ni não é Celso Furta: 
c1 o 0_u,�m assinala - de involução rá1üda, aliada às poli ticagena do
... , . . fl A • 

4 I . r, + '1 
· lL . t , . .iillperio e a in. U<i!ncia .... a greJa •..,a ... e J.Cl;l. :r-esu _,3.r1.o. no. ragico e

exemplar erJisÓ,lio do::, Viuck�r, tt::.ma de _publi<�açÕes e filme recen
tes. 

Zste episÓ:?:i.o se deu na década de 70; mas já antes a condição 
de vida primÍría dos colonos chamava a atenção. Tanto é assim 1u� 
assinala Celso Furt�do, o governo alemão proibiria a imigração a
lemã para o :Brasil em 1859.

Diante da inépcia 6overnamental, alguns dirigentes da economia 
cafeeira. passara:a"a preocupar-se diretamente com o !)roblema". Eu 
algumas fazendas, começaram a surgir colônias recrutadas na Euro
l)a relas :próprios fazendeiros, basea<las na hipoteca. pelo colono, 
do seu trabaTho :futuro cor.ia forma de financiar as despesas. O go
verno fina�ciava a parte maior, que era a passaGem. Diz Celso: 

"0 estado :financiava a operação, o colono hipotecava o seu fu
turo e o de su3 família, e o fazendeiro ficava com todas as 
vantaeena. O colono devia fim.ar um contrato pelo �ual se o

brigava a não abandonar a fazenda antes de pagar a d!vida em 
sua totalidade." 



(14) 

, ' 
. 

H Dai ao abuso, n semi-escravidao, era um passo. 
Na Europn., onde - como diz Celao - "tudo que jizia respeito a 

tun pn.:! s e ocruvista m\ttci tava imedia ta prc ocupuçÜo" - havia reação 
a este 1uadro de 1miG1'aç:io malo0raJ.a e oscrnvismo tratado a fogo 
lento. Denunciava-se que os colonos reccbi&:1 trata�ento de escra
vos; associaçõ�s de def'0so. dos direitos humanos denunciavam o Bra 
sil escravocrata; enviavam cnrtas ao Farl��ento pedindo contas sõ 
bre as situações desses direitos em nosso país. Intern�nente, ha: 
vi:i ,iuem den\.u1cL1sse tais fatos como manobras :para prejudicar nos 
so. L�aeeo no·exterior. A imprensa da época é relativamente fnrta
erJ. material desse tipo, se se levar ei"'tl consideração o constrangi_; 
monto que tfülo isso rro,,ocava • 

• !... este q_uadro j[t _por si paradoxal, deve-se acrescentar o temor 
. . , de que tuna revolta escrm.ta ceneralizad.a esfr�galhasse o pa.1s e 

destruísse o sistema di� propriedade. À me1li:la r1ue os anos passa-
• .:S • • 1 I • .,__.. • A • vam esse :per:q;o era ca.i.a vez mais 1 usor1.o • .;.,:as na consc1.eac1a 

dos 1iomi!l,:!.(lores bre.::,Jos haYi.1. exemplos aimla ,1u 1�ntes - cono o do 
Hai t.t, no século .XYIII. Efav-ia o exemplo local: Palra.ares. E no pró 
prio século :a;t ho:i.vera revoltas localizaJas :m�n de relativa im--
:portância, com.o as '.la Bo...ri.ia (V. Décio Preit3.s, Ins:J.rt'eiqÕes escra - -

�- Porto Alegre, EJ ... :r.:ovimento, 1976). 

R ?" -1- + ' �. t. -• i;:..1ro-.m.�,nesL,s e e1..1 ou.,ras _pasGagens, a1Çi,-7,s 1.nçao 
Fr '- • + . d ,, '""· \��-lt . .., :-;e, expOS't1a e;n SR::t .�n:1. ,,or:u.u - a ,..,ri !.,J.ca. í..,\.l rix,

d.e N'orthro:p 
1973. TradLtção 

de Féricles .Eusênio da Silva R�nos). 
n ..... ,t +.--· '

o
,t,,, ,,,.., CI -1 ·-� � + i n n �o ..... � .... -1 e 11 t.,...- f'i' cço

""

es �.;:e>� "' .. ..:,U,':J.0 
;:: o 1'� ... -1-: r-0'1.· n'-"l, ut,.V.11 W:::.!U vC.UJ,.:.:,;. :.. . .J...�u -11�,d. �.._,�e:,.- ., ..1,,.\,j _,.,:;.._,_ ,:_ - �-

se isola de sua sociedade, e f'icçÕ,1s nas 1,uais ele 
ra nela. Esta distinção é exDrimi(lu ·eelas nala--.rras 
e "cÔmicott , q_uanio se refere; a as1Je�tos d� enr�do 
e .não si.-nplesznente a formas ele drar.:1a". · ( p. 41) 

