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RESUMO 

 A presente dissertação busca fazer uma reflexão crítica acerca do debate histórico 

e estético sobre o que se cogitou chamar de drama nacional no século XIX, tendo 

em vista o particular contexto brasileiro de país colonizado. O principal objetivo da 

dissertação é a análise de obras da dramaturgia brasileira sob este ponto de vista: 

Antônio José ou O poeta e a Inquisição (1836) de Gonçalves de Magalhães; O Juiz 

de Paz da Roça (1837) de Martins Pena; Leonor de Mendonça (1846) de Gonçalves 

Dias; Sangue Limpo (1861) de Paulo Eiró; O Demônio Familiar (1857) de José 

Alencar, Cancros Sociais (1865) de Maria Ribeiro, Gonzaga ou A Revolução de 

Minas (1866) de Castro Alves, e O Caboclo (1886) de Aluísio Azevedo. Tomamos 

como base a dimensão das lutas de classe em especial entre “senhores” e 

escravizados, à medida que nosso objeto é o drama e, como tal, o gênero próprio do 

conflito social. De acordo, a nossa base teórica é a concepção em que o drama é a 

expressão dos antagonismos sociais e das ações humanas (LUKÁCS, 2011). 

Buscamos apreender, portanto, se houve, de fato, uma tradição dramática brasileira 

sob a influência da orientação estética romântica, realista e naturalista. O nosso 

ponto de partida foi a interrogação se isso ocasionasse um esgarçamento da forma 

dramática, ou seja, se no Brasil é possível falar em um teatro pós-dramático. Pois 

compreendendo a formação do drama nacional no Brasil imperial e sua 

particularidade faria possível avançar futuramente para um estudo nesse sentido.    

Palavras-Chave: Drama brasileiro; século XIX, história do teatro, antagonismos 

sociais;  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

The present dissertation seeks to offer a critical reflection on the historical and 

aesthetic debate on what is considered the national drama of the 19th century, in 

view of the particular Brazilian context as a colonized country. The main objective of 

the dissertation consists in the analysis of plays by Brazilian dramaturgs from this 

point of view: Antônio José or The poet and the Inquisition (1836) by Gonçalves de 

Magalhães; The Justice the Peace in the Countryside (1837) by Martins Pena; 

Leonor de Mendonça (1846) by Gonçalves Dias; Clean Blood (1861) by Paulo Eiró; 

The Family Demon (1857) by José Alencar, Social Cancers (1865) by Maria Ribeiro, 

Gonzaga or The Revolution in the Mines district (1866) by Castro Alves, and The 

Caboclo (1886) by Aluísio Azevedo. Our starting point is the class struggles, 

especially between “masters” and enslaved, since the drama is a genre of social 

conflict. Accordingly, our theoretical basis is the conception that drama is the 

expression of social antagonisms and human action (LUKÁCS, 2011). I seek to 

understand, therefore, if there was, in fact, a Brazilian dramatic tradition under the 

influence of romantic, realistic and naturalist aesthetics that were imported from 

Europe. I set out from the question if this would cause a fraying of the dramatic form, 

in the sense that it is possible to talk in Brazil about a post-dramatic theater. Because 

understanding the formation of national drama in imperial Brazil and its particularity 

will make it possible to advance in the future with a study in this direction. 

 

 

Keywords: Brazilian drama; 19th century, theater history, social antagonisms; 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Muitos se lembram que não há revolução sem 

teoria revolucionária. Contudo, também não há 

contra revolução sem teoria contra 

revolucionária.” 

Florestan Fernandes, Circuito Fechado  
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INTRODUÇÃO 

A fim de tornar nítido o caminho que fizemos para chegar ao estudo do drama 

do século XIX, explicaremos brevemente alguns dos pontos de reflexão dos quais 

partimos para encontrar nosso objeto. Primeiramente, este projeto é fruto de 

indagações que surgiram nos últimos dez anos nas participações que mantive em 

cursos de teatro, ao assistir peças teatrais e palestras sobre o teatro, além do estudo 

que fiz em minha monografia Teatro pós-dramático ou o capitalismo é hostil à arte, 

em 2016, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Economia, mundo, 

arte e sociedade, no Centro Universitário Fundação Santo André. Nessa monografia 

pude iniciar um breve estudo sobre a obra de Hans Thies Lehmann (2007), 

adentrando sua proposta de teatro pós-dramático e também seu panorama das 

mudanças teatrais nas concepções de tempo, espaço, performance, corpo, texto, 

mídias e política, identificando nelas novos elementos estéticos centrais. Embora o 

teatro pós-dramático não seja nosso objeto de estudo aqui, importa apenas expor o 

percurso que fiz e as indagações relacionadas com ele e que me motivam na atual 

pesquisa. 

 Diante da apreensão desses estudos e experiências foram se delineando os 

contornos, a meu ver, de uma possível distorção de conceitos e contextos europeus 

e brasileiros que pretendo enfrentar e expor nesta pesquisa. A questão se põe da 

seguinte maneira: na defesa de um teatro “contemporâneo” brasileiro é feita uma 

crítica ao drama, colocando-o como inimigo e, implicitamente, como sinônimo de 

Naturalismo, de melodrama, de drama romântico ou mesmo de teatro realista. Nas 

minhas reflexões cheguei à hipótese que talvez essa crítica ao drama possa resultar 

do desconhecimento do gênero drama e das peças da história teatral brasileira, da 

perspectiva de drama atrelada ao teatro brasileiro  e do não reconhecimento da 

particularidade da estética teatral brasileira, até mesmo de modismos germinados 

em uma especificidade histórica e sociopolítica não levada em conta, ou talvez 

mesmo pela negação dessa especificidade num desejo desesperado de ver uma 

relação estreita entre a dramaturgia nacional e a europeia.  

Pergunto, assim, diante destas hipóteses, o que exatamente estaria sendo 

criticado relativamente ao drama brasileiro e o que justificaria ver certos espetáculos 

como sendo pós-dramáticos? Este propósito se sustenta também no fato de que 
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muitos defensores do pós-dramático no Brasil hoje, talvez, aceitem essa 

identificação conceitual nova sem terem um profundo conhecimento do drama 

brasileiro e sua particularidade estética, nem de suas manifestações dramáticas ao 

longo da história.  

Segundo Lehmann (2007), a proposta de seu novo conceito, o pós-dramático, 

surge a partir da detecção de uma mudança no fazer teatral e da necessidade de 

sinalizar esse fenômeno como forma decisiva para se libertar dos problemas 

identificados no drama. São problemas tais como totalidade, dialética e a exposição 

do sujeito em seu caráter conflituoso de classe. Tendo isso em vista, Lehmann 

(2007) considera que o ser humano possui um caráter caótico e desequilibrado, e 

que o contato com o drama lhe imporia um ordenamento lógico, trazendo com sua 

forma a possibilidade de compreensão do que se vê, tornando o decurso temporal 

controlado. Já o pós-dramático possuiria uma maior liberdade: 

O teatro pós-dramático enfatiza o inacabado e o intangível a tal ponto 
que realiza sua própria “fenomenologia da percepção” a qual se caracteriza 
pela superação dos princípios da mimese e da ficção. Como acontecimento 
concreto produzido no instante, a representação modifica 
fundamentalmente a lógica da percepção e o status do sujeito dessa 
percepção, que já não pode apoiar num ordenamento representativo. 
(LEHMANN, 2011, p.162) 

A proposta de Lehmann parte do princípio de um esgotamento do gênero 

drama, iniciado com o teatro naturalista e que depois se intensificou com o teatro 

épico de Bertolt Brecht, traçando assim uma linha evolutiva de sua superação, 

baseada em uma ideia positivista da história.  

No Brasil, houve (e há) um grande interesse no conceito do pós-dramático, 

mas também uma postura crítica relativamente à sua coerência em termos 

conceituais. Contudo, não houve um questionamento do significado da importação 

dessa suposta estética para o contexto brasileiro nem tampouco de sua dimensão 

ideológica, política e histórica. O livro O pós-dramático: Um conceito operativo, de 

Jacob Guinsburg e Silvia Fernandes (2009) traz um conjunto de artigos de diversos 

artistas e professores de teatro nacionais que discutem o conceito proposto por 

Lehmann. O livro foi organizado pelo renomado teórico teatral Jacob Guinsburg 

(1921-2018) e pela estudiosa Silvia Fernandes (1953). Contém textos de diversos 

autores envolvidos com a produção teatral no Brasil e que colocam aspectos do 

conceito em pauta, relacionando também produções do cenário brasileiro, tais como 

os espetáculos do Teatro Oficina a partir dos anos 1970, de Gerald Thomas na 
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década 1980, do Teatro da Vertigem nos anos 1990, entre outros, todos de São 

Paulo, que costumam ser associados à superação do gênero drama. 

Na busca dessa malha determinativa, nos pareceu coerente perguntar, 

considerando o particular quadro histórico e sociopolítico brasileiro: Quais são as 

características do drama no Brasil? Haveria uma tradição dramática no Brasil, 

comparável à europeia e de acordo com a definida por Lehmann, que assume sendo 

universal a mimese e a ação, bem como uma dialética inerente à forma drama como 

sendo fiel à representação dos conflitos humanos? O que define no teatro uma 

tradição? Existindo essa tradição, por que ela precisaria ser superada no Brasil ou, 

ao contrário, não havendo ela, quais seriam os reais sentidos da propositura pós-

dramática no Brasil? Existe essa linha evolutiva do drama romântico para o realista, 

depois para o naturalista e o épico para chegar a sua superação no pós-dramático? 

Será que a proposta do teatro pós-dramático lehmaniana, diante do particular 

contexto sociopolítico e histórico brasileiro como país colonizado deve passar por 

alguma assimilação específica, algum tipo de adaptação ou foi (e é) integralmente 

assumida? Nosso pressuposto teórico pretende, sobretudo, indagar se, como define 

Lehmann (2007) de maneira universalizante em sua obra, se houve, de fato, uma 

tradição dramática brasileira que ocasionasse um esgarçamento da forma 

dramática?  

É importante situar que a discussão sobre o pós-dramático se insere num 

debate amplo ligado às concepções pós-modernas que surgiram no bojo do 

desenvolvimento econômico mundial marcado pelo avanço capitalista pós-segunda 

guerra, especificamente, nos Estados Unidos e França. Segundo Jameson: 

Podemos datar esta nova fase do capitalismo a partir do crescimento 
econômico do pós-guerra nos Estados Unidos, no final dos anos 40 e 
começo dos 50, ou então, na França, a partir da instituição da Quinta 
República, em 1958. A década de 50, sob muitos aspectos, é o período 
chave de transição, um período em que a nova ordem internacional 
(neocolonialismo, a Revolução Verde, a informatização e a mídia eletrônica) 
não só se funda como, simultaneamente, se conturba e é abalada por suas 
próprias contradições internas e pela oposição externa (JAMESON, 1972, 
p.2). 

 

De acordo com Jameson (1972), parece haver a necessidade de fazer surgir 

outro momento histórico que superasse a modernidade. Esse marcaria a luta 

imperialista pelo fim da história, possibilitando um esquecimento e um escamotear 

não só dos problemas sociais, mas das possíveis soluções dos mesmos. A pós-

modernidade seria reiteradora do capitalismo em pretensos novos fundamentos 
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estéticos. Essa necessidade de instaurar uma nova época na sociedade seria, afinal, 

somente uma nova fase de um capitalismo de consumo multinacional, projetado em 

uma nova forma de viver e de pensar o mundo. Nesse sentido, em havendo uma 

proposta estética pós-moderna em pauta que se proporia a superar a modernidade, 

como o teatro pós-dramático, indagamos como o particular processo histórico 

brasileiro poderia enfrentar esse debate sobre a sua própria modernidade.  

O pós-dramático é, ao que tudo indica, uma vertente que se supõe combativa, 

inserida na propositura pós-moderna, mas direcionada ao teatro e, neste campo, é 

declaradamente uma discussão sobre o drama. Foi a reflexão sobre a possibilidade 

de pensar desse modo no Brasil, um país colonizado e, assim, tanto agente da 

modernidade quanto à margem dela, o que nos levou a pensar no que de fato é o 

drama e até que ponto a ideia do pós-dramático faz sentido no Brasil.  

 Diante deste arcabouço fez-se necessário estudar o drama sob a perspectiva 

de sua particularidade de formação enquanto gênero e a particularidade desse 

gênero revelada nas importações e em aplicações estéticas específicas teatrais no 

Brasil.  

Consequentemente “Na berlinda com o drama démodé: Um estudo sobre o 

drama, realismo e o naturalismo no teatro brasileiro do século XIX” possui como 

objetivo apreender a natureza histórica-estética desde quando se projetou o drama 

nacional brasileiro entre 1838 a 1886. Discutiremos a particularidade da trajetória 

histórica brasileira em suas contradições próprias imbricadas com o tipo de 

dramaturgia que se fazia aqui. Para tal, realizamos uma abordagem do debate 

teórico sobre o significado dos momentos históricos marcados na história do drama 

nesse período.  

Essa apreensão teórica que concatena estética e luta de classes nos levou a 

Gyorgy Lukács (1898-1971), teórico marxista que trouxe elementos centrais sobre o 

drama e sua relação com a sociedade. A partir de suas considerações estéticas, 

cogitamos fazer uma reflexão em torno de como se desdobrou no Brasil o debate 

sobre o drama oitocentista, juntamente com a análise crítica das peças 

selecionadas. Iniciamos especificamente a partir de 1838, quando se diz ter sido 

criada uma dramaturgia nacional que, segundo Décio de Almeida Prado (1996), é 

originária da escola romântica.  
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O romantismo foi um movimento muito amplo, diverso e surge em oposição ao 

Iluminismo. No Brasil, a apreensão do gênero drama está justamente relacionada ao 

que foi denominado drama romântico, em especial a partir da manifestação de Vitor 

Hugo (1802-1855), no prefácio da sua peça "Cromwell" de 1827, conhecido e 

publicado no Brasil também como “Do grotesco e do sublime: tradução do Prefácio 

de Cromwell". Nesta obra ficou sintetizada a concepção do romantismo teatral que 

propôs oposição aos dramaturgos e às poéticas clássicas, a defesa do que ficou 

conhecida como cor local, a existência simultânea do grotesco e do sublime, e 

também o ideal do gênio criador, prevalecendo suas ideias mais que o mundo 

objetivo. Esse posicionamento teórico-estético de Vitor Hugo nos remete à relação 

estética entre política e economia - questão essencial que estará no bojo de nossas 

reflexões.  

 Nesse período de estabelecimento de uma dramaturgia própria e renovação 

teatral, calcada numa busca por autores nacionais, teremos o empenho de diversos 

escritores engajados na tentativa de construir um teatro nacional, ofertando à 

literatura dramática uma gama de obras. Pelo fato de não podermos analisar todas 

as peças, porém como o interesse deste projeto consiste em apreender a trajetória 

do drama no teatro brasileiro e encontrar ou não algo que constitua uma tradição 

própria, a seleção das peças para análise não se baseia na qualidade estética, mas 

nos seguintes critérios: o fato de terem sido encenadas, o fácil acesso ao texto, o 

fato de serem mais citadas nos livros de história do teatro e o maior conhecimento 

de seus autores.  

Os dramas considerados românticos que analisamos são: Antônio José ou O 

poeta e a Inquisição (1836), de Gonçalves de Magalhães, encenado durante longos 

anos pela Companhia de João de Caetano (1808-1863); Leonor de Mendonça 

(1846), de Gonçalves Dias (1823-1864), encenado, mas não muitas vezes na época, 

porém considerado uma obra prima, além de ter sido encenado em 1954, pelo 

Teatro Brasileiro de Comédia o TBC; Sangue Limpo (1861), de Paulo Eiró, tendo 

ganhado o concurso do Conservatório Dramático de São Paulo, apresentado no 

aniversário de D. Pedro II; e Gonzaga ou A Revolução de Minas (1866), de Castro 

Alves (1847-1971), encenado em Salvador e em São Paulo, em 1868 e 1869, muito 

bem recebido na época.  
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Não poderíamos deixar de trazer Martins Pena (1815-1847), autor brasileiro 

do período em foco, escritor de textos considerados românticos e por vezes 

melodramáticos, que, entretanto, não foram encenados como foram suas comédias 

de costumes que até hoje são conhecidas e representadas. Devido ser, como 

consta na historiografia teatral, uma das peças inaugurais da dramaturgia nacional. 

Nesta pesquisa analisaremos O Juiz de Paz na Roça (1838). 

Estudaremos também o que se chamou escola realista no teatro brasileiro. 

Segundo João Roberto Faria (1993), seria a produção dramática entre 1855 e 1865 

que foi marcada pela escola realista de inspiração francesa, sobretudo, pelos 

dramas de Alexandre Dumas Filho, Émile Augier, entre outros. Essa dramaturgia, 

devido aos figurinos, foi também nomeada “drama de casaca”. Suas peças eram 

definidas como de tese para discutir e defender os interesses e a superioridade da 

burguesia. Tratavam questões relativas à família, ao casamento, ao dinheiro e à 

prostituição. Surgido como oposição ao romântico, o teatro realista propunha uma 

nova maneira de escrever peças, de interpretar e encenar para romper com os 

exageros do teatro romântico. O objetivo era ser mais natural, como se fosse um 

daguerreótipo, ou seja, uma fotografia que retratasse a realidade, mas do ponto de 

vista da moral burguesa. 

 As peças que são identificadas como realistas mais significativas e encenadas 

que iremos abordar são: O Demônio Familiar (1857) de José de Alencar (1829-1877) 

que, segundo Faria (1993) foi a peça divisor de águas do romantismo para o 

realismo; Cancros Sociais (1865), de Maria Angélica Ribeiro, que foi encenada e 

muito elogiada, inclusive por Machado de Assis que, além de romancista, 

dramaturgo, era também o grande crítico teatral do momento. A princípio, tínhamos 

o intuito de analisar também Luxo e Vaidade (1860) de Joaquim Manuel Macedo 

(1820-1882), um dos maiores sucessos do Teatro Ginásio Dramático; Mineiros da 

Desgraça (1861), peça de muita repercussão de Quintino Bocaiúva (1836-1912); 

História de uma Moça Rica (1861) de Pinheiro de Guimarães (1832-1877), com 22 

apresentações seguidas; e O caminho da Porta (1862) de Machado de Assis.  Mas 

não foi possível devido ao tempo reduzido que tínhamos para a dissertação de 

mestrado. No entanto, todas as peças foram lidas e estudadas no contexto desta 

dissertação. 
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 Segundo Faria (2001) e Prado (2008), após o teatro realista seguiu-se o drama 

naturalista. Peter Szondi (2001) apresenta o Naturalismo como o início da crise do 

drama, considerando que a forma tradicional dramática era esteticamente fechada e 

burguesa. Com o Naturalismo o teatro começava a se abrir, representando não 

apenas o ponto de vista da burguesia, mas também de outras classes. Émile Zola 

(1840-1902) havia elaborado sua teoria a respeito do que viria a ser o Naturalismo 

em teatro no seu livro O romance experimental e o Naturalismo no teatro, de 1880, 

buscando uma suposta ciência na literatura, ciência essa que pudesse substituir a 

fatalidade romântica pela hereditariedade, ou seja, representar o ser humano a partir 

das condições fisiológicas, determinados pela raça, pelo meio, pela época. Nessa 

abordagem o artista deveria ser um observador da natureza. De um modo geral, no 

Naturalismo as mulheres são vistas pelo viés do histerismo e o ser humano 

governado pelo seu temperamento, vítima de si mesmo, sendo todas essas 

concepções do ponto de vista de hoje bastante problemáticas.  

Segundo Prado (2008), no Brasil desse período da escola naturalista, não 

tivemos grande produção dramática nacional, tendo em Aluísio de Azevedo (1857-

1913) a figura mais emblemática, também através de seus romances. De fato, o 

recurso da adaptação de romances era utilizado frequentemente, como, por 

exemplo, em O Mulato (1884). No entanto, a adaptação desta peça não se encontra 

mais na íntegra. Por isso, nos ateremos à peça O Caboclo (1886) do mesmo autor, 

escrita em coautoria com Emílio Rouède (1848-1908), e encenada em 1886.  

Era nosso intuito, devido à importância na história do teatro nacional, analisar 

também outras três peças que não estavam definidas dentro desse movimento 

naturalista, mas que foram encenadas e escritas no período. São elas: A Capital 

Federal (1873) de Arthur Azevedo; Como se Fazia um Deputado (1882) de França 

Júnior; e, ainda, uma outra peça não tão famosa, com pouca repercussão e que 

depois foi esquecida: O Voto Feminino (1890) de Josephine Azevedo. Dentro desse 

contexto bastante restrito para mulheres, foi uma exceção que teria sido importante 

considerar, mas não conseguimos devido às limitações do tempo. No entanto, todas 

essas peças foram lidas e estudadas durante a preparação da escrita da 

dissertação.  

No primeiro capítulo buscamos trazer uma breve exposição do contexto 

histórico brasileiro desde a independência em 1822 até 1888, para descrever as 
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condições da produção teatral a partir da censura e o controle policial no teatro da 

época. Foram atrelados ao medo da classe dominante branca de uma revolta negra 

e que se efetivou também na negação da liberdade de expressão artística naquele 

império que negava a cidadania e o cultivo da República, ou até mesmo sinais 

minimamente razoáveis da moderna sociedade capitalista que nascia no mundo 

ocidental. No segundo capítulo expusemos algumas concepções iniciais sobre o 

drama e o drama no Brasil. Nele discutimos o conceito de romantismo e suas 

possíveis vertentes estéticas: o melodrama, o drama histórico, em voga no século 

XIX, o Realismo, o Naturalismo e suas respectivas origens, bem como tais conceitos 

se adaptaram à particularidade brasileira. Isto uma vez que o Brasil imperial 

latifundiário, exportador e escravocrata mantinha-se aquém da modernidade 

capitalista europeia. Por fim, realizamos a análise de oito peças teatrais de modo a 

mostrar qual a concepção de drama nelas.  

A metodologia assumida consistiu no levantamento de bibliografia teórica, 

crítica, historiográfica e dramatúrgica para discutir e definir os conceitos drama, 

melodrama, drama romântico, drama realista, drama naturalista, drama moderno, 

drama épico e teatro pós-dramático. Houve também um levantamento de bibliografia 

teórica, crítica e historiográfica do Brasil colonial e sua dimensão política, decisiva na 

importação da estética teatral brasileira. Para a leitura e análise das peças teatrais 

da história do drama nacional, partimos de perguntas norteadoras para compreender 

a formação do drama nacional e sua estética. As perguntas não foram 

necessariamente seguidas sempre na mesma ordem, porém procuram ajudar na 

compreensão do contexto histórico das peças, de sua recepção, construção e 

temas, bem com a possibilidade ou não de enquadrá-las dentro dos conceitos 

europeus importados e reduzidos como escolas (drama romântico, realista, 

naturalista). 

As perguntas são: a peça foi apresentada? Como foi a recepção? Qual é o 

tema, as temáticas da peça? Existe um conflito? Qual o conflito? Entre quem? 

Antagonistas e protagonistas; qual é sua estética/estrutura dramática? A peça é 

composta apenas de diálogos, há ações silenciosas, e quais são elas; há a 

introdução da narração ou todo o texto é de ações e diálogos presentes; Qual é a 

ação da peça, seu enredo, ou seja, os principais acontecimentos e resultados 

(destinos)? Em que época e lugar se passa? Abrange uma só classe social ou mais 
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de uma, quais? Quais são as personagens a que classe pertencem, gênero, raça, 

idade, em que situação se encontram no início da peça, como é seu caráter, o que é 

se transforma em seu caráter e situação de vida do início ao fim da peça, qual o 

destino de cada um. Há heróis e malvados? Quais as forças subjetivas, as paixões, 

que movem as personagens são apenas subjetivas ou são também objetivas, quer 

dizer, forças sociais que movem também um conjunto de seres humanos, e não 

apenas a personagem em questão; qual a tendência/o partido (perspectiva da 

obra)? 

Com base nisso, realizamos uma mediação e comparação das perspectivas 

políticas e ideológicas intrínsecas aos debates estéticos nas diferentes peças, uma 

análise do contexto histórico e político do período em questão e, finalmente, as 

considerações necessárias sobre antagonismos sociais e a particularidade 

brasileira.  
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CAPÍTULO I: UM CONFLITO CHAMADO BRASIL 

1.1 Contexto histórico (1822-1888) 

 

Apresentar o Brasil do século XIX exige lembrarmos que o país como o vemos 

hoje ainda não existia. A partir da Independência em 1822, a ex-colônia tinha poucos 

núcleos urbanos, escassa comunicação interna e um imenso território ainda a ser 

conhecido, e a noção do nacional estava ainda para ser construída. Nossa reflexão 

neste capítulo recai, portanto, sobre a particularidade histórica do Brasil e a natureza 

do gênero drama nascido nesse contexto histórico, especificamente entre 1838 e 

1886. 

 Visamos de uma maneira sintética trazer para este trabalho o elemento 

histórico central dos conflitos apontado por Clóvis Moura (1994), em especial os 

existentes entre senhores e escravizados que, por muitas vezes, foram e são 

negados como conflitos de classe. Essa dimensão nos interessa à medida que 

nosso objeto é o drama e, como tal, o gênero próprio do conflito social.  

O cenário brasileiro que abordaremos se inicia no período pós-independência, 

no qual havia no Brasil uma população majoritariamente africana escravizada, como 

ilustra Emília Viotti (1989): entre 1.300.000 brancos viviam quase 4.000.000 

mestiços, escravizados e negros livres, esses impedidos de viver a sua humanidade. 

 Comparativamente, a França, a Inglaterra, a Espanha, e Portugal já eram 

estados-nações. Os Estados Unidos da América do Norte já eram uma república 

federativa, como também o eram as repúblicas latino-americanas vizinhas. O Brasil 

emergia da condição de colônia para a de um império de natureza absolutista em 

um momento em que os absolutismos europeus estavam sendo postos em xeque no 

bojo da revolução de 1789 na França. Esse é um nó histórico que pode trazer luz a 

uma condição particular do desenvolvimento cultural e artístico que temos em tela.  

Clovis Moura (1994), ao estudar a escravidão no Brasil, a divide em duas 

fases: a do escravismo pleno e a do escravismo tardio. No primeiro longo período de 

1560 a 1850: 

(...) o aparelho administrativo montado na colônia tinha por dupla 
finalidade: defender os interesses da coroa e garantir a segurança dos 
senhores da insurgência negra escrava, que se mostrava dinâmica e 
constante nessa fase do modo de produção escravista (escravismo pleno). 
(MOURA, 1994, p.20) 
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 O abafamento do conflito social gerado pela escravização durou toda primeira 

fase da escravidão em defesa do rei e da classe senhorial. Tratava-se de um 

verdadeiro corpo a corpo com os senhores e as autoridades, afirma Moura (1994). O 

século XIX foi marcado por intensas disputas políticas e sociais, determinantes para 

os rumos do Brasil. As pressões políticas e econômicas vindas de fora eram vividas 

pela colônia e influenciavam diretamente as pressões internas. Forte elemento 

gerador de mudança foi a vinda da família real em 1808 para o Rio de Janeiro: 

A vinda da Corte deriva do conjunto de circunstâncias que assinalam 
o agitado momento que então atravessa a Europa. Mas, em última análise, 
representa muito mais uma hábil manobra da diplomacia britânica. A 
situação anormal do Velho Mundo, presa das convulsões que sobre ele 
desencadeará a Revolução Francesa de 89, não foi senão a arma de que 
utilizou a Inglaterra para completar a sua já tradicional política de absorção 
econômica do pequeno Reino lusitano. (PRADO, 1963, p. 43) 

 

Tendo a Inglaterra conseguido o que queria de Portugal, a chegada da corte no 

Brasil permitiu também um investimento na vida cultural, o desenvolvimento da 

imprensa, construção de casas de ópera, teatro e etc. Sabemos, como afirmam 

Miriam Garcia Mendes (1982) e Mario Cacciaglia (1986) que no século XVIII havia 

muitos atores ou artistas negros no teatro (não sabemos se livres ou não) montando 

dramaturgias europeias aqui. Mas estes artistas perderam espaço e mesmo valor 

social a partir da chegada da corte no Rio de Janeiro quando se começou a valorizar 

o teatro, além de no período pós-independência terem perdido espaço de atuação 

teatral neste momento de início da construção de um Brasil supostamente nacional.  

De acordo com as determinações apreendidas por Caio Prado Júnior (1963), 

percebemos como os interesses externos ao Brasil colonizado determinaram 

caminhos políticos, além do surgimento dos intensos conflitos que ocorriam 

internamente: 

São todas estas contradições e oposições que deflagram quando a 
colônia é abalada pela revolução constitucional. O país entra em ebulição, e 
são grandes movimentos de massa que provocam ou acompanham a 
derrubada dos governos locais das diferentes capitanias, a sua substituição 
por juntas eleitas e a implantação do regime constitucional no Brasil 
(PRADO, 1963, p. 47). 

 

A partida às pressas e a contragosto para Portugal de D. João VI, em 1821, foi 

determinada pela pressão política inspirada pelas revoluções liberais que explodiam 

em diversos países da Europa; inspiração que interessava, ainda que de maneira 

diferente, a setores liberais brasileiros. A “revolução do Porto”, exigente de uma 
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constituição nos moldes da Constituição Espanhola1, de modelo liberal, patrocinava 

a volta do Rei a Portugal. O imperador partiu e deixou seu filho Pedro, tornado Pedro 

I, como imperador do Brasil, inaugurando um período que seria marcado de um lado 

por conservadores e de outro por liberais. Foi neste contexto político que o príncipe 

regente recusou os pedidos de Lisboa para abandonar o Brasil, atendendo, por outro 

lado, aos pedidos do Senado da Câmara do Rio de Janeiro. Perante esse contexto, 

é importante trazer à tona o que significava o liberalismo enquanto ideologia na 

Europa: 

Na Europa, o liberalismo foi originalmente uma ideologia burguesa, 
vinculada ao desenvolvimento do capitalismo e à crise do mundo senhorial. 
As noções liberais surgiram das lutas da burguesia contra os abusos da 
autoridade real, os privilégios do clero e da nobreza, os monopólios que 
inibiam a produção, a circulação, o comércio e o trabalho livre. Na luta 
contra o absolutismo, os liberais defenderam a teoria do contrato social, 
afirmaram a soberania do povo e a supremacia da lei, e lutaram pela divisão 
de poderes e pelas formas representativas de governo. Para destruir os 
privilégios corporativos, converteram em direitos universais a liberdade, a 
igualdade perante a lei e o direito de propriedade. Aos regulamentos que 
inibiam o comércio e a produção opusera a liberdade de comércio e de 
trabalho. (VIOTTI, 2010, p. 134-135) 

 

De um lado temos essa ideologia europeia, por outro, temos o Brasil e a sua 

peculiar relação com o Liberalismo. Estranha relação entre uma ex-colônia ainda 

escravista transformada em império e imersa em um modelo econômico e político 

liberal nascido das lutas burguesas europeias contra impérios absolutistas. Condição 

que gerava políticos liberais, mas tementes das lutas do povo e ao mesmo tempo 

tementes do Absolutismo. Não havia ainda uma burguesia constituída, eram homens 

que tinham seus interesses na economia escravista de exportação e importação. O 

Liberalismo consistia em uma luta no interior dos segmentos coloniais, já que os 

senhores de escravizados e administradores locais eram, de início, representantes 

do Colonialismo. Depois, com a vinda da família real, começavam a vislumbrar certa 

autonomia, mas sem romper com os fundamentos coloniais (escravidão, produção 

extrativista de plantation para exportação e as características débeis de sua 

condição ricos proprietários): 

Quando os proprietários de terras, o clero, os comerciantes e os 
funcionários até então comprometidos com o sistema colonial se 
antagonizaram com o sistema, os princípios liberais apareceram como 
justificativa teórica dos movimentos revolucionários em prol da emancipação 
política do país. (VIOTTI, 2010, p. 138). 

 
1 VIOTTI, Emília. Da Monarquia à República. São Paulo: UNESP, 2010. 
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A Independência surge nesse bojo em 1822, com o objetivo principal de libertar 

a colônia, sem romper com a escravatura e a economia dos latifundiários que 

optaram por manter o Império, ainda que disputassem o poder com o imperador 

durante muitos anos: 

Convergiram para o príncipe aspirações as mais contraditórias. Para 
os portugueses, ele representava a possibilidade de manter o Brasil unido a 
Portugal. Acreditavam eles que só a permanência do Príncipe no Brasil 
poderia evitar um movimento separatista. Os brasileiros que almejavam a 
Independência definitiva e total, mas temiam as agitações do povo. Para 
estes, o príncipe representava a possibilidade de realizar a independência 
sem alteração da ordem. (VIOTTI, 2010, p. 49) 

 

A Independência do Brasil serviu para a manutenção das classes já detentoras 

de poder, as quais mais temiam o povo do que o imperador. Manter o imperador era 

um interesse de Portugal e das elites. A monarquia constitucional era uma estratégia 

econômica e política que mais uma vez privilegiava os ricos, graças em especial 

pela abertura do comércio não restrito a Portugal. Foi um dos pontos mais 

importantes neste projeto conciliador, como salienta Caio Prado Júnior: 

Fez-se a independência praticamente à revelia do povo; e se isto lhe 
poupou sacrifícios, também afastou por completo sua participação na nova 
ordem política. A independência brasileira é fruto mais de uma classe que 
da nação tomada em conjunto. (PRADO, 1963, p. 50) 

 

Embora parte da população negra e pobre defendesse a independência ou até 

mesmo uma constituição, os objetivos eram diferentes, pois realmente ansiavam por 

liberdade, por igualdade, pelo direito de serem cidadãos. Mas o resultado beneficiou 

apenas os já poucos privilegiados, mantendo-os como cidadãos e expulsando dessa 

condição o grande número de escravizados, indígenas, mulheres e mesmo a 

população livre e pobre. Diante desse particular quadro histórico de uma 

descolonização interrompida e inconclusa que conquistou a independência sem 

romper com a escravidão, os cidadãos brancos passaram de portugueses da 

América a brasileiros e iniciaram a busca por uma identidade nacional, que não se 

identificava com as classes trabalhadoras locais. Iniciava-se aí um tipo estranho de 

nacionalismo antinacional. Nesse período temos o surgimento do drama nacional 

marcado pelas peças Juiz de Paz da Roça de Martins Pena e Antônio José ou o 

Poeta e a inquisição de Gonçalves de Magalhães ambas apresentadas em 1838.  

A independência e o reinado de Pedro I não superaram ou resolveram os 

entraves sociais e econômicos herdados do longo período colonial. Conforme 

aponta Emília Viotti (2010), a minoria branca latifundiária e escravocrata “disputaria 
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ao imperador o privilégio de dirigir a nação”. Sob pressão interna e externa, Pedro I 

abdicou do trono e deixou seu filho de cinco anos de idade para administrar o 

Império, “as tradicionais estruturas de produção” e as “formas de controle político” 

sobreviveram. (VIOTTI, 2010, p.60) Em meio a tais sobrevivências, mesmo após 

Pedro II assumir com 14 anos seu reinado, o Brasil passou pelo período regencial 

marcado por revoltas populares que faziam temer a classe dominante.  

A segunda fase do escravismo, conforme defende Moura, é nomeada 

escravismo tardio (1850-1888) e tem como marca fundamental a proibição do tráfico 

internacional de escravizados sob a lei Eusébio de Queiroz.  

Somente com a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico 
internacional concretamente surgirá o embrião de uma burguesia 
epidérmica que nasce muito tarde como classe e que não e que não poderá 
desempenhar aquelas funções dinamizadoras atribuídas a uma burguesia 
clássica nos moldes europeus. (MOURA, 1994, p.47) 

 

A partir dessa lei o escravismo entra em crise, razão pela qual Moura a nomeia 

como escravismo tardio, revelando também como as mudanças globais determinam 

a organização política e econômica brasileira. É nesse contexto que o Brasil 

importou o que ficou conhecido como realismo teatral, o qual abordaremos mais 

adiante, apontando sua influência francesa. Como particularidade histórica brasileira 

em especial no século XIX 

Essa burguesia que se inicia no segundo e último período do 
escravismo era uma burguesia auxiliar, condicionada, dependente, 
apêndice e colaboradora dos interesses dos compradores, vendedores ou 
investidores da nova Metrópole: a Inglaterra. Os seus espaços econômicos, 
sociais e culturais, já estavam tomados, as iniciativas pioneiras e 
acumuladoras de capitais já haviam sido ocupadas e funcionavam 
independente da sua liderança. Passou, a partir daí, a ser uma burguesia 
subalterna, que desempenharia funções caudatárias, porém, jamais 
assumiria o seu papel social e político de transformadora de uma nova 
etapa histórica da nossa sociedade através de uma proposta de nova 
ordenação social. (MOURA, 1994, p.47) 

 

Havia, portanto, um cenário político conservador e senhorial, no qual o caminho 

do drama, gênero artístico que se desenvolveu em território brasileiro nessa época, 

estava conectado ao romantismo transplantado para cá. Mesmo que isso tivesse 

condições diferentes para esse desenvolvimento, pois o romantismo, movimento 

originado na Europa pós-revolução francesa, era conectado ao processo 

sociopolítico particular europeu. Não devemos pensar nesta forma de expressão 

artística, sem pensar nas condições reais existentes para o desenvolvimento de tal 

movimento. Importante dizer que o drama em si é oriundo de um determinado 
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período histórico quando começava a surgir um antagonismo social específico 

(LUKÁCS, 2011). O drama é a figuração desses conflitos sociais, enquanto o drama 

romântico era uma vertente ideológica do gênero drama, cuja definição iremos 

aprofundar mais adiante.  

Assim, os debates e as concepções estéticas do teatro no Brasil do século XIX 

nos levaram a trazer à tona os contextos estrangeiros essenciais para a apreensão 

desses momentos históricos, ainda mais por se tratar de uma recente “ex-colônia”. 

Assim sendo, o Brasil era um país em formação que se forja ideológica, política e 

esteticamente sob o comando e a lógica de outros países e, ainda para complicar, 

sob a forma de um império – condição notável em um período histórico no qual 

monarquias imperiais já tinham sido enfrentadas pela queda da Bastilha francesa em 

1789, conforme já apontamos. Tornando-se uma espécie de anomalia histórica 

como afirma Skidmore: 

Em 1865 o Brasil constituía uma anomalia política nas Américas: um 
Império com uma monarquia hereditária. Enquanto os hispano-americanos 
haviam lutado para apagar todos os traços da administração espanhola, os 
brasileiros marcharam para a independência sob a bandeira real de 
Bragança, combatendo o restante da realeza portuguesa. O Brasil 
distinguia-se também como uma anomalia social e econômica: uma 
economia essencialmente agrícola que continuava a tolerar a escravidão, 
apesar do fim do tráfico negreiro em 1850. Tanto as tradicionais lavouras de 
cana de açúcar no Norte quanto os novos cafezais no Sul, em rápida 
expansão, eram alimentados pelo trabalho escravo. (SKIDMORE, 2012, 
p.37) 

 

A anomalia que Skidmore identifica no Brasil é muito peculiar em relação a 

outros países que se desenvolveram de maneira tradicional. As adequações que o 

país fazia aos pensamentos, formas políticas, econômicas, filosóficas e culturais lhe 

davam sua particularidade histórica. Nesse contexto de anomalia, as influências 

francesas são determinantes, porque o romantismo francês foi um movimento que 

surgiu contra o pensamento iluminista. O Brasil dentro de sua particularidade irá 

também aderir esses debates.  

Segundo Jorge Grespan (2003), o Iluminismo francês com a defesa da 

racionalidade provocou um diferente olhar para o mundo. Até mesmo a noção de 

história que temos hoje surgiu ao longo do século XVIII e foi alicerce teórico-prático 

para as profundas mudanças trazidas pela queda da centenária monarquia francesa. 

O pensamento iluminista deu assim base para a Revolução Francesa (1789-1799). 

Havia então uma burguesia revolucionária que derrubou o absolutismo em prol da 
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liberdade, igualdade e fraternidade burguesas, ainda que não reconhecesse, 

portanto, todos como efetivamente iguais.  

Fato é que mobilizou em diversos cantos do mundo forças conservadoras que 

se preveniram contra revoluções dessa natureza – tal como contra a revolução em 

São Domingos (1791-1804), hoje o Haiti. A revolução em São Domingos é 

fundamental para apreendermos o pensamento político brasileiro desse período que 

estudamos, pois se trata, como destaca João Paulo Pimenta (2012), de uma 

revolução feita por vitoriosos que, tomando o poder dos colonizadores, se tornaram 

livres. São Domingos foi considerado pela Coroa portuguesa escravista e 

monarquista um mau exemplo que deveria ser radicalmente impedido de se 

expandir.  

Outro estudo que reconhece a Revolução Haitiana como marco político 

determinante no Brasil devemos a Marcos Morel. Sobre o haitianismo ele diz:  

Em primeiro lugar, cronologicamente, foi uma expressão de época. 
Haitianismo (e seus derivados) tinha sentido acusatório e fazia parte da 
lógica de medo e ocultação: a palavra passou a existir no Brasil no ano 
marcante de 1831, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro, e não era 
inocente. Antes do vocábulo, tais inculpações já existiam. Embora repetido 
à exaustão na imprensa, no Parlamento, em conversas particulares e até 
em processos judiciais, o termo não chegou a frequentar dicionários. Tinha 
característica pejorativa: indicava o incitamento à rebelião de escravizados, 
apontava uma iminente ação destruidora e violenta da ordem social e 
política, de conotações raciais, visando desqualificar adversários, em 
geral, inocentes de tais acusações. Associava automaticamente 
republicanismo, antirracismo, crítica da escravidão e abolicionismo, na 
intenção de enfraquecê-los. Ou seja, pode-se dizer que, nesta linha, 
haitianismo tinha uma acepção antihaitianista, paradoxalmente. Assumir 
explicitamente a condição de haitianista no Brasil da primeira metade do 
século XIX era um crime hediondo, pelas leis e pelos costumes 
predominantes. Ou seja: ainda que favoráveis a aspectos da Revolução do 
Haiti, os protagonistas não assumiam tal denominação derivativa, salvo 
exceções. Não deixa de ser instigante perceber que os mais intensos 
rumores fantasmagóricos deste gênero surgiram em duas províncias (Bahia 
e Rio de Janeiro, cf. Parte IV), cujos proprietários de terras e escravizados 
estavam entre os mais beneficiados pela ruína da colônia de São Domingos 
que gerou um crescimento da produção agrícola em outras áreas 
escravistas. Tais proprietários, portanto, tinham interesse em espalhar os 
rumores que amedrontavam para intimidar, como repressão preventiva e, 
assim, evitar que tais movimentos “haitianistas” ocorressem no Brasil. 
(MOREL, 2017, p.31-32) 

 

A Revolução do Haiti era bem conhecida no Brasil entre as elites intelectuais e 

políticas, numa paradoxal mistura de discussão e ocultação. E não apenas entre 

elas. (MOREL, 2017, p. 38). Segundo Morel (2017), antes mesmo da imprensa se 

firmar no Brasil, as notícias de forma oral corriam entre os não letrados, entre negros 

livres e não livres. Acontece que como bem explicita este autor, ainda que 
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tivéssemos alguns poucos intelectuais interessados de maneira “positiva” na 

Revolução Haitiana, que culminou na independência do país, na abolição da 

escravatura protagonizada pelos próprios trabalhadores negros escravizados, no 

Brasil a negação deste evento e as políticas de conservação da escravidão foram 

fortemente determinantes e constituíram os caminhos políticos através do medo de 

uma revolução “negra”2. 

Dito isso, encontramos na obra de Nelson Werneck Sodré (1911-1999), em 

Síntese da literatura brasileira, de 1980, uma reflexão crítica na qual destaca e 

problematiza a característica colonial brasileira em que há a importação das ideias 

estrangeiras, mas não as condições objetivas materiais de onde emergiu tal ideia ou 

propositura. No entanto, sabemos que as relações entre os países colonizados e  as 

metrópoles são relações de retroalimentação, ainda que as condições materiais 

sejam diferentes, é isso que dá a dimensão particular entre elas e que por mais que 

ideias assumidas não surjam na colônia ou ex-colônia, também a representam de 

alguma maneira, como é apresentado no debate sobre As Ideias estão no 

lugar(1976).    

Diante deste quadro de Brasil, que não era mais colônia, mas que guardava 

todos os resquícios coloniais, Florestan Fernandes (1920-1995) explicita:  

Pelo que vimos, com a emancipação nacional, a economia colonial 
não entra em colapso. Para que isso acontecesse, de imediato ou 
posteriormente, seria necessário que os escravizados, os libertos e os 
vários setores da população pobre livre estivessem envolvidos, em massa, 
no processo de descolonização. O que entra em crise, portanto, é a parte 
política do antigo sistema colonial, que prendia e subordinava a Colônia à 
dominação colonial metropolitana. O resto desse sistema apenas se 
redefine, com a monopolização das funções administrativas, legais e 
políticas da Coroa pela aristocracia agrária e os estamentos de que esta 
dependia para controlar o Estado senhorial e escravista. (FERNANDES, 
2010, p.43) 

 
A economia brasileira era marcada e garantida pelo trabalho do africano 

escravizado, que formava a maior parte da população, sendo ela a própria 

mercadoria de acumulação de capital. Ou seja, essa forma de produção escravista 

era o que consolidava as relações sociais nesse país em construção. Todo medo 

dos senhores dominantes vinha dessa dependência da exploração do trabalho 

 
2 AZEVEDO, Célia Maria Marinho. “Onda Negra Medo Branco: O Negro no Imaginário das 

Elites Século XIX”. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
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escravizado e de todo esse contexto de revides marcados pelas lutas sociais e 

assim, como destaca Moura (2014), havia diversos movimentos de resistência: 

Havia uma conjuntura que favorecia as lutas contra o governo. Os 
farrapos levantaram-se no Rio Grande do Sul (1835), em Pernambuco os 
escravos levantavam-se nas fazendas, assassinando feitores; no Pará, em 
1833, os cabanos se revoltaram contra a prepotência imperial. Na época em 
que se verificaram as revoltas dos escravos baianos, no Leão do Norte já 
estavam sendo aglutinadas as forças que liderariam a Revolução Praieira. A 
Balaiada, no Maranhão, em 1838, será uma continuação desse estado geral 
de coisas. A situação era francamente favorável às insurreições e os 
escravos souberam aproveitá-la. As lutas ascenderiam a tal nível que o 
governo imperial amedrontado e vendo o que significaria o aumento 
ininterrupto do número de escravos, proibiu, em 1850, definitivamente, a 
entrada de africanos no país, extinguindo o tráfico. (MOURA, 2014, p. 233) 

 

Os quilombos, insurreições e levantes ocorriam aos montes, sempre onde 

houvesse trabalho servil havia conflitos: 

O quilombo foi incontestavelmente, a unidade básica de resistência 
do escravo, pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer 
região em que existisse escravidão lá se encontrava ele como elemento de 
desgaste do regime servil. (MOURA, 2014, p.163) 

 

Os conflitos sociais estavam dados, as contradições estavam à luz do dia, o 

quilombo talvez seja o maior exemplo de luta de todos. Já na política dos homens 

livres havia os partidos conservadores e liberais que, até a segunda metade do 

século (de um modo mais geral), se uniam e conciliavam interesses. Essas etiquetas 

(liberal e conservador) não significavam diferenças reais, sendo que a diferença não 

era ideológica e sim consistia em interesses de facções, defendidas por famílias 

diferentes com seus interesses particulares. Por vezes liberais apoiavam causas 

conservadoras, ou vice-versa, como afirma Viotti (2010). No entanto, veremos nas 

análises das peças como aparece ou não o reflexo dessa realidade imperial.  

Nesse panorama histórico do século XIX não podemos deixar de mencionar a 

Guerra do Paraguai (1864) como um ponto decisivo desses conflitos: 

A guerra afetou em proporções muito grandes todas as formas e 
níveis de atividades da vida nacional (trabalho, indústria, comércio, política) 
e consequentemente as relações escravistas que já vinham se deteriorando 
desde 1850 conforme já vimos; essas relações irão se deteriorar ainda mais 
com o conflito. Mas, antes do seu início, a situação financeira do Império era 
problemática; tendo em 1864 sido atingida por uma das crises mais 
pronunciadas, levando a que o pânico tomasse conta da estrutura bancária 
e comercial. (MOURA, 1994, p.90) 

 

O escravizado negro é que fora obrigado em sua maioria a ser soldado. 