se incorpo 
, -

1
' tra..:dc o 0 

iJ 

em geral 

Embora. este sentido ::!.e "trágico" e "cÔnico" seja mais amplo do 
que o dos 5êneros da tra�édia. e da comédia, podendo se estender a 
.f'' - H .&. .&. • f t , +, 'a• 'd• ... icçoes n.ao- .. ea.1.1ra1.s, o a o e ,1ue a ... rage,· ia e a co:::ie 1.a. co:isa-
gr�i.ram, ao lon&o J.a :história, e na tradição ., os respectivos tipos 
de enredo. 
Diz 3.in:la. Frye: "O tem.a do cômico é a integração da sociedade: to 
ma urmalmente a forma da incorporação, nela, de· uma personagem 
fund.,J..-nen-tal'' (.!}. ,t9). 
Depois, ao asaociar as ficções ao ciclo dqs estações, (Primavera, 
Verão ., Outono e Inverno), Fry-a dirá: 

"Os quatro mythoi de que esta"los nos ocupando, comédia, estó
ria romanesca, traeédia e ironia, podem agora ser visto� como 
quatro aspectos de lli� mi�o unificador fundaoental. o aeon ou 
conflito é a base ou tema arq_uct!pico da estó1.·ia ro!llanesca, 
sendo o fund�nento da es�Ória romanesca uma série de maravi
lhosas aventuras. O Eáthos ou catástrofe, g_uer no triunfo, 
quer na derrota, é o tema arquet!:pico da trasédia. O sparag
mós. ou senso de que o heroísmo e a ação eficaz estão ausente� 
desorganiza.d.os ou �retleatin�dos à derrota, e de que a con:f'u
são e a anarquia. reinam sobre o JIJ.u.ndo, é o tema arq_uet!pico . 
da ironia e da sátira. AanagnÓrieis, ou reconhecimento de um.a 



; 

, , 
sociedade recem-nascida que se constitui triunfalmente em vol 
ta de um. herói ainda algo misteriosa é de sua noiva, é o temi 
arl1uet!pico da comédia". (p.190) 



�--- e 
NOTAS (referentes a O Rio de Janeiro - Verso e Reverso) 

(1) O próprio texto de Alehcar sublinha o parentesco com suas crônica�
ao falar da º�pressão fugitiva":

" ••• um dia ela correu aos bicos da pena, e cristalizou-se".
Dedicatória reproduzida na edição Aguilar, vol. IV, p. 47 •



NOTAS (referentes a O g_ue é o caoar.iento?) 

(1) Tive em mãos, para unalisar esta peça, o texto da edição Aguilar,
( Obra Completa, vol. IV, PlJ• 349-412) 9 Nele a caracterização de
Henrique fica dÚbia. No geral, ele é apresentado como oobrinho de
!.lirc..nda. Entretanto na cena 9 do Ato II a personagem Clar:inha, mu
lher de Henriq_ue, se dirice a ele como irmão de Miranda. Machado
de Assis, na crítica que publicou em 1866, quatro anos depois da
primeira encenação da peça, se refere a. Henrique como irmão de Mi
randa. Da mesma fonna, se refere à personagem Clarinha como irmã
de Isabel, q_ue é mulher de tliranda, enquanto no texto da edição L
guilar, Clarinha aparece como prima da outra. Na própria nota pre
liminar da edição, "Sucessos e Insucessos de Alencar no Teatro",
de no.imundo I,fagaThães Jr., o autor se refere a Henriq_ue como irmão
de !.!iranda:

'' Os �uatro atos de O que é o casamento? são um tanto ou q_uan
to vaudevileocos. Um.distinto cavalheiro, o Sr. Augusto Liiran 
da, entrando en casa de surpresa, supõe encontrar a esposa nõ 
fim de uma entrevista criminosa, pois o suposto• amante salta 
pela janela. Surgem grandes desgostos, porg_ue a esposa, dizen 
do-se.:honesta e declarando ter reagido às investidas do corte 
jador, não quer declarar g_uem era este. t que não quer colocãr 
um irmão contra outro irmão. O fugitivo outro não era senão 
seu prÓ_prio c1..1.n...1.ado, Henrique Miranda. Este, arrependido é 
cheio de admiração por Bela, a virtuosa cunhada, para desfa
zer possíveis suspeitas casa-�e com Clarinha, q_ue já o amava 
sem ser correspo!liida. Assim despistado, Augusto supõe que seu 
rhral é UJ1 tal Sales, a q_ue::n Clarinha anima, nu:n namoro sera 
consequencias, para meter ciúmes ao desinteressado marido, só 
preocupado com suas caçadas na serra de Petrópolis. Clarinha 
acaba expondo Sales a situações ridículas, para mostrar q_m� o 
desp:reza, ao :nesr.io tempo que Bela se reabilita aos .olhos do 
marido, afinal sabedor da verdade e admira-rlo não apenas a sua 
virtude Das ainda. a sua di_snidade e discrição" ( p. 3�) 

-1 , 
0 Sucessos e insucessos" repro-

duz texto publir:::2.do em u .unnerio em chinelos, do-mesmo aut'or, em. 
1957. Já em 1970, q_aarnlo publica José de Alen�ar e sua enoca, Rai
mundo Magalhães Jr. muda de posição, declarando q_ue Henrique era 
sobrinho de 1Hiran:la, e que Machado não poderia ter-se er13anado, tão 
viva a peça deveria estar na sua memória (Rio, Civilização Brasi
leira, p. 189 da 2ª ed., de 1977). A conclusão de Raimundo MagaToães 
Jr. é de que o empresário ou diretor d-e; espetáculo "mudou. o paren
tesco de sobrinb.o para irmão a fim de reforçar a dramaticidade d.a 
situação e justificar melhor o obstinado silêncio da esposa". 
Devo assinalar que encontrei também, em 20/10/1862, no Diário do 
Rio de Janeiro, crítica da peça assinada por J.M.Velho da Silva, 
sob o titulo de "Correspondência" e data.ela de 11/10 (assinale-se 
que a peça estreou a 10/10) onde se fala "de uma loucura nascida, 
talvez, de uma paixão violenta, porém criminosa, do irmão de seu 
marido". 



A explicação de Raimundo.Magalhães Jr. de que a alteração deva.-se 
atribuir ao empresário, me parece insuficiente para se aceitar sem 
maiores investieaçõea. Uas el•_'. tem razão. num ponto: Hen.riq_ue, ir
mão de 1,Iiranda, aumenta a drruna ticidade da peça e faz maiu ousada 
sua paixão por Bela. Quanto a Clarinha ser irmã de Bela tenho dÚvi 
das;.a Única menção !J.Ue encontrei disso, até agora, foi a de Macha 

, ,.,.,_ � 
-

do. Se e verdade, co:no Raimundo 1,!:3.galhaes Jr, supoe, que ele tenha 
escrito s�� crítica apenas de memória, pod� ser até uma falha des
ta - de resto, sem maiores conseq_uências. Acho que o importante a 
ser fixado nisso tudo é que a posição de Miranda é muito 12aternal 
em relação a Hen.ri1ue, seja ele irmão· (menor) ou sobrinho. De 
qualquer modo o laço afetivo que une um ao outro, na peça, está a
travessado pelo sentimento da perda da paternid.ade - de um ou de 
anbos, conforme seja Henrique innão menor. ou sobrinho. Explique-se 
que na peça não há qualriuer menção ao p:.:ii I ou mãe de nenhum deles. 
Bela, na entrevista q_ue tem com Henriq_ue, refere-se duas vêzes à
afeição de !;!iran:ia por Henrique como sendo a de um pai por um fi
lho; uma das vêzes diz que é "u.'Ila ternura de mãe, disfarçada pela 
severidade de um paiº (Ato I, cena 12). Na mesma cena, a posição 
de Bela fica dÚbia, embora no final se resolva, para ela, numa re
lação de t:.:,rnura e araizade. Seus sentimentos por Henriq_ue apontam 
para a possibilidade, embora tênue, do a�or; ao meSmo tempo, reve-
1�1 um lado raa:ternal, e Henrique termina por chamá-la de "minha ir _ 
mã". Fica claro que o caminho de Henriq_ue, da paixão por Bela ao -
�asam.ente com Clarinha, é a do "crescimento" de uma paixão inces
tuosa, "infantil", a um sentimento adulto, pela outra; e que aque
la paixão incestuosa, primeira, se baseia no deslocamento de uma 
afei,;ão pela figuro. materna. Ao se despe"dir de Bela, na entrevista 
furtiva, estas são as palavras de Henrique: ••• 

n A ti, a mais pura e a mais santa das mulheres! ••• " 
Quanto ao texto· pro_pri.:-1.mente dito, te.nJ10 notícia de · g_ue João Ilober 
to Gones de Faria, professor da Universidade Federal de Paraná, 
prepara tese sobre o teatro de Alencar com orientação do prof. Dé
cio de Almeida Prado, da Universidade de São Paulo, e que seu tra
balho envolve, inclusive, fixação de textos. Aguardemos. 

(2) O �ue nos dá a ne:U1or caracterização do gênero comédia, no século
XIX, é evidenteme�te, a leit1.ITa das mesmas. Em termos de esclareci
mento, cito o prefácio que Gonçalves Dias es�reveu para seu drama
Leonor de 1.!endonça, que neste ponto como noutros me :parece bastan-
te judicioso e claro: 

· · 

"No começo do teatro moderno, havia apenas duas obras poss!veis: 
a tragédia, que cobria as suas espáduas com manto de púrpura, 
e a comédia, q_ue pisava o palco cênico com os seus sapatos 
burgueses; era assim, por�ue a tragédia andava pelos grandes, 
enquanto que a comédia se entretinha com os pequenos, e ainda 
assim cano que nestes havia de mais cômico e ris!vel. Hoje , 
porém, a comédia e a traGédia fundiram-be numa só criação. E 
de fato, se atentamente examinarmos as produções de hoje, que 
chamamos dramas, notaremos que ainda nas mais líricas e majes 