Morreram em torno de 90 mil escravizados, os que não foram obrigados, iam 

voluntários com a promessa da liberdade. Nesse momento o discurso patriótico 
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ganha força para desmobilizar o debate abolicionista que vinha crescente, era 

prometido como prêmio de guerra que teriam a liberdade, o que não ocorreu de fato. 

Segundo Moura:  

Neste episódio a ideologia do branqueamento funcionou de modo 
dinâmico, procurando reestruturar e reordenar etnicamente a nossa 
sociedade através de uma política seletiva e racista na qual os membros 
dessas elites brancas somente participavam do conflito (quando 
participavam) nos seus níveis deliberantes: postos de comando. Enquanto 
isso a plebe e os escravos negros formavam o grosso da tropa que iam 
matar ou morrer nos campos paraguaios. (MOURA, 1994, p.95) 

 

Tudo isso para podermos ilustrar o contexto histórico em que emanaram 

diversos autores e peças teatrais da nossa dramaturgia. Momento este também em 

que liberais e conservadores se uniram para derrotar as revoltas e os levantes 

populares e esse é um aspecto central na condução do nosso debate estético.  

 Ao fim do século, essas diferenças ideológicas (liberais x conservadores) 

ficaram mais evidentes, surgindo delas o Partido Republicano. Mas ele também 

permaneceu sem avançar na direção da configuração nacional de sua população ou 

em direção à superação do trabalho escravo. Esses debates e conflitos de 

interesses acabaram por postergar até 1888 o fim da escravização. Tanto o período 

regencial (1831-1840), como o reinado de Pedro II (1840-1889) configuraram um 

período marcante.  

O movimento abolicionista começou a surgir de maneira organizada após a 

interrupção do tráfico internacional de escravizados. Numa primeira fase ele luta 

sozinho, até quando começou a ser visto por uma ótica liberal, surgindo as 

manifestações também de homens brancos, humanistas, emancipacionistas que 

visavam discutir a substituição do trabalho escravizado pelo livre:  

Desde o seu início, o movimento abolicionista trazia no seu bojo, de 
modo geral, duas alas: de um lado militavam aqueles que pertenciam à ala 
moderada do movimento, chefiada por Joaquim Nabuco; do outro estavam 
os mais radicais, como Silva Jardim, Luís Gama, Antônio Bento, Raul 
Pompéia e inúmeras mais. (MOURA, 2014, p. 93) 

 

Segundo Moura, a primeira ala tinha como figura central Nabuco que visava à 

abolição, mas sem a participação dos escravizados, pois isso seria como um tiro no 

pé da classe dominante, deixando os expostos ao ataque dos “selvagens”:  

A primeira ala dos abolicionistas tinha como método de reivindicação 
não a organização dos escravos, mas o trabalho de mostrar às classes 
dominantes do império os prejuízos morais da escravidão. Diziam que 
somente com a persuasão, através do choque de ideias e da racionalização 
da opinião pública, era possível fazer triunfar o abolicionismo. (MOURA, 
2014, pp. 93-94) 
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A segunda ala tinha como figura central Luiz Gama, ex-escravizado, 

responsável por milhares de alforrias. Seu pensamento era bastante divergente de 

Nabuco na medida em que um dos pontos defendidos por Gama era a autodefesa 

de um escravizado contra seu senhor, o que ele não identificava como crime, mas 

como legitima defesa. 

A outra ala – que poderemos chamar de radical - dirigia por sua vez 
atividades cotidianas mais para os próprios escravos do que para os 
entreveros jurídicos, organizando-os para que lutassem com as próprias 
forças contra o cativeiro. (MOURA, 2014, p.94) 

 

Identificamos, segundo Moura (2014), a diferença dentro do próprio movimento 

abolicionista. Além disso, havia também os conservadores que se opunham 

vorazmente à abolição, expressando assim os desejos dos fazendeiros latifundiários 

do Nordeste e dos donos das fazendas de café em São Paulo. Moura (2014) 

discorda daqueles que viram a abolição como revolução democrática burguesa, 

embora tenha havido a mudança do trabalho escravizado para o livre. Essa 

mudança não alterou qualitativamente a estrutura da sociedade brasileira, tendo sido 

substituído o senhor de escravizados pelo fazendeiro de café em São Paulo, 

enquanto no restante do Brasil mantiveram-se as oligarquias regionais, com base no 

monopólio da terra. Ainda mais porque esse processo não permitiu ao antigo 

escravizado uma participação significativa na sociedade. Ao contrário, o escravizado 

passou de coisa à coisa desprezível:  

O Brasil arcaico preservou os seus instrumentos de dominação, 
prestígio e exploração e o moderno foi absorvido pelas forças dinâmicas do 
imperialismo que também antecederam à Abolição na sua estratégia de 
dominação. (MOURA, 1994, p.103) 

 
Cabe-nos destacar ainda o estudo de Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997), 

Homens livres na ordem escravocrata. A autora ilustra o que era ser um homem livre 

e pobre dentro do escravismo e o que era ser um quase escravizado. O nível de 

miséria e pobreza em que viviam, determinava um alto grau de degradação humana. 

O foco da autora é a região do Vale da Paraíba, mas ela nos dá uma dimensão da 

sobrevida da violência como resultado da falta de condições materiais de 

sobrevivência à maioria da população e principalmente os antigos escravizados.  

A Lei Áurea, que pôs fim à escravidão em 1888, foi seguida pela instauração 

da República e pôs fim ao período imperial. Importante ressaltar que a Lei Áurea não 

resolveu os conflitos, ao contrário, os tornou ainda mais intensos.  
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A entrada particular do Brasil no cenário da modernidade através da criação da 

República, orientará o panorama cultural do período imperial, nos permitindo 

visualizar mais amplamente o terreno da criação do drama nacional: 

No entanto, segundo pensamos, a sua relevância numérica, o seu 
tempo de duração e a forma como a escravidão foi abolida no Brasil foram 
os elementos que determinaram a emergência do modelo de capitalismo 
dependente em que vivemos até hoje; estrangularam a possibilidade da 
formação de uma burguesia nacional nos moldes clássicos; permitiram a 
penetração do capital monopolista nos ramos mais dinâmicos e 
estrategicamente relevantes da nossa economia e reelaboraram uma 
ideologia reflexa das relações de produção escravistas: o racismo. 
(MOURA, 2014, p.42)  

 

O século XIX tem como desfecho o desenvolvimento das teorias racistas que 

pretendiam acentuar a dinâmica capitalista: 

A ideologia racista, por seu turno, será manipulada e entrará como 
componente do pensamento elaborado pelas classes dominantes na 
sociedade que sucedeu o escravismo. Foi a municiadora dos entraves 
criados através de mecanismos estratégicos que impediram a ascensão de 
grandes camadas oprimidas e marginalizadas. Esses mecanismos 
ideológicos (quer da classe senhorial, quer daquelas que a sucederam após 
a abolição) determinaram, em grande parte, o ethos da nação brasileira que 
emergiu do escravismo e, ao mesmo tempo estabeleceram os níveis de 
subordinação (econômica e extra econômica) das classes e dos segmentos 
que se formaram na ordenação dessa sociedade. (MOURA, 2014, p.42)  

 

O abolicionismo teve então uma diversidade de componentes ideológicos que o 

distanciam de uma revolução real e radical, pois, ao ser incorporado pelas classes 

dominantes contribuiu na manutenção dos lugares já então dados, tanto dos 

explorados como dos exploradores: 

Todo o racismo embutido na campanha abolicionista vem, então, à 
tona. Já não era mais acabar-se com a escravidão, mas enfatizar-se que os 
negros eram incapazes ou incapacitados para a nova etapa de 
desenvolvimentos do país. (MOURA, 1988, p. 79) 

 

O teatro irá caminhar junto a esses debates, sendo que o Naturalismo se insere 

nessa ideologia, biologicista e determinista, contribuindo para o fortalecimento da 

ideologia racista. Embora no Brasil, não sejam reconhecidos tantos autores do teatro 

naturalista, teremos adaptações dos romances naturalistas para o teatro, como é o 

caso de o Mulato (1881) de Aluísio Azevedo (1857-1913) romance adaptado pelo 

próprio autor para o teatro, peça que não chegou até nós, além de também 

adaptações de peças estrangeiras.  

1.2    Realidade, influências e limites  
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Segundo Paulo Sérgio Marchelli (2006), pouco mais de 80% da população era 

analfabeta até o fim do século XIX, um dado bastante importante ao pensarmos em 

literatura. Mas quando pensamos em teatro, esse não exige necessariamente o 

saber ler e escrever, o que pode ser uma exigência mais para os artistas que para o 

público. No teatro surgiram as proposituras teatrais do gênero drama, do drama 

romântico, melodrama, do drama histórico e da comédia de costumes, realismo e 

Naturalismo. 

Devemos mencionar para esse período de tentativas de modernizar a 

educação no país a “Missão” francesa, vinda ao Brasil em 1816, e a subsequente 

criação da Escola Real das Ciências, Artes e Ofícios, transformada, em 1826, na 

Imperial Academia e Escola de Belas-Artes no Rio de Janeiro:  

O auge da influência da cultura francesa no Brasil é atingido na 
segunda metade do século XIX, marcando nossa primeira literatura por 
duas vertentes que, embora teoricamente excludentes, passam a coexistir: 
por um lado, um cabedal erudito de fortes cores neoclássicas; por outro 
lado, um romantismo (francês) em germe que se opunha à primeira 
tendência, e que ainda lançava seus primeiros alicerces na Europa. De fato, 
incorporada à formação cultural do Império, a presença concreta da cultura 
francesa se faz sentir nos trópicos, sobretudo, em meados de 1816, 
quando, com o objetivo de estimular o desenvolvimento das ciências e as 
artes, aporta a Missão Artística Francesa no Brasil, e se funda a primeira 
Academia de Arte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a 
vinda de artistas como Le Breton, Debret e Taunay. Sua atuação impulsiona 
o acesso e o ensino de língua francesa no Brasil. (JARDIM, 2016, p. 52). 

 

Temos ainda a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838, 

instituição que dialogava diretamente com os literatos brasileiros com a tomada de 

um ideal nativista. As expressões artísticas dos escravizados eram reprimidas, 

apesar de sua importância como artesãos na criação do nosso “barroco” – porém 

sem possibilidades de destaque além de sua participação nas obras. Havia apenas 

algumas figuras além dos mestres portugueses, nomeadamente Aleijadinho e 

Mestre Valentim – ambos os filhos de mestres portugueses. Ainda sabemos também 

da existência tanto das músicas, cantos de trabalho, danças e rituais etc., que 

poderiam ser considerados cênicos, não são considerados como tal na História do 

Teatro nacional. A população alforriada tinha manifestações que eram muito restritas 

ao interior das casas, embora atuassem também como artesãos. É sabido, como 

Clóvis Moura (2014) bem salienta, que eram diversas as reuniões que ocorriam 

entre eles. O teor dessas reuniões podia ser política e religiosa, mas não sabemos 

com certeza se também foram manifestações artísticas dramáticas. 
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É muito possível que quilombolas, nativos indígenas ou africanos escravizados 

fizessem teatro de uma maneira própria como já indicamos acima. Além disso, Vilma 

Arêas (1987) ao estudar Martins Pena como crítico e como dramaturgo, 

contextualizando o autor, mostra que tínhamos aí algumas manifestações artísticas 

de cunho popular como os teatrinhos de feira, teatro de maquinismo, misturas entre 

circo e teatro, teatros feitos nas igrejas que misturavam óperas e autos, além de 

alguns teatros particulares que talvez não tenham sido tão populares assim.  

Até o momento não nos foi possível realizar um estudo para salientar as 

diferenças culturais regionais. Reconhecemos, no entanto, que é de suma 

importância trazer esses elementos culturais próprios a alguns polos urbanos, como 

Manaus, Salvador, São Luiz, Rio de Janeiro e São Paulo para então termos uma 

visão menos generalizadora e mistificadora do Brasil do período. Sabemos da 

existência das congadas, dos maracatus e do bumba meu boi maranhense, que são 

encenações negras que dialogam com liturgias católicas portuguesas, mas a partir 

de uma cosmovisão africana.  

1.3  Medo, controle e censura no século XIX. 

 

O panorama em que se insere a dramaturgia nacional do século XIX está 

pautado, sobretudo no medo, controle e na moral imposta, nos conflitos sociais 

existentes que movimentam a dinâmica social e cultural.  

[...] havia uma conexão entre a insurgência escrava (quilombagem) e 
a legislação repressiva. Articulou-se uma legislação baseada na síndrome 
do medo criada pelos antagonismos estruturais do escravismo e que atingia 
a classe senhorial de forma a deformar-lhe o comportamento. As lutas dos 
escravizados foram um elemento de desgaste permanente. Como podemos 
ver, se as constantes lutas não chegaram ao nível modificador da estrutura, 
criando um novo modelo de ordenação social, foram, no entanto, um motivo 
de permanente desgaste do sistema. (MOURA, 1988, p.227) 

 

Também o estudo de Azevedo (1987) mostra como o medo dos senhores 

brancos de um possível levante negro, de escravizados ou não, pudesse se revoltar 

contra o modo de produção vigente, foi determinante na formação política e cultural 

do Brasil. Sendo assim, a autora nos dá elementos, para pensar o controle e a 

censura ao teatro nesse século XIX:  

Já para se alcançar este ideal era necessário partir de uma situação 
de ordem que controlasse a crise, evitando o desregramento da população 
e o caos total. Este período de ordem, de crise controlada ou contornada, 
exprimia-se pela ideia de passagem do velho Brasil, o Brasil colonial dos 
senhores de escravizados, para o novo Brasil, aquele em que as leis de 
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mercado regeriam, livremente e em igualdade de condições (jurídicas), as 
relações entre patrões e empregados. Esta passagem, ou transição, era 
concebida como um tempo ordeiro de superação gradativa dos graves 
problemas sócio raciais, em que um conjunto de táticas de controle e de 
disciplina seria aplicado a fim de se atingir no futuro o tão sonhado tempo 
de progresso. Nesse meio tempo esperava-se que o país pudesse 
preencher uma carência básica apontada por quase todos os autores já 
vistos até aqui: a nacionalidade. Para isso era preciso que se forjasse uma 
população plenamente identificada com a ideia de pátria, de sociedade 
brasileira, não só em termos de limites geográficos como principalmente no 
sentido de uma ética nacional. Contudo, a percepção de uma explosiva 
heterogenia sócio racial destaca-se como um considerável entrave no 
pensamento daqueles que almejavam transformar o país recém-
independente em nação. (AZEVEDO, 1987, p. 59-60) 

 

Além das condições socioeconômicas determinantes para as dramaturgas e 

dramaturgos brasileiros, tais como o saber ler e escrever, investimentos financeiros, 

condições de publicação e a própria condição socioeconômica deles, havia no 

Brasil, dentro da lógica exposta acima, uma censura exercida pelo Conservatório 

Dramático Brasileiro, instituição criada em 1843. Mas já antes de sua oficialização 

havia o papel do censor: 

As primeiras iniciativas de caráter censório que incidiram sobre o 
teatro no Brasil estiveram relacionadas à atuação da Intendência Geral de 
Polícia, criada pelo alvará de 10 de maio de 1808, no Rio de Janeiro, sede 
do Império Português na época. (GARCIA e SOUZA, 2019, p.49). 

 

Seu fim era controlar e moldar as produções artísticas brasileiras na construção 

de uma nação branca, conservadora: 

A censura teatral fez parte efetiva de um quadro mais amplo de ações 
postas em prática no Brasil, visando ao controle da circulação de ideias e 
valores numa sociedade com uma forte inclinação autoritária, dado seu 
histórico de formação social. (GARCIA: SOUZA, 2019, p.28) 

 

A existência da censura era uma contradição, ou, ao menos, deveria servir 

como base para pensar o limite das liberdades do gênio proclamado pelo teatro 

romântico, pois a existência do censor dramático era um limite. Pois o dramaturgo ou 

a dramaturga só podiam ir até onde era permitido, sendo a obra moldada não 

conforme suas ideias ou liberdade, mas conforme o permitido, o aceito. Isso 

colocava em questão uma real liberdade de criação.  

O ano de 1838, em que foram encenados os primeiros marcos da dramaturgia 

nacional, fazia parte de um período de imenso controle social por parte da regência, 

a fim de conter as manifestações sociais:  

Nos anos 1830, e em função da disseminação de agitações políticas 
durante período regencial, inúmeros decretos, avisos e editais foram 
baixados visando salvaguardar a ordem política vigente. Foi nesse período 
que, no ano de 1839, foi constituída uma comissão de censura, 
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composta por homens de letras, cuja função era auxiliar a Polícia no exame 
prévio das peças que seriam encenadas nos palcos fluminenses. (GARCIA 
e SOUZA, 2019, p.31). 

 

O controle das produções artísticas, que antes era realizado pela polícia, 

ganhou a participação de homens de letras que passaram a auxiliar a polícia no 

controle da ordem vigente:  

Todas as ações executadas para que as representações teatrais se 
mantivessem sob controle policial parecem não ter demonstrado a eficácia 
esperada, tanto que alguns avisos e decisões tiveram como destinatários os 
juízes de paz. Parte representativa das críticas ressaltava a inoperância 
desses juízes na inspeção das encenações e, em alguns casos, a 
extrapolação de suas ações no exercício de suas funções. Como 
decorrência dessa situação foi baixada uma decisão, em julho de 1837, 
determinando que se fizesse constar a todos os juízes de paz responsáveis 
pela inspeção das casas destinadas a representações teatrais em seus 
respectivos distritos, independentemente de serem elas pagas ou gratuitas, 
que exigissem dos seus diretores uma comunicação antecipada da “noite 
destinada para tal fim e o título da peça que tenha de ir à cena” (DECISÃO 
nº 331, 1861 apud GARCIA: SOUZA). 

 

Como já dito, o analfabetismo era preponderante na primeira metade do século 

XIX, e o teatro representava uma forma de comunicação imediata e coletiva (ainda 

que não incluísse os escravizados). Tudo indica que o público dos teatros “fechados” 

eram proprietários de terra, funcionários públicos, trabalhadores que talvez tivessem 

maior renda, e de pessoas que viriam a compor mais à frente a burguesia e a classe 

média brasileira. 

O teatro era um dos maiores alvos da censura, pois trazia em sua própria 

forma um elemento que poderia ser perigoso: 

Em função desse caráter de imediatismo e coletividade, a cena teatral 
passou a ser considerada um elemento de subversão e se transformou em 
alvo preferencial da censura ao longo do século XIX, que foi conjuntamente 
exercida pelo Conservatório e pela Polícia, nas suas duas fases de 
funcionamento e até o momento em que foi definitivamente extinta e a 
Polícia voltou a ser a única instância responsável pela censura teatral. 
(GARCIA: SOUZA, 2019, p.41) 

 

A censura no século XIX teve fases diferentes. Realizada inicialmente pela 

polícia, depois com a ajuda dos homens de letras, em 1843 com a criação do 

Conservatório Dramático que durou até 1864, depois novamente apenas pela 

polícia, e depois no contexto da reativação do Conservatório Dramático em 1871, 

durando até 1897. Se referindo ao primeiro momento da censura feita pela polícia e 

depois pelo conservatório, Garcia e Souza destacam a diferença: 

A primeira delas remetia a um ato que impedia, proibia e se 
exercia sobre as obras, ao passo que a segunda dizia respeito a um 
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compromisso com o “progresso” da sociedade, sendo 
exercida por meio das obras. (GARCIA e SOUZA, 2019, p. 53). 

 

Os elementos suscitados no manifesto romântico de Victor Hugo foram não por 

acaso a liberdade de criação e o gosto do gênio. Como já observamos, temos aqui 

um limite da realidade do drama no contexto do romantismo no Brasil (também na 

França havia a censura), ao menos no teatro, porque a censura nunca permitiu essa 

liberdade de criação, tendo sido censurada pela polícia com a chegada da corte, ou 

depois através da participação dos literatos, ou ainda com a criação do 

Conservatório Dramático Brasileiro (CDB): 

Dentre as pretensões do CDB estavam ainda a promoção de estudos 
dramáticos e o melhoramento da cena brasileira, a criação de uma escola 
de declamação e arte dramática para atores, bem como a de um jornal que 
divulgasse seus trabalhos, e o estabelecimento da crítica literária e 
linguística das composições em português que lhe fossem enviadas para 
exame. (GARCIA e SOUZA, 2019, p.56). 
 

Havia por parte dos literatos uma preocupação estética maior do que a da 

censura feita pela polícia, o que não quer dizer que não tenha havido o fito 

conservador, moralista e senhorial: 

O CDB foi concebido para ser uma associação de natureza literária, tal 
como consta na justificativa anexada ao documento de solicitação de 
aprovação enviado ao imperador:  
Senhor. A Arte Dramática é por certo uma das mais belas e das mais úteis e 
a necessidade de dar-lhe alguma direção no Brasil, que seja conducente 
aos fins a que se ela propõe na emenda dos costumes, na pureza da 
linguagem e na escola do bom gosto é tão óbvia que não carece de 
demonstração (GARCIA e SOUZA, 2019, p. 60). 

 
 Dada à oficialização do Conservatório Dramático em 1843, a primeira ação da 

instituição foi um concurso com temas específicos da história do Brasil, a fim de 

incentivar a literatura dramática com temas originais, tais como: 

[...]1-1531 – Prisão de Diogo Álvares Correa, o Caramuru, por Coutinho; 2) 
– 1595/1603 – Álvaro Rodrigues faz prisioneiros duas indígenas; uma morreu no 
cativeiro e restituindo à outra à liberdade ela se recusou: esta indígena cujo nome 
a história não se refere foi a medianeira por via de quem se alcançou a paz com 
os Aimorés e a sua catequização; 3) – 1641 – Amador Bueno de Ribeira 
proclamado rei em São Paulo quando chegou ao Brasil a notícia da Aclamação 
de D. João IV (GARCIA e SOUZA apud SOUZA, 2002, p. 154-155). 

 

A ausência de autonomia do Conservatório Dramático se tornou um problema 

entre seus membros e a polícia. Como demonstração de autoritarismo e controle 

saiam diversos decretos que pretendiam estabelecer os limites dos literatos e dar 

maior relevância ao papel da polícia:  

Os termos desse decreto, porém, deixavam claro que a avaliação da 
Polícia tinha um peso maior do que a conferida ao Conservatório, a ela 



37 
 

 

 

cabendo o veredicto final sobre o destino da obra. Ficava também previsto 
que nenhuma peça poderia ser anunciada em jornais ou cartazes sem que 
o chefe de Polícia fosse formalmente notificado, podendo o teatro ser 
fechado se cometesse tal infração (GARCIA e SOUZA apud SOUZA, 
DECRETO nº 425..., 1845). 

 

O critério policial era a defesa da moralidade, respeito à religião oficial do 

Império, o Catolicismo, e a manutenção da decência pública: 

As regras para o exercício da censura foram provisoriamente fixadas 
por esse mesmo regulamento e oficialmente definidas pelo decreto nº 425, 
de 19 de julho de 1845, o qual determinou que todas as peças previstas, 
para serem representadas nos teatros da Corte e das províncias, deveriam 
ser submetidas à censura prévia do Conservatório (GARCIA e SOUZA apud 
SOUZA, (DECRETO nº 425..., 1845).  

 

Esses decretos demonstram o clima de tensão na cena cultural, pois, ainda 

que uma peça estivesse liberada, ocorriam momentos em que a polícia impedia as 

reações do público quando este, enquanto assistia às peças, muitas vezes era 

surpreendido com baionetas. Por vezes, também eram censuradas as peças já 

liberadas devido às reações de quem assistia. 

João Roberto Faria (2019) traz à tona como o conservatório se relacionou com 

as dramaturgias que traziam como tema a escravidão e como muitas peças que 

traziam essa temática ou eram proibidas ou tinham de ser reformadas antes de ir à 

cena ainda na primeira fase do conservatório; tanto para peças estrangeiras como 

nacionais, o conservatório: 

Não admitia que fossem representadas peças que criticavam o tráfico 
ou a escravidão, considerada como instituição legal no país, e pautava-se 
por preconceitos raciais e sociais no julgamento de enredos como os de Le 
docteur noir e Le chevalier de Saint-Georges. Por outro lado, não se opunha 
a liberar peças que não questionavam diretamente a escravidão, como 

L’esclave Andréa. (FARIA, 2019, p. 17) 

 
No entanto, as produções nacionais eram aceitas em parte:  

Também as produções nacionais foram censuradas quando 
ofereciam uma visão da escravidão que poderia criar problemas para as 
autoridades ou suscitar alguma reação na plateia. E liberadas, quando não 
desafiavam os costumes ou quando eram consideradas inofensivas quanto 
ao alcance político. (FARIA, 2019, p. 17) 

 

Essa reflexão de Faria ilustra o caminho que o drama nacional fez à sombra 

também do que se era “permitido”, pois aqui a permissão tem a ver com o que cabia 

ao projeto da criação de uma nação. Vide como costumes a forma de exploração e 

relação escravista, que tem como cerne o projeto de nação a qual vínhamos até 
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então estabelecendo. Não se trata de algo solto, mas de uma forma de viver que já 

vinha estabelecida, determinada pelos interesses econômicos. 

 Dentro desse âmbito cultural, não podemos perder de vista os aspectos das 

construções subjetivas da população. O controle moral do povo oprimido era 

fundamental no projeto social de dominação que vinha se constituindo no Brasil do 

século XIX, impondo ideias dos senhores brancos proprietários. Esses interesses 

foram sintetizados num ideário de nação que negava ao negro, indígena e aos 

pobres a liberdade, a autodeterminação humana. Azevedo, numa perspectiva mais 

ampla da cultura e da política do período, diz:  

Assim, era preciso coagir ex-escravizados e pobres ao trabalho e 
manter o seu dia-a-dia sob um controle estatal estrito, sem descuidar de 
lhes abrir novas perspectivas de vida, o que significava incentivar novas 
necessidades de consumo e de prazer. Estas perspectivas, porém, 
deveriam restringir-se ao âmbito do trabalho constante e disciplinado. Fora 
dele não haveria mais espaço para os homens livres a caminho da 
cidadania. (AZEVEDO, 1987, p. 52) 

 

O público do teatro não era a população mais pobre como vemos acima, pois 

esta estava impedida conforme suas condições de miséria, condicionada apenas a 

trabalhar na engrenagem do modo de produção vigente. E quem acessava o teatro, 

aqueles que tinham mais possibilidades econômicas, presenciaram também a crítica 

à escravidão, embora essa crítica tivesse um sentido moral e não a figuração dos 

conflitos de classes. Segundo Faria:  

Quando o Conservatório Dramático encerra suas atividades, em 
1864, a escravidão é uma instituição já combatida por escritores, jornalistas, 
intelectuais e políticos do Partido Liberal. Nessa altura, várias peças de 
cunho romântico e realista já haviam sido escritas e representadas, 
questionando a manutenção da ordem escravocrata que nos envergonhava 
diante das nações civilizadas. Em 1871 o Conservatório Dramático é 
reativado, desenvolvendo suas atividades até 1897. Infelizmente, toda a 
documentação desse período se perdeu, de modo que não sabemos 
quantas peças que tratam da escravidão foram censuradas e proibidas. Por 
outro lado, acompanhando as páginas dos anúncios teatrais, é possível 
constatar que no Rio de Janeiro um bom número de dramaturgos, artistas, e 
empresários teatrais logo abraçou a causa abolicionista, levando para o 
palco um anseio que era o de uma grande parcela da população brasileira. 
(FARIA, 2019, p.29) 

 
Veremos mais adiante em quase todas as peças analisadas como essa 

temática abolicionista influencia os enredos. Quando falamos da formação do drama 

nacional, em especial no século XIX, é obrigatório reconhecer a força concreta que 

desempenhou a censura, sendo ela um limite para o caminho que poderia ter sido 

tomado pelo teatro brasileiro. No entanto, sob os critérios da censura, o 
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“nacionalismo” era o mais aceito, pois como já foi dito, esse amor à pátria visava 

escamotear os conflitos reais e buscava uma harmonia social que mantivesse os 

senhores de escravizados brancos no controle dos grupos oprimidos. O dualismo 

das vertentes melodramática e romântica cabia aos interesses do Império e do medo 

branco, pois reafirmava a moral cristã necessária para a ordem.  

As exigências do mercado determinavam os gostos, assim como afirma Émile 

Adet (1844) se não quiser ser romântico, melodramático, não conseguirá vender 

uma tragédia e explicita que o temor dos poetas em não produzir os efeitos 

suficientes, exigidos, através dramas febricitantes que arrebatam os públicos 

cansados: 

Se fizermos estas lembranças, não foi por certo o interesse que nos moveu; 
o que queremos é o progresso da arte, do desenvolvimento da inteligência, 
do amor para as coisas belas e nobres, o que queremos é que o reinado do 
Sr. D. Pedro II, que apenas começou o seu período, se possa tornar o mais 
florescente dos que têm tido o Brasil desde o momento em que pôs nele o 
pé Álvares Cabral; e que um se possa dizer, quando se falar desse colosso 
abraçado pelo Amazonas e o Prata e do século em que terá reinado o Sr. D. 
Pedro II, o que se diz dos de Péricles, de Medicis e de Luís XIV, era o 
grande século! (ADET apud FARIA, 2001, p.343). 
 

Buscamos até aqui trazer o contexto histórico em que emergiu o drama 

nacional brasileiro, para adiante aprofundar nas questões estéticas, em especial no 

drama.  
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CAPÍTULO II: REFLEXÕES SOBRE O DRAMA  

2.1 O gênero drama 

O drama é um gênero artístico, também nomeado de poesia dramática. 

Surgido por volta do século cinco a.C., mais conhecido através das tragédias e 

comédias cujos registros apontam que ele surgiu na Grécia Antiga, embora haja 

polêmicas com relação a essa localidade, gerando indagações entre Ocidente e 

Oriente onde seria de fato o berço. Todavia, para iniciarmos o debate estético, 

exporemos de maneira sintética alguns pontos de partida que nos orientam histórica 

e esteticamente.  

Tendo em vista a diversidade de poéticas criadas ao longo da existência do 

drama e a extensão dos debates que visam dar um sentido teórico às artes e em 

especial ao drama, nos interessa particularmente como orientação e não como 

modelo, a concepção materialista do marxista húngaro Gyorgy Lukács (2011), que 

sugere que a concretude histórica é o chão determinante da definição estética, na 

qual também identifica o ser humano como figura central e construtora das relações 

sociais significativas das transformações sociais.  

Lukács toma como base para sua estética, as concepções de mundo de Karl 

Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895) que entendem a realidade objetiva 

fundamentada pelas lutas de classes. O modo de produção da vida está 

intrinsecamente relacionado à produção estética. Embora estes autores não tenham 

dedicado nenhuma obra específica à estética3, em suas demais obras é possível 

encontrar partes em que eles trazem à tona essas reflexões, e também em cartas 

que trocaram com diversos escritores, deixando subjacente a relação estética a 

partir da concepção de mundo destes autores. Devido às limitações do tempo e ao 

objetivo que me propus, não aprofundaremos nas reflexões de Marx e Engels a não 

ser quando Lukács as trouxer.   

Em seus estudos posteriores aos anos 30, nosso autor, reconhece que a arte 

tem a função social de promover nas pessoas a autoconsciência de sua humanidade 

sendo assim emancipadora, portanto, as categorias da arte estão atreladas a essa 

função. Para o autor, o realismo é a forma com que é possível captar o movimento 

da vida na arte e sensibilizar o ser humano, humanizando os sentidos. Esse 

 
3 No livro “Cultura, arte e literatura textos escolhidos “(2010) publicado pela  editora Expressão 
Popular é possível encontrar a reunião dos textos sobre estética e cultura  desses autores.  



41 
 

 

 

realismo, não seria o realismo escolástico, como veremos mais a frente, que buscou 

“fotografar” a realidade com o toque moral, mas a figuração imediata e concreta das 

contradições sociais, ou seja, a revelação do ser humano e suas ações.  

  

No drama, como expressão da forma e do conteúdo, o conflito dramático - 

surge de um problema material, objetivo determinado historicamente, das 

contradições sociais e que condiciona as relações sociais de maneira antagônica. A 

luta de classes determina conflitos dramáticos.  

 Dentro desse caminho que buscamos apreender com relação ao gênero 

drama, nos importa trazer algumas diferenças na forma e conteúdo que diferenciam 

entres os gêneros dramático e épico, elucida nosso autor:  

Tanto a tragédia quanto a grande épica têm pretensões à figuração 
da totalidade do processo vital. É claro que, nos dois casos, isso só pode 
ser resultado da estrutura artística, da concentração formal no 
espelhamento artístico dos traços essenciais da realidade objetiva. Pois é 
evidente que, por princípio, a totalidade real, substancial, extensiva e infinita 
da vida só pode ser reproduzida pelo pensamento de modo relativo. 
(LUKÁCS, 2011, p.118) 

 

No entanto, esse modo relativo no drama e no romance recebe uma forma 

peculiar na sua figuração, pois para Lukács a função dessas formas artísticas é 

“tornar imediata a totalidade da vida”: 

A estética do período posterior a 1848 perdeu completamente a 
sensibilidade para os problemas de forma tomados nesse sentido amplo. 
Quando não negou com um espirito niilista e relativístico qualquer diferença 
entre as formas, ela fez simplesmente uma classificação externa, formalista, 
segundo as características superficiais das formas singulares. (LUKÁCS, 
2011, p.119) 

 

Esse apontamento feito na citação acima merece atenção na medida em que 

aponta para o ano de 1848, ponto importante na mudança de perspectiva da 

burguesia que até então trazia compromissos revolucionários, quando se torna 

classe dominante ela dá sua guinada reacionária e se diferencia da classe 

trabalhadora por completo Essa condição é que leva a burguesia ao relativismo e ao 

niilismo também ao pensarem as formas artísticas, muito próximas ao que se revela 

nos debates artísticos contemporâneos do século XXI como problematizei na 

introdução com relação ao drama e ao pós-dramático em especial.  

O surgimento dos gêneros tem seu fundamento no desenvolvimento histórico. 

Lukács, a partir de sua análise dialética materialista da história, traz uma definição 

de drama que nos chamou atenção uma vez que por ela os movimentos da história 
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estão ali revelados. Não se trata de uma normativa geral, mas de um princípio 

estético que parte da materialidade histórica e que não exclui particularidades, 

identificando o drama como gênero que surgiu a partir dos antagonismos sociais. 

Antes do drama burguês, as tragédias gregas já teriam sido figurações desses 

conflitos e o autor afirma ser importante a dialética interna e objetiva do próprio 

conflito. Não se trata de um conflito qualquer subjetivo, mas de um conflito concreto 

que dá unidade entre os heróis e que acaba por determinar seus destinos: “O drama 

antigo surge do mundo épico. O germinar histórico dos antagonismos sociais na vida 

produz a tragédia como gênero da figuração do conflito.” (LUKÁCS, 2011, p.116).  

Para explicitar ainda mais o gênero dramático, veremos como Lukács apreende 

a estética a partir das questões trazidas por Marx sobre a relação entre a tragédia e 

a revolução: “o fato de que a necessidade trágica do agir é suprassumida histórica e 

socialmente em um dos lados em luta, naquele que se opõe ao progresso humano.” 

(LUKÁCS, 2011, p.126) Porém, o autor problematiza isso, pois considera que seria 

limitador e rígido considerar a tragédia unicamente como sendo ligada a grandes 

revoluções. Pois mesmo Marx e Lenin mostraram na vida diversos momentos 

concretos e objetivos em que era possível ter uma revolução. Subjetivamente não 

havia preparação, e esse período de amadurecimento para a revolução traz em si 

uma série de contradições trágicas, pois a revolução popular não é constituída a 

partir de uma contradição única. Embora o conflito tenha essa ligação com a 

revolução, há nos fatos da vida germes essenciais que culminam na forma 

dramática de maneira complexa e mediada. Lukács dá como exemplo os dramas 

históricos de William Shakespeare (1564-1616)4.  

A tragédia é caracterizada pelo seu caráter de oposição entre duas partes 

(forças) opostas  em que uma delas tem que cair, no entanto, é atribuído de maneira 

errônea, como definição, um caráter pessimista, dado a derrocada do herói trágico. 

Essa visão é considerada por Lukács ausente de dialética, pois não considera toda 

elevação e intensidade da vida, tal como cita o caso de Romeu e de Antígona5, que 

morrem de maneira trágica, mas muito mais ricos e mais elevados do que eram 

 
4 Alguns dos dramas históricos de Shakespeare: Ricardo II; - Enrique IV; Ricardo III; - Enrique V, 

Enrique VI; Enrique VIII e etc. 

5 Lukács se refere a Romeu da Tragédia Romeu e Julieta de Shakespeare e Antígona tragédia grega 
de de Sófocles 
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antes do conflito ser levado até o fim. Já no drama, o conflito dramático não 

necessariamente está ligado à derrocada trágica, e justamente esse caráter, de 

experiência social, rica, intensa, humanamente elevada baseada num conflito 

concreto e histórico, pode ser à base de uma figuração dramática. Para o autor, a 

escolha dos conflitos históricos a serem figurados se dá a partir de um “fato da vida 

recorrente e de extrema importância que desempenha um papel crucial no destino 

dos indivíduos e das classes.” (LUKÁCS, 2011, p.129).  

Há alguns pontos que Lukács identifica e vai elencando como pertencentes aos 

dramas já escritos. No gênero dramático as ações humanas são elemento central 

nesse desenvolvimento das ações que se desenrola no acertar das contas que 

revela na vida a concretude do agir. Mas nem sempre o apresentar das contas é 

dramático, pois se não haver ligação concreta entre as personagens e suas ações, 

há apenas conflitos internos e abstratos. O elo da cadeia é o centro, em torno do 

qual se concentra o agir humano em momentos decisivos. A escolha que se faz 

desse elo no drama tem a ver com a importância que se dá a ele.  

Todos os gêneros tratam dos destinos humanos, mas o drama é o que mais se 

concentra nesses destinos. Ao tratar das personagens do drama, Lukács referência 

também Hegel (1770-1831), utilizando a expressão dele do “indivíduo histórico 

mundial”. Explica que não se trata apenas de grandes personagens da história, de 

mitos, como muitas vezes foi abordado pelos teóricos da tragédia clássica francesa 

e dos neoclássicos, mas sim na sua dimensão social: 

Pois o conflito social como ponto central do drama, em torno do qual 
tudo gira e ao qual todos os componentes da “totalidade do movimento” se 
referem, exige a figuração de homens que, em suas paixões pessoais, 
representem de imediato forças cujos choques formam o conteúdo material 
do conflito. (LUKÁCS, 2011, p.132) 

 

Com relação às personagens, Lukács aborda o páthos como elemento 

fundamental do drama, utilizando Hegel novamente como referência para essa 

definição. Ele afirma que paixão e páthos são diferentes, sendo o ponto central do 

páthos “a coincidência imediata do grande conteúdo histórico, das grandes e 

concretas tarefas históricas, com a personalidade, a paixão particular do herói 

dramático.” (LUKÁCS, 2011, p.172) É o caso de A Morte de Danton de Büchner, de 

acordo com seu ensaio O verdadeiro e o fascisticamente falsificado Georg Büchner, 

de 1937. Lukács faz uma análise da peça para evidenciar os traços realistas dessa 
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obra, uma vez que ela também foi interpretada de maneira tendenciosa pelos 

fascistas:  

[...]representar as contradições seculares de sua época no espelho 
da Revolução Francesa. Não que ele tenha transposto os problemas de seu 
tempo para esse período e utilizado a revolução apenas como figurino. Ao 
contrário-com a visão de trágico eminente, ele reconhecia que esse 
problema da sua época emergira justamente na época da Revolução 
Francesa e que ele continha uma notável feição [Gestalt] histórico-polêmica 
(LUKÁCS, 2013, p.200). 

 

Segundo nosso autor, Büchner, revela em sua obra as condições materiais e 

subjetivas da população parisiense, relacionada intrinsecamente com o conflito entre 

os heróis do drama: 

[...] a situação material (e a resultante constituição moral e espiritual) 
do povo de Paris o motivo último tanto do conflito entre Robespierre e 
Danton quanto de seu desenlace, a ruína dos partidários de Danton. 
(LUKÁCS, 2013, p.201) 

 

Para Lukács, o autor consegue corporificar a grande contradição social, a 

oposição entre ricos e pobres, através de duas figuras históricas, que é o núcleo da 

tragédia: “Ele elevou as contradições até o fim de modo realmente direto, sem 

vacilações, despreocupado” (LUKÁCS, 2013, p.210). 

Os heróis e heroínas do drama não necessariamente precisam trazer à cena 

um episódio extenso da história, que explicita o rumo das nações. O que importa é 

que o conflito seja um evento histórico decisivo, segundo o material que lhe é 

inerente. Exemplos dessa forma são para Lukács  as personagens Pedro, o Crespo, 

de O Alcaide de Zalamea de Calderón, Emilia Galotti de G.E. Lessing, e 

Tempestade de Ostrovski. É a individualização das personagens que os tornam 

mais universais, ou seja, a particularidade concreta e não uma abstração idealista 

que provoca a identificação humana:  

A profundidade poética, a sabedoria trágica de Shakespeare mostra-
se precisamente no fato de que a máxima intensificação da caracterização 
individual, da subjetividade da paixão é orgânica e inseparavelmente ligada 
à universalidade do conflito. (LUKÁCS, 2011, p. 142) 

 

O problema do drama moderno é que devido ao declínio do realismo não 

encontra esse conflito, fazendo com que a banalidade, a trivialidade sejam as 

figurações dele. Cai nos formalismos e o drama acaba se distanciando da própria 

vida, levando a uma “falsa práxis dramáticas, distorcendo não somente a forma do 

drama, mas também seu conteúdo social e humano.” (LUKÁCS. 2011, p.134). Uma 

das questões que Lukács critica são as unidades de tempo e espaço, tomadas como 
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essenciais muitas vezes, porém ele vê nelas um mero formalismo que deforma o ser 

humano.  

O drama, diferentemente da épica, tem uma forma muito mais perene, porém 

seu aparecimento na história é descontínuo. Pois o drama surge da vida e é a 

própria vida que oferece o material dramático. O caso de Romeu e Julieta não é 

apenas o caso de um amor proibido, mas do amor nas circunstâncias sociais do 

feudalismo decadente, levando ao choque entre os clãs feudais:  

O verdadeiro conflito dramático tem de conter em si toda uma cadeia 
de momentos capazes de produzir uma elevação ininterrupta e possibilitar 
uma rica sequência de altos e baixos na luta externa de potências sociais 
que entram em conflito. Essa fertilidade do verdadeiro material dramático 
depende, porém, de quão profunda é a ligação interna entre as 
personagens que ocupam o centro do drama e o conflito concreto das 
potências sócio-históricas, isto é, de sabermos se e de que modo esses 
homens estão engajados, com toda a sua personalidade, no conflito 
representado. Somente quando o ponto central de sua paixão trágica 
coincide com o momento social decisivo do conflito é que sua personalidade 
pode obter uma plasticidade dramática plenamente desenvolvida e rica. 
(LUKÁCS, 2011, p.145) 

 

 É a escolha que se faz desses conteúdos – a figuração e a paixão do herói 

intrínsecas a esse momento – que confere ou não ao drama o caráter de verdade, 

histórica e humana. A concentração desses momentos significativos, do conteúdo 

social, da conexão que se faz com a vida em um nível mais elevado (artístico) é que 

determina a tendência formal do drama. Na vida é a ação humana que transforma a 

natureza, na forma do drama isso também se mostra na medida em que são 

construções sociais, ou a práxis conformadora da realidade. Não são apenas os 

diálogos que determinam o gênero dramático, ou as relações intersubjetivas, para 

Lukács essa definição seria um esvaziamento da forma e não condiz com os 

grandes dramas. A concentração de contradições sócio-históricas leva à figuração 

dramática pela qual fica explícito o caráter decisório de uma trajetória humana.  

Na figuração dramática se torna apreensível o quanto o conflito é determinante 

na vida tanto das personagens mais centrais quanto das mais periféricas, pois os 

destinos são ocasionados pelas forças motrizes impulsionadoras de ações. Assim, 

vemos também as características do drama, a intensidade, a imediaticidade e a 

concentração de momentos essenciais de maneira imediata, não carecendo de 

explicações: 

Em geral, pode se admitir de modo incontestável que o drama tem 

como argumento central o conflito de forças sociais em seu ponto mais 

extremo e agudo. E não é preciso ser particularmente perspicaz para notar 
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a relação entre o conflito social extremo e a convulsão social, a revolução. 

Toda teoria do trágico legitima e profunda destaca como traço essencial do 

conflito, de um lado, a necessidade de resolução violenta desse conflito. 

(LUKÁCS, 2011, p.125) 

 

 O conflito não deve ser uma abstração, mas caracteriza-se pela concretude, 

particularidade, através de personagens típicos em situações típicas. Conforme, o 

drama foi apreendido por alguns teóricos no século XVIII como abstratamente 

pessimista, de fato há o terror dos conflitos de classes, sim o drama expressa o 

terrível também, mas em meio a essa figuração, também há a afirmação da vida: 

Ele figura uma glorificação da grandeza humana que, na luta com as 

mais fortes potencias objetivas do mundo social, na extrema tensão de 

todas as suas forças nesse combate desigual, revela qualidades 

importantes que, de outra maneira, permaneceriam ocultas e nunca 

chegariam a se manifestar. Por meio do conflito, o herói dramático atinge 

um patamar que estava presente nele apenas como possibilidade 

desconhecida e cuja passagem para a realidade constitui o elemento 

vibrante e edificante do drama. (LUKÁCS, 2011, p. 154)  

 

Esse aspecto pessimista do drama se tornou prioridade para as teorias 

burguesas da segunda metade do século XIX, advinda da relação com a destruição 

de seu “historicismo especifico, com a destruição de sua unidade imediata de 

homem e ação, de personagem e conflito.” (LUKÁCS, 2011, p. 154). Para Lukács, o 

criador dessas teorias que levam o drama a esse declínio pessimista foi Arthur 

Schopenhauer (1788-1860), representante filosófico de uma tendência que 

contribuiu para a dissolução da forma dramática: 

 Ele reduz assim o conflito concreto, sócio histórico, a um conflito 
mais ou menos fortuito, a uma simples ocasião desencadeadora da 
“tragédia humana universal” (da inanidade da vida em geral) (LUKÁCS, 
2011, p.154).  

 

Essa tendência tem força a partir de 1848, como já esboçamos. Desde então 

seu reacionarismo se apoia em todos os pensadores irracionalistas para que assim 

se mantenha como classe dominante. No drama isso vai aparecer na separação 

entre o gênero humano e a ação, retirando o caráter histórico e concreto da vida.  