,
-

tosas hã, de vez em quando, certa quebra de gravidade, sem a 



qual não hÚ tràGédia. Not.:iremos também que eosa quebra provém 
de ordinário de umn. cena da vida doméstica, o que verda.deira
mcnte pertence à.comédia. Aquela cena, por exeoplo, do secun
do ato de Lucrécia nóreia entre Lucrécia e o duque dG Ferrar� 
é urn bo3quejo da vida Íntima, é um fato que,- mais ou menos mo 
clificado, tem luGar em toda a parte no aconchego familiar; é
uma cena que pertence à comédia, porque não é da sua essência 
fazer rir. Descreva ela fielmente os coctunes, e a arte fica
rá satis�eita". (V, Leonor de I,Ienclonça. Belo Horizonte, Ed. 
Veea, 1976, p. 8). 

A citação é suficiente para esclareaer a compreensão geral dos au� 
tores do século XIX - românticos ou realistas - quanto à comédia . 
Pelo menos a dos brasileiros. 

(3) V. Northrop Frye, �oruia da Crítica, já ci tarlo, pp. 41-42.

(4) Assim no texto. t provável que seja ºA verdade é desanimadora ••• "

(5) Ver, adiante, análise de Hãe •



NOTAS (referentes a As asas dP. u� anjo) 

(1) Cap. XII da História da Literatura Brasileira - "A segunda eeração
român:rica - os prosa.dores")

(2) Alexandre Dwnas Fils - "A propos de La do.me aux camélias", em Théa
-

tre comnlet, Vol. I, p. 26. Paris, Calmann Lévy Editeur, 1890.

(3) Outro modo de descrever essa ambieuidade é considerar �ue a ação
desta peça tem um duplo sentido. Do ponto de vista de Carolina, a
té o final do IVº ato, a peça é um drruna (para se diferenciar de
tracédia clássica) realista, de ação t��sica (no sentido de Frye),
com fortes tons irôni80S (pois esta ação consiste basicamente em
flacelar � deeradar urn ser "infra-hur:i.ano", coloca.do em face do so
fr:inento e da punição). I,ías do ponto de vista de Luís, e incluindo
o :Epílogo, a ação ad1uire tonalidades cômicas, de integração e re
conciliação (sempre no sentido de Frye). A flagelação e a degrada
ção transformam-se em ritual de preparação � maturidade •. No fundo
do poçc, o herói, que desceu ao inferno jun�o coo. a protagonista
flrtzelada, lhe restitui as- asas. Quer dizer, a habilita noY'.:llil.ente
a empreender o vôo ascensional, pelo purgatório do casamento, rumo
ao paraíso da maternidade. A expiação co�pletará o ciclo, dando de

, , 
-

talhes do purgato!'io e fazenrlo, de fato, a heroina cheear ao pa-
, , - - . raiao. Ai, por razoes ·1ue se revelarao oportnnrunente, o movi.-nento 

OGCilatÓrio, de 1ueda e no�,a ascensãc, será· de Luís. 

(4) Não me ficou de tod.o esclarecida a participação desse Sr. 11!ií.T."
nos acontec:L--nentos d.a :proibição. Esta s·ó podia pat'tir do Chefe de
FolÍcia ::iue, segundo Raimundo I,fa.;alhães Jr. no seu José de Alencar
e sua énoca, era o Dr. Isidoro Tio:-ges Monteiro. (:p. 128). Em. todo
o caso, "M.T. 11 assum.iu incon:ii�ionalm�nte a defesa do ato policiaL
A seção "Páginas Menores" do Correio 1Iercantil, referida no texto,
diz o se;uinte:

11 0 11ue há a lsmentar ( ••• ) não é também a exumação de uma dis
posição de lei q_ue a respeito de tanta farçola indecente e gros 
se ira, de tanta cr.rnédi.a absurda e imoral, sê dcdxou ficar no - ·
es::i_m�ci.!nento; o ·.1ue há a lamentar é 1ue fosse a mão d'e um �oço 
inteligente e ilu.:.trntlo como o Sr. Dr. 1-:.T. a :iue lavra$se a or 
dem para se suspender as representações do drama do Sr.Dr.Alen 
car". 

A explicação mais plausível seria a de 1ue sem dúvida a ordem parti 
ra do Chefe de Polícia. E o Sr. "1ú. T. '\� então seria o juiz inspetõr 
do Ginásio Dramático, que oficiava ao diretor administrativo da ca
sa de espetáculos, informando-o sobre a ordeo de suspensão. 



( 1) 

( 2) 

NOTAS (referentes.a. A expiaç�e) 

ApcsP.r de.: Marr:..rid.a ser e pele 11peste, enqu.n te car�et �r, de Mar-
, ,.. 'li gur.::ri te G.iu ti cr, ha waa evidente alusaQ .i. La dílm.P aux cam.e as •• 

fate de Carelina e 1c:r "filha" de M:..rgu.rid'1. 

Alencar frisa est� detalhe atravêA de u:a expediente curieee. Araú
je JBarca �u.-. festa n:iii. Últi.11.a h11ra, ae s&.ber ciL& transferência, per 
r-.zees de f�rç• m.aicar, de lllt bsüle no Cassin& Fluminense - um 
dos princip�is salões d� épeca. Assim, tgdes as que lá c•mparece
ria.m., vê� t. su-. festa, p2.ra aproveitar a.s ti:>il�ttes, carruagens, 
:trac;.�es e_ dem:.üs arranjo:s P:$prics dessas E>cosiies.
ArauJo fria�., lego nR primeira cenp_, pP.ra Meneses, que convideu 
50 pessi,as par�. e janta.r; que todes estão prP.ee.ntes; e que eepe-:
ra, logo m.ds, 500 pesa0Rs para o baile. 



NOTAS (referentes a A noite de são João) 

(1) Ten�o em mãos o texto üa Eiição Aeuilar, Obra Completa, vol. IV ba
seado na versão de 1860. Consultei o texto publicado no Diário do
Rio de Janeiro· em 1857. Não tive em mãos nenhum d·os livros publica
dos com o texto: ncr:i o de 1857, nem o que foi divul0ado em 1860, a.
no da estréia da Ópera no palco. Quero assinalar urn fato estranho;
que fica por elucidar: o texto-base, que é o da A{;uilar, tem dois
atos, conforme a edição de 1860. A edição anterior, de 1857, fala
va eu. seu frontispício, c i tudo pela l)rÓpria edição Aguilar, em "Ó
pera cômica em u..;1 ato". Sinceramente não ;ne recordo se a versão pu
blicada no jornal tinha um ou dois atos; como ela fora publicada -
em dois dias, a divisão :ne parecera natural, tendo eu já.lido a
versão da Aguilar, anteriormente. E no Diário do TI.ia de Janeiro da
quinta-:feira, 13 de dezenbro, que anuncia a Ópera para o dia 14 de
dezer.1bro (de 1860), fala-se e:n "3 atos"! t provável que se trate
de erro de imprensa, tão somente, ou do red2. tor ·mesmo. Em todo ca
so, registre-se a confusão. E reitero que não encontrei diferenças
sicnificativas, no que se refere ao sentido, entre os textos da
prirn.eira publicação, no Diário, e a de 1860, reproduzido na Agui
lar.

( 2) Valho-me aq1.ü de infor.na:;:ões dadas por Raimundo :::.�a.:;alhãe s Jr. na
introdução que escre�eu para a parte de teatro da edição Ai::,,uilar,
' ' .

38 a pac1:1a •
"A crítica foi bastante favorável, di::,;tinguindo mais o composi 
tor que o libretista. O Jornal do Co!!llnercio achou que Ali�ncar 
havia escrito aq_uilo brin�an.do. !,las comparou o composi ter a 
Bellini, frisando que era 'indispensável ir preparando artis
tas e cantores nacionais para que falem a nossa lÍnQla e nela 
cantem'." 

Está tudo muito be::n, exceto pelo fato de Alencar, com certeza, não 
escrevera aquilo "brincando". Talvez coo pressa: isso pode ser. A
finaJ. a virada 1857/1858 marca o momento em que Alencar atropela-a 
para entrar nas glórias do palco: era poucos meses, qu8.tro :péças e 
um libreto de Ópera. Ouçwnos o próprio a respeito da natureza de 
sua composiçãot 

"··· fazer uma Ópera deve ser, e é, para UI!l homem que tenha um 
pouco de gooto literário, um sacrifício; sacrifício de tempo, 
sacrifício de iuéia, sacrificio de personalidade; porque .nes
se gênero de drama é muitas vêzes preciso que o pensamento do
autor se modifique, para subordinar-se à ins1,iração do prof e� 
sor". 

O texto é do prefácio, do próprio Alencar. 



NOTAS (re.feren-tes a Mãe) 

(1) Citado na Obra Completa. Rio de Janeiro, ·Aeuilar Editora, Vol. IV,
p. 293.

(2) Citado na Obra Completa. Rio d·e Janeiro, Aguilar Editora, Vol. III,
p. 876. O artigo foi publicudo em 13 de março de 1866.

( 3) 
, 

Com o que não concordo, preferindo, �uanto ao seculo nx, Leonor 
ue J.Tenclonça, ele Gonçalves Dias. 



NOTAS (referentes a O Jesuíta) 

( 1) O próprio Alencar assim ex:plicou, em 1875, na imprensa, a gênese
da peça:

"Já tinham pasoado as veleidades teatrais que produziram Verso
e Reverso, O demônio frunili�r, O crédito, As asas de um anjo, 
Mãe, Expiação; e ja me hnvia de sobra convencido que a pla
tJia fluminense estava em anacronismo de um século com as i
déias do escritor;- quando João Caetano moatrou-me desejos de 
representar um drama brasileiro, para solenizar a grande fes
ta nacional no dia 7 de setembro.de 1861. 