Lukács, nos anos 30, escreveu o artigo O debate sobre o “Sickingen” de 

Lassale (1931) a partir das cartas que Karl Marx, Friedrich Engels e Ferdinand 

Lassalle trocaram a respeito da tragédia Franz Von Sickingen escrita por esse último 

autor.  Lukács sintetiza nele os delineamentos estéticos centrais do drama como o 

concebem Marx e Engels.  
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A problemática fundamental encontrada pelo nosso autor está no fato de 

Lassalle formular muito abstratamente o seu drama, pois ao querer constituir uma 

tragédia da revolução onde o conflito era constituído entre o entusiasmo da 

revolução e a política realista, ou seja, a distância entre a teoria e a prática como o 

problema de toda revolução, de maneira atemporal, a-histórica, sendo assim define 

o conflito ético como o conflito que caracterizava a tragédia, chegando finalmente à 

culpa trágica. Deste modo, em “Sickingen”, Lassalle concebe o egoísmo como o 

problema da classe e não o problema como histórico e necessário, considerando o 

conflito interior como trágico revelando, Lukács mostra que essa é uma tendência 

dos autores desse período: 

Todos esses pensadores e poetas do quarto e quinto decénio do 
século tentam efetivamente apreender no plano das ideias ou figurar no 
plano poético o nascimento e o desenvolvimento posterior da sociedade 
burguesa; chegar à conciliação, num sistema (ou numa obra de arte), das 
contradições que o desenvolvimento econômico origina, mas que não são 
concebidas como tais. (LUKÀCS, [s.d] p.16) 

 

Segundo Lukács, nesse momento se revelou o caráter de classe da 

“problemática estética”:  

 Vemo-la na medida em que as duas antinomias que se impunham 
aos autores dramáticos e aos estetas modernos, a antinomia liberdade - 
necessidade e a antinomia individuo-sociedade, cuja importância crescente 
e conteúdo concreto são de origem social, foram assim transformadas por 
um truque de prestidigitador em problemas “intemporais” e encontraram 
uma “solução” que não corria o risco de pôr em questão os fundamentos da 
sociedade burguesa. (LUKÁCS, [s.d] p.16)  

 

Conforme Lassalle não considera a relação concreta do indivíduo, o seu 

idealismo ganha força:  

[...] com a sua classe como ponto de partida real, transforma-se em 
virtude do idealismo de Lassalle, numa antinomia abstrata porque introduz 
“a ideias de revolução” nos indivíduos e relações concretas, em vez de 
deduzir destes a relação dialética realmente concreta, porque então ele 
estabelece e extingue ao mesmo tempo o seu conteúdo concreto. 
(LUKÁCS, [s.d] p. 23) 

 

Segundo Lukács, o que está subjacente ao objetivo de Lassalle em sua obra é 

a revolução de cima, como se o autor tomasse como base o modo de criação 

schilleriano de ver a culpa trágica de maneira ético-retórica. Pois na peça a fala das 

personagens consiste nas ideias externas colocadas pelo autor na boca das 

personagens, carregada de cunho retórico, mais como objetos da ética, do que de 

uma verdade das personagens. Isto é feito de tal modo que o caráter de classe não 

ocupe uma determinante fundamental na constituição do seu drama, perdendo toda 
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concretude, complexidade e dialética intrínsecas ao gênero. Assim, as personagens 

se tornam apenas mero porta vozes de ideias que o autor quer representar: 

Ele figura, à partida, das grandes oposições históricas sob a forma de 
duelos oratórios a que se entregam as personalidades da história universal”, 
da “vontade” ou da “resolução”, etc., das quais dependeria o destino do 
desenvolvimento histórico (LUKÁCS, [s.d] p.24). 

 

 O fato de partir de uma revolução, não garante a Lassalle o material do drama, 

pois ele parte abstratamente, pretendendo fazer uma autocritica da revolução de 

1848, do ponto de vista burguês, de uma burguesia radical, mas não a partir do 

ponto de vista da classe trabalhadora.  

O debate que Marx e Engels traçam com Lassalle, segundo Lukács, traz à tona 

o que eles irão definir como schilerizar e shakespearisar. A primeira representa a 

posição estética do próprio Lassalle, do idealismo abstrato e moralizante e o 

oportunismo político, e o segundo é o que almejam do drama, a figuração concreta 

das lutas de classes, históricas, e suas forças motrizes essenciais. Essas escolhas 

não são apenas estéticas porque se trata de concepções de mundo diferentes que 

se expressam filosófica e esteticamente, idealismo subjetivista versus materialismo 

dialético. 

Marx e Engels consideram Hegel quando este define o trágico como uma 

construção sócio-histórica, mas também a definem como mistificada com relação à 

filosofia da história. Pois, para Marx, o centro da teoria do trágico é a desagregação 

dialética duma ordem social:  

Marx e Engels [...] aceitaram o tipo de tragédia de Hegel como uma 
forma da tragédia. Mas, a par dela, existe para eles a tragédia do 
revolucionário aparecido demasiado cedo, a tragédia de Munzer. Através 
deste desdobramento tiram, também no plano estético, todas as 
consequências da sua transformação da teoria hegeliana do trágico: (e a 
comédia) surge como a expressão literária de etapas determinadas da luta 
de classes, e tanto na classe decadente como na classe revolucionária. E o 
segundo tipo de tragédia extingue igualmente a caracterização de Hegel da 
época moderna como “não poética”, mas de uma maneira materialista 
dialética. Marx sublinha repetidas vezes que “a produção capitalista é hostil 
a certos ramos da produção intelectual, tais como a arte e a poesia”. Esta 
situação não pode ser superada nem por um realismo “conciliador”, nem por 
uma idealização subjetiva, mas apenas por um realismo revolucionário que 
ponha a nú as contradições internas do desenvolvimento capitalista com 
uma franqueza brutal, uma verdade cinicamente intrépida ou crítica 
revolucionária. (LUKÁCS, [s.d] p.53-54) 

 

Esse realismo conciliador que Lukács sublinha é algo pouco debatido no teatro 

brasileiro, por isso tentaremos na análise das peças trazer essas reflexões. Se 
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concordamos que o gênero dramático é próprio do conflito, como poderia ser o 

drama a conciliação desses conflitos? Se como afirma nosso autor: 

O herói do drama supera seu ambiente sobretudo graças à sua 
conexão intima com os problemas do conflito, com a crise histórica concreta 
em questão. A escolha e a figuração do conteúdo, o modo de ligação da 
paixão do herói com esse poder, decidem se o significado formal que os 
meios de representação do drama conferem a suas personagens é 
preenchido com conteúdo real e verdadeiro, histórico e humano. (LUKÁCS, 
2011, p. 159) 

 

Essa forma conciliadora é produto das lutas de classes, em especial da classe 

dominante reacionária. Mais à frente abordaremos mais profundamente essa 

questão. Desde seu surgimento, a forma do drama está intrinsecamente relacionada 

ao seu caráter público, diferente da épica que surge com caráter público e depois se 

modifica, o drama exige uma intensificação de fatos da vida cotidiana, dando-lhe o 

caráter imediato da ação, ou seja, não carecendo de mediações, mas figurando uma 

qualidade “nova e peculiar”.  

O capitalismo em seu desenvolvimento também faz o drama se modificar, 

perdendo o que é de mais característico. Torna-se muito mais literário, uma 

pseudoarte teatral, pois assume apenas as características externas, formalistas do 

drama: “Para o entretenimento sem consistência da classe dominante.” (LUKÁCS, 

2011, p.164) Pois, como vimos, a sua forma e o seu conteúdo estão intrinsecamente 

relacionados desde o princípio do gênero: 

O drama provoca efeito instantâneo no público devido sua forma 
própria, do tempo presente. Para testemunhar um acontecimento 
representado e apreendido como algo do tempo presente é preciso que se 
esteja pessoalmente presente nele. (LUKÁCS, 2011, p.164) 

 

É muito interessante como o autor consegue ilustrar essa relação formal do 

drama com seu caráter histórico público, não com o mero formalismo. Desta forma, o 

autor nos dá condições de pensar o espelhamento estético da realidade e, no caso 

particular desta dissertação, pretendemos usar suas reflexões para identificar o 

drama através dos conflitos sociais brasileiros. É a partir dessa orientação teórica 

que baseamos nossa pesquisa e as perguntas que orientam a análise das peças.  

2.2 Vertentes do drama: drama burguês e drama romântico  

 

O debate sobre o drama no século XVIII europeu conduziu a práxis teatral 

dramática nos séculos seguintes advinda dos pensadores iluministas; as 
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contradições internas desse movimento geraram oposições e inúmeros debates. 

Nos dramas iluministas e pós-iluministas, a discussão entre público e privado, 

particular e universal (discussão presente também na contemporaneidade), e a 

função moral do teatro são muito relevantes para pensar a própria forma. Muitas 

vezes os dramas burgueses são denominados dramas domésticos, devido à perda 

da esfera ampla social para a vida privada, tendo como cenário a vida de dentro de 

casa. Rumo a um certo individualismo e ao controle das paixões, através da moral.  

Como mencionado, o teatro também foi marcado pelo desenvolvimento do 

capitalismo que vem ocorrendo nesse período e que se seguirá mais adiante. 

Portanto, serão debatidas nesse período por filósofos e artistas as questões 

referentes aos efeitos artísticos. Segundo Jorge Grespan (2013), o romantismo 

surgiu do interior do Iluminismo. Um pensador como Jean Jacques Rousseau (1712-

1778), advindo desse processo, é considerado a grande inspiração dos românticos.  

Ana Cotrim (2018) mostra que na Carta a D’Alembert de Rousseau (1758) 

oferece “uma resposta a uma proposta presente no artigo ‘Genebra’ da 

Enciclopédia, escrito por D’Alembert”. Trata-se de uma ampla discussão acerca do 

efeito artístico, pautada numa leitura da catarse aristotélica:  

 [...] Rousseau acaba por tomar o estoico como ideal, ou ao menos 
como exemplo positivo de ação virtuosa e conforme a moral, ou seja, a 
renúncia ou controle das paixões. Observamos também que ele estabelece 
uma oposição entre a razão, capaz de levar o indivíduo a agir de maneira 
virtuosa e moral, e as paixões. Mas a razão não tem lugar no palco. Assim, 
para ele, o teatro em geral não cumpre a sua função pedagógica, entendida 
como educação moral, porque seu material são as paixões humanas e seu 
efeito é fomentá-las. Notamos a dissociação que se opera na concepção 
aristotélica, porque em lugar de considerar o teatro educador dos 
sentimentos, sentidos e paixões, considera-o como educação moral, que 
implica a oposição às paixões. (COTRIM, 2018, p.135) 

 

A autora tece uma crítica à concepção dicotômica moderna em que se divide 

razão/moral (universal) e paixões/sensibilidade (particulares). O debate que Cotrim 

faz coloca em questão a função da arte, e mais especificamente do teatro. Isso 

estava posto no texto de Rousseau, onde a catarse era entendida como controle das 

paixões e educação moral. A autora mostra que, embora não possa ser considerada 

essa posição como universal no pensamento do autor citado, vemos que:  

... a distinção de moral e razão, de um lado, e paixões, de outro, e a 
atribuição da finalidade moral à tragédia (e ao teatro em geral) – sua versão 
da catarse aristotélica – conduzem Rousseau a recusar a instalação de um 
teatro em Genebra, bem como seu efeito positivo na formação humana, 
proposto por D’Alembert, ao menos na época moderna. (COTRIM, 2018, 
p.138)  
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Essa leitura de Aristóteles conduziu também à relação que Rousseau teve com 

o teatro, e aqui podemos dizer, não apenas esse autor, pois muito do caminho que o 

teatro seguiu dialogava com esses entendimentos e com o desenrolar políticos e 

econômicos. Cotrim (2018), a partir de Karl Marx (1818 -1883), já em outro contexto 

histórico, faz uma crítica com relação à moral e às paixões, lembra que Marx não 

produziu uma obra estritamente dedicada a esse assunto, mas elaborou esse 

pensamento da seguinte maneira:  

Marx entende a subjetividade humana como um todo relacionado, em 
que sensibilidade, paixões, e consciência se entrelaçam, conformadas de 
maneira igualmente universal ou particular, de acordo com a condição em 
que se encontra a sociedade no processo histórico. (COTRIM, 2018, p.151) 

 

A autora assim continua, “observa-se que na base de toda moral se encontra o 

controle das paixões” (COTRIM, 2018, p.152), a moral é burguesa e cristã, exige 

autossacrifício:  

[...] Marx mostra como a prática da vida sob o capitalismo implica e 
inclui a moral do auto sacrifício e do controle das paixões. Como norma 
econômica do capitalismo, vigente enquanto predominar este modo de 
produção, o salário é definido como o mínimo necessário à sobrevivência e 
reprodução do trabalhador como trabalhador. (COTRIM, 2018, p.153) 

 

Sendo excluída desse mínimo, toda a vida em sua dimensão, a moral na 

sociedade capitalista pretende frear as paixões para controlar sob seus interesses a 

não apropriação da própria vida. O teatro como lugar moralizante burguês participa 

desse serviço de manutenção da ordem. A autora afirma: 

O amplo domínio dessa moral na sociedade até hoje reflete o que 
Marx desvelou: as ideias dominantes em uma sociedade são as ideias de 
sua classe dominante. A moral dominante é a moral que serve aos 
interesses da classe dominante: nesse caso, a renúncia à vida serve ao 
aumento da produção de capital. Mas, como nosso autor mostra, a moral é 
universalizada pela burguesia, tornada uma necessidade aos seres 
humanos como um todo, um interesse geral que se opõe aos 
interesses/paixões particulares. Essa é uma falsa oposição, porque tal 
normatividade universal (moral) emerge e vem responder aos interesses 

particulares dessa classe. (COTRIM, 2018, p.155) 
 

No capitulo em que analisamos as peças iremos retomar a questão da moral e 

das paixões, pois se trata de uma questão central na estética. Dito isso, buscaremos 

agora esboçar rapidamente a amplitude dos debates em que se encontravam os 

iluministas.  

Abordaremos, pois, o drama burguês como uma das vertentes que o drama 

desenvolveu no século XVIII. O teórico Peter Szondi (2004) apresenta como nomes 
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constituintes da teoria do drama burguês o francês e iluminista Denis Diderot (1713-

1784), o alemão Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), o inglês George Lillo (1691-

1739), e o francês Louis-Sébastien Mercier (1740-1814). Tais autores seriam 

questionadores, cada um com sua particularidade e importância, da forma clássica 

da tragédia que sempre trazia como protagonistas a aristocracia e a nobreza, e não 

representava a nova classe que ascendia, a burguesia. Por isso, propunham 

transformações do gênero dramático. Esse foi um dos pontos de mudança no fazer 

e pensar do drama. Além da ideia da educação moral, não questionando a forma em 

si, mas apresentando uma ideia que, segundo Szondi, foi atribuída a Aristóteles, que 

os heróis trágicos só seriam os da classe nobre. O autor busca demonstrar que a 

teoria do drama burguês não condizia com as dramaturgias mais famosas 

consideradas burguesas, no entanto, não entraremos nessa discussão.  

Nesse sentido, temos então precedendo ao debate romântico o debate do 

drama burguês europeu que, naquele momento, ainda era realizado por uma 

burguesia europeia de matiz revolucionária, que ainda permitia ao drama um caráter 

progressista, ou seja, não reacionário, pois ainda sim possibilitava mostrar o conflito 

social. No entanto, em contraposição aos iluministas, houve a proposta do drama 

romântico que não deixou de ser continuador de um drama burguês que já 

representava os interesses dessa classe dominante de maneira a formar uma moral 

burguesa a ser imposta.  

O grande nome do romantismo teatral foi Victor Hugo (1802-1885) que 

escreveu um prefácio para sua peça Cromwell (1827), texto que ficou conhecido 

como o manifesto do teatro romântico, também publicado separadamente da peça 

com o título Do Grotesco e do Sublime. É considerada a teoria sobre a modernidade 

do drama, se tornou referência e ponto de partida para o debate sobre o drama no 

século XIX. Marvin Carlson (1997) afirma que o que Hugo escreveu não é original, 

tendo já surgido em outros teóricos. No entanto, ele atinge certo reconhecimento 

com relação à sua proposta romântica. 

Nesse texto, Hugo reconhece diferentes fases na história que levam também à 

poesia a se reconfigurar. Despertando em cada época uma arte, sendo o drama a 

arte dos tempos modernos, tal como a ode pertenceu aos tempos primitivos e a 

épica aos tempos antigos, a idade moderna é para o autor o momento do drama, 

tendo o cristianismo como grande contribuidor de mudanças:  



53 
 

 

 

O cristianismo conduz a poesia à verdade. Como ele, a musa 
moderna verá as coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá 
que tudo na criação não é humanamente belo, que o feio existe ao lado do 
belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do sublime, o mal 
com o bem, a sombra com a luz. Perguntar-se- á se a razão estreita e 
relativa do artista deve ter ganho de causa sobre a razão infinita, absoluta, 
do criador; se cabe ao homem retificar Deus; se uma natureza mutilada será 
mais bela; se a arte possui o direito de desdobrar por assim dizer, o homem, 
a vida, a criação; se cada coisa andará melhor, quando lhe for tirado o 
músculo e a mola; se, enfim, o meio de ser harmonioso é ser incompleto. É 
então que, com olhar fixo nos acontecimentos ao mesmo tempo risíveis e 
formidáveis, e sob a influência deste espírito de melancolia cristã e de crítica 
filosófica que notamos há pouco, a poesia dará um grande passo, um passo 
decisivo, um passo que, semelhante ao abalo de um terremoto, mudará 
toda a face do mundo intelectual. Ela se porá a fazer como a natureza, a 
misturar nas suas criações, sem entretanto confundi-las, a sombra com a 
luz, o grotesco com o sublime, em outros termos, o corpo com a alma, o 
animal com espírito, pois o ponto de partida da religião é sempre o ponto de 
partida da poesia. Tudo é profundamente coeso. (HUGO, 2002, p.27) 

 

Segundo Hugo, no belo clássico não havia a dimensão do ser humano como 

possuindo dois polos, o sublime e o grotesco, sendo esta harmonia dos contrários 

ser defendida no romantismo. A diferença entre o clássico e o romântico está no 

surgimento do grotesco, e no reconhecimento da existência simultânea no ser 

humano do sublime e o grotesco:  

Do dia em que o cristianismo disse ao homem:  
Você é duplo, você é composto de dois seres, um perecível, o outro 

imortal; um carnal, o outro etéreo; um prisioneiro dos apetites, necessidades 
e paixões, o outro levado pelas asas do entusiasmo e da fantasia; aquele; 
enfim, sempre curvado para a terra, sua mãe, estoutro lançado sem cessar 
para o céu, sua pátria. 
desde este dia foi criado o drama. Será, com efeito, outra coisa este 
contraste de todos os dias, esta luta de todos os instantes entre dois 
princípios opostos que sempre estão em presença na vida, e que 
reivindicam o homem desde o berço até a sepultura?  

A poesia nascida do cristianismo, a poesia de nosso tempo é, pois, o 
drama; o caráter do drama é o real; o real resulta da combinação bem 
natural de dois tipos, o sublime e o grotesco, que se cruzam no drama, 
como se cruzam na vida e na criação. Porque a verdadeira poesia, a poesia 
completa, está na harmonia dos contrários. Depois, é tempo de dizê-lo em 
voz alta, e é aqui, sobretudo que as exceções confirmariam a regra, tudo o 
que está na natureza está na arte. (HUGO, 2002, p.47) 

 

Para Hugo, esse processo de mudança na forma de conceber o belo só se deu 

com a contribuição do cristianismo na forma de ver o mundo, através dos dois polos, 

bem e mal. Isso é o real para o autor.  

O fato de evidenciar esses polos na verdade, com base no cristianismo, nos 

leva a pensar na moral cristã que define o bem e o mal e leva ao conflito subjetivo. 

Mas não evidencia o conflito social concreto a partir da sociedade, senão a partir do 
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sujeito e de sua subjetividade, e de seu conflito moral subjetivo. Lukács reconhece 

que Hugo avança com relação aos seus contemporâneos, porém: 

Hugo vai muito além, política e socialmente, das finalidades reacionárias de 
seus contemporâneos românticos. Mas conserva, com conteúdos 
modificados, seu subjetivismo moralizador. Também nele a história se 
transforma em uma série de lições morais para o presente. (LUKÁCS, 2011, 
p.101) 
 

Lukács chama atenção para o caráter ideológico do movimento romântico e 

seu sentido contrarrevolucionário baseado em seu “princípio de subjetivação e 

moralização da história” (LUKÁCS, 2011, p.101). É dessa forma que a literatura 

romântica acaba por enfatizar prioritariamente o ângulo moral do cotidiano como um 

meio de negar e distanciar-se do movimento concreto da história.  

O romantismo partia de um subjetivismo que favorecia a criação de 

simbologias advindas da natureza, usadas para criar identidades nacionais, o que 

caberá bem para a “ex-colônia” brasileira. Talvez o vislumbre desse retorno ao 

passado, impossível por suposto, possa ser compreendido como sendo a base para 

caracterizar o movimento romântico europeu como reacionário. 

O romantismo francês como estética também foi orientado por discussões 

sobre o particular e universal, discussão que Rousseau já vinha fazendo. A defesa 

da cor local, do nacional, era entendida como a defesa do particular de cada nação. 

Os clássicos seriam universais e não mais interessava a lógica de desenvolvimento 

que vinha culminando na defesa dos estados nações, pois as artes em geral 

precisavam caminhar também nessa direção.  

O romantismo se tornou um fenômeno mundial e foi adaptado por diversos 

países. Segundo Margot Berthold, em sua História Mundial do Teatro (2014): 

O romantismo floresceu em toda a Europa. Nas palavras de E. R. 
Meijer, ele acometeu todo o mundo ocidental “como uma epidemia”. Era 
cosmopolita e, ao mesmo tempo, despertava impulsos nacionais nos países 
individuais (BERTHOLD, 2014, p. 430).  

 

O romantismo foi um movimento para além das artes em toda a Europa. Na 

França, ele estava intimamente ligado às discussões suscitadas pela Revolução 

Francesa e aos acontecimentos políticos e econômicos no período pós-revolução. 

Contrariando os ventos revolucionários, o romantismo propôs a restauração do 

poder absolutista, um certo retorno ao passado. Era intimamente relacionado aos 

conflitos de classes vigentes na Europa, embora formatado por fases diferentes e 

com características diferentes, a depender do local e período. Ao mesmo tempo em 
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que era conservador e aliado à Restauração, logo também seus representantes se 

aliaram ao liberalismo burguês (como é o caso de Victor Hugo) o que, naquele 

momento, representava uma transformação política profunda contra as monarquias 

seculares.  

O próprio Brasil foi objeto de inspiração para os europeus nesse período. Um 

exemplo é Victor Hugo (1802-1885) que escreveu sobre o Brasil: “Ela é feliz e 

celeste! / Ela vem desse Brasil / Tão dourado que ele faz do resto / Do universo um 

exílio”. (JARDIM, 2016, p.52)6 Essas inspirações e olhares sobre o Brasil resultaram 

do que o território apresentava de mais “primitivo”, mais “selvagem”, mais “natural”, 

no seu exotismo interessante ao romantismo, tal como o retorno a um passado ou a 

uma natureza pura não modificada pela modernidade industrial e urbana:  

O movimento inverso, porém, também se percebeu. Nessa época, 
alguns franceses, entre poetas e historiadores, voltavam seu olhar para a 
recentemente formada nação, por vezes vista como pitoresca em excesso, 
e ainda selvática, malgrado seus centros urbanos em formação; outras 
vezes, vista como nova fonte imaginativa, que arrastaria a estagnação 
temática e formal das letras europeias. Os versos, mencionados acima, de 
autoria do poeta francês Victor Hugo (1867, p. 164), referem-se ao Brasil de 
forma bastante favorável, desde que o país é visto como um espaço tão 
afortunado e luminoso ao ponto de eclipsar todo o restante do universo. Nos 
versos de Hugo, o Brasil torna-se uma feliz imagem para seu amor  -  no 
entanto, escritos em homenagem a uma dama brasileira, provavelmente um 
affaire do autor, eles representam a quase totalidade de referências do 
grande patrono das letras francesas sobre o Brasil. (JARDIM, 2016, p. 51). 

 

Se por um lado havia o interesse de uma elite brasileira na importação da 

cultura francesa, por outro, a burguesia francesa via com olhar interessado e exótico 

a nova nação, ou novo produto de investimentos.  

A difusão do romantismo no Brasil está também relacionada ao grupo de 

brasileiros que estavam na França em um evento e lá estava apresentando a 

primeira atividade comum do grupo, uma comunicação ao Instituto Histórico de 

Paris. Gonçalves de Magalhães esteve responsável pela literatura, Francisco de 

Sales Torres Homem pela ciência, e Manuel José de Araújo Porto Alegre pelas 

belas artes7 como elucida Antônio Cândido (2000). 

 
6 Tradução livre da pesquisadora Jéssica Jardim. 

7 "Résumé de L'histoire de La littérature, de sciences et des arts au Brésil pour trois brésiliens, 
membres de L'Institut historique." JLH. Première, Année, Première Livraison, Paris, Août 1834, p. 47-
53 
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Outra importante influência que teremos aqui foi do francês viajante e 

historiador Fernand Denis (1798-1890) que publicou uma influente história da 

literatura brasileira: 

Entre 1816 e 1820, Denis chegou ao Rio de Janeiro, capital do Reino 
Unido de Portugal, Brasil e Algarves, onde pôde conhecer uma natureza e 
uma cultura bem diferentes da europeia e formular, a partir dessa 
experiência, sua doutrina de inspiração romântica. As ideias presentes nas 
Scènes foram introduzidas pelo autor em outra pitoresca obra, co-escrita 
com Hyppolite Taunay, Le Brésil ou Histoire, moeurs, usages et coutumes 
dês habitants de ceroyaume, de 1822, voltadas ao deleite do público 
europeu. Em 1826, no Résumé de l'histoire littéraire de Portugal, suividu 
Résumé de l’histoire littéraire Du Brésil, o autor tenta estabelecer um quadro 
teórico bem mais concreto para a literatura do Brasil, dirigindo-se agora 
para o público dos trópicos. (JARDIM, 2016, p. 53) 

 

Antônio Cândido (2000) mostra que Denis indicou os caminhos que os literatos 

deveriam seguir, afirmando que os poetas daqui – Santa Rita Durão, Basílio da 

Gama, Sousa Caldas, José Bonifácio (que traziam o aspecto indianista para suas 

obras) – eram exemplos a seguir, orientando que devessem ter como foco os temas 

locais, o patriotismo e o sentimento religioso. Outro destaque pode ser atribuído ao 

escritor português Almeida Garret (1799-1854) que influenciou grandemente os 

artistas brasileiros no debate do romantismo: 

No que diz respeito ao romantismo brasileiro, a maior influência para 
a transição entre ideias universalistas e particularistas vem desse poeta e 
crítico, um dos mais importantes do romantismo português. A avaliação de 
Garrett é incisiva: “as majestosas novas cenas da natureza naquela vasta 
região [Brasil] deviam ter dado a seus poetas mais originalidade, mais 
diferentes imagens, expressões e estilo, do que neles aparece”, se, no 
entanto, “a educação europeia” não lhes houvesse apagado “o espírito 
nacional”: “parece que se receiam de se mostrar americanos; e daí lhes 
vem uma afetação e impropriedade que dá quebra em suas melhores 
qualidades” (GARRETT, 1978, p. 90). Embora conectado às ideias de 
Ferdinand Denis, por prezar pelo nativismo e pelo sentimento nacional 
como traços literários de originalidade e distinção, Almeida Garrett 
diferencia-se de Denis principalmente por apresentar uma proposta para a 
literatura brasileira baseada antes em critérios estéticos do que históricos. 
No ensaio A restauração das letras, em Portugal e no Brasil, em meados do 
século XVIII, Garrett questiona a ausência da cor local na obra máxima de 
Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, sobretudo por esse autor 
ignorar a “graça natural” que derivaria do contato direto com a natureza na 
construção de uma poesia quase ingênua. (JARDIM, 2016, p. 55) 

 

Buscava-se uma cultura que constituísse um imaginário ideal, não que 

expressasse a própria realidade. Caso esse imaginário deixasse de ser ideal e 

romântico, o Brasil seria revelado como um todo latifundiário, escravocrata, imerso 

em conflitos sociais específicos. Isso mostraria a discrepância das relações sociais 

entre Brasil e França, sendo a segunda pautada em cidades e no trabalho 
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assalariado, questões próprias de um moderno modo econômico de reprodução do 

capital, enquanto a primeira era uma sociedade capitalista, mas escravocrata e rural. 

Jéssica Jardim ao estudar o conceito de imaginação no romantismo teatral 

afirma que “a imaginação no Brasil adere aos valores moralistas e conservadores 

que partem em grande medida dos preceitos da religião cristã, de grande força no 

Império.” (JARDIM, 2016, p.77) O estudo de Jardim é muito revelador, pois além de 

desmitificar a imaginação, demonstrando que ela não é isolada, solta ou livre, nos dá 

ainda do ponto de vista histórico e político os elementos para apreender o processo 

de formação do nacional.  

Candido (2000), por sua vez, observa que o Brasil estava mais ligado ao 

romantismo literário francês, numa mistura de Schlegel-Stael-Humboldt-

Chateubriand-Denis. No teatro, tivemos também a influência do historiador e filósofo 

Victor Cousin (1792-1867), e nas reverberações de Victor Hugo (1802-1885), cujo 

prefácio já introduzimos acima.  

 No Brasil, o romantismo surge num território em vias de formação, que vivia a 

tentativa de se afirmar como país que não passou pelo contexto em que se 

desenvolveu o romantismo francês, ou seja, que estava em outro momento e em 

outro terreno, mas que interessava importá-lo  como estética, mesmo no contexto 

escravocrata, monarquista e conservador. É importante ressaltar, assim, que o teatro 

romântico no Brasil denunciava um sintoma da realidade política nacional, 

constituída por grupos de liberais muito próximos aos dos conservadores, tal qual 

evidencia Emília Viotti (2010), pois permeia entre eles durante todo o século 

conciliações e reconciliações com o propósito de efetivarem o plano de dominação 

de uma burguesia internacional europeia e a de uma burguesia submissa brasileira 

ainda nascendo.  

É neste chão nebuloso que vingou supostamente o teatro romântico e que foi 

considerado o surgimento do teatro nacional, pois até então, o que havia em termos 

de teatro era a representação de traduções e adaptações de dramas estrangeiros 

espanhóis, italianos, franceses e portugueses em geral.  

2.3 O romantismo no teatro brasileiro  
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Na maior parte dos livros de história do teatro brasileiro é definida como as 

primeiras obras dramáticas escritas e encenadas por brasileiros a comédia de 

Martins Pena, nomeadamente O Juiz de Paz na Roça, escrita em 18378, e Antônio 

José ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, escrita em 1836. 

Ambas foram encenadas pela primeira vez em 1838, marcando assim o início do 

teatro nacional em termos dramatúrgicos e cênicos. 

Valéria Souto (1995), por sua vez, em pesquisa sobre as dramaturgas 

brasileiras, aponta para as mulheres invisibilizadas na dramaturgia brasileira do 

século XIX trazendo um índice de dramaturgas que denuncia a dificuldade no 

acesso a tais peças, além de observar a ausência de datas e a falta de autoria por 

indicação de pseudônimos. Havia dramaturgas portuguesas que atuaram no Brasil 

entre os séculos XVIII e XIX, e uma lista de autoras que escreveram durante o 

século XIX. A partir da década de 1840, Maria Angélica Ribeiro (1829-1880) autora 

que iremos analisar, escreveu mais de vinte peças teatrais, das quais restaram 

poucas.  

Existe, portanto, um caminho do teatro nacional ao qual temos um acesso 

dificultado, pois os manuscritos desapareceram, demandando esforço extra de 

pesquisa. Dito isso, não encontramos nenhuma autora brasileira com data definida 

que seja anterior às obras que foram consideradas pioneiras no teatro nacional. 

Essa característica de invisibilidade histórica no que diz respeito às mulheres não 

nos permite nem acesso às suas obras, nem que elas fossem registradas. 

Consequentemente, nos debruçaremos apenas sobre as obras que foram 

publicadas, encenadas e consagradas como parte da história do drama nacional.  

Citamos aqui as peças internacionais conhecidas como românticas mais 

famosas que foram adaptadas e apresentadas no Brasil antes de surgirem as 

dramaturgias nacionais: A torre de Nesle (1832) de Alexandre Dumas (1802-1870), 

O rei se diverte (1832) de Victor Hugo (1802-1885), Os seis degraus de um crime 

(1831) Théodore de Nézel (1799- 1854) e Benjamin Antier (1787-1870), entre outras.  

Para Décio de Almeida Prado (1996), existe uma diversidade nas propostas, 

fazendo com que a nossa dramaturgia romântica apareça com características 

diferentes em momentos diferentes. Para destacar algumas facetas do romantismo 

 
8 É comum encontrarmos referências de duas datas diferentes para a criação de o Juiz de Paz 

1833 e 1837. 
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no Brasil que o autor mostra, podemos mencionar as tragédias Antônio José ou O 

poeta e a Inquisição (1836) e Olgiato (1841) de Domingos José Gonçalves de 

Magalhães (1811-1882); o drama de amor Leonor de Mendonça (1846) de 

Gonçalves Dias; o drama fantástico Macário (1852) de Álvares de Azevedo (1831-

1852); os melodramas Pedro-Sem, que já Teve e Agora Não Tem (1845) de Luís 

Antônio Burgain (1812-1876); Vitiza ou Nero da Espanha (1841) de Martins Pena 

(1815-1848); e o drama histórico Gonzaga ou A Revolução de minas (1866) de 

Castro Alves. 

A ideia de drama brasileiro já nasce amarrada, ainda que de maneira 

ponderada, à figura de Gonçalves de Magalhães, quando escreve a peça Antônio 

José ou o Poeta e a Inquisição (1836) que iremos analisar à frente. O autor 

autonomeou a sua obra como tragédia, porém ela acabou sendo reconhecida como 

primeiro drama romântico. Décio de Almeida Prado busca desenvolver a concepção 

desse dramaturgo, inclusive acreditando ser uma reflexão elevada dentro dos 

debates contemporâneos a ele: 

O drama estaria mais próximo da realidade de todos os dias, a 
exemplo das crônicas da Idade Média, individuais por prestar testemunho 
sobre determinados acontecimentos e pessoas e ainda por descer a 
minúcias de natureza estritamente privada. Importar-se- ia com o que 
acontece, com o lado empírico das coisas. É a “cor local”, correspondente, 
grosso modo, ao que os franceses chamam de petite histoire. A tragédia, ao 
contrário, adotando um ângulo de visão abrangente e distanciado, buscaria 
apreender a significação moral e racional do mundo, tendo a preocupação 
de extrair lições universais. O drama mostraria o real, a tragédia o 
interpretaria, como faz, segundo esta concepção, a história, (PRADO, 1996, 
p.18-19) 

 

Roberto Faria fala dessa confusão conceitual, apresentada também por um dos 

primeiros críticos teatrais, Justiniano José da Rocha (1812-1862), que define o 

drama de Victor Hugo, O rei de diverte, como melodrama: 

João Caetano vinha encenando melodramas como Trinta anos ou A 
vida de um jogador e Os seis degraus do crime, nos quais abundam as 
lições morais, a recompensa aos virtuosos, a punição dos maus. Ao 
condenar O Rei se diverte por não ter essas características, insistindo 
sobretudo no caráter “imoral” do drama, nosso primeiro crítico teatral revela 
desconhecer as diferenças entre os dois tipos de peça. (FARIA, 2003, p. 
108-109) 
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Como se vê, não é de hoje a confusão instaurada em torno da concepção de 

drama. Fato é que após essa crítica João Caetano (1808-1863)9 não encenou 

muitos dramas românticos, dando preferência aos melodramas: 

Difícil saber se João Caetano levou em conta os comentários de 
Justiniano. De concreto, sabemos que ele deu preferência aos melodramas 
em sua carreira artística e que montou apenas mais um drama de Victor 
Hugo, o Hernani. Em compensação, encenou nove dramas de Alexandre 
Dumas, o que talvez se explique pela maior proximidade desse autor com o 
melodrama, como acredita Décio de Almeida Prado (1972, p. 38-41). De 
qualquer modo, não deixa de ser curioso registrar que no ano em que se 
inicia o Romantismo no Brasil, os pressupostos do drama romântico ainda 
são desconhecidos pelos nossos intelectuais, e que se tenha exigido de O 
Rei se diverte o que não existe como preocupação central nesse tipo de 
peça: lições morais. (FARIA, 2003, p.109) 

 

Faria identifica como diferença entre o drama romântico e o melodrama, as 

lições morais, segundo o autor, elas não seriam exigência do romantismo, o que 

mostra uma visão diferente da qual encontramos em Lukács (2010), pois para o 

húngaro a moral é central no romantismo. Em nossa análise das dramaturgias 

veremos mais detalhadamente como isso se apresenta.    

Sábato Magaldi (1970) salienta, por sua vez, uma importante reflexão acerca 

do romantismo na França e na Alemanha. Nesses países surgiu com o intuito de 

reformar a literatura, enquanto no Brasil ele acabou não reformando nada, pois não 

havia tradição: 

Essa atitude intelectual se justifica pelas peculiaridades da formação 
brasileira. Quando Victor Hugo, e antes, os alemães se empenharam na 
reforma literária, estavam saturados das harmonias antigas. Tinham de 
sacudir o jugo asfixiante do passado. A rebeldia, de súbito expandida, toma, 
naturalmente, forma explosiva. Entre nós, o panorama se desenhava em 
cores menos enérgicas: não havia uma tradição a qual opor-se; o passado 
era marasmo e não presença viva e importuna: cabia, na verdade, formar e 
não reformar. (MAGALDI, 1970, p.34) 

 

A citação de Magaldi revela uma das contradições estabelecidas na importação 

de uma tradição, pois no âmbito literário não havia o mesmo terreno para vingar o 

romantismo, embora não houvesse esse marasmo que o autor afirma, não havia 

sim,  pessoas alfabetizadas o suficiente, devido ao próprio desenvolvimento político, 

que conseguissem ou pudessem expressar-se literariamente. Não havia também no 

Brasil uma tradição clássica contra a qual o romantismo se opusesse tal como 

aconteceu na França. Havia sim outros tipos de manifestações artísticas populares 

 
9 João Caetano foi um ator brasileiro de grande importância na sua época e talvez um dos mais 

lembrados até hoje. 
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que ainda carecem de aprofundados estudos, tais como os cantos de trabalho, as 

danças, os jogos e os rituais da diáspora africana. Aquela ausência pode ter 

proporcionado a alguns escritores portugueses que viviam aqui a ocasião de serem 

inspiradores literários tal como Santa Rita Durão. No entanto, nunca houve ausência 

de conflitos sociais, material central do drama. 

A cor local, termo suscitado pelos românticos como Victor Hugo, aqui se tornou 

uma espécie de nacionalismo. Foi o que mais vigorou na estética romântica no 

Brasil. A ideia de formação nacional não era apenas recorrente ao nosso país, uma 

vez que acompanhava ao modo histórico da ex-colônia os movimentos nacionalistas 

em vigor nos países europeus: 

A intenção nacionalista tinha por fito substituir o homem universal, 
substancialmente o mesmo em todas as latitudes e longitudes, e cujo 
modelo ideal estaria na Grécia e na Roma clássicas, pelo homem histórico, 
subordinado ao tempo e ao espaço, que a ficção romântica reproduziria 
através da “cor local” - a forma, o modo, o sabor de cada século e de cada 
país. (PRADO, 1995, p.13) 

 

O homem nacional versus o universal era um dos pontos centrais do debate. 

Para Hugo (2002), a cor local deveria estar ligada em todo o drama e não apenas na 

superfície. O debate sobre o universal, que nos parece hoje ainda atual, já estava 

em pauta, a ideia do nacional era econômica e politicamente interessante para o 

desenvolvimento capitalista, pois ajustava os interesses e fomentava competições 

entre as nações. 

Conseguimos perceber, portanto, um contexto contraditório: o drama nacional, 

ou seja, que é correspondente a uma nação particular, surge importado. Ou seja, o 

romantismo, embora não tenha emergido do contexto brasileiro, ganhou aqui uma 

prática estética aliada ao projeto político de Brasil que se iniciou no século XIX: 

Portanto, o Romantismo brasileiro foi inicialmente (e continuou sendo 
em parte até o fim), sobretudo nacionalismo. E nacionalismo foi antes de 
mais nada escrever sobre coisas locais. Daí a importância da narrativa 
ficcional em prosa, maneira mais acessível e atual de apresentar a 
realidade, oferecendo ao leitor maior dose de verossimilhança e, com isso, 
aproximando o texto da sua experiência pessoal. (CANDIDO, 2002, p.39-
40) 

 

  

 Cândido (2000) bem nos situa com relação à busca literária do século XIX, 

definindo a característica mais geral dos literatos do período como patriotismo, 

estímulo e dever: 
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Com efeito, a literatura foi considerada parcela dum esforço 
construtivo mais amplo, denotando o intuito de contribuir para a grandeza 
da nação. Manteve-se durante todo o romantismo este senso de dever 
patriótico, que levava os escritores não apenas a cantar a terra, mas a 
considerar as suas obras como contribuição ao progresso. (CANDIDO, 2000 
p.12) 

 

Patriotismo que visava criar uma harmonia social dando o caráter de unidade a 

um amplo e diverso território, inclusive escamoteando os conflitos emergentes. Essa 

busca incessante de adaptar-se ao novo, ao que se produzia na Europa, produziu no 

Brasil carcaças estéticas, estereótipos coloniais, espectros dissociados entre 

subjetividade e objetividade. A arte teatral esteve mais ligada ao ideal colonial 

conservador do que a uma concretude brasileira diversificada, mesmo após a 

independência. Ou seja, é importante ressaltar que esse nacionalismo era carregado 

de um ideal branqueador, opressor, senhorial e conservador da ordem escravocrata 

em especial como veremos mais adiante. O que não quer dizer que na França ou 

em outros países europeus o romantismo fosse diferente, ao contrário. Como 

Lukács afirma, era problemático, no sentido que promovia um subjetivismo a-

histórico, nesse sentido favorecia a classe dominante, na medida que não favorecia 

um reflexo realista da realidade e sim a defesa da moral.  

Ainda para alguns autores, os aspectos que o teatro veio assumir se 

confundem muito entre drama romântico, melodrama e drama histórico, até mesmo 

porque desde o início do fazer teatral de busca nacional houve essas misturas que 

estavam ideologicamente ligadas. É o que brevemente desdobraremos a seguir. 

Faria ressalta que houve uma hegemonia na cena teatral brasileira que 

privilegiou o melodrama ao invés do drama romântico e aponta o ator João Caetano 

como responsável. Citamos um trecho mais longo, pois a questão é complexa e 

requer a referência dos autores e textos em pauta: 

A hegemonia do melodrama na cena brasileira dos tempos 
românticos, graças a João Caetano, talvez explique algumas das 
dificuldades enfrentadas pelos dramas românticos para se fazerem aceitos. 
Gênero que simplifica os sentimentos, que vê o ser humano pela ótica 
maniqueísta e que ao final pune os culpados e premia os virtuosos, o 
melodrama conquistou enorme prestígio popular. Já o drama romântico, 
com maior preocupação literária, com personagens complexos, muitas 
vezes trazendo dentro de si o bem e o mal, e com temas controvertidos, 
como o incesto e o adultério, enfrentou a ira dos moralistas e, não 
conquistando a cena, não teve adeptos entre 1836 e 1845. Toda a nossa 
produção dramática nesse período se divide entre as formas da tragédia 
neoclássica e do melodrama, como se pode perceber pela leitura das peças 
de Luís Antônio Burgain e Martins Pena, que tentou o gênero sério antes de 
se tornar o extraordinário comediógrafo que conhecemos. No entanto, entre 
alguns intelectuais, parece haver uma aceitação maior de Victor Hugo. Em 
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1844, no artigo “Da Arte Dramática no Brasil”, publicado na revista 
romântica Minerva Brasiliense, Émile Adet, intelectual francês radicado no 
Rio de Janeiro, recomenda a uma companhia francesa que dava 
espetáculos na cidade a encenação de Les Burgraves, informando ainda 
que essa mesma companhia havia representado “de modo assaz 
satisfatório” o drama Ruy Blas. Na mesma Minerva Brasiliense, um ensaio 
sem assinatura, no qual se fazia a biografia de Francisco Bernardino 
Ribeiro, morto precocemente, aos vinte e dois anos de idade, em 1837, o 
autor lamenta que ao escrever o longo estudo sobre a tragédia para a 
Revista da Sociedade Filomática, junto com dois colegas, Bernardino 
Ribeiro tenha criticado tanto os escritores românticos, influenciado que 
estava “pela moribunda escola dos clássicos franceses ... em vésperas do 
triunfo da fecunda escola de Hugo e de Dumas” (FARIA, 2001, p. 44). 

 

Os debates em torno do drama romântico, do drama clássico e do melodrama 

nos parece sendo muito constante nesse período, tal como mostra Faria. No 

entanto, percebemos, também, ao mesmo tempo em que isso se revela que muitas 

peças foram apresentadas como sendo românticas. O próprio Faria as apresenta 

assim no seu livro: 

Como vimos, nos anos em que a forma do drama romântico era 
hegemônica na França, nossos primeiros críticos e dramaturgos preferiram 
ou o melodrama ou a tragédia neoclássica como modelos. Depois, vieram 
as proibições de Marie Tudor e de Ruy Blas pelo Conservatório Dramático, 
dificultando ainda mais a difusão das obras dramáticas do escritor no Brasil. 
Quando Gonçalves Dias escreveu os seus dramas, a partir de 1845, o 
próprio Victor Hugo havia já desistido do gênero dramático. E o palco 
carioca, nessa altura sob o domínio do ator e empresário João Caetano, 
acolheu preferencialmente o melodrama, deixando de lado os dramas do 
nosso grande poeta. Todos esses fatos somados explicam por que a 
presença de Victor Hugo na cena brasileira não foi tão marcante como 
poderia ter sido. E talvez expliquem também, se não tal mente, pelo menos 
em parte, por que o nosso romantismo teatral não se constituiu num 
movimento orgânico, unificado em torno dos princípios estéticos que 
definiam, na época, o que era o drama romântico. (FARIA, 2003, p. 114) 

 

Faria mostra com pesar que não foi tão marcante como poderia ser, pois se o 

ator mais famoso queria melodrama e o Conservatório Dramático censurava os 

dramas românticos franceses ficava difícil essa ascensão que contribuiria para a 

unidade do movimento romântico no teatro.  

Décio de Almeida Prado (1996) situa o melodrama no seu livro O drama 

romântico brasileiro como parte e vertente do romantismo, mas também busca, em 

outros momentos, diferenciá-lo. Resumidamente, podemos dizer que coloca o 

melodrama como sendo maniqueísta e o drama romântico como uma possibilidade 

de expressar a complexidade humana dos indivíduos.  

No livro O melodrama, de Jean-Marie Thomasseau (2005), o autor francês 

explica que a origem do melodrama estaria relacionada à música. O termo 
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melodrama surgiu na Itália no século XVII e tratava-se de um drama cantado, porém, 

foi na figura do francês René Charles Gulbert de Pixérécourt (1773-1844) que ele se 

consagrou teoricamente. O melodrama em princípio iria representar interesses e 

desejos de todas as classes: 

A paixão das classes mais populares volta-se sobre ela mesma, nos 
espetáculos da virtude oprimida e triunfante; e ela durará todo o século. A 
burguesia, que tem em mãos os negócios, aplaude também o melodrama 
porque ele reage contra os excessos do teatro anticlerical e do teatro noir, 
importado da Inglaterra e ainda muito em voga sob o Diretório. Por outro 
lado, ela aprecia o melodrama porque ele tempera e ordena as tentativas 
mais ousadas do teatro da Revolução, põe em prática o culto da virtude e 
da família, remete à honra o senso de propriedade e dos valores 
tradicionais, e propõe, em definitivo, uma criação estética formalizada 
segundo padrões bastante precisos. A aristocracia, tanto a antiga quanto a 
nova, não deixava, tampouco, de misturar-se ao populacho nos bulevares 
para assistir aos espetáculos que, ao menos nos melodramas clássicos, 
preservavam o senso de hierarquia e o reconhecimento do poder 
estabelecido. (THOMASSEAU, 2005, p. 14) 

 

No entanto, nem sempre o melodrama era visto da mesma forma, cada 

momento histórico contribuía para o investimento ou não da forma, conforme os 

interesses e debates existentes, além de nunca ocorrer uma alteração profunda 

dela. O contexto francês pós-revolução, por sua vez, investiu na busca de uma 

expressão eficaz, capaz de reconstruir moralmente a nação e fortalecer as 

instituições morais, sociais e religiosas. A exaltação das virtudes civis, familiares e 

marciais servia para incrementar esse processo político. Embora tenha surgido 

antes do século XIX, Thomasseau divide o melodrama em quatro fases. As 

primeiras duas são: 1) O melodrama clássico (1800-1823) com destaque à figura de 

Pixérécourt que queria dar ao melodrama um estatuto literário, escrevendo vários 

textos sobre o assunto. Neles, o autor organizou as convenções técnicas, as 

unidades, os três atos, as temáticas e uma certa moldura; 2) O melodrama 

romântico (1823-1848). Com a queda do império mudaram a mentalidade coletiva, a 

composição e recepção do melodrama. Há nesse momento a elevação da dimensão 

do mito, porém drama e melodrama românticos não são fáceis de serem separados: 

Com efeito, drama e melodrama românticos confundem-se desde seu 
nascimento, nunca se pode fazer uma clara distinção entre eles, que eram 
escritos pelos mesmos autores, representados pelos mesmos atores e 
encenado nos mesmos teatros, ambos apoiam-se, ainda, sobre a estrutura 
estabelecida pelo melodrama clássico, dando-lhe uma tonalidade e uma 
temática novas e apropriando-se a seu modo do gosto pelos feitos e pela 
cor local, do senso de ritmo, do “entrecho”, da encenação, da oposição 
maniqueísta entre as forças do bem e as do mal, da composição dos 
personagens que representam estes valores e propondo, suma um estilo de 
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drama mais preocupado com suas próprias invenções e sua própria lógica 
do que com o realismo e a verossimilhança. (THOMASSEAU, 2005, p. 66) 

 

Embora nomeado nesta segunda fase de melodrama romântico, Théophile 

Gautier (1811-1872) reconhece nesses autores heranças do melodrama clássico.  

As outras duas fases são: 3) O melodrama diversificado (1848-1914), marcado 

pelo segundo império com a figura de Napoleão III e que seguiu algumas 

inspirações dramáticas tais como o melodrama militar, patriótico e histórico, o 

melodrama de costumes e naturalista; o melodrama de aventuras e de exploração; o 

melodrama policial e judiciário; 4) Na estética melodramática e sua sobrevivência no 

século XX, Thomasseau mostra como ela se manteve também na tentativa de uma 

forma melodramática clássica, como foi o caso de espaços teatrais criados apenas 

para a representação de melodramas clássicos por artistas como Arthur Bernède, 

em 1913, ou de André Antoine (1858-1943), representando as obras de Pixérécourt. 

Outro autor responsável pela renovação e o fortalecimento da forma foi Maurice 

Bouchor (1855-1929) que tentou “recuperar uma missão didática e social”. O 

melodrama virou uma importante ferramenta social, comparada por Firmin Gérmnier 

(1869-1933) com a instituição da igreja: 

Ele (o melodrama), será a nova igreja na qual os oficiantes de boa 
vontade anunciarão o evangelho que reconciliará todos os homens. E para 
essa magnífica tarefa, ele reunirá todas as artes, a poesia, a música, a 
dança, as artes plásticas, que em lugar de se confinarem em 
compartilhamentos juntar-se-ão, se fortificarão mutuamente nesta arte 
dramática nova. (GÉMNIER apud THOMASSEAU, 2005, p.137). 

 
Mais tarde na França e não só no cinema e na televisão permanecerá a 

tradição do melodrama. No entanto, de acordo com Thomasseau, o melodrama foi, 

sobretudo, uma forma teatral francesa que influenciou toda a Europa e também o 

novo mundo: 

Observa-se, como se pode constatar ao longo de sua história, que o 
melodrama, sempre firmemente entrelaçado ao tecido social, ganha novo 
viço nas épocas de crises sociais e nacionais, nos momentos em que os 
valores se redefinem e que se reencontra o gosto pelas oposições fortes e a 
necessidade de uma criação mítica e compensatória. (THOMASSEAU, 
2005, p.136) 

 

Fica evidente que a relação intrínseca entre a forma artística e o 

desenvolvimento social, ou seja, o melodrama segundo nos apresenta Thomasseau, 

veio a ser uma tendência na medida em que o contexto histórico de luta de classes 

na França precisou dela, amarrada aos valores burgueses e na perspectiva de 

mostrar contrastes e não contradições. O triunfo do “bem” sobre o “mal” é essencial 
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nessa tarefa, sem que seja questionado a quem diz respeito o bem ou o mal. O 

triunfo da virtude burguesa é: “uma empreitada deliberada da burguesia para 

doutrinar e moralizar o povo” (MONOD apud Thomasseau, 2005, p.140). Apesar 

dessa posição crítica de Roland Monod, o autor acredita que além de ser veículo da 

moral burguesa, a forma do melodrama contribuiu para difundir um pensamento 

humanista como a participação no “triunfo das qualidades humanas sobre o dinheiro 

e o poder”, instigando sonhos e esperanças da classe trabalhadora, “alimentando 

um imaginário popular, rico e vigoroso” (THOMASSEAU, 2005, p.140). 

Tamanha é a complexidade das definições feitas, além do melodrama, que 

também é comum vermos definidas algumas peças desse período do teatro 

brasileiro como dramas históricos. Lukács (2011) afirma que o drama histórico 

aparece com Shakespeare, porém foi utilizada de maneira bastante esvaziada no 

século XIX pelos românticos. O autor cita Chateaubriand (1768-1848) como 

representante de uma vertente pseudo-histórica que apenas se apega à história 

como fatos e detalhes, e não captura na história as questões centrais do conflito. 

Assim, se transforma apenas em abordagem pseudo-histórica: “A poetização 

romântica da realidade histórica, ao contrário, é sempre um empobrecimento dessa 

poesia autêntica, específica, efetiva da vida histórica.” (LUKÁCS, 2011, p.101).  

No livro História do Teatro Brasileiro, o drama histórico é definido da seguinte 

maneira: 

O drama histórico desenvolve-se em torno de histórias verídicas que 
são buscadas no passado e de preferência em países distantes. A seleção 
do assunto é determinada pela possibilidade de juntar aos fatos um caso 
amoroso fictício. No decorrer da ação, a história de amor tende a 
entrelaçar-se com os demais acontecimentos, de modo que o desfecho 
deve resolver tudo ao mesmo tempo. Vai solucionar tanto as contendas 
políticas como aproximar o casal de namorados, que, até ali, foi impedido 
de viver seu romance. (KIST, 2012, p.77) 

 

Nessa definição a história é apenas um fundo decorativo, não fundamenta a 

ação, não existe uma conexão intima entre personagem e história. Ivete Susana Kist 

associa, por isso, o melodrama e o drama histórico que, embora distintos, ela 

descreve assim: 

Considerados rigorosamente, melodrama e drama histórico são 
gêneros distintos. Mas eles facilmente se aproximam e se interpretam em 
razão da ênfase comum para a movimentação do enredo e para o enfoque 
e nos temas sentimentais. De um modo geral, é o estilo melodramático que 
se impõe nas origens do teatro brasileiro, passando a dar forma para a 
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cultura dramática local. E o faz com tal profundidade que dificilmente 
encontrará concorrência no gosto popular. (KIST, 2012, p.77) 

 

 A citação de Kist está baseada na dramaturgia brasileira e relaciona o 

melodrama ao drama histórico devido às suas semelhanças em focarem nos temas 

sentimentais. Essa definição de Kist confirma a crítica de Lukács sobre a redução do 

gênero dramático a um mero formalismo e ao esvaziamento da história contido em 

muitos dramas chamados históricos. Elizabeth Azevedo (2012) também busca 

explanar a vertente brasileira e a característica do drama romântico brasileiro, 

definindo a partir do repertório dramático: 

Analisando o conjunto de obras que compõem o repertório brasileiro 
do drama romântico, é possível identificar duas linhas temáticas principais: 
as tramas amorosas e os enredos que se ocupam da história do Brasil. 
Vale lembrar que o romantismo valorizou os temas históricos nacionais. Em 
contraposição à tradição da tragédia clássica, que se inspirava na 
antiguidade grega ou romana. Os dramas brasileiros caracterizam-se, 
geralmente, pelas combinações, em doses diferenciadas, das duas linhas 
temáticas apontadas. São histórias de amor inseridas num contexto 
político, ou a dramatização de um evento de relevância histórica que 
também apresenta uma trama amorosa. (AZEVEDO, 2012, p.95) 

 

As linhas temáticas postuladas por Azevedo nos colocam de frente com o que 

Kist refere como tramas amorosas e enredos históricos, sendo que no drama 

romântico o enredo histórico era relacionado à história nacional, mas no drama 

histórico poderia estar relacionado a um país distante.  

Com efeito, de acordo com as definições e análises que apresentamos não 

parece haver uma diferença substancial entre drama histórico, drama romântico e 

melodrama no Brasil tendo em vista que seus elementos centrais. De fato, segundo 

Kist e Azevedo, são os mesmos. O mais comum é que enredo determina a 

concretização das tramas amorosas, levando a um desfecho para o par romântico 

ficar junto. A história não importa, é apenas um pano de fundo, uma ilustração, ou 

como Lukács mesmo aponta, o empobrecimento da história. 

Flávio Aguiar (2003) afirma que a criação de um teatro nacional não extingue a 

existência de um teatro anterior feito aqui, ou seja, havia já, ainda que precário, um 

gosto, uma tendência e um público. O autor nos diz que esse gosto variava entre a 

“farsa portuguesa, as ‘óperas’ de Antônio José, as comédias de Scribe, ou outras do 

repertório francês e italiano, e com certeza algumas reminiscências de Molière e 

suas comédias populares ou mais sofisticadas” (AGUIAR, 2003, p. IX-X).  
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Não podemos deixar de trazer à tona, que surgiu ainda durante a importação 

do romantismo europeu para o Brasil aqui o fenômeno teatral que foi chamado de 

comédia de costumes. Mas as peças sérias, diz Aguiar, os melodramas, dramas e 

dramalhões, e tragédias era a parte principal do cardápio, sendo apresentados em 

seus intervalos os entremezes, as peças de variedades. Eram peças curtas e 

rápidas. A comédia nacional se insere nesse contexto. As peças de Martins Pena, 

por exemplo, eram curtas e rápidas, em apenas um ato (com exceção do O Noviço 

que tem três atos) e também eram chamadas de farsas. Aguiar explica a comédia de 

costumes a partir do dramaturgo de Juiz de Paz da Roça: 

 Em suas peças Pena preocupava-se em debuxar os costumes, os 
que achavam bons e os que viam como maus, da Corte brasileira, seus 
personagens característicos e seus arredores. [...] Martins Pena não era um 
revolucionário; tampouco era um acomodado. Suas peças em geral seguem 
uma receita simples de olhar admoestador e bom senso compreensivo; mas 
vez por outra aguçam a crítica para além do senso comum. Pois é foi com 
tais ingredientes que se deu por formada a comédia de costumes nacional. 

(AGUIAR, 2003, p. XII-XIII). 
 

Ainda esclarecendo a comédia através de Pena, Aguiar diz que a comédia 

representava:  

Espelhando a vida dos pequenos, dos homens comuns, do cotidiano, 
e os seres humanos “como eles são” ( ou “piores do que são”) e não como 
deveriam ser, a comédia nacionalizou de fato e de imediato a cena 

brasileira. (AGUIAR, 2003, p. XII).  
 

Essa formulação “como eles são e não como deveriam ser” é um traço 

definidor importante, pois de um lado se trata do real e do outro do ideal. A ironia e a 

crítica aparecem em ação e não como discurso nessa primeira fase de Pena. Além 

das comédias de costumes desse comediógrafo, surgiram outras ao longo do 

século, tais como as de José de Alencar, Arthur Azevedo e França Junior, cada um 

à sua maneira trabalharam nesse gênero.  

Além de tudo que foi apresentado, essas vertentes do drama são constituídas 

também por um elemento conflitante e marcadamente definidor da dramaturgia 

nacional que foi o controle do gênio criador e a ausência de liberdade individual e da 

liberdade da criação artística como já apresentamos, a censura.  

 2.4 Realismo no teatro brasileiro  
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O primeiro ponto que precisamos destacar é que o realismo que se instaurou 

no teatro brasileiro e na França no século XIX, não é o mesmo que Lukács defende 

como emancipador, pois não se trata de uma escola. O autor húngaro identificou o 

realismo, antes mesmo do século XIX, por exemplo, nas peças de Shakespeare. 

Compreende o realismo como uma forma de arte que evidencia concretamente as 

contradições sociais.  

Nesse sub-capítulo esboçaremos o que ficou conhecido como realismo no 

Brasil inspirado pela França no XIX. Tomamos aqui o estudo sobre o realismo no 

teatro brasileiro de João Roberto Faria (1993). Ele afirma que o que aconteceu, 

concretamente, entre 1855-1865, foi o predomínio de uma estética teatral 

desenvolvida na França, que seduziu a mocidade intelectual brasileira e a fez 

escrever peças com características muito peculiares, como veremos. (FARIA 1993, 

p. XIX) A concepção de realismo, da qual Faria parte, baseia-se em René Wellek: 

“Nesse sentido, guiamo-nos por uma dessas definições abrangentes, que considera 

o Realismo “a representação objetiva da realidade social contemporânea”, ainda que 

nem sempre essa objetividade seja alcançada.” (FARIA, 1993, p. 20) 

No âmbito teatral, Faria (2001) afirma que a maior mudança ocorreu a partir de 

março de 1855 com a criação do Teatro Ginásio Dramático, teatro que levava o 

nome do teatro francês “Théâtre Gymnase Dramatique” de Paris, onde se 

encenavam em um primeiro momento vaudevilles e comédias de Scribe e, logo 

depois, em outubro do mesmo ano importaram-se as comédias realistas francesas 

dos principais autores que estavam em voga na França, como Alexandre Dumas 

Filho, Émile Augier, Théodore Barriere e Octave Feuillet demonstra Faria (2001). 

Instaurou-se assim uma espécie de rivalidade entre o Teatro São Pedro de 

Alcântara e o novo Teatro: 

Já não se tratava apenas de uma questão empresarial, mas principalmente 
estética: de um lado, o velho e alquebrado romantismo; de outro, o 
realismo, com uma nova maneira de conceber o teatro, tanto no plano da 
dramaturgia quanto do espetáculo. (FARIA, 2001, p.86) 

 

Se antes os dramaturgos românticos brasileiros tinham dúvidas sobre sua 

classe, no realismo eles se autoafirmam assim como os franceses e defendem a 

moral burguesa com mais ênfase, sofisticando a dramaturgia com este intuito:  

O fato concreto é que os dramaturgos franceses, contrários à ideia de 
arte pela arte, fizeram-se porta-vozes da burguesia e escreveram peças 
com o intuito de defender os seus valores e modo de vida. Além do enredo 
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e personagens um tanto maniqueístas, contribuía para isso a presença da 
personagem raisonneur, figura obrigatória e necessária para comentar a 
ação dramática e passar lições morais às demais personagens e 
principalmente, ao público. O teatro, nas mãos dos dramaturgos realistas, 
transformou-se numa tribuna destinada ao debate de questões sociais de 
interesse da burguesia. O objetivo desse debate: regenerar, moralizar e 
educar a sociedade. (FARIA, 2001, p.87) 

 

O público que frequentava o Ginásio Dramático era considerado diferente do 

público do São Pedro de Alcântara, pois era considerado muito mais refinado. A 

comédia realista francesa, considerada a alta comédia, era a grande referência 

teatral, como demonstra Faria (2001). Segundo as reflexões do ator Furtado Coelho 

(1831-1900), que será um dos maiores representantes da “escola realista” no Brasil 

e que presenciou na França o desenvolvimento da “escola realista”, se tornou 

defensor da alta comédia de fundo realista, porque “reúne os objetivos de descrever 

os costumes e defender a moralidade” (FARIA, 2001, p.89). O teatro com o objetivo 

de ser o daguerreótipo da moral, representar a realidade com base na moral 

burguesa era auxiliado pela figura do raisonneur, a personagem porta voz da tese da 

peça, da moral defendida, da voz do autor, o portador dos bons costumes. Já 

esboçamos isso na crítica de Lukács sobre o teatro de tese.  

A diferença que se busca mostrar entre o teatro romântico e o realista, como 

defende Coelho, baseia-se na naturalidade em cena, em comparação ao exagero 

dos românticos, talvez um ganho, no sentido de pensar a verossimilhança. Mas se 

consideramos que a verdade se perde quando ela é tratada como algo superficial, 

considerada apenas gesto, comportamento, costume, tendo apenas o ponto de vista 

moral, a peça na verdade perde o aspecto real. Além disso, trata-se da verdade do 

ponto de vista de uma classe dominante, a burguesia. Nesse sentido, a naturalidade 

pode torna-se algo solto, sem se fazer a conexão real com uma raiz nítida dos 

costumes das quais pretende naturalizar:  

A comédia realista, de um modo geral, é uma peça séria, quase um drama, 
poder-se ia dizer, uma vez que não tem como objetivo provocar o riso, mas 
descrever e discutir os costumes. Assim, em princípio estão fora de seu 
âmbito as situações violentas, as tensões agudas, a paixão arrasadora, os 
aspectos, enfim, que foram os mais característicos da dramaturgia 
romântica, bem como todos os recursos do chamado baixo cômico. Apenas 
o chiste e a ironia, formas então consideradas superiores de provocar o riso, 
são utilizadas pelos seus autores. (FARIA, 2001, p.86) 

 

Segundo Faria, Quintino Bocaiuva (1836-1912), homem da política como tantos 

outros dramaturgos, ofereceu também contribuições ao realismo no Brasil. No 
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entanto, consideramos interessante destacar a reflexão desse folhetinista e 

dramaturgo, pois nos elucida com relação à dimensão da comédia. Era mais 

preocupada com o riso, usando elementos farsescos e satíricos e a alta que 

Bocaiúva defendia sendo a ideal para o Brasil que buscava instruir e pregar uma 

moral. O realismo partia da alta comédia, por isso era a escola do momento. Para 

Bocaiuva, José de Alencar e também Machado de Assis todos adeptos da nova 

escola, o teatro nacional ainda não tinha surgido com o romantismo. O realismo 

francês e o brasileiro do século XIX defendiam o teatro como escola de costumes, 

da moral e formadora da civilização:  

O universo da comédia realista é preferencialmente a vida da 
burguesia, apreendida com visível simpatia pelos dramaturgos, que buscam 
criar as cenas e os diálogos com o máximo de naturalidade para reproduzi-
la no palco. Ao mesmo tempo, a comédia realista tem feição moralizadora. 
À descrição dos costumes justapõe-se a prescrição de valores éticos, como 
o trabalho, a honestidade, o casamento, e a família, no interior de um 
enredo que opõe bons e maus burgueses. O realismo nesse tipo de peça é 
evidentemente relativo, pois o retrato da sociedade burguesa é sempre 
melhorado pelas pinceladas moralizantes. Os heróis, por exemplo, são 
comportados pais e mães de família, ou moços e moças que tem a cabeça 
no lugar; e o amor que vale não é a paixão ardente, mas o amor conjugal, 
que deve ser calmo e sereno. Já os vilões, como era de esperar não 
respeitam nenhum valor moral. Já os vilões, como era de se esperar, não 
respeitam nenhum valor moral. Podem aparecer na pele de uma prostituta, 
de um caça-dotes, de um viciado no jogo, de um agiota, de uma 
personagem, enfim, que seja sempre uma ameaça à maior instituição 
burguesa, ou seja, à família. (FARIA, 2001, p.87)  

 

A defesa da família como interesse central apenas confirma tudo que já foi dito, 

no sentido de instituir uma moral burguesa cristã e da burguesia se autoafirmar 

como classe. Faria apresenta os diversos autores que estiveram ligados a essa 

escola, embora circulem entre as escolas, tais como José de Alencar, Quintino 

Bocaiuva, Machado de Assis, Maria Angélica Ribeiro e etc. O autor observa que o 

teatro era realizado também em outros locais do território nacional: 

Ainda que a vida teatral fosse mais intensa na corte, várias outras 
cidades brasileiras mantinham pelo menos um teatro em funcionamento, ou 
com uma companhia fixa, contratada por uma temporada definida, ou com 
espetáculos dados por companhias dramáticas que viajavam pelo país. Em 
outras palavras, essas cidades reproduziam o que se passava na corte: a 
alternância de peças do velho e do novo repertório, tudo dependendo dos 
interesses dos empresários ou das tendências do ensaiador. (FARIA, 2001, 
p.127)  

 

Segundo Faria, era assim que o realismo ia se difundindo, embora não 

houvesse subsídios. É preciso ressaltar que o teatro contribuía para a lógica política 
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posta, pois não havia incentivo financeiro, como havia para o teatro de João 

Caetano.  

A base defendida no realismo teatral para a interpretação e dramaturgia é a 

naturalidade. Uma das diferenças entre a concepção de realismo de Lukács e a 

concepção de realismo teatral no século XIX de inspiração francesa , é que o 

realismo para esse autor não mostra a naturalidade. Ao contrário, desnaturaliza ao 

mostrar o humano em ação, a construção social, as forças sociais em movimento, e 

a relação intrínseca entre o ser humano e a história. O problema da literatura 

burguesa de viés moralista, como critica Lukács, mostra a vida do burguês tratada 

como vida em geral. Isto deforma subjetivamente o reflexo literário. Façamos valer 

essa reflexão em especial na leitura e análise das peças da escola realista no Brasil, 

onde a vida é apenas aquela do senhor de escravizados – da burguesia nascente.  

Ou seja, no realismo como escola no Brasil, era a vida do ponto de vista do senhor 

de escravizados. Na França também não deixou de ser a representação dos 

interesses da burguesia.  Obviamente, isso não pode ser considerado realismo.  

2.4.1 Naturalismo no teatro brasileiro  

 

O Naturalismo como escola literária ou movimento confirma a relação entre luta 

de classes e estética, que já temos tratado acima, pois dialoga diretamente com a 

procura de respostas para o momento histórico em que se encontrava a sociedade 

do Século XIX. No livro O Naturalismo, em um dos artigos que compõe a obra, 

Nazario traz uma importante contextualização no que diz respeito ao 

desenvolvimento do capitalismo e aos debates que estavam postos nesse período, 

nomeadamente a acirrada luta de classes como condicionante na elaboração desse 

pensamento estético:  

Os impérios coloniais sedimentaram-se e o expansionismo europeu 
atingiu o auge, levando a riqueza espoliada das colônias, às capitais 
metropolitanas, que se expandiram como nunca. Com a rápida urbanização, 
cresceram as favelas ao redor dos bairros de luxo, assim como a multidão 
de ladrões que assaltavam os incautos à noite. A prostituição, o alcoolismo 
e os crimes de sangue passaram a inspirar artistas, poetas e escritores, 
enquanto os cientistas sociais, subestimando a cultura, que os formava 
desde o berço, procuravam as causas de todos os vícios na biologia do 
homem. (NAZARIO, , 2017, p.14) 

 

As respostas para os problemas sociais a partir da classe dominante tendem a 

mantê-las como dominante. O naturalismo artístico surge do biologicismo que se 
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coloca durante o século XIX, mas que já vinha sendo debatido a partir da Revolução 

Francesa. Lukács afirma:  

O biologismo, quer na filosofia, quer na sociologia, sempre foi a base de 
tendências ideológicas reacionárias. Mas isso nada tem a ver com a 
biologia enquanto ciência; é antes o resultado das condições da luta de 
classes, que deram às tendências reacionárias conceitos e métodos 
pseudobiológicos como instrumento adequado de combate à concepção de 
progresso. (LUKÁCS, 2020, p.577) 
 

As respostas biológicas para problemas sociais caminharam junto com as 

teorias racistas elaboradas no fim do século XIX. O naturalismo toma como 

inspiração esse cientificismo positivista e se baseia na observação social, no 

reconhecimento dos fenômenos a partir do imediatismo. Ou seja, parte de uma 

perspectiva não dialética do real. Tanto é que culmina no campo do racismo:  

Pesquisando a origem das línguas e dos povos, cientistas e 
amadores, jornalistas e militantes estabeleceram, por diferentes critérios, 
todos arbitrários e subjetivos, a superioridade da “raça indo-europeia” sobre 
as demais “raças” humanas. Cruzando seus estudos, identificavam grupos 
étnicos e condicionavam o comportamento às características biológicas de 
cada um deles, como se os valores culturais fossem transmitidos pelo 
sangue e a “lei da hereditariedade” dominasse as vontades conscientes do 
homem. (NAZARIO, 2017, p.14) 

 

Se por um lado os protagonistas no naturalismo serão representados pela 

classe trabalhadora, de outro, essa representação busca muito mais justificar o lugar 

da exploração como fator natural e determinista, do que de fato uma condição social 

conflitante. Afinal, o Naturalismo serve muito mais como justificativa para naturalizar 

os processos sociais do que de denunciá-los:  

E se houve um método conscientemente aplicado por seus escritores 

na elaboração de narrativas, ele proveio, acima de tudo, de uma das facetas 

mais evidentes do positivismo, ou seja, da que consistia na observação 

empírica dos fatos naturais e que podemos constatar, diretamente, pela 

experiência e pelos sentidos. Tal como na natureza, também os fenômenos 

socioculturais- matéria-prima da sociologia proposta por Auguste Comte 

(1798-1857) - possuiriam suas leis de formação, de continuidade ou de 

transformação, tanto no tempo quanto no espaço, e dependeriam, em 

muito, de fatores endógenos ou biológicos. (CUNHA, 2017, p.39-40) 

 

Segundo Sodré (1965), tratava-se de certa forma de “superar” a fatalidade 

representada pelo romantismo e trazer à tona como condicionante social a 

hereditariedade ou atavismo, bases do Naturalismo, pretendiam transformar a 

literatura em “ciência”.  

A grande referência teórica na literatura é Emile Zola (1840-1902) que se 

apropriou dos estudos do fisiólogo Claude Bernard (1813-1878) que escreveu Dez 
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Lições de Filosofia Experimental Aplicada a Medicina (1855). Havia como pano de 

fundo dos debates da época a ideia de expropriar as raças consideradas 

incompetentes, as inovações tecnológicas e científicas e o desenvolvimento 

material. Havia as repostas do transformismo de Lamarck, bem como as publicações 

do diário de pesquisas de Darwin, Origem das Espécies (1859). A deturpação dos 

estudos de Darwin levou à ideia que “os tipos completamente dominados pelas 

moléstias predeterminadas de seus nervos e de seu sangue” fossem formados pelo 

determinismo do meio e da hereditariedade. Zola, por exemplo, levanta a história de 

uma família do Segundo Império, fundada num dossiê de 20 volumes e no estudo 

pretensamente cientifico de trinta e duas pessoas aparentadas. Além de se inspirar 

em Bernard, refere também Taine (1828-1893) que afirmava: O espírito humano 

seria determinado pelo concurso da raça, do meio e da época. Zola, penetrado 

dessa ideia, tentaria provar que o pensamento é produto do todo no corpo. (SODRÉ, 

1965, p. 23) 

A descrição era para Zola e os naturalistas a pintura de um ambiente que 

determina e completa o ser humano:  

A ação não estava mais em uma história qualquer, mas nos combates 
interiores das personagens; não havia mais uma lógica de fatos, mas uma 
lógica de sensações e de sentimentos; e o desenlace tornava-se um 
resultado aritmético do problema posto em cena. Assim, eu segui o 
romance passo a passo; situei o drama no mesmo quarto úmido e escuro, 
para nada perder seu relevo, nem de sua fatalidade; escolhi comparsas 
idiotas e inúteis, para realçar nas angústias atrozes de meus heróis a 
banalidade da vida cotidiana; procurei trazer o tempo todo para o palco as 
atividades corriqueiras das minhas personagens, de modo que elas não 
representem, mas vivam diante do público. (ZOLA, apud, FARIA, 2001, p. 
192) 

 

São elementos defendidos pelo Naturalismo literário: a representação do 

homem fisiológico, da vinculação à hereditariedade ou o atavismo, o retorno à 

degeneração e a influência do meio na manifestação das taras ancestrais, bem 

como a mesologia. No Brasil, vários romances se alinharam a essa proposta 

artística. Com relação ao teatro não foram muitas as obras reconhecidas como 

naturalistas. No entanto, foram realizadas para o teatro adaptações de romances 

franceses, portugueses e até mesmo brasileiros, como por exemplo, O primo Basílio 

(1878) de Eça de Queiroz. O termo Naturalismo ainda não estava em voga em 1878 

no sentido de um ultrarrealismo. Em 1879 os livros de Zola encontravam-se nas 

livrarias, em 1880, Furtado Coelho anunciou a montagem de Thèrese Raquin de 



75 
 

 

 

Zola, em 1881 as peças Nana e L’Assommoir foram montadas pela atriz Ismênia e 

tiveram entre 11 e 15 apresentações. O crime do Padre Amaro (1875), baseado em 

Eça de Queiroz, teve bastante repercussão.  

Ao longo do decênio de 1880, o novo movimento literário consolidou-se no 

Brasil e o debate foi intenso, envolvendo críticos, escritores e intelectuais 

importantes como Tobias Barreto (1839-1889) Silvio Romero (1851-1914), Araripe 

Júnior (1848-1911) e José Verissimo (1857-1916), além de muitos outros que hoje 

são menos lidos ou conhecidos, como Urbano Duarte (1855-1902), Valentim 

Magalhães (1859-1903), Aderbal de Carvalho (1872-1915), ou Clóvis Bevilacqua 

(1859-1944). (FARIA, 2001, p.208-209). Mas o grande nome do Naturalismo no 

Brasil é Aluísio de Azevedo, em especial através de seus romances10, e também no 

teatro: 

O prestígio de Aluísio como romancista ofuscou completamente o seu 

trabalho como autor teatral. As histórias do teatro brasileiro o ignoraram, e 

esse ostracismo estendeu-se ao parceiro Rouède. Para isso contribuiu a 

ideia de que não houve Naturalismo teatral no Brasil e que no período a 

adesão dos escritores ao teatro cômico e musicado foi total. De fato, o 

próprio Aluísio escreveu operetas e revistas de ano, em colaboração com o 

irmão Artur. Mas não se pode mais desconhecer que houve várias 

iniciativas relacionadas ao Naturalismo-encenações, adaptações de 

romances, peças -, sem contar os candentes debates na imprensa. É 

preciso reconhecer que Aluísio e Rouède procuraram um caminho 

alternativo ao teatro então vigente em nossos palcos e que peças como O 

mulato, Lição para maridos, O caboclo e Um caso de Adultério merecem ser 

lembradas como exemplos do esforço dos seus autores no sentido de 

atualizar o teatro brasileiro, fazendo-o dialogar com a tendência mais 

moderna da literatura de seu tempo. (FARIA, 2002, p. 30-31) 

 

Conforme mostra Faria, a primeira peça de teatro representada no Brasil 

inspirada num romance reconhecido como naturalista foi O Primo Basílio de Eça de 

Queiroz, em 1878. No entanto, a adaptação não teve sucesso, mas abriu portas 

para Emile Zola, sendo montada por Furtado Coelho Teresa Raquin (1880). Faria 

afirma que teve algumas dificuldades para o Naturalismo se afirmar no teatro, 

porque nas adaptações dos romances a forma descritiva não era compatível ao 

gênero drama, mas também pela censura, pois era atribuído um caráter imoral as 

obras. O fato de o Naturalismo ser mera descrição da vida cotidiana não atraiu o 

 
10 O mulato (1871), Casa de Pensão (1884), O cortiço (1890) etc. 



76 
 

 

 

público já cansado da realidade. Não queria ver também no teatro a vida cotidiana, 

optando muito mais para o teatro musicado: 

A hegemonia absoluta do teatro cômico e musicado nas últimas três 
décadas do século XIX ofuscou de tal modo as poucas realizações de 
caráter naturalista que estas jamais foram levadas em conta pelos nossos 
historiadores e críticos. (FARIA, 2001, p.187) 

 

Embora não tivesse sido tão levado em consideração na história do teatro 

brasileiro, o debate naturalista existiu e não foi insignificante:  

A pesquisa nos jornais da época e particularmente nos anúncios 

teatrais revela, porém, que as realizações de caráter naturalista não 

estiveram de todo ausentes dos palcos brasileiros, seja por iniciativa de 

artistas locais, seja pelos espetáculos trazidos pelas companhias 

estrangeiras que nos visitavam regularmente. Além disso, essas realizações 

foram comentadas na imprensa, provocando reflexões, debates e polemicas 

que envolveram os nossos principais escritores e intelectuais do período. 

(FARIA, 2001, 187-188) 

 

Além do que, se considerarmos naturalistas apenas as peças em que os 

autores se declaram como tal, talvez deixemos de analisar os aspectos naturalistas 

das peças que não necessariamente foram escritas com esse intuito. É o caso da 

comédia de Artur Azevedo A Capital Federal, que não se pretendia naturalista. No 

entanto, a reconhecemos como tal devido ao seu caráter naturalizante e 

preconceituoso. Trata de um conflito entre os homens do campo e da cidade para 

mostrar que o homem do campo é puro, mas quando entra em contato com a cidade 

se degenera. Por isso, o homem sai do campo, vai para a cidade grande, mas volta 

depois para o campo, retorna ao ideal de pureza e se regenera.  

Na história do teatro brasileiro é considerado como atraso e com pesar, a falta 

de  investimentos e  recursos para que os artistas pudessem criar sobre as 

orientações naturalistas. Mas ao contrário, nessa dissertação buscamos refletir as 

problemáticas dessa propositura, sendo que o Brasil se apropriou dos movimentos 

estéticos franceses e os adaptou conforme os interesses das classes dominantes do 

Brasil: 

Trata-se de uma concepção preconceituosa que resulta de uma 
observação exterior e superficial das manifestações da vida burguesa, das 
formas de vida características da sociedade burguesa- uma observação que 
faz abstração das forças motrizes do desenvolvimento social e da ação que 
estas continuamente exercem, inclusive sobre a superfície, da vida. 
(LUKÁCS, 2010, p.160) 

 

Embora nosso foco agora seja o Naturalismo no teatro, sabemos que o gênero 

romance foi um suporte das dramaturgias dessa escola, até mesmo pela própria 
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forma descritiva. Sendo assim, utilizamos aqui as reflexões que se encontram em 

Narrar ou descrever (1936) de Lukács. O autor analisa o Naturalismo no gênero 

romance e considera como ponto crucial entre ele e o realismo a diferença entre 

observar (descrever) e participar (narrar). Seriam métodos diferentes de criação 

artística: 

A alternativa entre participar ou observar corresponde, assim, a duas 
posições socialmente necessárias, assumidas pelos escritores em dois 
períodos sucessivos do capitalismo. A alternativa entre narrar ou descrever 
corresponde aos dois métodos fundamentais de representação próprios 
destes dois períodos. (LUKÁCS, 2010, p.157) 

 

 Lukács mostra que Zola, embora não fosse um defensor do capitalismo 

quando manifestava suas opiniões e objetivos, na sua práxis artística demonstrava 

como sua concepção de mundo era influenciada pelas ideias do seu tempo, em 

especial “pelos preconceitos banais da sociologia burguesa”. (LUKÁCS, 2010, p. 

160) Na literatura referida:  

Todos os atos dos homens aparecem como produtos normais do 
meio social. Há, porém, outras forças em ação, bastante diversas e 
heterogêneas. É o caso da hereditariedade, que atua sobre os 
pensamentos e os sentimentos dos homens com necessidade fatalista, 
provocando catástrofes que interrompem o fluxo normal da vida. 

(LUKÁCS, 2010, p. 161)  
 

Quando a literatura aborda este aspecto da hereditariedade como força social 

determinante, cai em preconceitos e não reflete a realidade profundamente, 

acabando fazer apenas uma apologia à concepção de mundo dos autores 

naturalistas:  

[...] encontrar a conexão da existente entre a práxis e a riqueza de 
desenvolvimento da vida intima das figuras típicas de seu próprio tempo. [...] 
A literatura baseada na observação e descrição elimina sempre, em medida 
crescente, o intercâmbio entre a práxis e a vida interior. (LUKÁCS, 2010, 
pp.162- 163) 

 

Para Lukács, o que deveria ser levado em consideração não é a visão 

preconceituosa, mas sim a práxis, ou seja, o conjunto dos atos e ações, pois apenas 

a práxis revela a essência dos seres humanos. Aqui Lukács utiliza o termo 

naturalista:  

O drama naturalista pode servir como contraexemplo. Em 

composições razoavelmente dramáticas como Os tecelões, de Hauptmann, 

a maioria das figuras é necessária do ponto de vista dramático e representa 

um componente inquieto e ativo da totalidade concreta da revolta dos 

tecelões. Ao contrário, na maioria dos dramas naturalistas- mesmo os que 

tem relativamente poucas personagens e concentram seu enredo no 

espaço e no tempo-há uma série de personagens que servem apenas para 
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ilustrar para o espectador o meio social em que a ação se desenrola. Cada 

uma dessas personagens, cada uma dessas cenas “romantiza” o drama, 

pois expressa um momento da totalidade dos objetos” que é estranho ao 

propósito do drama. (LUKÁCS, 2011, p.124). 

 

Parece-nos importante a reflexão que Lukács faz, considerando que a 

tendência descritiva de uma obra, faz com que perca a essência do drama, tal qual 

já elucidamos, no sentido que a descrição, não evidencia a totalidade do movimento, 

e sim dos objetos, colocando em questão o próprio gênero dramático, provocando 

como resultado, a naturalização de processos sociais, e ao nivelar todas as 

questões, sem elencar prioridades, deforma e torna imutável a realidade.  

Havia além de tudo isso na propositura naturalista uma tentativa de se opor ao 

romantismo. Naquilo que ele tinha de idealista procurava trazer um olhar imediatista 

e fenomenológico do cotidiano. 

 Podemos concluir que identificamos que romantismo, realismo e naturalismo 

são expressões de fases da mesma classe social, tanto no Brasil como na França. 

No entanto, nenhuma fase dessas foi revolucionária no sentido de procurar enfrentar 

a sociedade escravocrata e racista na qual se desenvolveram, sendo a primeira 

mais idealista (a romântica), a segunda mais moralista (realista) e a última 

determinista (naturalista), mas sem grandes diferenças substanciais. Não podemos 

deixar de destacar que Machado de Assis foi colocado dentro da escolástica realista. 

No entanto, identificamos nesse autor, em algumas das peças que pudemos ler, tais 

como em O caminho da Porta (1962), Protocolo (1962), Não consultes médico 

(1896), são peças que destoam da tendência moralista dos outros autores dessa 

escola. O autor usa a sátira, através de comédias curtas sempre crítico a sociedade.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISES DAS PEÇAS 

 

Nosso objetivo nas análises das peças consiste em olhar para as obras 

teatrais, reconhecendo nelas sua importância na formação de um drama nacional, 

não temos a pretensão aqui de um viés nacionalista, ao contrário, pretendemos 

evindeciar o que estava dentro da perspectiva que pretendia definir o nacional para 

o teatro realizado nesse território. Por isso, mostramos o contexto até aqui e 

buscamos apreender suas implicações estéticas e sociais.  

As obras selecionadas para análise neste capítulo são: 1) O Juiz de Paz da 

Roça (1837) de Martins Pena, 2) Antônio José ou o Poeta e a Inquisição (1836) de 

Gonçalves de Magalhães, 3) Leonor de Mendonça (1846) de Gonçalves Dias, 4) 

Sangue Limpo (1861) de Paulo Eiró, 5) Gonzaga ou a Revolução de Minas (1864) 

de Castro Alves; 6) O Demônio Familiar (1857) de José de Alencar (1829-1877); 7) 

Cancros Sociais (1865) de Maria Angélica Ribeiro 8) O Caboclo (1886) de Aluísio de 

Azevedo (1857-1913) em coautoria com Emílio Rouède (1848-1908). 

Selecionamos, portanto, algumas peças que consideramos marcantes na 

trajetória do teatro brasileiro do século XIX. O critério de seleção dessas obras foi 

em primeiro lugar o fato de terem sido escritas por escritores e escritoras brasileiras 

do século em análise e também porque foram encenadas algumas vezes, sendo 

umas mais, outras menos, bem como por serem mais citadas nos livros de história 

do teatro11. Nas análises das peças levaremos também em conta os debates 

estéticos realizados pelos autores das obras, como por estudiosas(os) de teatro.  

 

3.1.  Antônio José ou o Poeta e a Inquisição de Gonçalves de Magalhães 

Domingo José Gonçalves de Magalhães (1811-1882), autor branco, nascido e 

formado em medicina no Rio de Janeiro em 1832, viajou em 1833 para a Europa 

onde permaneceu um tempo em Paris, estudando filosofia e começando a exercer 

 
11Sabemos que é muito vasta a produção dramatúrgica já nesse período, no entanto, não é possível 
neste trabalho dar conta de todo o acervo. Por isso, nos focaremos em peças e autores mais 
representativos do período, segundo as referências nos livros de história do teatro: Panorama do 
Teatro brasileiro de Sábato Magaldi; Ideias teatrais: O século XIX no Brasil de João Roberto Faria, 
Caminhos do teatro ocidental de Barbara Heliodora. História concisa do teatro brasileiro (1570-1908) 
e O drama romântico brasileiro ambos de Décio de Almeida Prado, História do teatro brasileiro: Um 
percurso de Anchieta a Nelson Rodrigues de Cafezeiro e Gadelha, História do Teatro Brasileiro com 
direção de Roberto Faria. A personagem negra no teatro brasileiro de Miriam Garcia Mendes. 
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funções diplomáticas. Foi adido do Império brasileiro até 1836. Essa viagem de 

Gonçalves de Magalhães foi fundamental para o surgimento das suas peças. De 

acordo com Candido (2000), formou-se um grupo de jovens em Paris, do qual 

faziam parte Gonçalves de Magalhães, Manuel Araújo Porto Alegre (1806-1879), 

Francisco de Sales Torres Homem (1812-1876), João Manuel Pereira da Silva 

(1817-1898) e Candido de Azevedo Coutinho (datas desconhecidas). Foram eles 

que participaram dos debates sobre o romantismo na França, especialmente em 

Paris, e se incumbiram de trazê-lo ao Brasil. Antônio Candido (2000) coloca 

Gonçalves de Magalhães como o mais importante iniciador dessa proposta estética 

francesa no Brasil, atento aos movimentos artísticos da França e também da Itália. 

No seu papel de divulgador, Magalhães publicou em 1836 dois artigos importantes 

na revista Niterói, da qual foi um dos fundadores: “Discurso sobre a História da 

literatura do Brasil (1836) e Filosofia da Religião” e “Suspiros Poéticos e Saudades” 

(1836), considerados marcos do romantismo no Brasil. 

Quando a peça de Magalhães foi apresentada pela primeira vez em 1838, no 

Theatro da Constituição, o contexto era o de um país recém independente, 

monarquista, escravista e conservador, nas mãos de uma criança – o imperador 

tinha 12 anos – com uma equipe regencial administrando o império enquanto 

alcançasse maioridade. Essa equipe a todo tempo buscava abafar as revoltas e 

insurreições nas diversas províncias. Eram inúmeras as pessoas insatisfeitas, dentre 

negras escravizadas e livres e também brancos. Era um imenso campo de conflitos 

e contradições sociais, dando matéria essencial para ser figurado no teatro.  

Magalhães trouxe da Europa sua peça Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, 

escrita ainda em viagem em 1836. Segundo Mariângela Alves de Lima (2005), teve 

como objetivo a criação de uma literatura nacional. De sua autoria é também a peça 

Olgiato (1839), considerada tragédia pelo próprio autor. Antônio José ou o Poeta e a 

Inquisição foi representada pela primeira vez no Theatro da Praça da Constituição 

do Rio de Janeiro, em 10 de março de 1838. Depois foi encenada de 1838 a 1860 

pela companhia de João Caetano e se manteve em cartaz até 1898 por companhias 

de prestígio menor, conforme indica Lima no prefácio do livro Tragédias de 

Gonçalves de Magalhães (2005). A peça foi muito bem recebida principalmente por 

ser considerada responsável pela criação de um teatro “nacional”.  
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No prefácio da publicação de Antônio José ou o poeta e a inquisição, de 1839, 

o autor explica querer resgatar a história e valorizar um brasileiro esquecido, Antônio 

José. Comediógrafo que nasceu no Brasil, foi viver em Portugal por motivos de 

perseguição de sua mãe como praticante do judaísmo, onde ele escreveu diversas 

peças cômicas, tais como: Óperas Portuguesas; A Guerra de Alecrim e Manjerona; 

Dom Quixote; Labirinto de Creta e Esopo. Foi comparado com Gil Vicente, mas teve 

a vida ceifada pelo Santo Ofício, que o acusou também de judaísmo. Acabou sendo 

queimado vivo em Lisboa, em 1739, num Auto de Fé aos 34 anos de idade. 

Magalhães conclama para si o título de primeiro brasileiro a escrever uma 

tragédia e a primeira de assunto nacional: “Lembrarei somente que esta é, se não 

me engano, a primeira tragédia escrita por um brasileiro, e única de assunto 

nacional.” (MAGALHÃES, 2005, p. 9) E, de fato, ficou como queria o autor: sua obra 

foi reconhecida como a primeira tragédia nacional, encenada, como já mencionada, 

em 1838, pela famosa companhia teatral do ator mais conhecido do Rio de Janeiro 

do momento, João Caetano (1808-1863), fundador da primeira companhia teatral do 

país, a Companhia Dramática Nacional, depois chamada Sociedade Filodramática 

de Niterói. 

Tendo sido escrita anterior à criação do Conservatório Dramático, não 

encontramos nenhum documento que registre a censura desta peça. Mas 

posteriormente, encontramos um requerimento de exame, remetido em 1847 por 

Carlos José dos Reis Costa, secretário de João Caetano dos Santos. Ao que indica 

teve parecer positivo, pois ficou em cartaz por muitos anos.  

A peça se passa em Lisboa em 1739 e narra o momento da vida do 

protagonista Antônio José, poeta e judeu, em que ele descobre estar sobre a mira 

da Inquisição, levando-o a tentar fugir do tribunal inquisidor. Acaba envolvendo todos 

seus amigos: Mariana, uma atriz que não se tem certeza se é sua namorada, o 

Conde de Ericeira, seu amigo, e até mesmo a empregada de Mariana, Lúcia. Todos 

os amigos morrem no final. O antagonista Frei Gil é um padre dominicano que faz 

parte da Inquisição. Ao longo da peça descobrimos que denunciou o poeta porque 

quer se livrar dele para poder ficar com a atriz Mariana. Vemos o arrependimento do 

Frei diante de seu ato e o perdão de Antônio José no final da peça.  

Mariana é figurada como dedicada, estudiosa e sua figura nunca é associada a 

uma imagem vulgar. Ela demonstra não estar muito bem de saúde, talvez exausta 
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pelo trabalho. Lúcia é sempre muito cuidadosa com ela. Mariana não parece ter 

família a não ser a relação com sua empregada, a qual chega a dizer “és quase 

mãe”. Não encontramos indicações sobre a empregada ser negra ou branca, como é 

comum nas peças seguintes, porém, vale observar que em Lisboa houve um 

processo de escravização negra até meados do século XIX, o que não nos garante 

alguma certeza sobre Lúcia ter ou não sido escravizada.  

A imagem da arte e dos artistas que o autor vai construindo é apresentada 

através de um longo diálogo de Lúcia e Mariana. Lúcia mesmo sem ser estudada 

como a mesma diz, tem uma concepção de artista como sofredor, relacionando 

sempre a figura a alguém pobre, sem reconhecimento econômico. Ela sente pena 

dos artistas e coloca a função deles abaixo da mendicância:  

Oh! certamente que me causa pena.  
Tanto eu não poderia: antes quisera  
Uma esmola pedir de porta em porta, 
Do que seguir tal gênero de vida.  
(MAGALHÃES, 2005, p.17) 
 

A patroa representa a artista e a empregada o senso comum, o povo. Lúcia 

não convencida pela patroa continua no seu posicionamento sincero: “Que é melhor 

e mais nobre ser criada/Que ser comediante, uma vez que talento e pobreza 

caminham juntos em Portugal’” (MAGALHÃES, 2005, p. 22). São longos diálogos em 

que o autor pretende defender a tese de que o artista é importante para a sociedade. 

O, assunto aparece de maneira discursiva e idealista. Os diálogos representam mais 

um discurso do que um movimento da vida concreta figurado, como seria necessário 

para o desenvolvimento do drama conforme a definição que Lukács (2011) faz ao 

analisar as tragédias antigas. 

O conflito que movimenta a peça inicia a partir da entrada de Antônio José 

desesperado, pedindo acolhida, pois está sendo perseguido pela Inquisição. 

Instituição antiga constituída no período medieval pelo papado para perseguir quem 

se opunha à igreja católica e atuou em Portugal de maneira muito forte na 

perseguição aos judeus, no Brasil teve atuação de maneira diferente. Não tivemos a 

presença fixa do tribunal da Inquisição, porque se estruturou de modo diverso como 

colônia de Portugal, ou seja, sob seu domínio.  

É bastante significativo que este tema seja abordado por Magalhães, pois nos 

fornece de certo modo uma crítica a essa instituição, conectando-a a crítica 

iluminista de que tudo deve ser questionado (GRESPAN, 2003), inclusive uma 
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instituição da Igreja Católica. Antônio José formula sua crítica nesses termos: “Lei de 

sangue, fundada na ignorância, que se opõe à razão e à natureza” (MAGALHÃES, 

2005, p.32).  

Mas antes de conseguirmos adentrar no conflito, somos colocados a par do 

que realmente movimenta a peça: a paixão não correspondida de Frei Gil por 

Mariana. O Frei quer vingar-se de Antônio José, pois acredita que o judeu impede 

que a atriz queira ficar com ele. Para poder ficar com a atriz, por quem nutre uma 

grande paixão, ele o entrega à Inquisição, colocando nas mãos da atriz que o rejeita 

a responsabilidade de suas ações. Apesar de a perseguição religiosa ser importante 

na peça, ela é figurada de modo que não ocupa o centro do conflito; este é, de fato, 

desencadeado pelos interesses individuais, ou seja, pela paixão do dominicano por 

Mariana.  