A empresa do Teatro de s. Pedro de Alcântara recebia uma 
subvenção do Estado, como auxílio ao desenvolvimento da arte 
dramática; e era obrigada por um contrato a montar peças bra� 
sileiras de preferência a estrangeiras, determinadamente nos 
dias de gala. Dessa obrigação eximia-se ela com a razão da· 
falta de obras originais dignas da cena." (Obra Completa, Ed. 
Aguilar, vçll. IV, pp. 1012/1013) ( ••• ) 

Depois de apont��- alguns dos temas históricos em que pensou, co
mo o da Insurreição Pernambucana, diz: 

••seria longo dar conta da excursão que fiz pela história pátria
à busca de.um assunto; basta dizer que não achei então um fato.
�ue me inspiras3e o drama nacional, como eu o cogitaVi'a. Resol
vi portanto criá-lo de imaginação, filiando-o à histÓriá e à -
tradição, mas de modo �ue não as deturpasse.

Tracei então O Jesuíta( ••• )" (idem, p. 1015). 

Alencar preparou, então, o papel de Samuel, o jesuíta revolucioná
rio, para João Caetano. Mas ao se referir a este fato, comenta, de 
modo implÍcito,:a sua versão para a recusa do grande ator: 

11( ••• ) o gênio de João Caetano não cabia em um desses.papéis 
escritos para serem recitados como peça oratória. Nessé dia em 
que se comemora a grande festa nacional, era um dever para el� 
solenizando os fastos brasileiros, associar à glória da liber
dade essa outra glória da arte, igualmente esplêndida. 

O papel do grande ator tinha de ser apenas o esboço da está
tua, que ele, o sublime escultor das paixões, moldaria em cena, 
ao fogo da inspiração. Cumpria que nele, e exclusivame�te nel� 
nos recessos de sua alma, se agitasse o drama veemente de que 
a cena não apresentaria senão a repercussão. 
Vejamos se o Dr. Samuel respondia a esta aspiração( •.•• )" (ide� 

p. 1016)

Depois, Alencar abandona as referências a João Caetano, voltando a 
falar nele apenas para dizer que as rubricas das �alas de Samuel 
seriam· "desnecessárias" para o grande ator. A impressão g_ue f'ica, 
da leitura destes trechos, é a de que Samuel fora construído minu
ciosamente demais, para·o estilo inflamado dê João Caetano, em ce
na. Este precisaria de um. esboço para completar ao vivo; Alencar 
ter-lhe-ia dado uma personagem pronta, acabada. João Caetano que
ria. um pretexto; Alencar lhe daria uma récita. 



-2:2. 7 

Décio de Almeid� Prado, no seu João Caetano: o ator, o empresário, 
o repertório ( S.Paulo, Ed. da Universidade de são Paulo, Ed. Pera
pectiva, 1972) aceita essa explicação para a recusa de João Caeta:
no. Diz que este "não poderia interessar-ne por papel demusiadamen
te escrito como o de O Jesu:!ta" (p. 117).-

-

Décio de Almeida Prado sublinha, em outra passagem, que mais impo� 
tante do que a recusa, foram as consequências dela: 

"Alencar desilude-se de vez com o palco, para o qual não mais 
escreverá; e João Caetano, talvez por causa desse incidente, a
cabará por perder o auxílio governamentai 11 (p. 132) . 

-

A briga de João Caetano com Alencar está minuciosamente descrita 
e analisada no capítulo "Morte e ressurreição" do mesmo livro (pp. 
173 e .se&1lintes). Décio de Almeida Prado diz que Alencar, por en
tre os corredores da Câmara dos Deputados, de q_ue era membro, na é 
poca, segur:1mente manobrou no sentido de retirar a subvenção ao 
"Talma nacional". 

"Hão se compreende mesmo", diz o autor, "como João Cae·tano , 
homem experimentado e palaciano, pôde cometer a monstruosa im
prudência de recusar uma peça a um dos maiores escrftores do 
BrHsil, inclusive no gênero dramático, e ciue era, para culmi
nar, um dos relatores do orçamento na Câmara". (p. 176) 

Também cita o livro ,João Caetano dos Santos, de Ferreira Guima
rães e Cassiano César (Rio de Janeiro, Typografia Lombaerts, 1884), 
segundo o �ual João Caetano teria recusado .o papel, na peça, embo
ra se disrusesse a encená-la. Alencar, abespinhado, "mandou buscar o 
seu drama" (p. 174). 

Tanta confusão desagradável expli,1ue,. talvez, por1ue a peça ficou
J

então, 14 anos nas gavetas de Alencar. 

(2) O pÚblico de O Jesuíta, reduzido na estréia, f�i minguando de es
petáculo para es1Jetaculo. As razões disso? Alencar acusa o gosto do
público, 1ue considera deturpado, nos artigos ciue escreveu. Chama o
público de "chusma", e as elites de "sÍiniasº :

"na alta roda viVJlse à m0da de Paris; e como. em Paris não se re 
pre centam dramas ner.a comédias brasileiras, eles, ce s. messieurS, 
não sabem o q_ue significa teatro nacional". 

Mais adiante refere-se a q_ue "não havia ali o sainete do escândalo" 
nem "abun,iavam os e'l1.1Ívocos indecentes" - alusões ao estilo picante 
do café-concerto, do teatro musicaào, gêneros predominantes na épo
ca. Há muito despeito nisso; mas talvez haja algo de verdade poD 
trás do q_ue Alencar falava. O Jesu{ta, q_uando de sua criação, em 
1861, já padecia de um certo anacronismo, em termos estéticos. As
sim Décio de Almeida Prado se refere ao fato, no seu João Caetano: 

"••• o escritor, consciente de ciue a platéia do Teatros. Pe
dro, em sua maior parte, prendia-se ainda aos processos tea
trais do passado, fez um esforço considerável para responder ao 
apelo que lhe era lançado. O Jesu{ta, ao contrário de suas peças 
precedentes, é um afresco historico concebido à maneira românti 
ca, com os elementos patrióticos de praxe em comemoraç:Ões featI 



vas. Um drama feito sob medida, enfim". (p. 131)
Alencar, q_uando escrevia para o teatro, pensava sempre no Giná

sio Dramático e seu público mais "seleto"; ou nos padrões "moder
nos" do teatro realista francês, embora 11.unca aceitasse o rótulo 
de "realista". N'O Jesuíta, tratou de mudar seu registro, adaptan
do-o ao estilo de João Caetano, em 1861, e ao público do Teatros. 
Pedro, mais afinado com os dramas, melodramas e dramalhões do ro
mantismo; pÚblico tido como mais "chulo" e simples, ou atrasado no 

, , eosto. Dai vem, certamente, o carater aparatqso, espetacular, da pe 
ça, com visões de subterrâneos, catacumbas, Índios que podem matar 
mocinhas>e ciganos que as raptam, coisas tão avessas ao restante 
do teatro de Alencar, mais afeito ao lar ou ·ao salão. 

Os dramas, melodramas e dramalhões de capa-e-espada, depois da 
morte de João Caetano, em 1863, ten1eram a ser substi tuÍdos, em ge 
ral, pelo· ritmo mais alegre do teatro rausir:!ado. Ao mesmo tempo, ":"" 
jun�o ao pÚblico mais sofisticado, o teatro realista francês deixa 
Ra m::i.rcas in:ie léve is, de t111nciando as fogosidades do rornan tismo co: 
mo Ôcas e vazias - no q_ue, inclusive, o próprio Alencar .ajudaJta. 
Quer dizer - de q_ual1,uer lado que se tome aq_uestão, salta. aos o-
lhos um certo anacroniS!!lo da peça. . . ·· 

Além disso, Alencar se refere à "intolerância" da parte· do públi 
co. t •1ue em 1875 estava acesíssima a célebre -1uestão religiosa dÕ 
Império. D. Pedro II anistia.Ra, pouco tempo ant9s, dois bispos en
volvi:los na questão. Os ânimos anti-ecles.:i.ásticos estavam açulado� 
Um jesuíta patriota, nesta altu.ra,parecia partido tomado.Sem :hÍvi
da, isso pode ter contribuído para esvaziar o teatro. 

Anos mais tarde, nas suas séries de Estu.ilos de Literatura Brasi
leira (v. Jª série, Belo Horizonte, Editoral'tcltiaia, São Paulo,USP, 
1977), José Veríssimo dedicaria um deles a 11 José de Alencar e o eeu. 
drama O Jesuíta". Nele procura transpôr a questão política da into

lerância para um registro estético. Diz que Alentar fêz do jesu!tã 
"um patriota exaltado até o desvario", um "vidente da nossa liber
dade", e q_ue esta personagem nada tem a ver com a imagem estereoti 
pada �ue o público de teatro tem dos padres e especial.mente dos je 
suítas. José Veríssimo inveRte, curiosamente, o argumento do ana-
cronismo, dizendo -1.ue ao protagonista falta "a doutrina especial e 
nítida dos jes11Ítas( ••• ) os seus pensamentos e a expressão que .lhes 
dá, não são da sua época, nem do seu instituto, mas modernos e lei 
gos( ••• ) 11 • Esperamos que estas observações, se não solucionam pe],.Õ 
menos ajudem a esclarecer alguns tópicos sobre o fracasso de O je-
suíta em 1875.

(3) Publicado no jornal Novo Mundo, de Nova York, em 24/3/1873. Repro
duzido na Obra Completa, Ed. Aguilar, no vol. III, pp. 801 8 se
guintes.

(4) Daniel e Garcia são, respectivamente,· um cigano e um Índio paragu.�
.io. ligados a Samuel por uma .f'idelida_de cega. e fanática.

( 5) V. "O jesuíta", série de artigos já referida, in Obra com.pleta, e-
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dição Aguilar, p. 1016. As citações seguintes são da mesma série , 
que abriram sua polêmica com Nabuco e que, de resto, foi publicada 
como PrefJcio da edição da peça em 1876.