O poeta tem esperança de fugir do tribunal e conta com a ajuda do amigo 

Conde de Ericeira, homem rico. Já na casa do amigo onde Antônio José buscou 

refúgio os dois travam amplos debates em defesa da razão e da filosofia, colocando 

a falta do uso da razão como problema da sociedade. O conde aponta a justificativa: 

“A culpa é nossa,/ Que dá razão tão pouco nos servimos.” (MAGALHÃES, 2005, p. 

66) Embora os filósofos tenham fim trágico na vida real, como relembra Antônio, pois 

quem tem virtude nem sempre é reconhecido, há nessas figuras, nobreza, e cabe a 

elas bem como aos literatos e poetas e filósofos serem exemplos para a sociedade. 

Mas o poeta será punido, levado pela Inquisição. Depois de discutir arte e filosofia, o 

que demonstra uma tendência iluminista da peça, ela vai ganhando uma dimensão 

mais religiosa e moralista, porém sem que seja revelada de maneira concreta o 

suposto cerne da questão: a Inquisição.  

Quando preso, já prestes a ser morto, o poeta é colocado diante de Frei Gil, 

sem ainda saber que é, pois o Frei se encontra encapuzado. Os dois travam um 

debate sobre os reais valores cristãos. Antônio, como judeu, tece uma crítica à 

postura dos seguidores de Cristo que mais fazem blasfemar do que seguir seus 

ideais:  

ANTÔNIO JOSÉ. Divina unção respira esse discurso; 
Mas, Padre, vosso manto me revela,  
Que vossa ordem profana a lei Cristo. 
 Vosso claustro de sangue está manchado,  
Mora nele a traição, o ódio, a vingança.  
 D'ele fingiu a fé, e a piedade.  
Ide pregar no vosso mesmo claustro  
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As virtudes Cristãs. Se sois culpado,  
Si arrependido estais dos vossos erros,  
Será esta uma boa penitência  
(MAGALHÃES, 2005, p. 116) 
 

Há aqui dois argumentos: primeiro, a Inquisição é colocada em questão como 

uma blasfêmia em relação a Cristo e, segundo, Antônio José surge mais cristão que 

os próprios cristãos. Perante o poeta, Frei Gil se acusa a si mesmo de ser perverso 

e criminoso, percebendo o que fez a partir de sua falha, a paixão sem medida. Frei 

Gil está arrependido e clama perdão. Mesmo horrorizado com a confirmação da 

morte de Mariana, o judeu fica comovido com a postura de Frei Gil e o perdoa, 

lembrando o que disse o “Senhor” Jesus Cristo: 

De seus pecados  
Não mais me lembrarei, tudo perdôo;  
Porque eu do pecador não quero a morte,  
Mas sim que se converta, e que ele viva. 
(MAGALHÃES, 2005, p.123) 
 

Os dois ficam muito emocionados com a redenção de Frei, como demonstra a 

didascália “(Frei Gil, chorando de prazer, atira-se nos braços de Antônio José. 

Ouvem-se algumas badaladas de sino, e um rufo de tambor, e os dois separam-se 

assustados.)” (MAGALHÃES, 2005, p.124). O poeta lhe pede um último favor, como 

a um amigo. Tendo em vista que seus bens serão confiscados, resta com ele uma 

boceta de ouro que lhe foi entregue pela mãe quando ele saiu do Brasil. É a única 

vez que é citada essa relação com sua origem: 

ANTONIO JOSÉ (tirando do bolso uma boceta d'ouro.) 
Meus bens devem ser todos confiscados, 
 Vós o sabeis, não posso dispor deles.  
Mas escapou-me ainda uma boceta,  
Que eu trouxe do Brasil; foi um presente.  
De minha Mãe, quando eu deixei a Pátria.  
Meu Pai serviu-se dela em sua vida. (Dizendo isto, beija a boceta). 
Ei-la... inútil me foi nesta masmorra.  
Dai á Lucia, que a venda, ou que a conserve.  
A essa pobre Lucia... que nem mesmo  
Sei onde ela estará. (MAGALHÃES, 2005, p. 125) 
 

Assim, Antônio descobre mais uma súbita morte. Lúcia morreu dias depois da 

patroa, pois não resistiu à perda. Por isso, o poeta faz outra obra de caridade cristã 

e deixa a boceta para Frei Gil doar. Pede ainda para dar recado ao Conde de 

Ericeira e descobre também a morte de seu amigo, sem ser avisado da causa. Nos 

parece que o autor buscou trazer à tona a dimensão trágica da peça a partir desse 

final fatalista onde todos morreram, o que demonstra uma dimensão algo simplista 
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de como se compreende a tragédia. Lukács (2011) identifica uma tradição liberal de 

definir a tragédia, a qual considera problemática ao definir a tragédia como 

pessimismo, mortes e fatalidades. Embora isso não seja nem correto, nem central na 

tragédia, como já mostramos no capítulo anterior, é justamente o que encontramos 

na peça de Magalhães.  

Frei Gil busca se redimir diante tantos problemas que causou e que resultaram 

da sua paixão sem limites, levando-o a denunciar o judeu à Inquisição. O problema 

que se coloca como conflito da peça é, portanto, a rivalidade, e essa instituição 

surge como arma do concorrente para tirar de sua frente o rival. Mas o que ele não 

sabia, é que a mulher que tanto desejou morreria diante desse contexto criado por 

ele. Embora a Inquisição não seja criação dele e sim uma instituição existente e 

relacionada a interesses de um grupo maior, fato é que seus planos não deram 

certos e que ele gerou a morte inclusive da mulher por quem era apaixonado.  

Na peça vemos na construção das personagens certas atitudes que estão 

sendo introduzidas como valores a serem defendidos: Mariana é uma mulher 

defensora da arte, do gênio, do instinto, da vocação, uma mulher independente, atriz 

que tem um amigo que frequenta sua casa. Vemos que seu destino acaba sendo 

amarrado ao do poeta. Lúcia possui na primeira cena, embora seja submetida ao 

vínculo empregatício, um papel importante no debate sobre ser artista, no sentido de 

colocar uma opinião que se opõe à Mariana. Depois parece mais apagada, estando 

lá para servir sua patroa, tendo como ápice o apagamento de sua vida, morrendo 

por não conseguir viver sem ela e de ter concluído assim seu papel. Frei Gil, o 

dominicano, representa o vício e é o antagonista da peça. Antônio José, que é poeta 

e judeu, bem como amigo de Mariana, vê o seu ser no mundo não aceito, em 

especial porque foi denunciado por Frei Gil que representa o poder. O Conde, 

pensador livre e amigo do judeu, nobre de sentimentos e ações, surge como 

defensor da razão, da filosofia e da poesia.  

O conflito central da peça é a paixão de Frei Gil, que desencadeia outros 

conflitos importantes em cenas de confrontação: com Mariana e, no final, com 

Antônio José. Temos a perseguição do poeta e depois as mortes súbitas e um tanto 

inverossímeis de todos os amigos do judeu. No desfecho da peça, que surge aliado 

ao clímax, somos conduzidos a discursos extensos em defesa da virtude contra o 

vício, o bem contra o mal. Pois se Frei Gil não tivesse sido mal, Antônio não seria 
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morto, nem todos seus amigos teriam morrido. Dessa forma, a Inquisição serve 

apenas como pano de fundo. De acordo com a construção do drama de Magalhães, 

o problema é atribuído a Frei Gil, quando na verdade o problema histórico era a 

existência da Inquisição, instituição desumanizadora que não suportava a 

diversidade religiosa e cultural, própria da humanidade.  

A maior mudança que ocorre na peça é a prisão do judeu, as mortes de seus 

amigos e, finalmente, a conversão provocada pelo perdão do judeu ao dominicano 

arrependido que leva à sua redenção, prometida pela religião cristã, mas efetuada 

pelo judeu. Mas a Inquisição continua atuante, independente da conciliação e do 

perdão entre ambos. Tanto é que a peça se encerra com a atuação da Inquisição 

levando o poeta.  

O perdão de Antônio José não serve a nenhuma transformação concreta, 

apenas a um alivio da culpa que sente Frei Gil. Portanto, não é um perdão que move 

uma ação, que muda uma dinâmica de agir humano, por exemplo, o perdão pela 

Inquisição perante a atuação cristã do suposto judeu, acusado apenas por ter sido 

um possível rival. Libertar o judeu dramaturgo de ser punido seria um perdão 

transformador, como no exemplo bíblico não apedrejar Maria Madalena. Seria eximir 

uma ação concreta, ainda que carregada de problemas, mas traria à tona o poder 

concreto de um perdão. Mas na peça, o perdão é carregado de um esvaziado 

moralismo, que para o drama não figura como o conflito dramático, mas salienta 

apenas o poder moralizante atrelado a um imobilismo religioso e subjetivo. Não 

aparece como crítica; o autor coloca-o como uma virtude, algo a ser validado pela 

sociedade.  

Na peça vemos o que Victor Hugo toma como parte central em sua teoria sobre 

o drama romântico. No drama deve-se exprimir o grotesco e o sublime: “Somente 

diremos aqui que, como objetivo junto do sublime, como meio de contraste, o 

grotesco é, segundo nossa opinião, a mais rica fonte que a natureza pode abrir à 

arte.” (HUGO, 2002, p.33) Reforçando essa busca pelos contrastes a partir do 

grotesco, Hugo continua:  

O sublime sobre o sublime dificilmente produz um contraste, e tem-se 
necessidade de descansar de tudo, até do belo. Parece, ao contrário, que o 
grotesco é um tempo de parada, um termo de comparação, um ponto de 
partida, de onde nos elevamos para o belo com uma percepção mais fresca 
e mais excitada. (HUGO, 2002, p.33) 
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A ideia de contraste é diferente da ideia de contradição, pois está muito mais 

atrelada à oposição entre o belo e o feio, a virtude e o vício, o mal e o bem. São 

oposições que se deflagram nitidamente para assim aprendermos uma lição moral. 

Já a contradição revela a complexidade humana de maneira mais ampla, fugindo à 

noção de dois polos, tais como o bem e o mal, que denotam um caráter mais cristão. 

 Segundo Carlos Aldair Rodrigues (2012) e como já mencionado, o tribunal da 

Inquisição não existiu no Brasil como em Portugal, mas estabeleceu conexões 

através de comissários das instituições eclesiásticas que cumpriam o papel da 

comunicação. Ou seja, faziam as denúncias ao tribunal, estabelecendo aqui de 

maneira mais diversa uma presença “à distância”, buscando assim efetivar 

igualmente o poder inquisitorial. Tal qual com um catolicismo dominante e poderoso 

desde o descobrimento do Brasil, até mesmo reconhecido na constituição de 1824, 

ano anterior à escrita da peça, mas posterior à data em que ela se passa:  

Art. 5 A Religião Católica Apostólica Romana continuará a ser a religião do 
Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto 
doméstico, ou particular, em casas para isso destinadas, sem forma alguma 
exterior de templo. (CONSTITUIÇÃO, 1824, p.1)  
 

A busca pelo tema nacional demonstra que o autor tinha o desejo de figurar 

algo que dialogasse com a realidade existente, pois a peça defende a arte, o artista 

e a filosofia, trazendo ainda uma crítica aos cristãos que se consideram superiores e 

punem os outros, bem como à paixão carnal que gerou rivalidade e que determinou 

as mortes das personagens. Portanto, são questões mais universais, temas que 

correspondem tanto ao Brasil, como a muitos outros lugares.  

Nesta análise identificamos que a peça apresenta uma lição moral que é a 

paixão de um religioso confinado ao celibato, Frei Gil, o que o levou a tamanha 

atrocidade, porque se tivesse controlado sua paixão pela atriz não teriam ocorrido 

todos os problemas. Em outras palavras, a ação da peça foi minimizada ao caráter 

de Frei Gil e seu vício, e ao poder de perdão de Antônio José e sua virtude. Se 

tomarmos o conflito social como ponto central do drama, que deve estar 

estreitamente ligado aos personagens, podemos dizer que na peça em análise o 

conflito central é a paixão carnal “excessiva” de Frei Gil por Mariana. Ela 

desencadeou todos os destinos, embora não vejamos as personagens ligadas 

estreitamente a este conflito, pois estão mais alheias e apenas vinculadas por serem 

amigas. Isto significa que não se trata de um conflito que tem uma dimensão social, 
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ou seja, de forças sociais que se opõem, mas apenas de um personagem e seu 

caráter que segue sem escrúpulos seu desejo, sua paixão, sua rivalidade. 

A forma como a Inquisição é figurada, a coloca, como já observado, em 

segundo plano na peça, eliminando assim o caráter mais objetivo do drama, que 

poderia evidenciar o conflito de forças sociais em seu ponto mais extremo e agudo, 

de acordo com a definição do drama pautada por Lukács (2011).  

A peça, como bem situam Edwaldo Cafezeiro e Carmem Gadelha (1996), tem 

aspectos da filosofia iluminista: 

O poeta e a Inquisição não é um drama romântico na acepção pura 
da palavra, conforme o tem colocado as histórias da literatura brasileira, 
aparecem fortes influências do pensamento iluminista, no que toca ao 
homem e suas relações com o Estado, conforme já vimos. (CAFEZEIRO e 
GADELHA, 1995, p.136) 

 

Magalhães traz reflexões importantíssimas no que diz respeito à defesa da 

arte, dos poetas, da filosofia, da crítica religião. Os traços iluministas qualificam o 

discurso, no entanto, o moralismo religioso é seu maior enfoque: 

De conflitos econômicos e sociais parte Gonçalves de Magalhães 
para considerações de fundo moral e filosófico na construção do que é tido 
como primeira obra romântica de nosso teatro. Sobrepõe-se ao social o 
indivíduo e suas mazelas, transes da consciência. O poeta e a inquisição 
afirma-se, antes de tudo, como um drama religioso. (CAFEZEIRO e 
GADELHA, 1995, p.132) 

 

Identificamos que a figuração do conflito na peça analisada dá ênfase a um 

aspecto individual do caráter de uma personagem que serve como motivador da 

catástrofe. Isso reforça a lição moral, ofuscando, no entanto, nossa visão ao dar 

valor ao caráter subjetivo e imobilizador do perdão numa conciliação entre 

dominicano e judeu. Ou seja, apaziguando o conflito, podemos ver nisso um tema 

bastante brasileiro.  

O ecletismo estético de Magalhães não contribuiu para revelar os problemas 

centrais no tema que buscou abordar na peça. Sabemos que a Inquisição surge 

como interesse de um grupo religioso para controlar outros grupos,12 não apenas 

com interesses religiosos, mas também econômicos e políticos. No entanto, 

Magalhães revelou em sua obra, figurando de maneira problemática, não a 

existência da Inquisição e o conflito que gerava, mas como o mau caráter de uma 

pessoa pode gerar danos, corrompendo a instituição com seus interesses 

 
12 VAINFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808), Editora Objetiva: Rio de Janeiro, 
2000. 
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particulares. Este é o problema central que reconhecemos em sua peça. Pois não 

revela a questão essencial, que a instituição Inquisição era já em si corrompida pela 

sua própria essência, seu próprio ser.  

Isto nos faz concluir que o drama analisado segue uma vertente que mais se 

aproxima de um teatro de tese, ou seja, demonstra muito mais a tentativa de 

defender ideias do que figurar uma ação e um conflito concretos. Com isso, o autor 

revelou problemas na figuração dramática, embora com um discurso que 

supostamente defende a razão (as conversas entre o Conde e Antônio José, entre o 

Frei e o poeta), mas mostrando na prática das personagens uma ênfase no 

moralismo religioso.  

Neste sentido, temos uma peça teatral que apresenta a estrutura dialogada. A 

peça é composta na maior parte por diálogos, alguns monólogos e não há ações 

silenciosas, mas falas sem ação e pouco movimento. É uma peça mais discursiva. 

Há alguns momentos de indicações das expressões corporais, que demonstram 

tentativas de sair da declamação e dar mais corpo aos personagens. Vemos isso de 

maneira bem evidente e até exagerada na morte de Mariana, com seu súbito 

desmaio na presença da Inquisição e também nas cenas finais em que dialogam 

Antônio José e Frei Gil.  

Machado de Assis como crítico de teatro, escreveu em 1866, que Magalhães 

era o fundador do teatro nacional, mas também reconheceu suas limitações 

enquanto artista, pois vê nele um esforço intelectual para praticar uma forma que 

não era sua. No entanto, Machado tece sua crítica com relação à nomenclatura 

tragédia, pois para o crítico faltava o elemento central da tragédia, o elemento 

familiar. Pensando em tragédia burguesa, diz que apenas no último ato se tem mais 

elementos, pois se trata do poeta preso pela Inquisição. No restante da peça ele vê 

ausência de paixão. Além de não considerar a peça uma tragédia, Machado também 

não a identifica como sendo dramática, pois para ele seria a mesma lei que guia o 

drama e a tragédia, mesmo que diferencie ambas.  

O que nos importa dizer é que o moralismo que é suscitado na peça de Magalhães 

não é papel do drama em si, mas de uma linha de “drama” que se aproxima mais da 

influência religiosa, no caso a católica, e que aqui no Brasil caminha junto com o 

desenvolvimento da classe dominante. A peça de Magalhães é situada na 

historiografia do teatro como sendo romântica, mas também como tragédia 
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neoclássica, devido à forma em decassílabos brancos e, ainda, como melodrama, já 

tendo sido apontada a dificuldade de que temos de entender essas concepções. 

Diante dessas dificuldades de definições que se confundem até hoje, o que nos 

importa realmente é analisar a obra em si. Vimos que ela nos revela, por ter sido a 

peça inaugural do drama nacional, uma importância histórica e determinante, 

marcando um caminho. E esse caminho nos parece estar em diálogo com o desejo 

do Império brasileiro de um liberalismo à brasileira, incumbido em manter a ordem, 

através da religião cristã, sem figurar os conflitos sociais em suas reais 

particularidades. Aparentemente é uma peça de tese quase iluminista para 

demonstrar uma perspectiva avançada, se não fosse a tendência ao moralismo 

religioso e conciliatório em que se encerra.  

3.2 O juiz de paz da roça de Martins Pena  

 

Luís Carlos Martins Pena nasceu no Rio de Janeiro, em 1815, e morreu muito 

jovem em 1848. Ao que sabemos até o momento, era um homem branco, órfão 

muito cedo de pai e, aos dez anos, órfão também de mãe. Criado por tutores teve 

acesso aos estudos inclusive de teatro:  

Sabe-se que Martins Pena não se restringiu a ser comediógrafo. 
Escreveu dramas, contos, crônicas, críticas, traduções e artigos 
jornalísticos. Também foi funcionário público, a princípio como amanuense, 
sendo promovido até a posição de adido de segunda classe da legação 
brasileira em Londres. Além disso, foi segundo secretário do Conservatório 
Dramático Brasileiro, sendo que sua atuação como censor estava mais 
ligada a suavizar o processo de censura das peças que os teatros 
desejavam pôr em cartaz do que a censurar ou modificar trechos, sendo 
raras suas recomendações nesse sentido. Para finalizar os exemplos dessa 
pluralidade, Martins Pena também tinha bons conhecimentos musicais; era 
tenor e participava em coros de contraponto e em pequenas casas de 
espetáculo. É evidente, portanto, que Martins Pena possuía um gênio e uma 
inteligência extraordinários. (ALMEIDA, 2016, p. 13)  

 
Não se trata de um homem rico, mas de um homem que teve seus acessos e 

possibilidades. Mesmo com a vida tão curta, nos deixou escrito um repertório de 

quase trinta peças de teatro, dentre essas as mais conhecidas são: O Juiz de Paz 

da Roça, de 1837; A Família e a Festa na Roça, de 1840; Os Dois ou O inglês 

Maquinista, de 1840; Judas no Sábado de Aleluia, de 1844; O Noviço, de 1845; Os 

Ciúmes de um Pedestre, de 1846, dentre outras. Além disso, escreveu críticas 

teatrais no jornal que foram publicadas um século depois em livro, Folhetins: A 
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Semana Lírica (1965). Pena é muito conhecido pelas suas comédias, mas escreveu 

também, segundo Prado (1997), melodramas que não tiveram sucesso nenhum, 

nem mesmo quando foram levados ao palco. 

Há um debate colocado por Rafael Loureiro em  Retoques sobre O juiz de paz 

na roça, de Martins Pena, no qual o autor problematiza a data da escrita de Juiz de 

Paz, não como escrita em 1833, mas como escrita em 1837 13. Nesse período o 

Brasil vivia sua recém independência, no Brasil império. O imperador Dom Pedro II 

tinha 13 anos de idade, era o período regencial, marcado por diversos conflitos 

políticos. A população consistia em sua maioria em negros e escravizados, não tidos 

como cidadãos. O modo de produção determinante era o escravagista. Nesse 

momento, ocorreram a Revolta da Sabinada, na Bahia, e o contra-ataque regencial. 

Como mencionado, a religião católica foi garantida em lei na constituição. Enquanto 

se tentava trazer o romantismo francês para o Brasil, como vimos no caso de 

Magalhães, também Pena é considerado pertencente ao romantismo com seus 

melodramas que não tiveram êxito. Por outro lado, é visto como pai da comédia de 

costumes no Brasil.  

Como se sabe, há duas definições interessantes dentro do teatro: baixa 

comédia e alta comédia. Martins Pena fora atribuído maior proximidade à baixa 

comédia devido ao seu teor popular. As mais comuns atribuições dadas às peças de 

Pena são comédias de costumes, farsa e entremez. A peça que analisaremos, O 

Juiz de Paz da Roça, é uma peça curta e fora criada como um entremez, ou seja, 

uma peça para ser apresentada nos intervalos das “peças sérias”. Mas o que nos 

chama atenção nela é o recurso ao satírico, por isso, tornou-se canônica no Brasil. 

 O diálogo com a realidade estabelecido pelo comediógrafo é constante, 

parecendo ele ser muito atento e crítico ao contexto brasileiro. Vale lembrar que a lei 

que caracteriza e determina a função do Juiz de Paz foi promulgada no Código 

Criminal em 29 de novembro de 183214. Podemos dizer que essa lei é figurada na 

peça como desdobramento prático na vida das personagens apresentadas. Deste 

 
13 ver ALMEIDA, R. L. de. Retoques sobre O juiz de paz na roça, de Martins Pena. Urdimento - 
Revista de Estudos em Artes Cênicas, Florianópolis, v. 2, n. 23, p. 160 - 172, 2014. DOI: 
10.5965/141457310223201416 Disponível em: 
https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573102232014160. Acesso em: 
18 jul. 2021. 

14 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-29-11-1832.htm , acesso em 
21/06/21. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim-29-11-1832.htm
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modo, se constitui uma crítica a essa lei, e não apenas a ela, mas ao modo pelo qual 

se constituíram os “costumes” brasileiros. Pela primeira vez uma peça teatral aborda 

temas como corrupção e a não efetividade das leis. Mostra justamente que a lei 

surge como garantia de poder dos já então poderosos e apresenta o juiz como 

mediador entre a constituição do estado e a divisão social. Pois, deixa vislumbrar 

que a partir de se tornar juiz esse homem do povo se distancia e abusa dos 

privilégios e poderes em relação aos lavradores e escravizados. A escravização é 

lembrada, mas a participação da personagem de um escravizado não é grande na 

peça, pois não tem fala, apenas aparece trabalhando e é citado nas falas.  

Estruturada em um ato, a peça acontece em locais diferentes, tanto na casa da 

família de Aninha, uma lavradora, como na casa do Juiz de Paz, que se encontram 

ambas na roça, ou seja, trata-se de uma periferia do Rio de Janeiro. Passa-se em 

um único dia. Possui monólogos curtos, e não há grandes transformações no caráter 

das personagens ao longo da peça. Também não é uma peça discursiva, há 

bastante movimentação. Foi apresentada pela companhia de João Caetano e com 

ela Martins Pena tornou-se bastante conhecido.  

As personagens são o Juiz de Paz, o Escrivão do Juiz de Paz, Manuel João 

(lavrador e guarda nacional), Maria Rosa, sua mulher, Aninha sua filha, José (da 

Fonseca), namorado de Aninha. Há ainda os lavradores: Inácio José, José da Silva, 

Francisco Antônio, Manuel André, Sampaio, Tomás, Josefa e Gregório. Como Pena 

destaca dentre as personagens: “os negros”, nos parece que todos os outros não 

destacados são brancos. Assim como em muitos outros autores desse período os 

personagens que trazem na descrição “negros ou negro” são tratados como se 

fossem uma singularidade coletiva. Está de acordo com a expressão do modo de 

produção escravista, onde a relação com os negros escravizados é dada como 

relações entre coisas e não como seres humanos e suas individualidades. No 

entanto, em cada peça essa relação se diferencia na figuração.  

Maria Rosa, seu esposo Manuel João, e Aninha, filha de ambos, são uma 

família aparentemente pobre, lavradores. Não temos a certeza se são brancos ou 

negros, porém eles têm um escravizado, o Agostinho, homem negro. Na primeira 

cena da peça, num diálogo entre mãe e filha, que estão cosendo, constroem a 

imagem do pai que trabalha muito e apenas tem um escravo. A mãe contesta o 
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preço dos escravizados que são importados ilegalmente e, por isso, vendidos mais 

caros: 

MARIA ROSA  -  Pobre homem! Mata-se com tanto trabalho! É quase meio-
dia e ainda não voltou. Desde as quatro horas da manhã que saiu; está só 
com uma xícara de café.  
ANINHA  - Meu pai quando principia um trabalho não gosta de o largar, e 
minha mãe bem sabe que ele tem só a Agostinho.  
MARIA ROSA  - É verdade. Os meias-caras agora estão tão caros! Quando 
havia valongo eram mais baratos.  
ANINHA  - Meu pai disse que quando desmanchar o mandiocal grande há 
de comprar uma negrinha para mim. 
 MARIA ROSA  - Também já me disse. (PENA, 2014, p.21-22) 
 

Os meias-caras são escravizados vendidos através de contrabando, pois o 

tráfico de escravizados havia sido proibido em 1831 com a Lei Feijó, considerada a 

lei “para inglês” ver, pois tinha apenas o intuito de amenizar a pressão inglesa. A lei 

não foi efetivada, vindo a ser promulgada novamente em 1850 através da lei 

Eusébio de Queirós, que também proibiu o tráfico. Além dessa referência à 

escravidão, a peça mostra a naturalização dessa forma de produção através do 

desejo de Aninha de ter uma escravizada, pois era um status importante e algo 

almejado por todos, pobres e ricos.  

Aninha namora escondido com José, descrito por Martins Pena com o figurino 

“com calça e jaqueta branca”, mas não quer que o namorado a abrace antes do 

casamento. Ele é pobre como Aninha e espera a venda de um bananal para ter 

dinheiro e se casar. No entanto, ele tem um plano: 

JOSÉ  - Você sabe que eu agora estou pobre como Jó, e então tenho 
pensado em uma coisa. Nós nos casaremos na freguesia, sem que teu pai 
o saiba; depois partiremos para a Corte e lá viveremos.  
ANINHA  - Mas como? Sem dinheiro? 
 JOSÉ  - Não te dê isso cuidado: assentarei praça nos Permanentes.  
ANINHA  - E minha mãe?  
JOSÉ  - Que fique raspando mandioca, que é ofício leve. Vamos para a 
Corte, que você verá o que é bom. (PENA, 2014, p.23-24) 
 

José vai pintando a Corte no imaginário de Aninha, tem planos de trabalho, irá 

entrar para o Permanentes, grupo formado para o policiamento urbano. No final da 

ilustração que o namorado faz, a menina está decidida a aceitar o plano e de 

combinar o casório para o dia seguinte às escondidas. Aninha fala sozinha sobre 

seu sonho de ascensão social:  

ANINHA, só  - Como é bonita a Corte! Lá é que a gente se pode divertir, e 
não aqui, aonde não se ouve senão os sapos e as entranhas cantarem. 
Teatros, mágicas, cavalos que dançam, cabeças com dois cabritos, macaco 
major... Quanta coisa! Quero ir para a Corte! (PENA, 2014, p.26-27) 
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Pena mostra através das personagens o abismo entre a Corte e a roça. A 

realidade da família de Aninha fica mais evidente quando o pai volta do trabalho 

pesado com Agostinho, seu escravizado, faminto e com sede. Mais uma vez a 

descrição de Pena nos delineia as personagens através dos figurinos e adereços 

que nesse caso são instrumentos de trabalho como mostra a rubrica:  

Entra Manuel João com uma enxada no ombro, vestido de calças de ganga 
azul, com uma das pernas arregaçada, japona de baeta azul e descalço. 
Acompanha-os um negro com um cesto na cabeça e uma enxada no 
ombro, vestido de camisa e calça de algodão. (PENA, 2014, p.27) 
 

Manuel está descalço, um interessante elemento que demonstra sua condição 

social, pois após a chegada da Corte Portuguesa ao Rio, quem andava descalço 

nesse período em maioria eram apenas os escravizados. Até a cena cinco é 

desenvolvida a caracterização dessa família de lavradores na roça e suas relações 

sociais, tanto em relação à vida de trabalho que todos levam, quanto à mãe que 

cose e cozinha, à filha que auxilia a mãe e ao pai trabalhador. O pai e a mãe, sem a 

filha saber, já pensam em arrumar para a filha um casamento. A pobreza deles 

atrapalha, pois a comida é pouca, a carne já se acaba e a que sobra não é boa. 

Vemos também a relação que a família mantém com o escravizado Agostinho:  

ANINHA  - Minha mãe, a carne seca acabou-se.  
MANUEL JOÃO  - Já?!  
MARIA ROSA  - A última vez veio só meia arroba. 
 MANUEL JOÃO  - Carne boa, não faz conta, voa. Assentem-se e jantem. 
(Assentam-se todos e comem com as mãos. O jantar consta de carne seca, 
feijão e laranjas.) Não há carne seca para o negro?  
ANINHA  - Não, senhor.  
MANUEL JOÃO  - Pois coma laranjas com farinha, que não é melhor do que 
eu. Esta carne está dura como um couro... Irra! Um dia destes eu... Diabo 
de carne!.., hei de fazer uma plantação... Lá se vão os dentes!... Deviam ter 
botado esta carne de molho no corgo... Que diabo de laranjas tão azedas! 
(Batem à porta.) Quem é? (Logo que Manuel João ouve bater na porta, 
esconde os pratos na gaveta e lambe os dedos.) (PENA, 2004, p.29) 
 

As cenas não são apenas uma mostra dos costumes na roça. Pena indica 

também os aspectos centrais da construção do Brasil independente, sendo a roça o 

cenário e o homem branco livre pobre na ordem escravocrata15. Embora pudesse ter 

um escravizado não tinha boa carne para comer e também não era em fartura, não 

sendo possível dividir com Agostinho.  

Quando Manoel é intimado pelo Juiz de Paz a levar um recruta à cidade, é 

trazida à tona a questão de patriotismo. Evidencia-se que não era algo real, mas 

 
15 Referência a obra  Homens Livres na Ordem escravocrata de Maria Sylvia de Carvalho Franco 
(1997) 
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apenas algo obrigado. Porque caso essa ordem do Juiz de Paz não fosse cumprida, 

Manoel seria punido. Segue o diálogo entre o escrivão e Manuel que mostra isso:  

ESCRIVÃO  - Venho da parte do senhor Juiz de Paz intimá-lo para levar um 
recruta à cidade.  
MANUEL JOÃO  - Ó homem, não há mais ninguém que sirva para isto? 
 ESCRIVÃO  - Todos se recusam do mesmo modo, e o serviço, no entanto, 
há de se fazer.  
MANUEL JOÃO  - Sim, os pobres é que o pagam.  
ESCRIVÃO  - Meu amigo, isto é falta de patriotismo. Vós bem sabeis que é 
preciso mandar gente para o Rio Grande; quando não, perdemos esta 
província.  
MANUEL JOÃO  - E que me importa eu com isso? Quem as armou que as 
desarme. 
 ESCRIVÃO  - Mas, meu amigo, os rebeldes têm feito por lá horrores!  
MANUEL JOÃO  - E que quer o senhor que se lhe faça? Ora é boa!  
ESCRIVÃO  - Não diga isto, senhor Manuel João, a rebelião...  
MANUEL JOÃO, gritando  - E que me importa eu com isso?... E o senhor a 
dar-lhe...  
ESCRIVÃO, zangado  - O senhor juiz manda dizer-lhe que se não for, irá 
preso.  
MANUEL JOÃO  - Pois diga com todos os diabos ao senhor juiz que lá irei.  
ESCRIVÃO, à parte – Em boa hora o digas. Apre! custou-me achar um 
guarda... Às vossas ordens.  
 

Manoel questiona o serviço que é obrigado a fazer, bem como evidencia as 

incongruências. Além do mais, a peça revela que existe um conflito ocorrendo no 

Sul, e para contê-lo é preciso desses “patriotas” obrigados em nome da lei. A mãe 

ainda explica a filha:  

ANINHA  - Minha mãe, pra que é que mandam a gente presa para a 
cidade? 
MARIA ROSA  - Pra irem à guerra. 
ANINHA  - Coitados!  
MARIA ROSA  - Não se dá maior injustiça! Manuel João está todos os dias 
vestindo a farda. Ora pra levar presos. ora pra dar nos quilombos... É um 
nunca acabar.  
ANINHA  - Mas meu pai pra que vai? 
MARIA ROSA  - Porque o Juiz de Paz o obriga. (PENA, 2004, p. 32-33) 

 

Além de revelar a existência de algo que não está dentro da ordem ocorrendo 

no Sul, ou seja, a guerra dos Farrapos, o autor também mostra outro conflito 

ocorrendo, o dos quilombos. Esses conflitos sociais não são foco da peça, mas ela 

mostra justamente as ações para o abafamento deles. Pena apresenta isso não 

como uma proposta ideal, mas como sátira. Satiricamente é que conseguiu mostrar 

um Brasil real que se organiza e funciona no abafamento dos conflitos. Inclusive os 

trabalhos dos homens livres são também buscar homens para serem presos e 

impedir esses  homens de serem livres.  
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O Juiz de Paz é apresentado na peça apenas na cena nove e já aparece 

marcado por certo abuso de poder, recebendo presentes: tem entregue por um 

homem “negro” uma carta e um cacho de bananas. Ganha diversos presentes como 

mimo e há troca de favores. Ele comenta: “O certo é que é bem bom ser Juiz de Paz 

cá pela roça. De vez em quando temos nossos presentes de galinhas, bananas, 

ovos, etc., etc.” (PENA, 2004, p.35). 

Logo em seguida inicia uma audiência. O primeiro caso avaliado trata de um 

casal, Inácio José e Josefa Joaquina, que acusam o senhor Gregório de dar 

umbigadas em Josefa. Como punição solicitam que ele seja levado para Angola. O 

Juiz não leva isso a sério, mas intimida o acusado:  

JUIZ  - Está boa, senhora, sossegue. Sr. Inácio José, deixe-se destas 
asneiras, dar umbigadas não é crime classificado no Código. Sr. Gregório, 
faça o favor de não dar mais umbigadas na senhora; quando não, arrumo-
lhe com as leis às costas e meto-o na cadeia. Queiram-se retirar. 
 INÁCIO JOSÉ, para Gregório  - Lá fora me pagarás.  
JUIZ  - Estão conciliados. (Inácio José, Gregório e Josefa saem.) Sr. 
Escrivão, leia outro requerimento. (PENA, 2004, p.37) 
 

E assim seguem as ações do Juiz de Paz, inclusive quando se vê questionado 

sobre a constituição por uma das pessoas do povo, Manuel André. O Juiz intimida 

novamente, essa vez que vai mudar a constituição e prender o homem que insiste 

em se opor. Instala-se uma confusão até que o homem sai correndo. O Juiz continua 

seu trabalho, mas antes diz, expressando seu próprio interesse e total falta com o 

decoro: “Que o leve o diabo” (Pena, 2004, p. 39). São diversos os casos em que 

vemos o Juiz mostrar sua prática de trabalho. Há ainda o caso do leitão, em que 

Sampaio e Tomás brigam pelo animal, cada um defendendo o porco como seu. À 

medida que a disputa aumenta, cada um segurando uma parte do leitão, o Juiz 

intervém: 

JUIZ, levantando-se  - Larguem o pobre animal, não o matem!  
TOMÁS  - Deixe-me, senhor!  
JUIZ  - Sr. Escrivão, chame o meirinho. (Os dois apartam-se) Espere. Sr. 
Escrivão, não é preciso. (Assenta-se.) Meus senhores, só vejo um modo de 
conciliar esta contenda, que é darem os senhores este leitão de presente a 
alguma pessoa. Não digo com isso que mo dêem.  
TOMÁS  - Lembra Vossa Senhoria bem. Peço licença a Vossa Senhoria 
para lhe oferecer.  
JUIZ  - Muito obrigado. É o senhor um homem de bem, que não gosta de 
demandas. E que diz o Sr. Sampaio?  
SAMPAIO  - Vou a respeito de dizer que se Vossa Senhoria aceita, fico 
contente.  
JUIZ  - Muito obrigado, muito obrigado! Faça o favor de deixar ver. Ó 
homem, está gordo, tem toucinho de quatro dedos! Com efeito! Ora. Sr. 
Tomás, eu que gosto tanto de porco com ervilha!  
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TOMÁS  -  Se Vossa Senhoria quer, posso mandar algumas.  
JUIZ  - Faz-me muito favor. Tome o leitão e bote no chiqueiro quando 
passar. Sabe aonde é? 
TOMÁS, tomando o leitão  - Sim senhor. 
JUIZ  - Podem se retirar, estão conciliados. (PENA, 2004, pp. 40-41) 
 

Todas essas ações vão caracterizando a figura do Juiz de Paz, seu 

desinteresse pelas questões que julga, o interesse próprio, falta de decoro, etc. 

sempre procurando uma conciliação fácil que não resulta de nenhuma noção de 

justiça. O tom satírico é inegável por meio de uma crítica ao que vem ser a 

intervenção do Juiz de Paz como mediador dos conflitos, ou seja, conciliador, se 

favorecendo muitas vezes com os favores e mimos que lhe são dados a fim de que 

tenha resoluções que privilegiam os presenteadores. Talvez possamos dizer que 

Pena já mostrava o caminho que definiria o Brasil em termos de corrupção, 

mostrando-a em seus germes.  

O pior é a arbitrariedade que se fundamenta apenas em coação. Quando o Juiz 

é confrontado com algum pedido que considera absurdo, condena e ameaça com 

prisão. Quando Sampaio pede que abra um pedido na Assembleia provincial para 

que faça cercado de espinhos nas hortas, ele se recusa, alegando insignificante seu 

pedido. Tomás relembra:  

TOMÁS  -  Insignificância, bem! Mas os votos que Vossa Senhoria 
pediu-me para aqueles sujeitos não era insignificância. Então me prometeu 
mundos e fundos.  

JUIZ  -  Está bom, veremos o que poderei fazer. Queiram-se retirar. 
Estão conciliados; tenho mais que fazer. (Saem os dois.) Sr. Escrivão, faça 
o favor de... (Levanta-se apressado e, chegando à porta, grita para fora:) Ó 
Sr. Tomás! Não se esqueça de deixar o leitão no chiqueiro! (PENA, 2004, p. 
41-42) 

 

É muito clara a denúncia que Pena faz, tamanha a hipocrisia da figura do Juiz 

de Paz. Quando vemos o caso da égua, onde se discute se a posse do filhote da 

égua deve ser da família de Francisco Antônio, dona dela, ou da família de José da 

Silva, dona do cavalo, percebemos o resultado que se dá à disputa pela 

propriedade. A argumentação com base na maternidade e paternidade para 

resolução do caso aponta que o filhote fique com a mãe. Inspira-se, como Francisco 

mostra em seu exemplo, que o filho de sua escrava da qual é genitor pertence a ela:  

JUIZ  -  Nem mais nem meios mais; entregue o filho, senão, cadeia,  
JOSÉ DA SILVA  -  Eu vou queixar-me ao Presidente. 
JUIZ  -  Pois vá, que eu tomarei a apelação. 
JOSÉ DA SILVA  -  E eu embargo.  
JUIZ  -  Embargue ou não embargue, embargue com trezentos mil diabos, 
que eu não concederei revista no auto do processo! 
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JOSE DA SILVA  -  Eu lhe mostrarei, deixe estar.  
JUIZ  -  Sr. Escrivão, não dê anistia a este rebelde, e mande-o agarrar para 
soldado.  
JOSÉ DA SILVA, com humildade  -  Vossa Senhoria não se arrenegue! Eu 
entregarei o piquira.  
JUIZ  -  Pois bem, retirem-se; estão conciliados. (Saem os dois.) Não há 
mais ninguém? Bom, está fechada a sessão. Hoje cansaram-me! (PENA, 
2004, p. 42-43) 
 

São um conjunto de ações do Juiz de Paz que nos dão a dimensão 

problemática de um conciliador de conflitos que nada mais é do que autoritário, pois 

mal conhece sobre o que decide. Vemos isso claramente na cena vinte-um, num 

diálogo entre ele e o escrivão. O juiz responde que vai à cidade:  

JUIZ  -  Vou, sim. Quero me aconselhar com um letrado para saber como 
hei de despachar alguns requerimentos que cá tenho.  
ESCRIVÃO  -  Pois Vossa Senhoria não sabe despachar?  
JUIZ  -  Eu? Ora essa é boa! Eu entendo cá disso? Ainda quando é algum 
caso de umbigada, passe; mas casos sérios, é outra coisa. Eu lhe conto o 
que me ia acontecendo um dia. Um meu amigo me aconselhou que, todas 
as vezes que eu não soubesse dar um despacho, que desse o seguinte: 
“Não tem lugar.” Um dia apresentaram-me um requerimento de certo sujeito, 
queixando-se que sua mulher não queria viver com ele, etc. Eu, não 
sabendo que despacho dar, dei o seguinte: “Não tem lugar.” Isto mesmo é 
que queria a mulher; porém, o marido fez uma bulha de todos os diabos; foi 
à cidade, queixou-se ao Presidente, e eu estive quase não quase suspenso. 
Nada, não me acontece outra.  
ESCRIVÃO  -  Vossa Senhoria não se envergonha, sendo um Juiz de Paz?  
JUIZ  -  Envergonhar-me de quê? O senhor ainda está muito de cor. Aqui 
para nós, que ninguém nos ouve, quantos juízes de direito há por estas 
comarcas que não sabem aonde tem sua mão direita, quanto mais juízes de 
paz... E, além disso, cada um faz o que sabe. (Batem.) Quem é? (PENA, 
2004, 52-53) 
 

 A crítica aos juízes de direito e juízes de paz implica numa crítica à hipocrisia e 

à mediocridade da aplicação das leis. Tanto pelo conhecimento suspeito porque 

incompleto dos juízes, como pela aplicação desigual de uma moral que busca se 

impor através da lei, mas é, na verdade, arbitrária aos lavradores.  

A ordem que o pai de Aninha recebe por coincidência é de prender o namorado 

da filha. No entanto, Manoel leva José à sua casa por ser tarde demais para 

entregá-lo ao Juiz. Aproveitando a ocasião, os namorados fogem e se casam 

escondido como já haviam combinado. Os pais os perdoam quando retornam e 

levam José até o Juiz de Paz para explicar o que houve, bem como a 

impossibilidade de ele ser soldado devido ao casamento. O Juiz ouve o caso, aceita 

o fato do recém casado não ir à guerra, e os convida para tomar café e dançar um 

fado. A peça acaba numa grande festa.  
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O Juiz é o que mais tira proveito das situações, inclusive clamando uma festa 

no final. Existe um antagonismo de classe bastante explícito com relação à 

autoridade que representa a lei. Há também uma crítica à formação da Guarda 

Nacional através da obrigação de José. Na peça não há uma defesa da conciliação, 

mas uma demonstração da supressão do conflito. O conflito da peça é o próprio 

abafamento dos conflitos, pois todas as questões que poderiam ser conflituosas são 

relevadas em troca de favores e presentes. Esse é o ponto chave da peça, 

desenvolvido por meio de sátira que revela a formação da arbitrariedade da 

aplicação das “leis” no Brasil. Nisso consiste também o realismo da peça, não no 

sentido escolástico, mas como reflexo da realidade.  

Prado (1986), por sua vez, traz um elemento para diferenciar entre o 

comediógrafo Pena e os românticos:  

O Martins Pena sob muitos aspectos moderno que surge nestas 
páginas, o comediógrafo que trabalhava com o Brasil real e não com o 
Brasil ideal dos românticos (e talvez por isso haja fracassado no drama) o 
cronista lúcido, mas não descrente de nossas possibilidades, o escritor 
sensível ao sofrimento das camadas inferiores, na medida em que tal 
sentimento era possível na Tapera de Santa Cruz pobre e escravocrata 
descrita por ele, esse critico social tão remoto e às vezes tão próximo de 
nós em sua reverencia e crueldade, esse nacionalista ferrenho e sem 
ilusões [...] (PRADO, 1986, p. 12). 

 

O autor identifica uma questão fundamental na obra de Pena: o fato dele tratar 

do Brasil real, diferente do Brasil ideal dos românticos. O movimento da peça, a 

ação presente, é vista por ele como sendo muito mais forte do que a tentativa de 

uma defesa de tese como noutros textos analisados por ele. Pena apresentaria 

satiricamente esses comportamentos da justiça que correspondem à particularidade 

brasileira, tomando assim partido contra ela. 

Vilma Arêas (1987, p.117) reforça que Pena foi contra as normas, a ordem da 

época. Reconhece que isso foi sua proeza: 

Acrescente-se a isso o fato de que todas as instituições nacionais 
estão presentes na peça e são vistas a funcionar através da relação do juiz 
com os outros lavradores, e destes com as demais instâncias. Aí estão, por 
exemplo, a classe produtora primária: lavradores pobres, escravos 
submetidos ou revoltosos (referência aos quilombos), o estrato terciário, 
através dos aparelhos de Estado: a justiça (juiz de paz, suplente, juiz de 
direito, advogados), a Assembléia Provincial, o aparelho repressor (Guarda 
Nacional, general, meirinho, recruta); além disso, travamos contato com 
latifundiários (o capitão-mor, dono de engenho), com mulheres “do lar” e 
prostituídas (Manuel André tem um sitio que sua mulher ganhou “nas 
costuras e outras coisas mais”), com a igreja (vigário) e ainda com atores de 
teatro (relato de José, na cena 2). (ARÊAS, 1987, p.117-118) 
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Arêas, de maneira muito elucidativa, mostra a dimensão social a qual está 

figurada em O Juiz de Paz da Roça. A amplitude dessa obra não lhe dá um caráter 

apenas generalista das questões que aborda. Ao contrário, vemos na vida particular 

das personagens esse caráter social, como se desencadeiam as contradições 

sociais de maneira imediata na vida.  

Vale lembrar as reflexões de Lukács (2009) sobre a sátira, abordada por ele 

não como gênero, mas como um método revolucionário pelo seu caráter 

incisivamente crítico da realidade e de classe, podendo ser utilizado pelos diversos 

gêneros, inclusive pelo dramático. Revela, de acordo com o autor, a oposição 

imediata entre essência e fenômeno. Essa oposição sem mediações é o que vemos 

transparecer na peça. Em O Juiz de Paz na Roça vemos o homem pobre e livre e as 

relações de (in)justiça no Brasil, a crítica à corrupção e a maneira muito particular de 

resolver os conflitos, tanto quanto Pena cita os escravizados vendidos após a 

proibição do tráfico, como na postura do Juiz e dos seus presenteadores. De 

maneira grotesca, como manda a sátira, é que vamos identificando no autor uma 

crítica sobre os rumos do Brasil. Ao explicar a sátira, Lukács (2009) mostra a relação 

imediata entre aparência e essência: a sátira atinge o efeito típico precisamente na 

medida em que faz coincidir essência e fenômeno. (LUKÁCS, 2009, p. 177) O autor 

enfatiza:  

O típico é assim alcançado por meio da abolição da forma 
contraditória no seio do conteúdo adequado de sua própria contradição. É 
por isso que as contradições da forma são também aqui, o reflexo das 
contradições dialéticas do conteúdo; mas esse reflexo não se dá 
diretamente, por meio da simples figuração das contradições, mas de tal 
modo que a criação da forma reproduza, em sua estrutura, a contradição 
fundamental do conteúdo. (LUKÁCS, 2009, p. 177) 

 
A forma satírica da peça de Pena consiste justamente na crítica ao abafamento 

do conflito, na conciliação forçada, pois o conflito aparece e logo é abafado. Durante 

toda ação da peça há menção aos quilombos, há a guerra dos Farrapos que 

precisam ser impedidas, inclusive aos prisioneiros que precisam ser levados para 

impedir os conflitos sociais. O abafamento que vemos na peça não aparece como 

solução ideal proposta ou modelo a seguir, mas como reflexo da realidade brasileira. 

O gênero drama que está relacionado à figuração dos conflitos ganha forma não 

idealista, mas satírica ao evidenciar o abafamento dos conflitos, de modo realista. 

Através da malícia e do cômico figuram de modo essencial as contradições do Brasil 

que vivíamos e que ainda vivemos, ou seja, a política do favor e o abafamento do 
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conflito ainda tão efetivos. Deste modo, na obra analisada, Pena toma partido contra 

essa forma de aplicar a justiça na nação que vinha se constituindo. Com quase 

duzentos anos de existência, embora não estejamos no modo de produção 

escravista, a peça tem uma atualidade significativa com relação à sua temática de 

conciliação e abafamento dos conflitos, podendo ser montada ainda hoje.  

3.3. Leonor de Mendonça de Gonçalves Dias  

 

Antônio Gonçalves Dias (1823-1864), nascido no Maranhão, é um dos mais 

renomados poetas brasileiros do século XIX e não há quem não saiba o verso inicial 

de seu Canto do Exílio (1843) ainda hoje: “Minha terra tem palmeiras, onde canta o 

sabiá...” Mas algo não é muito bem expresso nas imagens que o ilustram, são 

pinturas de um homem branco, que não correspondem com uma fotografia tirada 

pelo fotógrafo Albert Hashel em 186216, aonde se vêm os traços de Dias com o nariz 

e rosto mais largos, cabelos mais encrespados. Era filho de uma mulher de que não 

encontramos tantos detalhes, se era negra, escravizada, liberta ou indígena. A 

informação que temos é que era filho de um homem branco comerciante com uma 

“mestiça”, mas fora criado pelo pai branco e a madrasta, que lhe oferecerem seus 

estudos. Não deixando de ter sofrido o impedimento de viver um amor por ser 

“mestiço”, o que lhe causou bastante sofrimento ao longo da vida.  

Além de poeta lírico e dramático era etnógrafo, tendo produzido estudos sobre 

o tema. É reconhecido como o poeta romântico mais completo de sua geração. Já 

no período em que vivia também teve reconhecimento de literatos em Portugal, tais 

como o escritor Alexandre Herculano (1810-1977). Além dos poemas produziu 

quatro peças teatrais, Beatriz Cenci (1844-1855), Patkull (1843), Leonor de 

Mendonça (1846) e Boabdil (1850), sendo apenas Leonor representada, pelo Teatro 

União, em 1848, um grupo amador. No século XX e XXI ganhou mais encenações, 

por exemplo, em 1939, na direção de Paschoal Carlos Magno, foi montada pelo TBC 

em 1954 e em 1957, e em 1974 pelo Teatro Popular do SESI, além de ter ganhado 

uma adaptação na TV, com direção de Ruggero Jacobbi, e em 2006 pela Cia. 

Encena.  

 
16Ver o retrato do poeta em:  https://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra25374/retrato-do-poeta-
goncalves-dias. 
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Leonor de Mendonça foi escrita em 1846 quando o império escravocrata 

estava em busca de sua identidade nacional. Em 1840 quando o imperador tinha 14 

anos foi declarada sua maioridade, momento também conhecido como golpe da 

maioridade, e fruto de inúmeras pressões políticas. Pois acreditava-se que com o 

imperador assumindo seu poder conseguiriam conter as revoltas que vinha 

ocorrendo tais como a Revolta dos Malês (1835), a Sabinada (1837), a Balaiada 

(1838-1841), a Cabanagem (1835-1840), os Farrapos (1835-1845), revoltas que 

mesmo com sua maioridade perduraram17.  

A peça foi entregue ao Conservatório Dramático em 1846 e aprovada no mês 

seguinte, diferente de Beatriz Cenci que não fora aprovada, por ser considerada 

imoral. Segundo Luís Antônio Giron (2004), Leonor de Mendonça quando impressa 

em 1847, teve repercussão positiva na imprensa e é uma das peças mais elogiadas 

do que se nomeou teatro romântico brasileiro.  

João Roberto Faria (2003) afirma que no Brasil o ator e empresário João 

Caetano direcionava os rumos do teatro e acolheu mais aos melodramas que ao 

drama romântico, motivo pelo qual ele identifica que “o romantismo não se constitui 

como um movimento orgânico, unificado em torno dos princípios estéticos que 

definiam, na época, o que era o drama romântico.” (FARIA, 2003, p.114). Faria 

acredita que as peças de Dias se tivessem sido encenadas todas no período em que 

foram escritas teriam dado novo rumo ao teatro brasileiro:  

Mas Beatriz Cenci foi proibida pelo Conservatório Dramático, acusada de 
imoral; Leonor de Mendonça não foi aceita por João Caetano, 
provavelmente porque não era um melodrama; e Patkull ficou guardada em 
alguma gaveta. Depois de Gonçalves Dias não tivemos nenhum dramaturgo 
afinado com os dramas românticos de Hugo e Dumas, escrevendo 
regularmente para a nossa cena. (FARIA, 2003, p. 113-114) 
 

No entanto, Dias não deu continuidade à vida de dramaturgo, inclusive pela 

dificuldade enfrentada no teatro. A figura do Conservatório foi de fato elemento 

decisivo nas desistências de muitos escritores. 

Leonor de Mendonça é muitas vezes comparada com Otelo (1603), peça do 

dramaturgo inglês William Shakespeare (1564-1616). Mas a peça do autor brasileiro 

é inspirada num fato histórico que se passa em Portugal. A trama ocorre exatamente 

no dia 2 de novembro de 1512 em Vila Viçosa. Conta a história de Leonor de 

Mendonça, Duquesa de Bragança, branca, disponível e generosa, casada com D. 

 
17 COSTA, Emília. Da monarquia à República. São Paulo: UNESP, 2010. (pp. 157-159). 
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Jaime, Duque de Bragança, branco, severo, orgulhoso, determinado do início ao fim, 

e, finalmente, assassino da esposa. Os dois são vítimas de um casamento forçado, 

são infelizes e essa infelicidade dá abertura para Antônio Alcoforado, um fidalgo 

apaixonado pela duquesa, que consegue sua atenção, proteção e uma entrevista 

fatal. A família do Alcoforado é formada por Afonso Pires Alcoforado, o velho, e seus 

filhos jovens, Manoel, Laura e Antônio Alcoforado. Este jovem apaixonado pela 

Duquesa é impulsivo, inocente, imaturo, mas corajoso, sua família é humilde, mas 

com sentimentos nobres. 

Paula é camarista da Duquesa, e não sabemos se é negra ou branca. Tem 

relação de confiança com ela, é honesta, sincera e age em sua defesa até o fim. 

Lopo Garcia, capelão, submisso ao Duque, porém verdadeiro, tenta mudar a ação 

do duque quando está decidido a matar Leonor, mas não consegue. Fernão, o 

vedor, é um velho amigo da família do Duque. Um servo branco de classe 

inferiorizada que diz não ao Duque quando é ordenado a matar a Duquesa. Temos 

ainda “um preto”, descrito dessa maneira novamente. Trata-se de um escravizado, 

cozinheiro que traz o manchil, mas também não mata a Duquesa. E há homens de 

armas, trabalhadores da segurança, pajens e criados. Todos eles estão vinculados 

ao conflito central, através de seus patrões ou familiares, e são personagens mais 

coerentes com ele.  

Leonor de Mendonça é um drama em que as posições de classes ficam 

evidentes. A hierarquia constituída pela alta nobreza não lhes determina melhores 

ações com relação aos mais pobres. A família do Alcoforado não é rica como o 

Duque, mas tem uma relação de amor e cuidado. A posição dos trabalhadores e até 

do capelão são também posições “nobres” ao negarem matar a duquesa.  

 O conflito da peça se dá na medida em que existe o casamento sem amor, 

mas apenas por interesses de títulos, o que gera fatalidades. Pois não é permitido 

neste formato de casamento o desejo extraconjugal que surge do jovem Alcoforado 

para com Leonor e nem é aceito a ação da Duquesa que se permite ouvir e ser 

educada com o fidalgo apaixonado. O casamento forçado entre o Duque e a 

Duquesa leva D. Jaime a ser amargurado, agir sempre severamente, e leva Leonor 

a se encantar com a nobreza do Alcoforado apaixonado. O desejo do Alcoforado 

tanto a nível pessoal como a nível político é o amor sem interesses, a não ser o de 

sentimentos. Segundo o próprio Gonçalves Dias, a ação do drama é a morte de 
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Leonor por seu marido. No entanto, no início da peça não fica posto essa ação da 

morte, nos parece que o conflito do casamento forçado e o patriarcado é que levam 

até ao assassinato da Duquesa.  

A peça é estruturada em três atos e cinco quadros e acontece em cinco lugares 

diferentes, mostrando despojamento do autor com relação à unidade de lugar. O 

primeiro ato ocorre na sala da casa do casal, tem um toucador, portas laterais, porta 

no fundo, um banco e mesa com bancais de damasco, algumas cadeiras de 

espaldar; decoração da época. No segundo ato aparece o segundo lugar, pois a 

cena se passa em uma sala modesta na casa do velho Alcoforado. E na sétima cena 

do mesmo ato surge uma câmara no palácio do Duque. No terceiro ato, quadro 

quarto, a cena representa a câmara da Duquesa: um leito de cortinados, cadeira e 

mesa. No quadro quinto do mesmo ato, a cena representa um aposento no palácio 

do Duque, do lado direito um altar paramentado de tela branca e sobre ele um 

crucifixo, do outro lado mesa e cadeira; portas no fundo. Com cenários simples, as 

alterações de lugares ocorrem na maior parte dentro da casa de Leonor, sendo 

externas apenas quando ocorrem na casa do Alcoforado. 

Na peça há alguns pequenos monólogos, mas o texto em geral é bastante 

movimentado, embora sempre com falas. Na primeira cena vemos Paula, com quem 

a Duquesa tem estreita relação de confiança, como Mariana e Lúcia de Antônio José 

ou O poeta e a Inquisição. Quando a peça começa, Paula está sozinha e fala sobre 

Alcoforado ter confidenciado a ela sua paixão pela Duquesa: 

PAULA (Só, acabando de compor a mesa.)  -  O que se havia de 
meter em cabeça àquele pobre alcoforado! E escolher-me a mim, logo a 
mim para sua confidente! Mas enfim ele é tão novo, que não era de razão 
que eu o deixasse morrer assim sem mais nem menos. Que doido aquele!... 
Foi logo oferecer oferendas e romarias àquela santa que por certo lhes não 
há de aceitar; porém, que se me dá a mim que ele gaste cera com maus 
defuntos em vez de a mandar benzer para se guardar dos trovões! (DIAS, 
2004, p. 305) 

 
Paula inicia a peça anunciando a ação que movimenta a peça, a paixão do 

Alcoforado e sua tentativa de vivenciá-la. Daí em diante todas as cenas aparecem 

muito amarradas ao conflito central. Provocando na peça qualidades dramáticas tais 

como imediaticidade (ausência de mediações), intensidade do conflito e 

movimentação. Diferente da peça Antônio José, Leonor tem mais movimento do que 

teses discursivas, amplificando sua qualidade dramática.  
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Na segunda cena do primeiro ato, Paula e a patroa conversam e ilustram as 

relações que têm com o Duque, são diálogos que tornam possível perceber tanto a 

relação de cumplicidade entre Paula e Leonor, como a imagem do Duque sendo 

construída. A Duquesa teme seu marido, mas tem compaixão. Numa imensa 

sensibilidade e compreensão, Paula a confronta perante seus próprios sentimentos: 

“Vão lá ter compaixão de um homem que amedronta a gente!... Apesar de me repetir 

a mim mesma quanto me dizeis, senhora duquesa, não posso acabar comigo de... 

antipatizar com ele.” (DIAS, 2004, p.308) Leonor tenta se contrapor severamente, 

mas é vencida pela sinceridade e identidade de sentimentos que tem com Paula. 

Duas mulheres, em posições sociais diferentes, mas confessando seu temor de um 

mesmo homem. Nesse momento temos construída a imagem do temeroso patriarca, 

o Duque. Ainda que oprimida Leonor é compreensiva perante a história do marido e 

conta a origem do problema da infelicidade do casal, o casamento forçado:  

A DUQUESA  -  O rei seu tio, a rainha sua avó, a duquesa sua mãe, todos o 
constrangeram a celebrar este casamento bem contra a sua vontade. Ele o 
não queria, a ponto de tentar evadir-se disfarçado. Reputa-me a causa de 
haver ele mentido à sua vocação, e ainda me não pôde perdoar. (DIAS, 
2004, p. 309)  
 

Quando Leonor conta a história do Duque, traz a abertura para questionarmos 

a ideia de ser apenas um vilão, pois nos mostra que a condição dele constituiu esse 

caráter temeroso, colocando o problema numa esfera social e não apenas individual. 

Paula é muito consciente, alerta a patroa que ela não tem culpa sobre o destino do 

Duque e nos mostra mais uma vez que a Duquesa é generosa para com seu 

esposo, embora reprimida numa relação em que também não se encontra feliz. A 

sua qualidade será seu maior defeito perante a condição de opressão em que vive, a 

sua generosidade não vai permitir que não escute o pedido jovem apaixonado, de 

poder se declarar a sós com a Duquesa.  

 A partir do momento em que o pajem encontra o Alcoforado aos pés de 

Leonor, as entradas do Duque serão anunciações do destino de Leonor e do 

Alcoforado, pois quando entra em cena já entra desconfiado, procurando por 

alguém. Certamente o Pajem lhe disse o que flagrou.  

A Duquesa conta sobre o Alcoforado para o esposo, associando-o aos 

interesses do ducado. Tanto é que o coloca como protegido e lhe quer garantir uma 

posição honrosa, sua ida às invasões de África, e quem sabe lhe garantindo uma 

morte gloriosa. O diálogo do casal é sombrio, anuncia problemas sobre a relação 
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deles, de maneira a questionar a felicidade da esposa, com sua vida e posto. Ao 

longo do diálogo ele surta e deixa transparecer seus delírios de morte.  

No início do segundo quadro, descobrimos que houve um passeio a cavalo e 

Leonor sofreu um acidente, mas sua vida foi salva pelo Alcoforado que apareceu 

inesperadamente no momento do acidente, e ela já o considera um anjo. O Duque 

depois disso se torna ainda mais assombroso, quer saber como ela está e quer que 

ela agradeça ao Alcoforado para não ficar em dívida, uma vez que são da alta 

hierarquia. Por isso, pede para Paula ir chamá-lo e também buscar água. Quando 

Paula sai de cena, o Duque questiona Leonor se quer ir morar na corte. Ela tem um 

comportamento bastante submisso, devido ao medo que tem dele, então diz que irá 

onde ele for.  

A DUQUESA  -  Duque, morarei de bom grado onde quer que morardes: o 
lugar pouco me importa.  
O DUQUE  -  Mas não se dirá que sou um esposo colérico e despótico, que 
entorpeço a vossa vontade, que embargo as vossas ações, que ponho 
obstáculos aos vossos mais inocentes, mais íntimos desejos? Por Deus, 
senhora, tende sequer por um instante, sequer uma vez um desejo vosso, 
uma vontade vossa, livre e independente de outro desejo e de outra 
vontade. Não vos mostreis como vítima adornada para o sacrifício, e levada 
para ali mau grado seu; mostrai-vos senhora, que realmente o sois.  
A DUQUESA  -  Irei senhor duque.  
O DUQUE  -  Falai assim, que vos entenderemos. A corte tem muitas festas, 
muita pompa, muitos divertimentos: precisais deles, bem o sabemos. (DIAS, 
2004, p. 335) 
 

Neste diálogo parece que o Duque está tentando fugir aos seus instintos, mas 

é quase num tom ameaçador que diz para Leonor ter vontade própria e ir embora 

para a corte. A Duquesa mais uma vez faz o que ele parece querer. Quando Paula 

volta com a água, ele bebe e joga o copo ao chão e as duas ficam muito temerosas. 

D. Jaime percebe o medo que desperta: 

O DUQUE (Sentando-se.)  -  Já compreendeis a razão por que vos não 
desejo comigo? É porque mais que nunca os meus ataques multiplicam-se, 
acabrunham-me, perseguem-me e, contudo, já os não devíeis temer; não 
vos devíeis atemorizar quando vos não compadecêsseis de mim.  
A DUQUESA  -  Oh! Senhor!  
O DUQUE  -  Sim, compadecei-vos, porque eu sou mais infeliz que mau. 
Apenas me levantei do berço, que em vez de meu pai vi um cadafalso por 
cima da minha cabeça; apenas no exílio, fomos envenenados eu e meu 
irmão: ele morreu, e eu continuei a arrastar a minha vida sobre a terra. 
Despojado violentamente de quanto há no mundo de mais precioso e caro, 
continuadamente contrariado nas minhas inclinações as mais íntimas, as 
mais santas; ainda hoje! hoje que sou homem, duque, poderoso e 
respeitado, como dizem, sofro de ter nascido nobre em vez de ter nascido 
vilão, de ser senhor em vez de ser vassalo, de ser livre em vez de ser 
escravo!(DIAS, 2004, pp. 337-338) 
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Com o Duque cada vez mais sombrio e com seu passado pesando sobre o 

presente, todos esses diálogos vão dando um clima de tensão e anunciação.  

Caminhando ao abismo, o Alcoforado faz um pedido fatal para a Duquesa: 

ALCOFORADO  -  É uma entrevista que vos peço. 
A DUQUESA  -  Uma entrevista!  
ALCOFORADO  -  Sim: uma hora, um instante em que eu vos possa, sem 
testemunha e sem temor de ser escutado, dizer-vos tudo quanto sinto, tudo 
quanto sofro, e partirei, esperançoso senão feliz, resignado senão contente. 
Será a última vez que nos veremos, senhora duquesa, a última, e não mais 
ouvireis falar de mim!  
(DIAS, 2004, p. 350-351) 

 
A Duquesa tenta ser prudente, mas quando questionada de seu medo, aceita 

a entrevista. Está consciente do esposo que tem e já se sente um pouco imprudente 

ao dar atenção aos desejos do jovem, mas não aceita ser caracterizada como 

medrosa, embora tema as consequências que pode ter.  

Ainda antes da entrevista, no segundo ato, quadro terceiro, Antônio 

Alcoforado, pressentindo sua morte, em tom de despedida vai até a modesta casa 

de sua família e encontra Afonso Pires Alcoforado, o seu velho pai, respeitado pelos 

filhos. Manoel, irmão de Antônio, é solidário ao irmão e cuidadoso, e Laura, a irmã, é 

boa filha e apegada aos irmãos. A família representa todo um cuidado para com o 

jovem apaixonado, sem saberem os seus planos, mas desconfiam que algo não está 

bem. O irmão inclusive lhe empresta a sua própria espada por considerá-la muito 

boa e o pai lhe aconselha, orienta e lhe abençoa ao sair.  

No mesmo quadro, na cena VII, o Duque fala sozinho: 

     Uma câmara no palácio do duque  
O DUQUE (Entrando desalinhado e com os cabelos em desordem.)  -  O 
javali esteve a despedaçá-la... O venábulo roçou-lhe o rosto... e eu vejo 
ainda o cadafalso de meu pai!... Crime ou fatalidade, um deles me está 
iminente; mas qual? Isto não é superstição, é um presságio, uma intuição 
do futuro. Vejo o relâmpago, o raio não tardará a cair... mas sobre quem?... 
Por quê?... não o sei, mas é inevitável!... Oh! Venha embora o azar maldito, 
que não será pior que esta ansiedade!...(DIAS, 2004, p.377-378) 
 

O Duque quase como em um delírio pressente e se pergunta “crime ou 

fatalidade?” e acredita ser uma intuição do futuro todas essas imagens que tem lhe 

vindo à cabeça. Fernão Velho, o vedor, servo de confiança da família do Duque, 

tendo salvado sua vida ainda quando era criança, é quem conta a ele sobre o 

encontro que ocorrerá entre a Duquesa e Antônio Alcoforado. Deixa-o 

completamente fora de si e confirma seu presságio. Depois de expressar toda sua 
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ira, ele fala “Eu estava sufocado! (Corre a um armário, tira algumas armas que arroja 

sobre a mesa.) Sangue!... Sangue!... Sangue (Cai.)” (DIAS, 2004, p.385). 

Confiante, a Duquesa fica na espera e fala sozinha:  

A DUQUESA- Alcoforado tem alma de fogo; porém é respeitoso e 
comedido! Pobre moço!... Quis dizer-me adeus sem que nos vissem, e 
partirá feliz com a ideia de que por ele me interesso. Podia eu fazer menos 
em favor de quem tão generosamente me salvou a vida? Não... Mas talvez 
fui imprudente. (DIAS, 2004, p. 388) 
 

O jovem Antônio chega, declara-se para Leonor, diz que a ama, a Duquesa 

também se declara 

A DUQUESA  -  Levantai-vos: e depois de me ouvirdes conhecereis que é 
da vossa honra fugir de mim, e que me convém não vos tornar a ver. Eu vos 
amo, senhor! 
 ALCOFORADO  -  Potestades do céu!  
A DUQUESA  -  Não vos iludais: vinde, vede o que está neste leito. 
 ALCOFORADO  -  Vossos filhos!  
A DUQUESA  -  Sim, meus filhos. É à cabeceira de meus filhos que eu vos 
direi que vos amo; eu vos amo, porque sois bom, porque sois nobre, porque 
sois generoso; eu vos amo, porque tendes um braço forte, um coração 
extremoso, uma alma inocente; eu vos amo porque vos devo a vida, porque 
não tendes mãe, e eu vos quero servir de mãe porque sofreis, e eu quero 
ser vossa irmã. É um amor compassivo e desvelado, que poderá ser 
reprovado na terra, mas que eu não creio que o seja nos céus. Entendeis-
me agora?  
ALCOFORADO  -  Oh! Senhora duquesa, vós sois bela, pura como os 
anjos, sois boa e grande como Deus; vossas palavras são como um 
bálsamo de vida e tornam o homem superior a si mesmo! (Dobres.) (DIAS, 
2004, p. 393) 
 

Leonor percebe que está cercada, o Duque está na porta à procura dos dois. 

Neste momento, a Duquesa consegue expor o que realmente pensa sobre a relação 

entre ela e o marido, identificando que a reação do esposo tem a ver com o que ela 

significa para ele, um estorvo, e que ele quer uma desculpa para se livrar dela:  

A DUQUESA  -  Senhor, eu leio a minha condenação nos vossos olhos; vejo 
que me não haveis de perdoar, nem fazendo o céu um milagre para me 
salvar e para vos mostrar a minha inocência. A minha vida tem sido 
constantemente um estorvo para os vossos projetos, e eu conheço que 
ocultais a vossa convicção para mais facilmente vos livrardes de mim, eu o 
sei e o vejo; porém se me quereis matar, senhor duque, se é esse o vosso 
propósito, como eu o creio, matai-me vós mesmo, barbaramente se o 
quiserdes; manchai embora o meu nome com uma nódoa infamante, mas 
não me humilheis na presença dos vossos servos. O meu nome é o vosso, 
senhor duque: não os podeis separar. (DIAS, 2004, p. 404) 
 

Para a Duquesa, pior que ser morta pelo seu marido é ser exposta, humilhada 

diante de seus inferiores. Leonor diz: “Senhor, é de joelhos que eu vô-lo peço; não 

me obrigueis a corar morrendo, nem a suportar a piedade hipócrita dos meus 

inferiores, que em torno de mim se estarão rindo interiormente com o meu suplício e 
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com a minha desdita!” (DIAS, 2004, p. 401) Mesmo diante de sua súplica, seu 

esposo parece nem ouvir e manda chamar o “preto cozinheiro” com o manchil, 

instrumento de cortar carnes, usado também como arma. O Duque manda chamar 

aquele que para eles seria o mais inferior de todos, “um preto” que nem chega a ser 

reconhecido como um trabalhador ou servo, tanto que é colocado na descrição das 

personagens sem individualidade, apenas como UM PRETO e não como um 

cozinheiro.  

A relação de classe e raça fica evidente na peça através do medo da Duquesa 

de ser humilhada na frente de seus inferiores, ou seja, seus empregados. Mas o 

Duque faz justamente isso e escolhe a pessoa considerada por eles mais inferior 

possível para que ela seja humilhada e morta pelas mãos de um preto que para ele 

significa um escravizado. A personagem é reduzida à racialização, nomeada “um 

preto”, os outros empregados são descritos como “um servo”, “pajem”, “camareira”. 

Demonstrando na sua fala que não se trata de um homem livre, primeiro manda 

chamá-lo, quando este chega até a porta:  

O DUQUE  -  Entra, escravo. (Entra o preto com um manchil.) . Envilecer-
se-ia o braço do homem livre que vos cortasse a cabeça, e a espada que no 
vosso sangue se tingisse se tornaria infame; não morrereis por mão de um 
homem livre, nem aos golpes de uma espada. Vede... Vede também, 
senhora! 
 A DUQUESA  -  Oh! Senhor!  
O DUQUE (À duquesa.)  -  Vede: será o seu carrasco, um escravo, um 
preto... (Arroja-a de si e ela cai de joelhos.).  
A DUQUESA  -  Meu Deus! Compadecei-vos de mim!  
O DUQUE (A Alcoforado.)  -  E o instrumento da vossa morte será um 
manchil grosseiro tão vil como vós sois. (DIAS, 2004, p. 405-406) 
 

A Duquesa está aterrorizada um tanto pela morte em si, mas mais ainda por 

quem será morta, Dias mostra a posição de classe de um homem negro em Portugal 

de 1512, onde já havia uma quantia não muito alta de africanos escravizados em 

Viçosa, refletindo, no entanto, muito mais o próprio contexto em que escreve. O 

quadro se encerra, mas o escravizado não mata Leonor.  

O valor racial e de classe é explorado na peça, pois Antônio Alcoforado tenta 

defender Leonor, mas quem é ele diante de um Duque cioso? Um fidalgo, um 

mancebo, ou seja, não há nada que lhe equipare ao Duque. Não tem valor algum a 

sua fala em defesa da Duquesa. D. Jaime, ele não quer acreditar: 

O DUQUE  -  Mentira! O cobarde deve mentir.  
ALCOFORADO  -  Ainda quando a mentira houvesse escolhido os meus 
lábios para sua morada, não vos mentiria eu no meu derradeiro instante 
para que a maldição divina não pesasse eternamente sobre minha alma. 
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Não é por mim que vos suplico a vida, senhor duque; fora indigno de viver 
quem tão baixamente a suplicasse. Estou no vosso poder, nem disso me 
queixo: depus a minha espada a vossos pés antes que me viesse a 
tentação de a arrancar contra vós; curvei a cabeça na vossa presença e, de 
joelhos e à hora da morte eu vos digo que ela é inocente, que por isso me 
tenho envilecido e que por isso me envileço ainda.  
A DUQUESA (À parte.)  -  Nobre mancebo! 
 O DUQUE (Encarando-a fixamente.)  -  Tredos! Fizesse  correr o mar entre 
ambos, que de um lado a outro voaria o pensamento do adultério!... Mar de 
sangue correrá entre ambos. (DIAS, 2004, p. 404-405) 
 

Intocável às falas de Antônio, D. Jaime está decidido, quer realizar o seu 

presságio. Dias apresenta a personagem de Leonor de modo que é possível se 

sensibilizar com a sua condição, e não há uma moralização da sua personagem. Ela 

confessa ao capelão: 

A DUQUESA (Depois de alguns instantes de silêncio.)  -  Criança me 
trouxeram da casa de meus pais, prenderam-me numa câmara forrada de 
veludo, envolveram-me em alcatifas de seda, em reposteiros de damasco e 
eu disse adeus ao meu prado florido, ao meu jardim encantado, às flores 
que eu amava, a tudo, meu padre, a tudo!... Disseram-me então que eu 
pertencia a um homem, e que o devia amar porque ele era meu esposo. 
Afiz-me à ideia de que lhe pertencia, fiz esforços incríveis para o amar, a ele 
que eu só via de quando em quando rodeado de larga turba de cortesãos, 
polido e respeitoso para comigo, porém, nunca extremoso. Nunca ele teve 
franqueza para comigo, nunca eu a pude ter para com ele; nunca o pude 
amar. E se ele o quisera! Bem pouco lhe seria preciso, porém jamais se deu 
ele a esse trabalho. Nunca, meu padre, nunca estive com ele sem recear 
um acesso de sua cólera, sem tremer na sua presença como uma escrava. 
Dizei meu padre: sou eu culpada em o não ter podido amar?  
LOPO GARCIA  -  Continuai.  
A DUQUESA  -  Quisestes escutar a minha vida... já vô-la contei. Não tive 
flores na minha infância, nem descanso na minha juventude. Outras culpas 
terei eu de que me não recordo... Deus mas perdoará.  
LOPO GARCIA  -  Não mintais à hora da morte!... E o mancebo que foi há 
pouco encontrado no vosso aposento?  
A DUQUESA  -  Ah! Sim, meu padre, a ação pertence à criatura, mas as 
circunstâncias vêm... talvez do céu. Serei criminosa para Deus, porém sou 
inocente perante os homens. Ouvi. Na minha soledade houve um mancebo 
que se compadeceu de mim, talvez porque adivinhou os sofrimentos que eu 
curtia silenciosa; desvelou-se no meu serviço; cercou-me de solicitudes, 
velava incessantemente sobre mim. E eu conheci que ele era respeitoso e 
cheio de extremos, e que o seu amor era nobre, inocente e puro, como sua 
alma. Dizei-me, fiz mal em o não expulsar da minha presença? (DIAS, 2004, 
p. 416-417) 
 

Sabemos que nem sempre as intenções do autor conseguem ser expressas 

nas obras, e também não é nosso objeto de apresentar as intenções dos autores e 

sim analisar suas obras em si. No entanto, quando Gonçalves Dias revela sua 

intenção e explica sua escolha na construção de Leonor e a sua concepção sobre a 

condição da mulher, vemos que na peça realmente aparece tal como pretendia, 
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além de evidenciar uma apreensão histórica muito profunda e avançada, pois é 

difícil hoje ter essa apreensão que Dias elucidou no século XIX:  

Há aí também outro pensamento sobre que tanto se tem falado e 
nada feito, e vem a ser a eterna sujeição das mulheres, o eterno domínio 
dos homens. Se não obrigassem D. Jaime a casar contra a sua vontade, 
não haveria o casamento, nem a luta, nem o crime. Aqui está a fatalidade, 
que é filha dos nossos hábitos. Se a mulher não fosse escrava, como é de 
fato, d. Jaime não mataria sua mulher. Houve nessa morte a fatalidade, filha 
da civilização que foi e que ainda é hoje. (DIAS, 2004, 292-293) 

 

Ruggero Jacobbi (1920-1981), estudioso de Gonçalves Dias, além de ter 

levado à cena teatral e televisiva Leonor Mendonça em meados do século XX, 

afirma que o prólogo da peça traz sua “intuição de um realismo alto, que serviria de 

base para uma autêntica e moderna dramaturgia nacional” (JACOBBI, 1958, p.71). 

Também no mesmo texto, embora seu estudo reconheça Dias como romântico, 

define a obra em questão com letras maiúsculas, como Realismo Absoluto.  

Dias colocou de modo vivo essa relação patriarcal que gera problemas contra a 

liberdade feminina e também a masculina, abordando um problema da época 

através da temática do casamento sem amor e sim por títulos e posses. Mostra 

como isso afeta as relações particulares, influenciando os destinos da Duquesa, do 

Alcoforado e do Duque. O desejo do Alcoforado pela Duquesa casada entra em 

conflito com o formato do casamento patriarcal, gerando atrocidades.  

O Duque é o antagonista. No entanto, é posta a construção do seu caráter 

quando vem à tona a sua história de vida, inclusive o fato de casar por obrigação. A 

Duquesa e o Alcoforado aparecem como vítimas, pois serão impedidos de viver 

devido à ação de D. Jaime. A peça aborda, assim, o poder do homem aristocrata 

sobre sua esposa, mulher de sua classe, sendo determinante nos destinos de outras 

classes, tais como do Alcoforado para quem seria uma honra ir participar das 

invasões territoriais em África. Também os empregados são envolvidos no processo 

do assassinato, abrangendo o ducado, os cavaleiros e os trabalhadores do Duque. 

O destino que o Duque dá à Duquesa e sua falta de escuta mostra que a monarquia 

era mais forte que a igreja, pois ele nem ouve seu próprio capelão.  

Prado (1996) compara Leonor de Mendonça com Macário, de Álvares de 

Azevedo, e afirma:  

São peças isoladas, um tanto alheias à realidade teatral brasileira, podendo 
ser filiadas, respectivamente, ao romantismo lírico e ao romantismo 
fantástico europeu. Tendem ao universal, não dizendo respeito 
primordialmente ao Brasil, inclusive por se passarem em Portugal, a 
primeira, e na Itália, ao menos em parte, a segunda. A verdade é que 
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estava por ser descoberta a fórmula do drama propriamente nacional, um 
dos objetivos declarados da estética romântica. (PRADO, 1996, p.144) 
 

A análise de Prado (1996) nos dá indício de uma qualidade particular da peça 

de Dias. No entanto, nos parece que nesse início do teatro nacional era quase como 

obrigatoriedade o encaixe de uma peça sobre o termo romântico e a peça de Dias 

transborda a essa forma. Mesmo sendo encaixada como romântica, é notável o seu 

desenquadramento através da figuração concreta das ações humanas. O próprio 

Prado diz, “O que o drama de Gonçalves Dias demonstra em última análise, é a 

dificuldade de prender obras concebidas livremente na teia fechada das escolas 

literárias e das concepções abstratas.” Mais adiante continua: "Leonor de Mendonça 

é uma peça do seu e do nosso tempo, num desses milagres de extemporaneidade 

que é capaz a arte.” (PRADO, 1996, 117).  

Poderíamos traduzir esse milagre como figuração concreta de pessoas 

concretas em ações concretas. Ao tratar com riqueza e complexidades seu drama, 

Dias revela a força social que move o patriarcado. O orgulho do homem Duque e a 

resolução do seu conflito são ocasionados por esta determinação social, pois se não 

a houvesse, não teriam chegado nesta fatalidade, como bem comenta o autor em 

seu prólogo.  

Embora Dias atribua o termo fatalidade, gostaríamos de acrescentar que a 

própria obra do autor mostra na verdade o tecido da construção social. Ao fim da 

peça somos conduzidos a considerar a ilegalidade do despotismo, do patriarcado, 

do casamento sem amor e de dizer não ao julgamento moralista do Duque ou da 

Duquesa. A peça nos parece muito mais apegada à figuração de uma determinação 

concreta do que à figuração propriamente romântica, pois ela está muito mais 

apegada à concretude dos acontecimentos do que a uma subjetividade livre e 

desapegada da objetividade como queriam os românticos. Ela exprime na ação os 

elementos essenciais determinantes que condicionam a ação. De certo modo, 

defende as liberdades individuais, o amor burguês, diferente daquele 

preestabelecido pela aristocracia. Isso não quer dizer que seja uma peça romântica. 

Quer dizer, nesse momento histórico apareciam os conflitos dados por essa forma 

de relação conjugal; e em oposição a ela havia o amor burguês, que na peça é 

derrotado de maneira violenta.  
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Embora reconheçamos a pouca atuação das classes populares na peça, 

também reconhecemos que é nelas, contudo, que se deposita a esperança: no 

servo, no escravizado, no capelão, nos trabalhadores que se opõem à ação violenta, 

reconhecendo nela um erro e não compactuando com o poder senhorial, isto é, o 

assassinato de Leonor. 

O SERVO  -  Perdoai o meu arrojo, senhor duque, e não me tenhais má 
vontade, porque uma só vez vos desobedecerei.  
O DUQUE  -  Falai.  
O SERVO  -  Não vos posso servir nesta ocasião, senhor!  
O DUQUE  -  Por quê?  
O SERVO  -  Aquele santo padre que há pouco saiu desta câmara, disse - 
nos que a senhora Duquesa era inocente, e que excomungado seria que 
em mal dela vos obedecesse! (DIAS, 2004, p. 426-427) 
 

Ainda que o Capelão Lopo Garcia tentasse convencer o Duque, ele está 

decidido. Não tendo quem matar Leonor, por ninguém concordar com a ação, devido 

à intervenção de Lopo ao dizer sobre a inocência da Duquesa, D. Jaime está cego e 

obstinado. O Duque não muda de ideia. Ao contrário, decide que ele mesmo matará 

sua esposa, revelando assim a cegueira de seu poder:  

O DUQUE  -  É do céu é que vem esta inspiração, senhora duquesa. 
Alegrai-vos... tereis um duque por carrasco! (DIAS, 2004, p.429) 
 

Buscamos mostrar em toda a exposição da peça que se trata de uma obra 

menos preocupada com uma tese moralista, idealista e não discursiva. De fato, é 

uma peça muita intensa e com muito movimento, mas nos parece que Leonor de 

Mendonça é muito mais realista, do que romântica, no sentido em que Lukács 

(2010) define o realismo pelo seu apego às questões concretas e históricas sociais e 

na elaboração das personagens em ações concretas.  

Concluímos que Leonor de Mendonça toma partido de um problema social que 

limita a vida, subjugando as mulheres (e todos os outros) pelo poder do patriarcado 

e do despotismo. Sendo isso mostrando no movimento da vida, através de vidas 

concretas que dão ao drama fortes traços humanistas.  

3.4. Sangue Limpo de Paulo Eiró  

 

Paulo Emílio de Salles Chagas Eiró nasceu em Santo Amaro, bairro de São 

Paulo em 1836 e morreu em 1871. Escritor branco teve forte influência intelectual do 

pai, que era professor e tinha uma vida econômica estável. Eiró teve parte da vida e 

da carreira artística marcada por problemas de saúde mental. Uma tentativa de se 
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curar através da religião católica o levou a queimar seus escritos. Estas questões de 

saúde mental no período, devido às limitações da época, o levaram ao hospício 

(SCHMIDT, 1940)18.  

Conhecido como Paulo Eiró, historiador, folclorista e poeta, o autor é situado 

como escritor romântico. Para o teatro escreveu algumas peças, mas Sangue Limpo 

é a única que restou. “Levada ao palco em 2 dezembro de 1861 pela Companhia 

Dramática em comemoração ao aniversário de 36 anos de D. Pedro II. Teve imenso 

sucesso e ganhou o concurso do Conservatório Dramático Paulistano”. (ROCHA, 

2014, p. 49) Foi publicada em 1862 e depois em 200619. Foi apresentada e adaptada 

pela Cia. Paidéia e Vivência Teatral no início de 2020.  

Quando a peça foi escrita em 1861, já havia sido criada uma segunda Lei 

definitiva em 1850 para proibir o tráfico de africanos a serem escravizados e, 

paralelo a isso, a Lei de Terras, também em 1850, que proibia o acesso a terras por 

qualquer forma que não fosse a compra, o que dificultava o acesso aos africanos e 

seus descendentes.  

Na França, a produção pseudocientífica de Joseph Arthur de Gobineau20 

(1816-1882) desenvolvia as primeiras teorias de racismo e eugenia. Sua obra 

Ensaio sobre a desigualdade das raças foi publicada entre 1853 e 1855. Esteve 

inclusive no Brasil a mando de Napoleão III, tendo feito amizade com Dom Pedro II. 

O debate abolicionista era ainda tido com resistência, devido ao medo que suscitava 

na classe dominante. No entanto, já se viam as sementes do movimento, e a figura 

do ex-escravizado, negro, poeta e jornalista Luiz Gama (1830-1882), em São Paulo, 

é exemplar.  

Nessa peça vemos uma grande diferença em relação a Antônio José e Leonor 

de Mendonça, pois Sangue Limpo se passa no Brasil em São Paulo, em 1822, de 25 

de agosto a 7 de setembro. O cenário é o:  

Pátio do Colégio, com vista da igreja ao fundo, e á direita o Palácio do 
Governo, cujas janelas devem estar iluminadas e com gente. Ao subir o 
pano uma banda de música toca no centro da praça o hino constitucional de 

 
18 SCHMIDT, Afonso. A vida de Paulo Eiró. Companhia Editora Nacional, São Paulo/ Recife/ Porto 
Alegre/Rio de Janeiro, 1940. 

19 AZEVEDO, Elizabeth R.(org.) Sangue Limpo in Antologia do Teatro Romântico. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. - (Coleção Dramaturgos do Brasil) 

20 GOES. Weber Lopes: O pensamento de Arthur de Gobineau no seio do caleidoscópio do racismo, 
Santo André, 2011. 
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1820, findo o qual, das janelas de Palácio rompem vivas à Constituição, a 
el-rei  D. João 6º, ao príncipe regente e aos briosos Paulistas: o povo 
corresponde entusiasta, e circula pelo pátio; neste passeio prolongado 

travam-se os diálogos seguintes. (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, 
p.313). 

 
É muito comum nas peças da segunda metade do século XIX encontrarmos os 

hinos da independência, constitucional etc. Em Sangue Limpo a independência do 

Brasil e as relações inter-raciais se estabelecendo marcam os temas da peça.  

As personagens são D. José de Saldanha, um fidalgo, português, branco e pai 

de Aires; Aires de Saldanha, um jovem fidalgo, branco, português, que se apaixona 

por Luiza; Rafael Proença, “pardo”, um jovem soldado, arrimo de família, irmão da 

jovem Luiza “parda” apaixonada por Aires; Victorino Mendonça, afilhado de Luiza e 

Rafael; um aprendiz de alfaiate e filho de pai incógnito, podendo se presumir que 

seja também um mestiço; Onistalda, chamada de Tia por Luiza Rafael e Victorino – 

por isso, não sabemos se é escravizada ou apenas empregada – idosa e indígena; 

Liberato, um homem negro escravizado, que fugiu; Braz e Mendonça, dois 

comerciantes em Santos; 1° desconhecido; 2º Dito, um militar; um cabo; povo e 

soldados.  

A peça é composta de um prólogo e três atos: o primeiro ato é “Entrevista de 

amor”, o segundo “Dois orgulhos”, e o terceiro “Independência ou morte”.  

No prólogo há diversos personagens que passeiam e dialogam pelo Pátio do 

Colégio, Luiza ilustra quem está no passeio. 

LUIZA. Apreciem a variedade de gente que há. Aqui vê-se de tudo; a 
baeta roça nas sedas, a farda das milícias encontra-se com o poncho dos 
caipiras; olhem lá, às direitas! um negro esbarrando-se na batina de um 
padre. Nunca vi semelhante mistura de pobres e ricos, de velhos e crianças. 
A cidade toda está aqui. (EIRÒ apud AZEVEDO, 2006, p.317). 

 

 Victorino lembra que falta a gente que pertence ao outro lado. O prólogo 

apresenta assim as opiniões de diversos personagens sobre o contexto político que 

vivem. Introduz também com comentários o debate racial. Num dos diálogos entre 

Aires, seu pai José Saldanha e um Militar comentam sobre Luísa: 

MILITAR. Rara perfeição! Isso é ser avarento de palavras. Olhe-a 
bem. Que corpo formoso e languido que movimentos cheios de graça e de 
indolência! Como o brilho de seus olhos é adormecido, parecem duas 
estrelas gêmeas, em noite quente de verão. Realmente é a mistura mais 
deliciosa da raça branca com o tipo indiano. (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, 
p. 321). 
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O comentário parece proposital para suscitar uma das questões centrais da 

peça, a questão das misturas entre raças no Brasil. Vista como uma beleza exótica, 

Luiza se torna alvo de Ayres. O autor, fomentando esse diálogo, coloca um 

desentendimento entre Rafael e o Militar, pois Rafael ouve o dizendo que o povo 

luso e o povo brasileiro têm se confrontado graças à mistura de sangue. Ofendido 

responde:  

RAFAEL. Mestiços! Ah meu bravo, a vós outros cabe metade da 
injúria. Tomai-a! (Animando-se) Não vos envergonhais de lançar-nos em 
rosto as consequências do crime por vós praticado? Por vós, que tendes 
feito da América um pelourinho? Por vós, que não podendo obrigar o índio a 
cultivar a terra de que o despojastes, ides procurar além dos mares servos 
mais obedientes e mais vis? Quais serão os que, ainda não satisfeitos com 
a exploração infame dos sentimentos do amor e da paternidade, não 
desdenham fecundar o leito da escravidão? Somos nós, de certo. Sois 
generosos em demasia: não o achais, senhores? (EIRÓ apud AZEVEDO, 
2006, p. 326). 

 

A fala de Rafael revela um pensamento bastante difundido no Brasil, que 

afirma que o africano foi escravizado porque era inferior ao branco e ao indígena, 

sendo mais servil. Pensamento que se desmente facilmente conforme as lutas 

travadas em território brasileiro, sob o protagonismo dos negros aqui escravizados, 

pois houve inúmeras revoltas, levantes, que se diga de passagem, criação de 

quilombos como já tratamos anteriormente sem falar nos conhecimentos já 

desenvolvidos e trazidos do continente Africano que interessavam à construção de 

um país, seja na agricultura, seja na mineração, seja na medicina. Pela reação de 

Rafael e de um desconhecido que está no evento, era ofensivo ser chamado de 

mestiço. Por isso, convoca o Militar para uma luta de espadas. Devido a esse duelo, 

Luiza conhece Aires após passar mal em meio à multidão.  

 Um dos diálogos que reforçam o tema racial da peça e que aparece nesse 

prólogo é quando Vitorino vê seu pai no evento, mostra-o a Luiza e conta ser filho de 

um pai incógnito, mas que sabe que é seu pai. No entanto, o pai não sabe que ele é 

o seu filho, revelando com isso uma condição muito comum dos filhos de uma 

mistura de classe e raça.  

 No primeiro ato, “Entrevista de Amor”, na casa de Luiza, tia Onistalda, que é 

indígena, não é vista como uma pessoa de confiança. Vitorino é quem diz: “Tem ao 

menos uma virtude, bem rara nos índios. Não bebe.” (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, 

p. 338) Rafael é soldado e defensor da independência do Brasil, da honra e da 

honestidade, faz papel quase que de um pai à sua irmã e a Victorino, criado por ele. 
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Luiza se apaixona por Aires, mas entende que não será possível vivenciar esse 

amor, uma vez que além de pobre não tem o sangue puro, sendo filha da 

miscigenação.  

No segundo ato, “Dois orgulhos”, o português e o brasileiro (mestiço) debatem 

seus orgulhos. José Saldanha e Rafael se reúnem para conversar sobre os jovens 

apaixonados. Após apresentar a irmã, Rafael ressalta:  

Além disto, senhor, veja a minha Luiza. Não é bonita? Que brilho de 
saúde e de mocidade! Quando ela aparecesse em alguma corte, no meio de 
uma sociedade elegante, quem não diria que nasceu em berço de riqueza, 
cercada de mimos e regalos? Quem não diria que nestas veias gira o 
sangue europeu, que.... bem o sabe, senhor.... é o único sangue puro que 
há? (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. 389-390). 

 

Nessa fala de Rafael observamos tanto o grau de miscigenação de Luiza, uma 

negra com a pele clara, como o reconhecimento por parte dele dos limites raciais e a 

ideia de que sangue puro é o europeu. O puro nos remete ao impuro, ou seja, quem 

não tem o sangue puro tem o sangue impuro, contaminado, alterado de sua forma 

original, misturado, sujo.  Isto é, e a sujeira a contaminação são mal vistas,   devem 

ser eliminado porque faz mal para a saúde, sendo que a limpeza a pureza dão a 

ideia de organização, das coisas em seu devido lugar, enquanto o sujo remete 

àquilo que está fora do lugar, desorganizado e impróprio.  

José Saldanha coloca como problema a questão da raça, pois não pode sujar 

os quarenta antepassados: “Eu sei o que devo aos meus quarenta antepassados. 

Procurei fazer-lhe ver as consequências de semelhante união, quis mesmo dominar 

a sua vontade, mas nada pude conseguir.” (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p.391) O 

impedimento visto por José para a felicidade dos jovens é a mistura de raças. Pois 

como se autoafirma, Rafael é pardo, o que significa ser impuro e associado a um 

escravizado. Rafael faz questão de dizer que não é ele que quer essa união e que 

também soube recentemente:  

RAFAEL - [...] Mas não pense V. Exc.ª. que eu contribua para livrar os seus 
quarenta avós da desfeita que os ameaça. Deixarei de ser advogado de 
Luiza, mas não me unirei aos seus algozes. Sabe o que faço? Cruzo os 
braços e digo-lhe friamente: Meu caro senhor, proceda como entender. 
(EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. 391). 
 