(6) A expressão é do livro A república comunista-cristã dos ��rnnis ,
do je su! ta suíço C. Lugon ( Rio, Paz e Terra, 1976).

( 7) No horizonte histórico desta peça estéÍ a perseguição, prisão e
expulsão dos jesuítas de Portugal e domínios, durante o período em
q_ue Sebastião.José de Carvalho e Melo, Marq_uês de Pombal, era pri
meiro-ministro du1uele país. A erradicação da Ordem em Portugal se
constunou através de lei de 3/9/1759, pela q_ual os jesuítas eram
"desnaturalizados, proscritos e exterminados". _No Brasil, a lei se
cumpriu, em termos práticos, a 14/11/1759, com o cerco dos conven
tos e a prisão dos jesuítas. A data de 14 de novembro é a do final
da peça.

Teve parte importante, entre os pretextos para a perseguição con 
tra a Ordem, a sua suposta participação em atentado contra a vida
de D. José I, rei de Portugal, em 1758. O rei saiu ferido no braç� 
desse atentado, por alguns tiros de bacamarte. Ein processos hoje 
muito discutidos quanto à sua legitimidade, foram condenados, e de 
pois supliciados com re;uintes, vários membros da família dos Távõ 
ras (nobres portugueses) e o duque de �eiras . Entre os indicia�
dos no :processo pelo.atentado estav-u. o padre jesu:Íta Gaqriel Mala
grida. 

Este nascera em 1689, em·Menaggio, Itália. Em 1711 fêz-se jesuí
ta; e:o 1721 veio, em trabalho de cate,:iuese, para o Maranhão e o Pa 
rá. Era homem de hábitos severos, tendo fama como pregador, e vir
tuoso. Já por a-iui indis:pôs-se com um irmão de Pombal, que não gos 

- ·  , -

taira do "aparato espetacular da sua pregaçao". Em 1755 esta em Lis
boa, ciuando ocorre o terremoto q_ue traz sérios prejuízos para a ci
dade. Iavolve-se em polêmicas, .sobre as causas do fenômeno, atri�
buindo-lhe as marcas de um "castigo da providência", o q_ue desagra
da P��bal. Por estas razões, é desterrado para Setúbal em 1756, on
de estavam também alguns menbros da família Távora, vinc1o dé!Í, prÕ
vaveJnente, sua ligação ao processo do atentado. De sua participa:
ção n0sse at,=ntado, não há provas convineentes. · 

Em 1760 Pombal denun".!ia Malaeri·ia à Inquisição, como "falso pro
feta e impostor .. , sendo 11ue algumas fontes dizem 1ue o padre, a es 
sa altura, já manifestava sina.is de alien::tç.ão mental. Num processõ 
considerado cromo "grotesco .. e ttvergonhoso", e q_ue, segundo Voltai:re, 
reunia "o exc·esso do ridículo e do absurdo" ao "excesso do horror", 
Malaerida foi condenado como Hfalso profeta e herege". Foi estran
gulado e :iueimad.o no Rossio,· em Lisboa, em 1760. (Fonte: EncicloEé 
dia Luso-Brasileira de CultQra, Vol. XII, p. 1140. Lisboa, Ed. vêr
bo, 1971). As alusões a r.:alaerida, na peça, atraem, por contamina: 
ção, uma idéia de "visionário" para Samuel. Além disso, é uma men""' 
sagem de Uala,gri:la que traz ao conhecimento de Samuel a próxima 
prisão e expulsão dos jesuítas. 

( 8) V. a série de artigos, já re:ferida: Obra completa, Edição .Aguilar,_ .
p. 1021.
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(9) Nos tempos da colônia o "Paraguai" designava, além das terras do
país que ficou com o nome, também o atual nordeste da Argentina,
os Sete Povos das Missões e a Campanha do Uruguai.

(10) V. Livro de. Daniel, 52 capítulo. Baltasar tivera a visão durante
um.festim sacrílego, onde bebia vinho, com suas mulheres e concu
binas, nos vasos sagrados g_ue· seu pai, Nabucodonosor, trouxera de
Jerusalém para a Babilônia. No 72- capítulo do mesmo livro, Daniel
conta as visões apocalípticas que teve du.rante o reinado de Balta
sar. Entre elas há uma que é a de ��a besta iue simboliza, na in:
terpretação católica, todos os persegi1idoresch Igreja. 14 de no
vembro de 1759 é a data histórica da prisão e expulsão dos jesuí
tas dos domÍnioo portugueses, por ordem de Pombal.

( 11) Obra completa, Edição_ Aguilar, p. 1021 ...

(12) V. nota anterior.



NOTAS (referente& à Conclusão) 

(1) Boileau, L'art poetigue, Chant IV• "· ct'3-�101.
ôeuvreJ roi+l4\AeJ

1 
r-'\o\léeJ JVr- le fé.X re de 1113°

"Pd r,.s a \-i lorõu·,e ArMan cl Co\ i"W\, � 92.4-. P. �o+.
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