 José Saldanha tenta um suborno para que eles desistam do casamento inter-

racial, o irmão de Luiza nega o suborno como também o condena. O português faz 

questão de dizer que o motivo de não querer o casamento é especial, mas Rafael 
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acredita que a rejeição seja apenas por sua cor e se sente muito ofendido, 

aumentando seu orgulho e a rejeição à união dos jovens.  

RAFAEL- Por causa da minha cor? Tem razão. A sorte do homem 
pardo é tão miserável! O pobre pôde chegar à fortuna; o plebeu pôde 
alcançar honras e glória: mas o homem que traz em si o selo de duas raças 
diversas e inimigas, o que poderá fazer ele? Dirá as suas veias que 
conservem este e não aquele sangue? Dirá a sua epiderme que tome esta 
ou aquela cor? Obstáculo insuperável, que esmaga os maiores arrojos da 
vontade! Preconceito bárbaro e monstruoso que vota ao desalento e á 
obscuridade tanta alma grande! (EIRÓ, apud, AZEVEDO, 2006, p. 393). 

 

O soldado tem consciência do lugar em que é posto socialmente e quer se 

mostrar honesto e desinteressado, não querendo a união dos dois, com receio de 

ser visto como interesseiro. Já o pai de Aires, José Saldanha insiste: “O obstáculo 

que existe é outro e maior, direi mesmo invencível. Que importa uma ligeira 

modificação do sangue?... mas deixar pesar sobre a minha família uma nódoa 

indelével... Sargento Proença, seu pai era escravo?” (EIRÓ, apud, AZEVEDO, 2006, 

p.393). 

José Saldanha reforça que se fosse apenas uma moça do povo não haveria 

problema na união, mas o problema é maior e mais especial porque se dá pela 

descendência de escravizados. O soldado se indigna com a pergunta, mas busca 

conter-se e explicar a história de seu pai, qual filho de uma negra escravizada. 

Rafael não menciona estupro, mas diz que a mãe não resistiu aos afagos do branco 

fazendeiro. No entanto, sabemos que em sua maioria as escravizadas não tinham 

direito de decidir sobre seus corpos, pois tão pouco eram vistas como mulheres. O 

rico fazendeiro tinha um novo filho e também um novo escravizado. O menino de 

fato foi criado com os outros escravizados. Já cansado ele questiona:  

RAFAEL. Sou filho de um escravo, e que tem isso? Onde está a 
mancha indelével?... O Brasil é uma terra de cativeiro. Sim, todos aqui são 
escravos. O negro que trabalha semi nú, cantando aos raios' do sol; o índio 
que por um miserável salário é empregado na feitura de estradas e capelas; 
o selvagem, que, fugindo às bandeiras, vaga de mata em mata; o pardo a 
quem apenas se reconhece o direito de viver esquecido; o branco enfim, o 
branco orgulhoso, que sofre de má cara a insolência das Cortes e o desdém 
dos europeus. Oh! Quando caírem todas estas cadeias, quando estes 
cativos todos se resgatarem há de ser um belo e glorioso dia! (EIRÓ apud 
AZEVEDO, 2006, p. 395). 

 

De certo modo Rafael anseia para que “caiam todas as cadeias”, pois assim os 

“cativos todos se resgatarão”, o que nos dá a entender que há uma esperança de 

liberdade, na independência do Brasil talvez. Ainda nesse diálogo dos dois orgulhos, 

Rafael já está esgotado: “E que quereis que eu faça, senhor? Não basta já de 
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vergonha e de humilhação? A vós é que compete retirar-vos, antes que eu me 

esqueça dos vossos cabelos brancos. (D. José vai sair, entra Aires firme e altivo).” 

(EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. 395-396) 

O fato de descender de negros e ainda por cima de negros escravizados é para 

Rafael vergonha e humilhação, assim como é para José uma mancha indelével. O 

ato se encerra com a entrada de Aires, que insiste no pedido de casamento de Luiza 

a Rafael que lhe dá o não: “vosso sangue não há de unir-se com o meu sangue.” 

(EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. 396).  

O terceiro e último ato, “Independência ou morte!”, é bastante significativo e 

definidor da peça. Ele ocorre na estrada de Santos, num bar. Os jovens apaixonados 

pretendem se encontrar às escondidas, desafiando suas famílias. Porém, surge na 

peça uma nova personagem que ainda não havia aparecido, Liberato, negro 

escravizado de José Saldanha, que ele acaba de assassinar após grande 

humilhação, pois Saldanha achava que Liberato havia ajudado Aires a fugir. A 

coincidência se dá por estarem no mesmo local que Aires, mas sem saberem. 

Liberato narra sua história e o assassinato recente para os comerciantes Braz e 

Mendonça e é denunciado por eles à polícia. O escravizado não aceita ser preso 

novamente e se suicida com sua própria faca. Ao matar o pai de Aires, um homem 

branco, português, e ao se matar, o negro retinto escravizado como se decretasse a 

liberdade para o casal apaixonado. O ato é intitulado não à toa como “Independência 

ou morte”, sendo o pano de fundo a independência. Não que o dramaturgo mostre 

que a colônia vinha querer se desligar do domínio direto de Portugal e abrir as 

portas ao comércio mundial de maneira mais independente da sua metrópole. Mas 

ao mesmo tempo que é proclamada a Independência do Brasil, Luiza, a mestiça 

parda, e Aires, o fidalgo português, se unem, se aliam, se conciliam metaforicamente 

após a morte do branco português e do negro retinto escravizado.  

A peça de Eiró mostra-se avançada em termos sociopolíticos ao trazer como 

personagens centrais os “pardos, os mestiços”, uma família que se constitui de 

maneira bastante particular nas figuras do irmão “pardo” e da irmã “parda”, um 

afilhado que tem pai incógnito, uma escravizada ou empregada indígena (não se sabe 

ao certo e embora não tenha uma participação muito significativa, desaparecendo no 

terceiro ato). Trata-se de uma família honesta, honrada, seguidora da ordem que se 

instaura.  
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O debate sobre a miscigenação e as tentativas para explicar a mestiçagem 

aparecem já ao longo do século XVIII com os iluministas numa espécie de 

hierarquização das raças. Mas é Arthur de Gobineau, um romântico, que desenvolveu 

a teoria que influenciou o pensamento racista brasileiro. Segundo Vainfas, o debate 

sobre a mestiçagem no Brasil se deu da seguinte forma:  

 A problemática da mescla cultural na história do Brasil foi colocada 
em nossos horizontes de investigação desde os começos da historiografia 
nacional. Apareceu pela primeira vez, sob o rótulo da “miscigenação racial”, 
como proposta vencedora do concurso promovido na década de 1840 pelo 
recém-fundado Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Formulou-a o 
alemão Karl von Martius, naturalista, botânico, viajante que deixou 
preciosos registros sobre a natureza e as gentes do Brasil no século XIX. 
Em como se deve escrever a história do Brasil, Martius afirmou que a chave 
para se compreender a história brasileira residia no estudo do cruzamento 
das três raças formadoras de nossa nacionalidade – a branca, a indígena, a 
negra –, esboçando a questão da mescla cultural sem, contudo, 
desenvolvê-la. Martius, como naturalista ilustrado, pensava o “hibridismo 
racial” do mesmo modo como pensava o cruzamento de plantas ou animais, 
porém sua relativa sensibilidade etnológica fê-lo ao menos rascunhar o que 
já se chamou de “sincretismo” cultural e atualmente se formula como 
circularidades ou hibridismos culturais. (VAINFAS, 1999, p.2) 

 

Quando Eiró escreveu sua peça, havia já alguns estudos sobre raças, mas 

nada ainda comparado ao racismo científico que acompanhou a abolição da 

escravatura. A miscigenação no Brasil ganhará corpo como projeto político no final 

do século. Clovis Moura (1925-2003), em sua fundamental obra Sociologia do negro 

brasileiro (1988), mostra de uma maneira bastante lúcida que a miscigenação no 

Brasil nunca foi uma forma natural e tranquila, fazendo parte de um projeto de 

embranquecimento da população. Essa campanha chega ao auge quando o 

trabalho escravizado começa a ser descartado, porque pretendia por parte da classe 

dominante um Brasil branco e capitalista. Pois a ideia que estava por traz era que o 

negro sumiria aos poucos, e o branco, sendo visto como superior geneticamente, se 

sobressairia nessa mistura. 

Moura (1988) problematiza o romantismo e a imagem do negro na literatura 

romântica. Embora esteja mais focado na poesia e no romance, ele nos ajuda a 

pensar na particularidade do romantismo do teatro no Brasil também: 

Quando surge a literatura nacional romântica, na sua primeira fase, 
surge exatamente para negar a existência do negro, quer social, quer 
esteticamente. Toda a ação e tudo o que acontece nessa literatura tem de 
obedecer aos padrões brancos, ou de exaltação do índio, mas um índio 
distante, europeizado, quase um branco naturalizado índio. Idealização de 
um personagem que não participava da luta de classes ou dos conflitos, 
como o negro, mas era uma idealização de fuga e escape para evadir-se da 
realidade sócio racial. (MOURA, 1988, p. 26) 
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O autor reconhece apenas o poeta Castro Alves como aquele que conseguiu 

alcançar as características reais mais humanizadas do negro escravizado e sua 

condição sub-humanizada. Identificou em autores como Gonçalves de Magalhães, 

Gonçalves Dias, Manoel Antônio de Almeida e José de Alencar um laço muito forte 

com o império, além de ocuparem funções políticas, o que os determinava como 

negadores de uma arte que traduzisse a real condição do negro no Brasil. Com isso, 

Moura (1988) nos auxilia a pensar no teor ideológico desse movimento que foi 

importado para o Brasil e que aqui tinha sua missão própria.  

E o que isso tem a ver com Paulo Eiró e sua peça Sangue Limpo? Podemos 

tomar como base a análise que Prado faz: “A peça, em suma, oferece um modelo, 

não simples fatos. E esse modelo prima pela ousadia moral e modernidade.” 

(PRADO, 1996, p. 168) Ousadia moral e modernidade são os termos que Prado usa 

para definir o modo pelo qual Eiró expressa o modelo de um Brasil que ganharia sua 

identidade nacional e entraria na modernidade. Pois Eiró resolve o conflito da peça 

da seguinte maneira: o casal que era impedido de ficar junto devido à diferença 

racial e, por ter tido pais escravizados, ganha simbolicamente a independência como 

casal inter-racial, junto à independência do Brasil, como é figurado no último ato.  

Como bem situa Moura (1988), as relações inter-raciais não eram bem uma 

relação afetiva. Em sua maioria eram quase sempre estupros que geraram a 

miscigenação, como parece ter sido o caso dos dois irmãos, ou seja, não foram 

relações de comum acordo. Mas na peça existe um casal inter-racial apaixonado, o 

que era uma realidade possível, sendo um deles já uma mistura, uma mulher parda, 

que se casará com um branco.  

Consideramos importante trazer as reflexões do intelectual Kabengele 

Munanga (1940) sobre o teórico francês Gobineau, onde discorre sobre a 

miscigenação. Pois nos parece que a peça de Eiró é uma peça de tese, que dialoga, 

intencionalmente ou não, com esse teórico. Ou, melhor dizendo, com os pensadores 

de seu tempo. Munanga afirma:  

A pensar bem, o princípio primordial da teoria de Gobineau sobre o 
nascimento da civilização não é absolutamente a doutrina da pureza das 
raças. Pelo contrário, a mistura das raças é a condição "sine qua non" do 
progresso, do estado "selvagem" ao estado da cultura. Para entrar na 
história como criadora de um grande Estado, uma raça deve ter não apenas 
energia e inspiração, mas também capacidade para vencer essa forte 
repulsão universal. (MUNANGA, 1999, p. 44) 
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Sobre as contradições da teoria do francês, Munanga afirma ainda: 
  

Sem dúvida, existe na essência da filosofia de Gobineau uma 
nebulosidade e uma contradição que não escapariam à crítica. Ele pode ser 
considerado como o grande "profeta" da pureza de sangue; porém, 
considera a mistura das raças o fundamento essencial de todas as 
civilizações. Considera também a mistura como a fonte da degenerescência 
da raça e do declínio da cultura, ao mesmo tempo que afirma ter a mistura 
produzido novas qualidades e fertilizado as capacidades latentes das raças 
envolvidas. (MUNANGA, 1999, p. 44) 

 

Eiró conduz o enredo ligando o acontecimento político da independência do 

país a uma suposta liberdade das relações inter-raciais. Assim, o autor sugere que o 

Brasil só será independente, livre, através da miscigenação. Ele parece vislumbrar a 

busca por uma identidade nacional, que foi na verdade uma busca constante no 

século XIX pós-independência. O projeto de miscigenar de fato aconteceu após a 

abolição da escravatura (1888) com a consolidação do racismo científico, mas com o 

intuito de embranquecer a população negra.  

Boa parte dos países que se tornaram independentes, se tornaram repúblicas e 

aboliram a escravidão, enquanto no Brasil se proclamou a independência, mas se 

manteve a escravidão. É possível que Eiró estivesse olhando para isso quando 

escreveu sua peça, pois ele problematiza a escravidão, ainda que através de uma 

crítica moral, porque a escravidão é vista não na sua formatação real, econômica, 

fonte de acumulação de capital, fruto do capitalismo em ascensão, mas como uma 

imoralidade. Por isso, é considerada uma chaga, uma nódoa, conforme aparece no 

diálogo entre Rafael e José sobre os antepassados do soldado, e também na figura 

de Liberato quando narra sua vida de sofrimentos e atrocidades que lhe eram feitas 

por pessoas que pareciam boas, o levando ao suicídio, para liberta-se.  

Traremos a conversa final do último ato quando Aires descobre que o pai foi 

morto por Liberato por causa de sua fuga. Ele fica comovido e se consola com a 

reação de Rafael:  

RAFAEL (gravemente). Escuta, Saldanha. Deus acaba de tirar-te os bens 
mais estimáveis da vida. Da tua família resta só uma sepultura 
ensanguentada. Esta terra que pisas já te não conhece; é uma terra livre, 
que te rejeita com suas faixas de escravidão. Nem pátria, nem família... 
AIRES. Acaba tirando o que Deus me deixa.  
RAFAEL Quando tinhas tudo isso, eras para mim um inimigo. Hoje, que 
nada tens, estendo-lhe a mão, e digo-te: Queres aceitar a minha pátria, e a 
minha família. (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006, p. 422-423).    
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O dia da independência chegou, mas Aires está sem família devido o 

assassinato do pai, sem pátria, devido à independência do Brasil. Rafael abre as 

portas de sua família e da sua “pátria livre” agora para ele.  

A peça é bastante discursiva e quer mostrar a independência como ponto 

marcante na construção da identidade nacional. Embora a independência do Brasil, 

segundo o historiador Caio Prado Júnior (1963), realmente tenha sido um momento 

histórico político e econômico decisivo, resultado dos proprietários rurais e não do 

povo, que foi arbitrariamente eliminado do processo para privilegiar a classe 

proprietária. Só era considerado cidadão brasileiro ativo quem tivesse renda superior 

a 150 alqueires de farinha de mandioca, ou seja, toda a classe trabalhadora em sua 

maioria não era vista como cidadã.  

 A independência é figurada por Eiró como um pano de fundo um tanto 

alegórico, mas não em suas contradições reais, mas com aquele desejo de muitos 

autores de sua época de criar uma história gloriosa, buscando construir certo 

patriotismo ideal:  

MENDONÇA, BRAZ, ETC, (fora) Independência, ou morte! (O Príncipe e 
seu séquito atravessam o fundo do teatro.).  
VICTORINO. E Sua Alteza que chega 
 RAFAEL, (grave e descobrindo-se) Descubram-se, filhos... É o Brasil que 
passa.  
VOZES DO SEQUITO (fora). Independência, ou morte! (O ruído afasta-se; 
cai o pano.) (EIRÓ apud AZEVEDO, 2006). 
 

Quando Décio de Almeida Prado (1996) fala da peça Sangue Limpo como 

modelo, ele se refere a uma dimensão com a qual concordamos, um caráter 

idealista. Ou seja, Eiró parte de um acontecimento histórico, mas o desenvolve de 

modo que não revela com profundidade o que foi em sua essência esse fato. Pois 

nos parece que o autor quis sugerir a solução partindo da sua idealização. Desse 

modo, não figura artisticamente o desdobramento do conflito existente na 

independência, mas sim o remonta no teatro, projetando na miscigenação e nas 

relações inter-raciais a constituição da ideia do nacional a partir de sua projeção da 

independência do Brasil. Isolada do contexto histórico e político parece ser um traço 

de defesa da igualdade social, mas, vista em seu contexto, remonta ao que 

Munanga (1999) trata muito bem em seu livro: a miscigenação só era vista com bons 

olhos quando pensada em branquear o negro, os indígenas, os não brancos, para 

que se perdesse uma suposta identidade negra para uma identidade nacional. 
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Nesse sentido, idealista e nacionalista, a peça também se encaixa no que se 

convencionou chamar romantismo no teatro brasileiro.  

3.4.1 Gonzaga ou a Revolução de Minas de Castro Alves  

 

Antônio Frederico de Castro Alves (1847-1871), nascido na Bahia, branco, 

formado em direito e poeta. Reconhecido como poeta dos escravizados e também 

denominado como romântico. Vindo de uma família muito bem sucedida teve o 

privilégio do estudo e de participar dos círculos onde se produziam as artes 

reconhecidas como brasileiras. Eram pontos de estímulo para artistas ou quem 

quisesse ser: a Faculdade de Direito em Olinda e a de São Paulo. De fato, muitos 

escritores do drama romântico vinham destas instituições.  

Ao que tudo indica, a peça em análise foi escrita em 186621. Porém, Gonzaga 

ou a Revolução de Minas só foi publicada em 1875 no Rio de Janeiro, nomeada 

como drama histórico. Quando Castro Alves escreveu seu drama histórico 

reconhecido também como romântico, já estava em pauta uma nova proposta 

advinda da França que Faria apresenta como escola realista. Prado (1996) afirma 

que o drama histórico brasileiro é entendido:  

Como peça de conteúdo nitidamente nacional, referente ao Brasil como 
estado soberano e totalidade política, só tardiamente se organizou, depois 
de ter-se livrado dos resíduos, clássicos e da contiguidade com o 
onipresente e onipotente melodrama. (PRADO, 1996, p. 143) 
 

Quando Castro Alves escreveu seu drama histórico, o Brasil se encontrava em 

guerra contra o Paraguai (1864-1870), unido ao Uruguai e a Argentina, formando a 

tríplice aliança sob o comando do desejo britânico de ser uma hegemonia 

imperialista. Enrique Amayo afirma: “É claro também que essa guerra foi parte de 

um conjunto de guerras que caracterizam a emergência e o desenvolvimento do 

fenômeno imperialista sob hegemonia britânica” (AMAYO, 2005, p.267). Segundo 

Amayo (2005), o Paraguai era o único país da América que ainda não tinha uma 

economia dependente, pois buscava autonomia, enquanto o Brasil, a Argentina e o 

Uruguai deviam altas contas de empréstimos ao governo britânico:  

 
21 Segundo Cafezeiro e Gadelha (1996) há dúvidas entre os biógrafos se a peça foi escrita quando 
Castro Alves tinha dezessete anos e se foi reescrita aos vinte anos.  

 



125 
 

 

 

Em outras palavras: de uma ordem mundial em favor dos interesses da 
burguesia britânica, europeia e dos países centrais em geral; isso, em 
detrimento de seu proletariado e de outras classes subalternas, além dos 
países periféricos em geral. Estes últimos, por agressão direta e/ou domínio 
econômico, foram transformados em colônias, semi-colônias ou países 
dependentes. (AMAYO, 1995, p. 267) 

 
Portanto, a guerra contra o Paraguai foi também um sinal característico do 

Brasil que estava se consolidando quase sem pernas e cabeça próprias, apenas 

com mãos para executar as tarefas dadas a ele. Foi um dos momentos marcantes 

da história do Brasil, que procurava projetar uma suposta identidade nacional e criar 

uma história heroica. Ao mesmo tempo já se acirrava o debate da abolição, da qual 

Castro Alves era um dos defensores.  

Segundo Márcio de Vasconcellos Serelle (2002), o tema da inconfidência 

mineira foi um tema muito utilizado na literatura do século XIX em autores como 

Joaquim Norberto de Sousa Silva (1820-1891), Teixeira e Sousa (1812-1861), 

Castro Alves (1847-1871), Pereira da Silva (1817-1898), Bernardo Guimarães (1825-

1884) e Machado de Assis (1839-1908). A maioria  desses autores, com exceção de 

Machado de Assis, queria construir uma história do Brasil e uma identidade nacional 

através da criação de mártires, que num momento remontava a um passado (o 

Império) e ao mesmo tempo já almejava um futuro (a República). Castro Alves 

pertence, portanto, a esse projeto de Brasil, tentando se adaptar às últimas 

transformações políticas, tal como a Independência. No estudo de Serelle (2002), o 

autor mostra ainda que a figura de Gonzaga como um grande herói é a escolhida na 

maior parte dos autores deste período. 

A peça de Alves foi apresentada em Salvador por um grupo amador e em São 

Paulo pelo grupo profissional da atriz Eugênia Câmara (1837-1874). Teve enorme 

sucesso em ambos os estados, sendo ovacionada quando apresentada em Salvador 

e São Paulo. Foi também muito elogiada por Machado de Assis e José de Alencar, 

críticos importantes do momento.  

A história ocorre entre os anos de 1789-1792 e se passa em Minas Gerais nos 

três primeiros atos e no Rio de Janeiro no último ato. A Inconfidência é tramada pelo 

poeta Thomáz Antônio Gonzaga e faz referência ao episódio histórico ocorrido no 

Brasil, a Conjuração de Minas (1789).  

As personagens da peça são Dr. Thomaz Antônio Gonzaga, jovem, poeta, 

abolicionista, branco, rico, conjurado; Luiz, velho, negro, ex-escravizado de Gonzaga 
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que perdeu a esposa e tem uma filha que lhe foi tirada como escravizada, ele 

ganhou a liberdade por Gonzaga e seu desejo é ter a filha de volta; Dr. Cláudio 

Manoel da Costa, branco, rico, conjurado; O vigário Carlos Correa de Toledo, 

branco, rico, conjurado; Carlota, jovem, negra, filha de Luiz e escravizada de 

Silvério, submissa a ele em seu plano de entregar os conjurados; D. Maria Dorothéa 

de Seixas Brandão, namorada de Gonzaga, apaixonada, branca e rica; O tenente 

Joaquim da Silva Xavier (Tiradentes), branco, homem de posses, conjurado; O 

Governador Visconde de Barbacena, apaixonado por Maria, branco e rico; O coronel 

Joaquim Silvério dos Reis, o traidor dos conjurados, branco e rico; Inácio José 

Alvarenga, branco, rico, conjurado; O tenente coronel João Carlos Xavier da Silva 

Ferrão, tio de Maria, branco e rico; têm participação muito pequena os trabalhadores 

Paulo; Um criado; Um carcereiro. 

A peça se divide em quatro atos: 1- Os escravizados; 2- Anjo e demônio; 3- Os 

mártires; 4- Agonia e glória. Cada um deles possui longos diálogos e momentos de 

recitação de poemas.  

No primeiro ato, a cena representa um bosque brasileiro ao romper do dia. 

Gonzaga, proprietário e abolicionista segundo indicam as rubricas, está com roupa 

de caçador, o que nos dá a entender que estão num momento de caça. Está na 

companhia do ex-escravizado Luiz. Embora tenha dado alforria ao velho, a relação 

entre os dois carrega resquícios da forma escravista. Tanto que Luiz se relaciona 

ainda como subalterno e o chama de “ioiô”, uma forma de expressão usada pelos 

escravizados para se referirem aos seus “senhores”. Demonstra muita gratidão a 

Gonzaga pela liberdade concedida, a alforria, porém se mantém ao seu lado com 

um empregado. Nesse diálogo inicial fica bastante evidente a relação dos dois 

personagens. Luiz questiona o silêncio de Gonzaga com bastante afeto e lhe diz que 

é ciúmes: 

LUIZ - Ciúmes não, ioiô, mas vendo Vm. aflito, preocupado como agora, 

sempre a escrever, sempre a trabalhar, sempre a angustiar-se e sem dizer 

uma palavra, o pobre escravizado diz consigo! Luiz, velho Luiz, foi debalde 

que o pai desta criança te estimou, foi debalde que o carregaste nos 

ombros, que lhe ensinaste as tiranas na viola e lhe contaste tuas histórias 

na senzala. 

GONZAGA.  - Não tens razão, meu amigo.  
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LUIZ  - Não a tenho, sim; eu não a tenho, meu senhor, não posso pedir 

confiança, mas é que dói muito dever tudo e não poder pagar-lhe nada, nem 

uma consolação. Vm. me deu a liberdade e eu sou inútil.  

GONZAGA -  Cala-te, tu não me deves nada. Não achas que um amigo vale 

mais que alguns cruzados? (ALVES, 2004, p. 8-9) 

Luiz tem consciência das diferenças dadas pela escravização, pois coloca em 

questão a palavra liberdade, justificando o porquê de tamanha gratidão. Para ele 

que é negro e escravizado ser livre é muito, e um branco, que já é livre e rico, não 

tem dimensão do significado dessa expressão. Gonzaga, sempre virtuoso, pretende 

ainda encontrar a filha perdida de Luiz, que foi tirada à força dele e da esposa já 

falecida. A todo tempo, a peça levanta a tese abolicionista. Vejamos a fala de 

Gonzaga: “E, entretanto, meu amigo, a escravidão é uma parasita tão horrivelmente 

robusta, que deslocada do tronco vai fanar os ramos da vida. Tu és livre, mas eu 

ainda não pude restituir-te a tua família” (ALVES, 2004, p. 9). 

Gonzaga quase chantageia Luiz, prometendo encontrar a filha, mas quer que o 

ex-escravizado participe na revolução. O único desejo do ex-escravizado é encontrar 

a filha perdida, apenas aceita – quase como um trabalho para o patrão – fazer a 

revolução. Mas Luiz tem pressa, uma vez que já se passaram vinte anos sem ver a 

filha, e nesse momento vemos escapar dele sua insatisfação, pois questiona a 

espera pedida por Gonzaga. No seu entender todos os brancos são tiranos. Depois 

de afirmar isso, imediatamente volta atrás, arrependido de insultar seu ex-senhor. 

Acaba por aceitar que Gonzaga não pode trazê-la no momento porque a revolução é 

mais importante: 

LUIZ.  - Mas quando poderei vê-la? 
GONZAGA - Talvez breve. 
LUIZ - Então porque meios alcançá-la?  
GONZAGA - Pelo teu heroísmo. 
LUIZ - E quem a restituirá?  
GONZAGA - A revolução (ALVES, 2004, p. 15). 
 

Algumas cenas da peça, como esta, mais parecem justificativas para defender 

a tese da peça, do que realmente são necessárias. Ainda na primeira cena, 

Gonzaga pede a Luiz para falar da esposa e quando foi separada dele, servindo 

também como desculpa para defender o discurso abolicionista, pois se Luiz trabalha 

há tantos anos para Gonzaga e sua família, ele já sabe a história. 

Na segunda cena do primeiro ato, Gonzaga e seus amigos Claudio, Alvarenga 

e o Padre Carlos fazem reunião pela revolução. As personagens não tem muita 
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distinção entre si, ou seja, não há uma caracterização bem definida nas falas. É 

como se todos pudessem ser representados por um, sendo apenas Gonzaga melhor 

caracterizado, pois ele se destaca como líder.  

Quando Luiz é trazido para a reunião, é colocada em pauta sua história de 

vida. É ele mesmo quem faz questão de contar com suas próprias palavras e 

sentimentos Segundo Gonzaga, o que ainda lhe faz escravizado é ter essa filha 

perdida. Luiz tem uma participação grande no enredo, sendo uma figura quase que 

central. Ainda que caracterizado como subalterno, bom escravizado, é conduzido à 

revolução pelo próprio patrão, o ex-senhor. No primeiro ato, vemos como é inserido 

no grupo de Gonzaga, quando o leva para a reunião com seus colegas. Mas, 

conforme ordem do ex-senhor, fica primeiro apenas como vigia e só depois é 

chamado a participar. Parece que ninguém o notou antes, como percebemos na fala 

de Cláudio quando Gonzaga pergunta:  

GONZAGA -  Vem cá, (aos companheiros) Veem este homem?  

CLÁUDIO -  Por Deus! É um negro. (ALVES, 2004, p. 21.) 

 

A expressão fica um tanto forçada, uma vez que Luiz já estava lá. A revolução 

desejada pelo grupo surge em seguida como crítica não só à derrama e à metrópole, 

mas também à escravidão. Estão todos decididos a mudar essas condições: 

GONZAGA - Sim! Quando o escravizado quer ser livre, quando o 
trabalhador quer ser proprietário, quando o colono quer ter direitos, quando 
a cabeça quer pensar, quando o coração quer sentir, quando o povo quer 
ter vontade há um fantasma que lhe diz: Loucura, mil vezes loucura. O 
escravizado tem o azorrague, o trabalhador o imposto, o colono a lei, a 
inteligência o silêncio, o coração a morte e o povo trevas. É a metrópole! É 
sempre a metrópole. E agora, senhores, é preciso que isto acabe. E' 
preciso, mas como? (ALVES, 2004, p. 18) 
 

Os conspiradores se inspiram na Revolução Francesa e na Independência 

americana, mas, como é muito bem recordado por Serelle (2002), a Revolução 

Francesa ocorreu na verdade meses depois da Inconfidência. Esta precisão histórica 

desaparece na fala do Padre: 

O PADRE CARLOS.  -  Meus senhores, nós chegamos a grande época da 
regeneração e da liberdade. Além do Atlântico há um povo livre, grande 
pela força, sublime pelo pensamento, divino pela liberdade que, através dos 
mares, nos estende a mão. É a França. A revolução Francesa protege a 
revolução de Minas, esta é filha d'aquela, ou antes, ambas são filhas de 
Deus. Quando um povo levanta-se do cativeiro, Deus do topo dos Alpes ou 
do cimo dos Andes empresta-lhe uma espada, como dava as leis no cimo 
do Sinai. Pois bem, peçamos a este povo irmão auxílio e caminhemos. 
GONZAGA.  -  Ainda bem. No exterior temos a França, e a União 
Americana, elas nos protegerão, ou pelo menos esta ideia dará forças aos 
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nossos companheiros, mas eu vou dizer-lhes os nossos verdadeiros 
recursos. É preciso em primeiro lugar que o governo conspire. (ALVES, 
2004, p. 19) 
 

Serelle (2002) problematiza esse anacronismo, ao mesmo tempo em que 

demonstra a diferença entre a particularidade da arte e da história, expondo diversos 

debates traçados entre outros autores sobre a peça. O autor questiona a relação 

entre o mundo imaginário e a história, e faz uma conclusão que consideramos 

importante expor: 

O acordo entre ficção e história, nos românticos, deve ser interpretado mais 
pela relação entre obra e processo histórico no qual ela está inserida que 
pelo tratamento "fiel" do passado narrado. O fato histórico interpretado 
livremente ou mesmo forjado pelo romancista perde, muitas vezes, sua 
especificidade e capacidade de comprovação, através de vestígios do 
passado, para ascender a uma condição de "prova" ficcional que valide 
determinadas ideologias, quando não apenas interesses. Dessa forma, a 
narrativa romântica sobre a Inconfidência espelharia projetos ideológicos 
vigentes, compromisso entre escritor e monarquia e as obrigações com o 
cânone de sua época. Por isso, talvez, as variantes nos perfis de Gonzaga, 
protagonista que seria substituído no final do século XIX por Tiradentes, 
assim como a Monarquia pela República, acomodando-se novamente à 
ficção ao seu contexto. (SERELLE, 2002, p. 132-133) 
 

Esse teor ideológico observado por Serelle (2002) nos  romancistas românticos 

é muito relevante na obra aqui analisada. Pois a criação não é apenas artística, 

inspirada num fato histórico, mas consiste sobretudo na tentativa de criar uma 

história do Brasil idealizada. É certo que o autor baiano tinha ideias bastante 

marcantes por trazer o debate da abolição, mas altera assim questões essenciais do 

conflito histórico, à medida que sua peça não apresenta de modo nítido o conflito 

central, o que o faz perder força.  

A crise do ouro no sistema colonial desembocou na Inconfidência Mineira, 

protagonizada por grandes proprietários de terras, ricos senhores de escravizados, 

sendo o mais pobre deles Tiradentes, que, no entanto, também tinha alguns 

escravizados e algumas terras. Já na peça, o conflito histórico é misturado, 

dissolvido com outros conflitos, tal qual o amor do Governador por Maria. Serve para 

esvaziar o debate político-histórico e usar uma paixão desmedida como motivo pelo 

impedimento da “revolução”. 

Também o fato da abolição constar como um dos objetivos da Conjuração na 

peça, é, segundo Pimenta (2012), muito polêmico. A abolição foi certamente pauta 

na Inconfidência Baiana, ocorrida também na época, pois foi liderada por 

escravizados, ex-escravizados e livres. No entanto, foi a Inconfidência Mineira a 
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escolhida para a peça, talvez por ter ocorrida na capitania de Minas, um centro 

econômico; ou talvez porque tinha lá seus mártires brancos, ricos, uma pequena 

burguesia em ascensão, reclamando da alta dos impostos e dos tributos cobrados 

pela metrópole. Talvez, se o drama fosse sobre a Inconfidência Baiana, não haveria 

espaço para um Luiz submisso e sempre fiel ao seu senhor como em Gonzaga ou a 

Revolução de Minas, pois os protagonistas eram os negros, mas também não teria 

sido aceito pelo público burguês que ia ao teatro.  

Como mostramos, um dos elementos que difere o drama da forma épica, 

segundo Lukács, é seu caráter intensivo. Identificamos nessa peça, que o caráter 

épico extensivo da vida é mais utilizado. Por exemplo, no segundo ato, “Anjo e 

demônio”, ocorre uma festa na casa do Governador. Lá encontraremos todos os 

revolucionários porque foram surpreendidos com a chegada antecipada do 

Governador e tiveram de mudar um pouco seus planos. Essa chegada súbita tem a 

ver com a traição de Silvério, que havia informado que o Governador só chegaria em 

dois dias, assim para surpreendê-los. Durante a festa, os revolucionários dialogam 

sobre diversos assuntos, até que Luiz aparece vestido de pajem para trabalhar na 

festa. Ele vem anunciando para alertar os revolucionários que estão falando muito 

alto, não sabendo que estão sendo vigiados. Claudio não se importa, mas Luiz, 

sabendo que um negro falando talvez não tenha importância, diz: 

LUIZ - Não queiram que a imprudência iguale o ânimo. Ah! são palavras de 
um preto, mas são também palavras de um velho... E perdoem, mas a 
velhice tem o capricho de nos fazer um pouco brancos. (Apontando os 
cabelos):  
CLÁUDIO - Olá, velho Luiz, pareces hoje um tanto alegre?... Heim? 
LUIZ - Hoje sim... mas amanhã... (Olha em torno de si). Bebam, meus 
senhores! Gritem, porém não falem, cantem, porém, não gemam. Cada 
janela espia... cada écho denúncia, cada cortina esconde um traidor, cada 
taboa um cadafalso... E' a alma danada do Governador que a multiplica. 
(Tem enchido os copos).  
CLÁUDIO - Pois bem, meus amigos, ergamos um brinde á liberdade! 
(Todos chocam os copos e bebem). E à morte do Governador! Ah! ah! ah! 
(DIAS, 2004, p.61) 
 

A peça se expande de tal modo no segundo ato que não temos certeza onde 

se encontram as personagens durante as cenas, se ainda estão na festa ou não. Na 

nona cena, Maria manda Carlota apressadamente buscar em seu toucador os 

papéis com os nomes dos participantes e as estratégias da revolução que deixou 

cair: 

MARIA - Ah! ali passa Carlota... (chamando) Carlota!  
CARLOTA - Minha senhora?  



131 
 

 

 

MARIA - Vai ao meu toucador e traz-me os papéis que lá estiverem na 
gaveta. Toma a chave. Corre! Depressa Carlota. 
CARLOTA - Sim, minha senhora. (Sae). 
 

Não fica explícito se ainda estão na casa do Governador e se Maria tem um 

quarto lá. O que não dialoga com o momento em que o Governador vê Maria chegar 

na festa, pois parece que chega de fora. São momentos em que as cenas não 

parecem muito bem construídas.  

A peça traz assuntos socialmente muito relevantes à tona: a revolução, a 

escravização, a abolição da escravatura, e a liberdade individual versus a liberdade 

coletiva. Mas o autor não desenvolve de maneira objetiva o conflito histórico do qual 

partiu, expondo muitos detalhes e acontecimentos mais próprios ao romance do que 

ao drama. Têm também inúmeras personagens que não estão tão bem 

caracterizadas, estando muito soltas nas cenas. Até mesmo a figura do Tiradentes 

não tem força, é quase irrelevante.  

A extensão de acontecimentos e de detalhes desvia de fato do conflito central, 

tirando a intensidade dramática. Embora seja louvável que o autor quisesse dar uma 

dimensão ampla a um acontecimento histórico importante, em matéria de drama a 

peça deixa a desejar. Castro Alves foi bastante avançado em trazer a abolição, 

mesmo dentro das limitações de seu tempo, mas com relação ao gênero dramático 

falta uma construção e caracterização mais elaborada, definida e particularizada, 

tanto das personagens, como do conflito.  

O desejo abolicionista traçado nos anos em que Castro Alves escrevia e 

desejava a abolição é colocado na boca dos inconfidentes, como demonstramos 

através de Serelle (2002). É a figura do poeta apaixonado Gonzaga quem se 

destaca, justamente no sentido do enamorado, do amante romântico. É mais para o 

fim do século XIX, por volta de 1880, que veremos a figura de Tiradentes ganhar 

centralidade nas artes, na literatura e depois na política, uma mudança que se 

desenvolve de acordo com os desejos republicanos, comparando-o à imagem de 

sacrifício de Cristo.  

No terceiro ato, Carlota é descoberta como traidora do grupo, mas logo é vista 

como vítima devido ser escravizada e por isso obrigada por Silvério com a promessa 

de encontrar o pai e sob as ameaças de lhe fazer mal: 

CARLOTA - Então deixe-me rezar um instante, senhor Luiz... eu preciso 
que Deus tenha pena de mim... Ele terá porque eu fui muito desgraçada... 
muito!... Os homens me perderam, e eu fui apenas seu instrumento, porque 
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eu sou escrava, porque mataram-me a vergonha; tiraram-me a 
responsabilidade dos crimes, sem me arrancarem o remorso.'-. Oh! É uma 
coisa horrível ter de escolher entre infâmia e infâmia!... ou perdida, ou 
traidora! Eu fui traidora... não, não fui eu, foi meu senhor... porque eu sou 
escrava, meu Deus, eu sou escrava! . 
LUIZ - (Confuso) Cala-te e reza depressa que vais morrer.  
CARLOTA - (depois de um momento). Eu já rezei. Agora deixe-me beijar 
pela última vez o rosário de minha mãe... (Em pranto). Oh! minha mãe! tu já 
não podes proteger-me! Oh! meu pai, tu nem sequer me vês! 
LUIZ - (Voltando-se para ela). Estás pronta? (Carlota levanta-se) Pois, 
então morre ! . (Ergue o punhal, mas vendo o rosário, abaixa pouco a pouco 
o braço trêmulo atirando-se sobre o rosário) Que é isto? quem te deu isto? 
como tens este rosário? Ah! fala... fala... se não queres que eu 
enlouqueça... Carlota... Carlota. . a história d'este rosário... eu quero saber 
de quem o roubaste... diz em quanto eu posso ouvir. (ALVES, 2004, p. 139)  
 

Essas descobertas e mudanças bruscas são nomeadas como golpes de teatro 

e são muito comuns em algumas peças do romantismo teatral. Conforme Luiz vê o 

rosário de sua esposa em Carlota, descobre que é a filha que procura e a jovem é 

perdoada pelo grupo. Eles estão cercados e a única pessoa que pode sair viva é 

Carlota, pois ela tem um combinado com Silvério de sair de capuz e um rosário 

como identificação. Ela oferece seu lugar a outra pessoa e o grupo escolhe Gonzaga 

para sair em detrimento de todos os outros. O destino fúnebre de Carlota persiste, 

mesmo depois de ter conseguido o perdão do grupo dos conjurados. Devido à 

vingança de Silvério ela sofrerá danos inaceitáveis, como ser entregue a um homem 

escravizado para que ele a despose sem seu consentimento, ou seja, para ser 

estuprada. Será não apenas a um, pois Silvério quer entregá-la para todos seus 

escravizados. Diante disso, Carlota se suicida.  

Miriam Garcia Mendes (1982) estudou a personagem negra no teatro brasileiro, 

segundo a autora a personagem Carlota é muito bem delineada e seu conflito é de 

ordem moral:  

Carlota é uma vítima, sem sombra de dúvida, mas da escravidão, não 
tendo o seu sacrifício, nenhum sentido político. Estava tão à margem do 
problema, que a sua repulsa ao que fazia- espionar os conjurados- se devia 
ao aspecto moral do ato, não ao seu conteúdo. Ela não tem consciência 
política, nem precisava ter, para as exigências do drama; é toda amor ao 
pai. Por causa dele é que se passa para os inconfidentes e almeja o perdão 
divino para os seus crimes, para ela morais. O seu código de valores não se 
diferenciava do de nenhuma branca educada dentro dos preceitos da moral 
cristã e dos preconceitos da época. Dentre os quais, o que levava uma 
jovem a preferir a morte à desonra no terreno sexual. (MENDES, 1982, p. 
132) 

 

A reflexão de Mendes (1982) suscita um aspecto importante para pensar o 

drama que se instaura no Brasil: o conflito de ordem moral, embora a autora não 
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faça essa abordagem em sentido amplo. Ao contrário, defende que o conflito de 

consciência de Carlota seria o que há de mais dramático na peça.  

O modo como Alves figura Carlota e Luiz na Conjuração, dois negros, um ex-

escravizado e uma escravizada, talvez ofereça de algum modo uma visão sobre o 

negro nesse movimento politico. A participação na Conjuração do ex-escravizado 

resulta de uma quase obrigação para poder reencontrar a filha, é um serviço 

prestado, enquanto Carlota participa como escravizada, forçada a trair pelo seu 

senhor.  

A traição de Silvério aos conjurados é colocada de maneira bastante simplista. 

Não há complexidade na sua caracterização, pois ele é a figuração do mal, o que 

difere bastante da peça Leonor de Mendonça de Dias, onde não existe essa 

polarização entre bem e mal. Até mesmo D. Jaime é exposto em sua condição 

humana e histórica. Na peça de Alves, o Governador é o aliado de Silvério, porém, 

além de ser mau, possui algumas fragilidades ocasionadas pela sua obsessão por 

Maria. A caracterização mais complexa e humana se perde à medida que o autor 

tem como pressuposto de sua época a criação de mártires, bem como a inclusão da 

agenda abolicionista.  

Podemos dizer que o um conflito central da peça é a Conjuração. Mas ele não 

é bem amarrado, pois o enredo suscita diversos conflitos menores relacionados com 

ele, como é o caso, numa esfera mais social, de Luiz querer reencontrar a filha, 

porém a tem “penhorada” até que participa da Conjuração. Temos também o conflito 

de sua filha Carlota, que é escravizada por Silvério e assim obrigada a trair os 

conjurados, ameaçada por seu algoz que promete fazer mal a seu pai. E o outro 

conflito menor consiste na história de amor do governador que é apaixonado por 

Maria, noiva de Gonzaga, e procura, sem sucesso, conquistá-la.  

A derrota da Revolução na peça resulta curiosamente, sobretudo da paixão do 

Governador que não é correspondida por Maria. Isso o leva a se vingar de Maria, 

assim como Frei Gil o faz com Mariana em Antônio José ou o Poeta e a Inquisição. 

Quando Maria não aceita viver a paixão do Governador, acaba conduzindo os 

destinos dos conjurados para se vingar. Maria é mais ativa que a Mariana de 

Magalhães, pois reage aos ataques e inclusive o engana e queima os documentos 

que são as provas contra os conjurados.  
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A peça sugere que a delação de Silvério não importaria tanto, caso Maria 

aceitasse como esposo o governador. Isto reduz mais uma vez o contexto histórico a 

um conflito simplista. Não por se tratar da paixão de um homem por uma mulher, 

mas pelo tratamento dado ao conflito social e histórico concreto. A redução à história 

da paixão provoca um empobrecimento da trama de Alves.  

Apesar de se chamar drama histórico, o autor não se compromete com a 

realidade do passado, senão realiza uma fuga do real, romântica, libertando-se da 

história. Apesar de usar os nomes de personagens históricos, altera também a 

essência real dos conflitos. Gonzaga é o protagonista, pois configura como o herói 

da liberdade. Hoje em dia ainda é polêmica a discussão da abolição da escravatura 

ter sido de fato uma proposta dos inconfidentes, sendo isso um dos temas da peça, 

além da história de um amor ideal.  

Como o autor era ele próprio um abolicionista, ele envolve o tema na peça. Nos 

parece que ele sentiu ser sua missão, assim como de outros escritores de sua 

época, de desenvolver a ideia do nacional, criando mitos e mártires. Embora que 

consideramos valioso seu desejo, nos perguntamos o porquê então não trouxe à 

cena a Conjuração Baiana (1798-1799), que ocorreu logo em seguida da 

Inconfidência Mineira? E que realmente tinha participação ativa de escravizados, ex-

escravizados, ou seja, era mais abrangente da população pobre e trabalhadora. Pois 

a Inconfidência foi, segundo Pimenta (2012), uma conspiração de homens ricos, que 

quando era reclamado o aumento dos tributos pela metrópole, se opuseram. A 

principal vítima foi o Tiradentes, por ser o menos rico de todos e por assumir a sua 

ação.  

É, portanto, uma peça bastante discursiva, abordando, sobretudo, o tema da 

liberdade, tanto para os conjurados, como para os escravizados. No entanto, tratar 

da abolição em 1866 era um debate polêmico e necessário nesse período, pois 

havia os liberais mais progressistas que defendiam a abolição e os mais 

conservadores que eram contra, bem como os conservadores não liberais, que de 

um modo geral se opunham, além das diferenças entre os próprios abolicionistas. 

Mas Almeida Prado (1996) considera que a Conjuração Mineira foi apenas uma 

desculpa para Castro Alves discutir a abolição. As duas personagens negras estão 

presentes devido à agenda da abolição e são bastante importantes no enredo. 

Embora a peça traga duas personagens negras como personagens importantes, 
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durante a peça inteira a palavra negro é utilizada apenas para caracterizar coisas 

ruins em diversos momentos. Luiz permanece o tempo todo fiel ao seu ex-senhor e 

quer morrer junto a ele, uma vez que não tem mais ninguém depois da morte da 

filha. Prado conclui que: “Castro Alves, tal como aparece aos 20 anos em Gonzaga, 

não admitia de forma alguma a escravidão, mas talvez aceitasse no fundo 

inexpresso do seu pensamento, a superioridade do branco sobre o preto.” (PRADO, 

1996, p. 180).  

A peça pretendia ser um drama histórico, mas com relação ao gênero drama, a 

peça caminha no sentido romântico. E com relação à história, apesar de partir de um 

acontecimento verídico, a Conjuração Mineira e usar o nome de personagens da 

história, não está engajada com a realidade histórica, alterando o passado e a 

essência do conflito, que é a matéria principal do drama, criando uma espécie de 

peça teatral que traduz nitidamente a concepção de drama e de história defendidas 

no Brasil desse período. Resultou em um drama que é apenas a cópia simplificada 

da estrutura em diálogos.  

3.4.2 O Demônio Familiar de José de Alencar  

 

José Martiniano de Alencar nasceu em Mescejana, no Ceará, homem branco, 

filho do senador do Império, formou-se em direito, pertencente a uma classe que 

tinha privilégios. Tornou-se político como o pai, foi ministro e também senador, 

participando do partido Saquarema, um partido conservador formado por 

proprietários rurais, comerciantes, alguns escritores, funcionários do governo partido 

que pretendia a manutenção da escravidão. Alencar também ficou famoso pelas 

suas cartas ao imperador. Eram cartas enviadas para defender a escravidão. Essas 

cartas foram publicadas em 2008. Tornou-se um dos escritores brasileiros mais 

reconhecidos e valorizados historicamente através de seus romances e peças de 

teatro22.  

O Demônio Familiar foi apresentada a primeira vez no Teatro Ginásio do Rio de 

Janeiro, em 5 de novembro de 1857, e publicada em livro em 1858. Foi bem 

 
22 Seus romances são: Cinco minutos (1856), A viuvinha (1857), Iracema (1865), O Guarani (1857), e 
as peças teatrais: Verso e reverso 1857; O credito (1857), O demônio familiar (1857), As asas de um 
anjo (1858), A mãe (1860), O jesuíta(1861). 
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recebida na época e também apresentada em Portugal em 1860, embora 

adaptada23·. Faria (1987) identifica essa peça como sendo um divisor de águas 

entre o romantismo e o realismo, ao discutir os problemas sociais brasileiros, como 

veremos.  

 As personagens da peça são: Pedro, escravizado de Eduardo, 14 anos, negro; 

Eduardo, médico, tem 29 anos, classe média, branco; Azevedo moço rico, 30 anos, 

branco; Alfredo negociante, 25 anos; Vasconcelos militar reformado, 56 anos, pobre. 

Jorge, irmão de Eduardo, 13 anos. Carlotinha é irmã de Eduardo, ela tem 17 anos, 

classe média, branca. Henriqueta, filha de Vasconcelos, 18 anos, pobre, branca. 

Dona Maria, mãe de Eduardo, 47 anos.  

A peça se passa em 1857 na casa de Eduardo, médico e solteiro. Ela abrange 

centralmente duas classes, a classe média branca e a classe trabalhadora 

escravizada. Toda a movimentação da peça é construída em torno das ações de 

Pedro, menino escravizado, que tem o sonho de ser cocheiro. Para isso planeja 

casamentos que possam ser prósperos, causando uma imensa confusão nos casais 

apaixonados. Depois de Pedro ser reconhecido como o causador dos problemas no 

seio da família, visto como o “demônio familiar”, Eduardo, seu senhor, lhe dá a 

liberdade como castigo para que o moleque possa então ser realmente responsável 

pelos seus atos.  

O tema família é típico no teatro brasileiro dessa fase, denominada por alguns 

de realista. Vemos claramente o posicionamento do autor, que apresenta a 

escravidão doméstica como um impedidor, como o próprio nome da peça indica, 

tendo um demônio familiar. O demônio na tradição judaico-cristã é aquele que é 

mau, sendo o escravizado doméstico aquele que para Alencar “infernizava” a vida 

da família. Prado nos dá alguns elementos para apreendermos isso: 

Pela segunda vez a peça se inscreve numa tradição romana- a 
primeira havia sido por intermédio dos escravos da comédia latina, modelo 
longínquo do Fígaro infantil e de pele negra imaginado por Alencar. Mas a 
longa viagem de Roma até o Brasil, consumindo mais de vinte séculos, não 
se fez sem incidentes e metamorfoses. O demônio romano, como sabemos, 
era simplesmente o gênio do lar, o espírito protetor da família. Com o 
cristianismo, sofre sua primeira transformação, recebendo uma carga de 
malignidade ao associar-se com o Diabo. (PRADO, 1993, p.342) 

 

 
23 SOUZA, Silvia Cristina Martins de. O demônio familiar de José de Alencar, no Teatro D. Maria II 
(Lisboa, 1860), Universidade Estadual de Londrina, Londrina/PR – Brasil. 
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Pedro é aquele que atrapalha a formação da família nos moldes cogitados pelo 

autor, ou seja, o casamento burguês. As forças subjetivas parecem mover mais que 

as forças objetivas. Trata-se de uma crítica  aos “costumes brasileiros” de inserir no 

seio da família esses “seres” que segundo o autor constituem o problema não a 

escravidão em si.  

EDUARDO: Os antigos acreditavam que toda a casa era habitada por 
um demônio familiar, do qual dependia o sossego e a tranquilidade das 
pessoas que nela viviam. Nós os brasileiros, realizamos infelizmente esta 
crença; temos no nosso lar doméstico esse demônio familiar. Quantas 
vezes não partilha conosco as carícias de nossas mães, os folguedos dos 
nossos irmãos e uma parte das afeições da família! Mas vem um dia, como 
hoje, em que ele na sua ignorância ou na sua malícia, perturba a paz 
doméstica; e faz do amor, da amizade, da reputação, de todos esses 
objetos santos, um jogo de criança. Este demônio familiar de nossas casas, 
que todos conhecemos, ei-lo. (ALENCAR, 1998, p. 135) 

 

Pedro reconhece “Sim; Pedro fez história de negro; enganou senhor. Mas hoje 

mesmo tudo fica direito.” (ALENCAR, 1858, p. 59) O que é essa história de negro 

que ele diz? Na peça o escravizado cria, conforme seus interesses,  uma confusão 

que desarmoniza o ideal burguês, liberal. De certo modo, simbolicamente, Pedro é 

conservador nos moldes de defender o casamento arranjado.  

O escravizado doméstico era na verdade uma peça importante nas revoltas, 

rebeliões e levantes, por realmente ter informações importantes para as lutas 

travadas contra a escravidão, podendo trair a confiança do senhor, era fiel a essa 

luta. Na peça Pedro não está em nenhum plano de revolta, ele tem apenas um 

interesse individual, de continuar escravizado, mas como cocheiro, mais uma vez 

conservando os moldes. O escravizado representa assim o atraso, não a mudança. 

Quem representa a mudança é Eduardo na defesa da família burguesa e branca. A 

vítima desse processo acaba defendendo a escravidão, sendo ele próprio 

conservador dela, e não o senhor de escravo. No entanto, é o senhor de 

escravizado quem serve como porta voz do autor, da tese moralista e do bom senso. 

Supostamente porta voz da mudança, que vem de cima pra baixo, de forma 

tipicamente brasileira, situando o escravizado ainda como seu próprio algoz. Dessa 

forma, Pedro é o demônio, que nem ser escravizado merece, pois é um ingrato e 

desobediente, e precisa pagar por isso.  

A defesa do nacional em Alencar também é um princípio. Para ressaltar isso é 

usado a personagem Azevedo, um amante da França e crítico do Brasil. O diálogo 

entre Azevedo e Alfredo no terceiro ato é importante nesse aspecto. Eles falam 
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sobre a arte no Brasil, sendo que para o primeiro ela não existe no Brasil, enquanto 

para o segundo o que falta é o amor a ela, pois muitos apenas amam o que vem do 

estrangeiro. Azevedo ainda destoam das outras personagens em questão de 

princípios, vislumbrando também um casamento por interesse e conveniência. Ele 

aparece de certo modo como antagonista, porque diverge moralmente do ambiente 

familiar desejado pelas duas famílias em jogo. Metido a francês, sem o ser, tem 

como plano casar com Henriqueta, mesmo sem amor, por causa da situação 

econômica da moça... 

A peça de Alencar suscitou polêmica, elogios e críticas na época, como a 

crítica de Nabuco (1849-1910) que via em Alencar um verdadeiro escravocrata, e 

Francisco de Paula Brito (1809-1861) que questionava a punição de Pedro como 

algo muito leve. Portanto, a peça não era tão educativa, trazia na verdade um 

desfecho imoral. Machado de Assis (1839-1908), por sua vez, via a peça com muito 

bons olhos, porque era inovadora com uma “lição profunda”. Estudos posteriores 

como o de Raimundo Magalhães Júnior (1907-1981), que é o mais polêmico, porque 

ao apontar Alencar como reacionário suscitou muitos debates. Utilizamos o de Prado 

(1993) que discorda do reacionarismo da peça, embora aponte que a peça de 

Alencar traduz a visão da escravidão do ponto de vista do senhor, calcada em dois 

princípios: A moralidade e a naturalidade. Prado afirma: 

A sua alforria assume, dessa forma, embora involuntariamente, as 
feições de um símbolo. A personagem do escravo, do criado ridículo e 
engraçado, já cumprira a sua missão histórica no teatro ocidental. Importava 
proceder como Alencar: não mais encará-lo como um fantoche gerado para 
o exclusivo divertimento dos patrões, libertá-lo da sua condição servil, 
“fazendo do autômato um homem”. Se há condescendência com a 
escravidão na trama da peça, não o há de modo algum, no seu desfecho, 
quando Pedro deixa de ser comicamente irresponsável e a sociedade 
admite a sua parte de culpa, pelas instituições deformadoras do homem. 
Somando-se prós e contras, O Demônio Familiar está muito longe de ser 
uma peça reacionária. (PRADO, 1993, p. 334) 

 

Quando Alencar escreveu essa peça estava em busca de uma comédia que 

não fosse popular como a de Martins Pena, pois não reconhecia nesse autor o efeito 

moral que visava. Queria escrever algo que refletisse o contexto político em que 

fazia parte. Prado identifica “Mas um elemento separa inteiramente a comédia de 

Alencar das comédias dos séculos anteriores: a seriedade burguesa, que é tanto 

dele quanto do seu momento histórico.” (PRADO, 1993, p.307) Ainda acrescenta: 

“Disfarçado em comédia, O demônio familiar é, na verdade, uma longa reflexão 
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sobre a sociedade brasileira, com o fim de eliminar-lhe as contradições, de unificar 

socialmente e moralmente.” (PRADO, 1993, p.343) Ocorre também certo 

adoçamento dos conflitos, mais próximo do romantismo do que do realismo.  

Mais uma vez chegamos à característica do drama no Brasil, a ideia da 

conciliação, mas nesse caso a perversidade é tão sutil que é difícil captá-la. O 

escravizado é o demônio e como punição recebe a liberdade. Porque ser livre no 

Brasil não é para qualquer um, ainda mais para um ex-escravizado. Pedro é julgado 

e desclassificado, mas ao final da peça, ainda insiste, mesmo alforriado: “Pedro vai 

ser cocheiro, em casa do Major!” (ALENCAR, 1998, p. 137).  

Faria (1987) discorda da crítica de Magalhães que via na peça uma crítica 

apenas à escravidão doméstica, mas não à escravidão em geral. Considera que 

Magalhães não critica o literato, mas o Alencar político, pois na peça não aparece a 

defesa da escravidão: 

 A nosso ver, a alforria de Pedro não encerra uma tese reacionária. 
Magalhães Júnior simplesmente interpretou O Demônio Familiar de fora 
para dentro, apoiando-se em dados extrínsecos. Se atentarmos às suas 
palavras finais, perceberemos nitidamente uma conclusão forçada, que 
extrapola os limites da comédia, pois em nenhum momento Eduardo dá a 
entender que é a favor da escravidão não doméstica. Cremos, pois, que a 
condenação do cativeiro, sem estar explicitamente colocada, ou melhor, 
sem traduzir um intuito propagandístico claro, é sugerida pelo próprio curso 

da intriga. (FARIA, 1987, p. 50) 

 
Acreditamos que se na peça o autor não dá a entender que é a favor da 

escravidão não doméstica, também não encontramos que seja contra ela, pois toda 

queixa de Eduardo está relacionada ao ambiente privado, à relação de Pedro e a 

sua família. No entanto, Faria afirma também que o ponto de vista da escravidão é 

do senhor de escravos, mas não entende a peça como sendo reacionária. A tese 

que Alencar sustenta seria a “defesa da família, enquanto instituição moral e 

civilizadora”. Essa era uma ideia defendida também pelos “dramaturgos realistas 

franceses sobre a relação entre casamento, amor e dinheiro”. (FARIA, 1987, p. 51) 

Alencar tinha como objetivo advertir o público dos inconvenientes da escravidão 

doméstica e educar os costumes. (FARIA 1993, p. 169). 

Miriam Garcia Mendes em A personagem negra no teatro brasileiro (1987) 

afirma:  

A intenção da peça não é, pois, a denúncia e o combate à 
escravidão, pelo menos no que ela representa no plano social, político e 
mesmo econômico.  
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O problema da escravidão certamente existe nela, mas é encarado do 
ponto de vista do senhor, não da problemática em si. (MENDES, 1982, p. 
47) 

 

Mendes faz uso das próprias palavras de Alencar em resposta à crítica de 

Nabuco, que a peça pretendeu mostrar os inconvenientes da domesticidade escrava 

e o quanto as famílias dos senhores estavam expostas a esses escravizados. Não 

havia com eles segredos e, como Eduardo afirma na peça, não se podia confiar 

nesses “repteis venenosos”, dispostos a atacar e trair seus senhores.  

Os três críticos se assemelham ao verem na peça a defesa do ponto de vista 

dos senhores. Mas perguntamos: o que quer dizer na peça o ponto de vista dos 

senhores? Para responder essa pergunta é importante discorrer sobre dois pontos 

centrais que consideramos: O primeiro é que o debate abolicionista não foi uníssono 

como já esboçamos no capítulo anterior.  O segundo diz respeito à crítica sobre o 

escravizado doméstico, como bem situa Moura (1994, 2014), que afluía nos 

pensamentos das classes dominantes da época que via no escravizado doméstico 

um inimigo. Pois conhecendo o seio da família de seus senhores auxiliavam os 

escravizados não domésticos nas lutas travadas, levando informações importantes.  

Alencar como homem de seu tempo e com engajamento político não poderia 

deixar de expressar seu posicionamento perante os debates contemporâneos. Tinha 

um posicionamento negativo frente ao debate abolicionista. Segue um trecho das 

Cartas a favor da escravidão, escritas em 1868, posteriormente à peça em análise: 

Confesso-vos que essas profundezas do futuro me causam vertigens. 
A única transição possível entre a escravidão e a liberdade é aquela se 
opera nos costumes e na índole da sociedade. Esta produz efeitos 
salutares: adoça o cativeiro; vai lentamente transformando-o em mera 
servidão, até que chega a uma espécie de orfandade. O domínio do senhor 
se reduz então a uma tutela benéfica. (ALENCAR apud MENDES24, 2015, 
p. 75). 

 

Em última análise ser um abolicionista não necessariamente significava ser 

uma pessoa revolucionária. Nessa peça há a alforria de um escravizado, que pode 

caracterizar um teor abolicionista se pensarmos o abolicionismo não de maneira 

uníssona e nem tão pouco revolucionária, mas como resultado de uma situação que 

começava a ficar insustentável para os senhores e para os escravizados. A peça 

inclusive ilustra como a liberdade foi pensada de cima pra baixo, apenas pelo 

 
24 Mirian Lúcia Brandão Mendes: Cartas a favor da escravidão: a retórica racista de José de 

Alencar na Revista de letras Dom Alberto, v. 1, n. 8, ago./dez. 2015. 
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interesse da família protagonista portadora dos “bons costumes” que precisava se 

livrar do demônio. A solução proposta era a mulher como substituta do escravo, e o 

escravizado viveria agora o seu castigo, a liberdade, inclusive por ser um selvagem 

e ingrato. Já que a escravidão doméstica trazia muitos conflitos:  

EDUARDO. Já soube tudo; uma malignidade de Pedro. É a 
consequência de abrigarmos em nosso seio esses répteis venenosos, que 
quando menos esperamos nos mordem no coração! (ALENCAR, 1993, p. 
100) 

 

Pedro não merecia mais a escravidão, porque a escravidão era tida pelos seus 

senhores como um favor, um benefício ao escravizado. Pedro era inimputável 

conforme diz a peça, mas agora a liberdade lhe dará a imputabilidade. Não é 

segredo na nossa história que os escravizados nunca foram inimputáveis e sempre 

da pior maneira, através de torturas, castigos, punidos diariamente e etc. Notamos 

que essa visão de mundo é realmente a do senhor, como asseveram os críticos 

citados. Mas, a nosso ver, é uma peça que naturaliza a escravidão como algo bom e 

civilizador do negro e Pedro nem a escravidão merece, já que é um ingrato e não 

sabe ser um bom escravo.  

EDUARDO: Por que, minha irmã? Todos devemos perdoar-nos 
mutuamente; todos somos culpados por havermos acreditado ou consentido 
no fato primeiro, que é a causa de tudo isto. O único inocente é aquele que 
não tem imputação, e que fez apenas uma travessura de criança, levado 
pelo instinto da amizade. Eu o corrijo, fazendo do autônomo homem; 
restituo-o a sociedade, porém expulso-o do seio de minha família e fecho-
lhe para sempre a porta de minha casa. (A Pedro) Toma: é tua carta de 
liberdade, ela será a tua punição de hoje em diante, porque as tuas faltas 
recairão unicamente sobre ti; porque a moral e a lei te pedirão uma conta 
severa de tuas ações. Livre, sentirás a necessidade do trabalho honesto e 
apreciarás os nobres sentimentos que hoje não compreendes. (Pedro beija-
lhe a mão). (ALENCAR, 1998, p. 136) 

 

A fala de Eduardo demonstra o quanto ele vê a escravidão como algo natural, 

pois não reconhece nenhuma infração nem da moral nem da lei. A moral cristã e a 

lei dos senhores sempre vigoraram. Torna-se meio confuso quando Eduardo diz que 

Pedro sentirá a necessidade do trabalho honesto, como se quando escravizado não 

tivesse trabalhado e nem fosse honesto. Ainda conhecerá os “nobres sentimentos” 

que não sabemos muito bem quais são, mas nos dá a dimensão de superioridade 

com que se relacionavam, qual não é novidade na escravidão. 

A tese da importância e do direito da família patriarcal é bastante forte na peça 

(assim como na realidade patriarcal), com a figura do homem sendo central na 

família (de classe média), em especial nas decisões da casa. Mas tanto nas falas 
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das mulheres como nas dos homens vemos espremer o lugar da mulher na 

sociedade patriarcal, por exemplo, na fala: “essas atenções delicadas de uma mãe 

que só vive para seus filhos.” (ALENCAR, 1998, p. 94). Em diversos momentos 

surgem falas que visam afirmar o papel da mulher branca.  

VASCONCELOS. Sim, é uma moça do tom; porém não serve para 
aquilo que se chama uma dona de casa! Estas meninas de hoje 
aprendem muita coisa: francês, italiano, desenho e música, mas não 
sabem fazer um bom doce de ovos, um biscoito gostoso! Isto era bom 
para o nosso tempo, D. Maria!  
D. MARIA. Eram outros tempos, Sr. Vasconcelos; os usos deviam ser 
diferentes. Hoje as moças são educadas para a sala; antigamente 
eram para o interior da casa! (ALENCAR, 1998, p. 107) 
 

Ainda nesse prisma patriarcal, a fala de Henriqueta a afirma como um ser mais 

fraco, submisso, de fato como mercadoria também. Mas nesse caso o autor critica, 

pois a tese da peça está permeada pela defesa do casamento por amor: 

HENRIQUETA. Pois bem; eu lhe digo. Meu pai deve a esse homem; 
e julgou que não podia recusar-lhe a minha mão, apesar das minhas 
instâncias. Lutei um mês inteiro, Eduardo, mas lutei só; e uma mulher 
é sempre fraca, sobretudo quando se exige dela um sacrifício! 
(ALENCAR, 1998, p. 120) 
 

O casamento deve acontecer pelos sentimentos e pelo consentimento de 

ambas as partes, como defende Eduardo, que é o raisonneur25 e salva Henriqueta 

do casamento arranjado pelo pai, que tinha como intuito, pagar uma dívida. Ao final 

o casal apaixonado está feliz. Henriqueta na verdade só muda de proprietário: “Eu 

que sinto orgulho em te pertencer, Eduardo.” (ALENCAR, 1998, p. 137). Com 

Eduardo ela também será propriedade, mas a peça a mostra feliz com esse destino.  

O escravizado doméstico é substituído pelas mulheres dessas famílias, assim 

como vemos nas palavras de Eduardo:  

E agora, meus amigos, façamos votos para que o demônio familiar 
das nossas casas desapareça um dia, deixando o nosso lar doméstico 
protegido "por Deus, e por esses anjos tutelares (designa as senhoras dos 
camarotes) que sob as formas de mães, de esposas, e de irmãs velarão 
sobre a felicidade de nossos filhos!... (ALENCAR, 1998, p. 137). 

 

O que atrapalha o desenvolvimento da família patriarcal brasileira é o 

escravizado doméstico, a liberdade dada pelo senhor, será para a família e não para 

o escravizado. Maria Sylvia de Carvalho Franco (1997) Homens livres na ordem 

 
25 Figura que nessas peças consideradas realistas apareciam sempre com a reflexão moral do autor, 
o portador do bom senso.  
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escravocrata ilustra o que era ser um homem livre e pobre na ordem escravocrata26, 

demonstrando o nível de degradação que viviam (ou que ainda vivem) que era 

tenebroso. Imagine para um menino negro como Pedro ser livre sem as condições 

materiais de sobrevivência. Era como estar preso, no cativeiro da pobreza e miséria, 

angariados pela sociedade capitalista em ascensão, com as sementes das teorias 

racistas se aquecendo para a expulsão dos negros não só do interior de suas casas, 

mas também da vida.  

A peça está preocupada em defender uma ideia moralista,. mostrando 

personagens porta vozes do discurso do autor, fazendo a obra perder em qualidade 

artística ao expressar não a realidade tal qual seus conflitos concretos, mas 

construindo do ponto de vista idealista o projeto de Brasil, representando o ponto de 

vista de uma classe dominante reacionária, no qual o autor se inscreve nessa obra: 

punindo os já castigados, a liberdade como punição, e portanto, a escravização 

como mérito do bom escravizado. 

 Somos então levados a refletir sobre o que ficou conhecido como realismo no 

teatro brasileiro desse período, pois esse realismo escolástico é nada mais do que a 

idealização da sociedade sobre o prisma da classe dominante e nesse caso, os 

senhores donos de terra e geralmente brancos.  O fato de ser chamado também de 

teatro de tese, ou defesa da moral, já coloca em xeque essa questão do real. Pois 

ao investigar por quem está sendo defendida a tese ou a moral e o seu conteúdo, é 

possível perceber o grau de idealismo que está em pauta; os interesses de uma 

classe que estava se afirmando como classe.   

3.4.3 Cancros Sociais de Maria Angélica Ribeiro  

 

Maria Angélica Ribeiro (1829-188) é Maria Angélica de Sousa Rego nascida 

em Parati, atual Angra do Reis, filha de um capitão, mas órfã ainda na primeira 

infância. Foi tutelada pelo brigadeiro Antônio Bracet, amigo de seu pai, de quem 

recebeu a educação e o acesso ao mundo das artes e letras. Iniciou sua atividade 

literária ainda na adolescência, passando logo a colaborar em diversas revistas. Em 

1855 escreveu a primeira das mais de vinte peças teatrais que compõem sua obra 

 
26 A autora analisa especificamente a região do Vale da Paraíba no Século XIX. 
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dramática. Teve várias de suas peças27 representadas com sucesso de público e 

crítica. Cancros Sociais foi representada pela primeira vez em um dos teatros mais 

importantes da época, o já referido Teatro Ginásio Dramático, no Rio de Janeiro. Ao 

que tudo indica foi bem recebida e teve elogios de Machado de Assis que a compara 

com a peça A mãe de José Alencar. 

Quando a peça de Ribeiro foi escrita, já ocorria a longa e marcante Guerra do 

Paraguai (1864-1870), como esboçamos no capítulo acima. O fim da conciliação 

entre conservadores e liberais levou a volta do reformismo como explica Viotti. 

Surgiu a Liga Progressista dentro do Partido Liberal em 1864 que falou em nome do 

povo (VIOTTI, 2010, p. 164) usando um discurso de progresso, razão e ciência. 

Havia, no entanto, um conflito entre teoria e prática liberal, prática da patronagem e 

clientelismo, que caracterizou a particularidade política brasileira.  

Cancros Sociais se passa em 1862, na maior parte na casa de Eugênio, no Rio 

de Janeiro. As personagens da peça são: Eugênio, 34 anos negociante (branco?); 

Paulina, 32 anos, branca, esposa de  Eugênio; Marta, 47 anos, ex-escravizada 

(parda clara); Matilde, 45 anos, (branca) amiga de Paulina; Olimpia, 15 anos 

(branca), filha de Eugênio, sempre alegre; Visconde, 56 anos (branco) negociante; 

Barão, 58 anos (branco), barão capitalista; Forbes, (branco) procurador de causas ; 

Pedro, 30 anos criado de Eugênio; Um empregado na casa de correção; Figurantes. 

Na descrição das personagens da peça, apenas Marta é descrita com sua cor 

“parda clara”. 

Maria Ribeiro fez um texto para o Conservatório Dramático que acompanha 

sua peça Cancros Sociais. Trata-se de uma contextualização de sua escrita, mas ela 

explica não ser um prólogo: “Minha senhora – Isto não é um prólogo; é apenas uma 

homenagem à memória de uma criança e de dois velhos: meu filho, meu mestre e o 

 
27 Guite ou a feiticeira dos desfiladeiros negros, drama em cinco atos. (1855); A aventureira de 
Vancloix, drama em cinco atos. (1856); Paulina, a Estrangeira, drama. (1856); São Francisco de 
Paula, drama sacro; O anjo sem asas, drama. (1858); D. Sancho em Silves, drama histórico; 
Gabriela, drama. 1868 (repres. Rio de Janeiro, RJ, 1863, Teatro Ginásio Dramático); Cancros sociais, 
drama em cinco atos. Rio de Janeiro, 1866 (repres. Rio de Janeiro, RJ, 1865, Teatro Ginásio 
Dramático); Cenas da vida artística, comédia; Um dia na opulência, comédia em dois atos. In: 
Ensaios Literários. Rio de Janeiro, 1877, p. 174-221; A cesta da tia Pulcheria, comédia; O poder do 
ouro, comédia; Cancros domésticos, comédia; As luvas de pelica, comédia; O onfalista, comédia; A 
ressurreição do Primo Basílio, comédia. Rio de Janeiro, 1878; Opinião Pública, drama. 1879 (repres. 
Rio de Janeiro, RJ, 1879, Teatro São Luís); As proezas do Firmino, comédia; Os anjos do sacrifício, 
drama; Ouro, ciência, poesia e arte, comédia; Deus, pátria e honra, drama; Anjo sem lar, drama.  
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pai de V. Ex.ª.” (RIBEIRO, 2006, p. 267). O texto, além de contextualizar sua escrita, 

conta a relação entre sua história de vida, sua maternidade, e a escrita de sua 

dramaturgia. Parece-nos uma justificativa que a autora buscava dar para ser aceita, 

como se para ser dramaturga precisasse de uma boa justificativa. Após a morte do 

seu filho ainda bebê, segundo a autora entrou num estado de tristeza profunda e 

segundo ela:  

Busquei alivio às minhas pungentes mágoas em toda a natureza; mas 
a aurora e o dia, as flores e os passarinhos, o pôr do sol e a noite, as 
estrelas e a imensidade, a lua e o mar mais avivavam o meu sofrer! Vigor e 
ânimos se abatiam cada vez mais sob a pressão das minhas saudades!... 
Restavam-me, no entanto, duas filhas cá na terra, e para elas era mister 
viver. Quis distrair-me e, para consegui-lo, tentei dialogar um drama, para o 
que me sentia com alguma vocação. (RIBEIRO, 2006, p. 268) 

 

Embora Ribeiro mostre nesse texto seu reconhecimento e sua aprovação do 

público, é possível perceber como há um esforço, em mostrar que mesmo sendo 

escritora ela cumpre seu papel exigido a uma mulher (branca) de ser mãe e boa 

esposa, talvez pelas cobranças sociais que a escritora sofresse. 

A peça conta a história de Eugênio, homem de aparência branca, que foi criado 

desde os cinco anos pelo Barão, um homem rico e branco. Ele tem uma vida bem 

sucedida e pretende dar para a filha de aniversário, como exemplo de boa ação, a 

alforria de uma escravizada trazida da Bahia por Antônio Forbes (procurador 

branco). O encontro com essa escravizada, Marta (parda clara), provoca 

reviravoltas, pois ela é na verdade sua mãe. A princípio, Eugênio renega sua mãe e 

a emprega em sua casa como criada (aia), mas não consegue esconder 

completamente o conflito e sofrimento causado por este passado. Descobre através 

de Matilde, amiga da família, que revela saber através do ex-marido Forbes (o 

procurador) com quem teve uma vida infeliz, que Marta e o filhinho que foi separado 

dela, eram livres já a época em que foram vendidos pelo seu próprio esposo. Em 

seguida,  Eugênio descobre que o Visconde de Medeiros, frequentador de sua casa, 

é seu pai e que iludiu Marta, uma “parda clara”. O Visconde escondeu o ato, o que 

deu espaço para a venda ilegal da mãe e do filho através de Forbes e Medeiros.  

Visconde e Barão são títulos da nobreza que representam graus hierárquicos 

diferentes, sendo o segundo um grau abaixo. Na descrição da peça a autora define 

o Barão como capitalista, fazendo notar uma mistura entre títulos da monarquia e 

um título de um formato de organização social moderna. Na primeira cena da peça o 

Visconde defende o casamento por interesses e o Barão o casamento por 
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sentimento. Em seguida, na cena oito, vemos Matilde e Paulina com discurso 

semelhante, defendendo o casamento por sentimento, pois Matilde, por experiência 

própria, conheceu a infelicidade no casamento por obrigação. Agora divorciada 

lamenta a injustiça que sofreu pela sociedade. Embora seja uma mulher divorciada, 

apresenta pensamentos bastantes conservadores ao longo da peça, sendo um deles 

condenar m as mulheres de “vício”, pois diz que essas não se regeneram, tratando a 

prostituição, assim como a escravidão no âmbito da moral burguesa.  

A ação da peça se dá a partir do conflito provocado pela escravização, tida 

como um dano moral para um homem branco e bem sucedido que vê seu passado e 

presente ligado a ela inclusive pelo laço familiar. A escravidão é tida como instituição 

arcaica, e faz-se a defesa das liberdades individuais e da família. Quando Eugênio 

toma a decisão de dar a alforria a uma escravizada, afirma que em sua casa não há 

mais escravizados, apenas trabalhadores livres, como é o caso de Pedro que não 

tem uma participação significativa, apenas entra e sai dando recados.  Eugênio 

mandou trazer uma escravizada da Bahia, e então se depara com seu passado que 

vem à tona no encontro com sua mãe legítima, Marta. Ao mesmo tempo em que  

Eugênio é abolicionista, se vê confrontado com seu medo de perder sua esposa 

caso fosse reconhecido como ex-escravizado e filho de uma mulher negra, ex-

escravizada. Ocorrem, assim, na peça várias surpresas e reconhecimentos, por 

exemplo, as não há transformações de caráter, quem era bom permanece bom e 

quem era mau permanece mau.  

A tese da abolição é apresentada através do Barão, que afirma que fez a 

inserção de  Eugênio no mundo moral quando recebeu ele aos cinco anos. 

Encontramos novamente a ideia de que os escravizados são imorais por natureza – 

demonstrando na peça aquela vertente cristã que justificava a escravidão a partir da 

ideia de que os escravizados eram os descendentes de Cam, personagem bíblica, 

considerada imoral por ter visto seu pai nu. Por isso, os seus descendentes estariam 

pagando por um erro do passado, a sua imoralidade. Inserir um escravizado na 

família seria, portanto, inseri-lo no mundo moral. Só não se especifica que essa 

moral é a cristã, burguesa e branca. Matilde defende a abolição ao considerar que 

os escravizados sejam pessoas ingratas e eles próprios responsáveis pelos seus 

infortúnios. Ela acredita que os escravizados são pessoas destituídas de toda a 

moralidade e de todos os sentimentos nobres. A escravidão: 
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 Esse cancro, que solapa a base da nossa emancipação. Lamento a sorte 
anômala desses infelizes; porém... aborreço-os! Devo todos os meus 
infortúnios a escravos, dos quais era eu mais mãe do que senhora. É gente 
muito ingrata. (FARIA, 2006, p. 303) 
 

A escravização é uma força social posta como problema,  ultrapassada, porque 

seus problemas movem o âmbito familiar. No entanto, o retrato social é criado de 

uma maneira conservadora e muito problemática. Essa forma problemática permeia 

toda a peça em diversos diálogos. Por exemplo, quando Marta não aceita o nome e 

o casamento com o Visconde de Medeiros, Matilde se surpreende justamente por 

não esperar virtudes de uma escravizada. Outro momento é quando Eugênio diz 

“estou intimamente convencido que existem muitíssimos escravos morigerados e 

dedicados às pessoas e aos interesses dos seus senhores.” (RIBEIRO, 2006, p. 

302) O Barão questiona sobre isso, ao mesmo tempo em que põe em questão a 

ausência de moral dos escravizados. Paulina começa a suspeitar uma traição, 

pensando até mesmo em divórcio. É quando Eugênio não suporta o segredo e conta 

sua história. Paulina diz “amei e perdoei” (ele ser filho de ex-escrava), como se fosse 

uma ação errada ser filho de uma escravizada, precisando ser perdoado pela 

esposa.  

Relacionando Cancros Sociais com o Demônio Familiar de José de Alencar a 

respeito dos escravizados domésticos em conflito com as famílias, percebemos que 

também Cancros Socais expressa a visão dos “senhores”. Há novamente um conflito 

entre os escravizados domésticos e os proprietários, em especial através de Matilde 

e a ideia da ingratidão. Mas o que é essa ingratidão? Por que os escravizados são 

considerados ingratos por Matilde? Eugênio, ele próprio ex-escravizado, se 

contrapõe, mas apenas um pouco, porque para ele existem bons escravizados, 

aqueles que são obedientes, ou seja, que aceitam sua condição de degradação 

humana. A abolição é defendida na peça como uma boa ação dos senhores, mas 

não dos escravizados, porque se vinda deles é ingratidão. Como já citamos no 

segundo capítulo, os escravizados domésticos eram temidos pelos senhores por 

suas lutas e relações com os escravizados não domésticos, libertos etc. Havia medo 

de uma revolução. A tese da peça apresenta uma vertente do pensamento 

abolicionista, novamente moralista e conservadora, através das personagens 

Eugênio, Matilde, Forbes e Paulina. Chegando muitas vezes até parecer incoerente 

a figuração dos discursos e ações.  
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Cancros Socais acaba sendo uma escola de “bons costumes” femininos, 

destacando e defendendo padrões de comportamento que a mulher deve ter. 

Eugênio usa o termo “faniquito” para definir o comportamento das mulheres, e 

Matilde e diz que mulher “não sabe guardar segredos”, enquanto o Barão defende 

que “a mulher deve ser meiga e amável, a mãe é como um anjo, a missão da mulher 

para o barão: “cumprir a sublime missão da mulher: amar e esquecer” (RIBEIRO, 

ano? p. 398). Marta diz “Só para uma mãe, todos os sacrifícios são possíveis” 

(RIBEIRO, ano? p. 394) e “O que mais posso ambicionar “Deus e meus filhos!” 

(RIBEIRO, ano? p.413). Paulina, que é esposa e mãe, vive em função da família e 

defende a regeneração da mulher quando perdida em vícios.  

O pensamento cristão permeia a peça, o Barão, que é o raisonneur, defende a 

tese de que o fugitivo Visconde de Medeiros não terá paz aonde for, pois a culpa vai 

lhe atormentar. Enquanto eles, ou seja, a sua família, que está ao lado da virtude e 

que é enobrecida pela fé e pelo martírio “[...]contempla-se nos benéficos laços da 

família, e no santo amor de mãe- o quadro da verdadeira felicidade!” (FARIA, 2006, 

p.415) O Barão afirma isso, justificando para Matilde a ausência de punição exigida 

por ela para o pai de Eugênio. Ele foi vilão no passado e metido a galanteador do 

início ao fim, finge até querer casar-se com Marta, no entanto, era apenas um plano 

para fugir.   

Há uma mescla de ideias progressistas e conservadoras como já vimos em 

outras peças também. Marta, que é a representação da virtude, é incluída na família 

(burguesa e branca). Assim, Cancros Sociais se insere no debate que Lukács traça 

a respeito das peças de tese, sendo muito mais porta voz do discurso da autora do 

que qualquer outra coisa. A peça não procura mostrar os reais conflitos em ação, 

mas sim o efeito moralista e tendencioso da ideologia da classe dominante do 

período.  

Cancros sociais é um título muito interessante, pois carrega o nome de uma 

doença, de algo que precisa ser curado. A doença que a autora está criticando é a 

escravidão, mas  fica no âmbito moral. Assim, temos mais uma peça que idealiza a 

resolução de conflitos de classe e raça, finalizando com o Hino da Independência 

que destaca um teor nacionalista e com isso atrelando mais uma vez a 

Independência do Brasil ao tema da solução das relações raciais que resultam da 

escravização.  
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 Ao mesmo tempo em que Maria Ribeiro se revela como dramaturga que 

confronta o patriarcalismo existente no século XIX, ela reflete assim como outros 

autores apenas a faceta conservadora do abolicionismo, de cima para baixo, da 

conciliação dos conflitos e através da crítica moral à escravidão. Em sua obra 

Cancros Sociais ela revela o que Emília Viotti (2010) reconhecia como limites 

ideológicos e institucionais que cerceavam o seu tempo e a sua classe.  

3.4.4 O Caboclo de Aluísio de Azevedo, em coautoria com Emílio Rouède.  

 

Aluísio de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, era branco e seu pai era 

vice-cônsul de Portugal. Os pais dele eram bastante instruídos e estimularam o 

gosto pela leitura e pelas artes tanto em Aluísio como em seus irmãos. Tinha uma 

vida economicamente estável, embora não tivesse dinheiro o suficiente para ir 

estudar pintura na Itália como era seu sonho. Segundo Carvalho,28 também 

desenhou cenários e figurinos, devido ao seu interesse pelo teatro. Além de peças 

para teatro, Aluísio escreveu romances que são hoje muito reconhecidos na 

literatura brasileira, tais como O mulato (1881), O cortiço (1890) e Casa de Pensão 

(1884). É considerado um escritor naturalista. Suas peças foram escritas através de 

diversas coautorias com seu irmão Arthur  Azevedo29,  também com Olavo Bilac, e 

como é o caso de O  Caboclo com Emílio Rolde,30um pintor francês de Avignon que 

chegou ao Brasil em 1880. A produção ativa de dramaturgia de Azevedo foi de 1882 

até 1890 quando foi ao Rio de Janeiro trabalhar. Lá conheceu intelectuais, artistas e 

também o positivismo do qual se tornou adepto. Considerava que a ciência deveria 

ser a base de toda a literatura, tendo  como teórico central Auguste Comte (1798-

1857)um burguês liberal. Segundo o autor, as ciências naturais eram a grande 

solução dos problemas sociais, porque através da ciência é que será alcançado a 

ordem e o progresso. Azevedo também tinha como grande referência Émile Zola, o 

teórico do teatro naturalista, quem já apresentamos anteriormente.  

 
28 CARVALHO, Patrícia Alves. Um certo Aluísio de Azevedo, além ou aquém do Naturalismo. Rio de 
janeiro, mestrado, UFRJ, 2007.  

29 Peças que ele escreveu com seu irmão Arthur Azevedo são A flor de Lis (1882) e Fritzmac (1888). 

30 As peças que escreveu em parceria com Emilio Rouède são Venenos que curam renomeada 
depois para Lição para maridos (1885), O Caboclo, (1886), Adúltera (1886), Em Flagrante (1890). 
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O caboclo surge no contexto da expansão do teatro musicado, mas dialogando 

com a proposta do teatro naturalista de Zola. Foi representada no teatro Santana, no 

Rio de Janeiro em 1886, e teve 12 apresentações. Foram muito bem aplaudidas, 

segunda consta, com o teatro lotado. Também a crítica recebeu muito bem o 

espetáculo.  

As personagens são: Luís (o Caboclo), Luísa sua esposa, Quitéria (mãe de 

criação do Caboclo e de Luísa), Virgílio Gonçalves Dias (pai de criação de Caboclo e 

Luísa), Flávio (operário e amante de Luísa). Com pouca ou nenhuma participação 

ativa temos Henrique, Manoel, João, Criado, Empregados, Operários, Domingos e 

Gomes (empresários). Pela descrição, todos parecem ser brancos, porque o único 

que recebe designação racial é o Caboclo.  

A peça mostra os trabalhadores de uma fábrica de cigarros que, motivados 

pela obsessão com o teatro de seu patrão, Virgílio Gonçalves Dias, representam 

peças teatrais adaptadas por ele mesmo dentro da fábrica e no horário de trabalho. 

Virgílio é sempre pontuado pela esposa que mantém as ordens da fábrica, tentando 

controlar a aspiração à artista do marido.  

Caboclo é afilhado dos dois e criado por eles. Ele também nutre paixão pelo 

teatro. Luísa é igualmente afilhada do casal e é casada com o Caboclo. Mas o casal 

não tem uma relação muito boa, sendo que a esposa debocha sempre que pode da 

atuação do marido e o humilha. Segundo Luísa, a aparência do Caboclo não serve 

para o drama. Eles pretendem encenar Otelo de Shakespeare. Quem representará 

Desdêmona será Luísa, enquanto o Otelo será o próprio Caboclo. Acontece que 

Luísa está traindo seu marido com um colega de trabalho e também ator, Flávio. De 

acordo com O Caboclo há em diversos momentos da peça uma indicação de certa 

periculosidade advinda do homem “caboclo” construindo assim em quem vê ou lê 

um imaginário que já determina o futuro.  

Por exemplo, quando Virgílio fala para os empresários sobre o Caboclo é 

ressaltada a diferença: “É um caboclo que recolhi em pequeno! Bom rapaz, honesto, 

trabalhador e valente com as armas!” (AZEVEDO, 2002, p. 193) No diálogo entre 

Quitéria e Luísa ela diz: “Sim! Não é bom que esteja sempre em discórdia com teu 

marido! Todo caboclo é desconfiado e perigoso, com aquele deves ter muito mais 

cuidado do que terias com outro qualquer marido.” (AZEVEDO, 2002, p.  210) No 

diálogo entre Luísa e Flávio, o amante observa: “No fim das contas ele é teu marido; 
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é desconfiado como todo o caboclo e estou certo de que por debaixo daquela capa 

de tolo há um gênio dos diabos; força não lhe falta, tem por quatro e, se chegasse a 

descobrir as nossas relações…”(AZEVEDO, 2002, p. 168). Em outro momento, 

Flavio reforça “Medroso não! O que eu não quero é ser apanhado de surpresa 

(Luísa ri) Ah! Não sabes o que é esta gente! De caboclo tudo se espera!” 

(AZEVEDO, 2002, p.258) Entre Flávio e o Caboclo há a seguinte afirmação dele: - É 

inútil! Sempre fui mais forte do que tu, quanto mais agora!”(AZEVEDO, 2002, p.270) 

E Flávio responde: “Oh!".  Isto é uma covardia. E tu nunca foste covarde!” 

(AZEVEDO, 2002, p.272). São diálogos que elucidam a caracterização problemática 

do Caboclo, problemática porque é de um subjetivismo racista que precede a ação 

da peça.  

Todos são chamados por seus nomes, menos o Caboclo, cujo nome é Luís, 

mas é reduzido ao nome que expressa a mistura de raças. A questão central que a 

peça quer mostrar é o fator biológico determinista genético e racista através do qual 

os outros personagens o vão caracterizando. Assim, nos faz aceitar que os ciúmes e 

a violência dele eram o que poderia esperar-se de um caboclo. 

 A peça sugere que não se pode confiar em caboclo e termina confirmando 

essa tese porque é uma questão genética. A falta de profundidade poética é 

derivada no preconceito racial. Acaba sendo uma obra tendenciosamente 

biologicista que atribui ao caboclo qualidades deterministas. A todo tempo somos 

direcionados a pensar que o caboclo não vai trair sua biologia, sua genética. Ela vai 

fazer o esperado e realmente o faz. Nesse sentido, a peça reforça o que Lukács 

aponta como sendo típico do Naturalismo: 

Quanto mais os escritores aderem ao Naturalismo, tanto mais se 
esforçam por representar apenas homens medíocres, atribuindo-lhes 
somente ideias, sentimentos e palavras da realidade cotidiana, com o que o 
contraste se torna cada vez mais evidente. (LUKÁCS, 2010, p. 170) 

 

A personagem do Caboclo é constituída a partir de uma ideia que podemos 

nomear como racista, sendo que o autor busca juntar a ideia a priori sobre essa 

personagem a uma ação catastrófica. Não é a ação que constrói o Caboclo, ele já 

estava pronto através da opinião racista dos outros personagens e do autor. Sua 

ação apenas legitima o racismo porque mostra não os destinos individuais, mas com 

o Caboclo afirma o destino “da espécie” caboclo. No Naturalismo:  

O homem aparece como um produto acabado de componentes 
sociais e naturais de vários tipos. A profunda verdade social da mútua 
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interpenetração no homem de determinantes sociais e de qualidades 
psicofísicas acaba sempre por se perder. (LUKÁCS, 2010, pp. 176-177) 

 

A nosso ver, o Luis, o “Caboclo! age de acordo com a tradição 

machista/patriarcal, na qual o homem é proprietário da mulher. Mas o que a peça 

enfoca é que ele agiu conforme sua “espécie”, sua hereditariedade. O conflito central 

que a peça quer representar é a traição de Luísa que fará o Caboclo agir conforme 

sua natureza biológica. Correspondendo novamente ao propósito naturalista já 

destacado acima.  

Com relação às classes envolvidas, há na peça trabalhadores (operários) e 

patrões, que não parecem ser ricos conforme estão ali no cotidiano da fábrica. Mas  

é dessa relação de classe que surge o conflito central, senão da relação racial.  

O contexto da fábrica de cigarros parece apenas um fundo ilustrativo, se 

trocarmos a fábrica por um hotel, não mudaria em nada, porque o local onde 

acontece a peça não dialoga em nada com os acontecimentos da peça.  

Gomes e Albuquerque aparecem muito soltos e parecem ser os antagonistas 

por serem empresários fajutos, mas permanecem vagos em sua importância. 

Porque, na verdade, o próprio Caboclo é o protagonista vilão.  

Com relação à estrutura, a peça tem algumas ações silenciosas, por exemplo, 

quando o Caboclo se esconde para ter certeza da traição de Luísa e Flávio. De 

forma geral, é uma peça também de tese bastante discursiva e com pouca ação.  

Após matar a esposa que o traiu, o Caboclo diz: “Fiz o drama! Não queriam 

drama?! Aqui o têm... Aplaudam! Vamos, aplaudam! (a Quitéria que se tem 

aproximado) Eis as provas!” (AZEVEDO, 2002, p. 276) Temos mais uma vez a ideia 

de drama atrelada à fatalidade, sendo a prova o assassinato realizado pelo Caboclo. 

Na vida cotidiana, o ciúme e a traição refletem também as relações sociais. Diferente 

da peça Otelo de Shakeaspeare, em que a personagem central Otelo, o mouro de 

Veneza, é caracterizado não biologicamente conforme sua raça, mas socialmente, 

pois sofre preconceito racial, as ações de Iago, o manipulando. A dimensão do 

racismo aparece na ação de maneira critica, política, econômica e afetiva. Já em 

Azevedo não, o personagem caboclo age conforme sua biologia. O que demonstra 

na peça que o preconceito racial precede a peça, particularmente a imagem racista 

do “caboclo”. Temos com essa dramaturgia mais uma peça de tese e nesse caso, a 
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tese biologicista e racista complementando o repertório das peças teatrais 

brasileiras. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo da nossa pesquisa percebemos que tanto o romantismo, o realismo 

(não realista) e o naturalismo no teatro brasileiro do século XIX seguem uma mesma 

vertente ideológica, a da classe dominante, não alcançando alterações estruturais 

determinantes, seguindo a mesma lógica dos seus “inspiradores” estéticos. Desde a 

criação do drama brasileiro em 1838 até o final do século XIX não há mudanças 

estéticas substanciais dentro dessas tendências escolásticas. São, todavia, 

aprimoramentos de cariz estéticos que expressaram o ponto de vista dessa pequena 

classe dominante brasileira colonialmente dominada pela burguesia externa. Assim 

como não havia diferenças substanciais entre os liberais e os conservadores, as 

escolas teatrais estavam a cargo destas ideologias em voga. Como a burguesia no 

Brasil nunca foi revolucionária, ela na verdade nasceu reacionária. 

Consequentemente, o que foi denominado realismo no Brasil não passou de uma 

escola da moral burguesa de baixo nível artístico. O refinamento da moral.  

As diferenças entre os movimentos artísticos surgem através de diferenças 

muito superficiais, tais como o exagero no romantismo, a naturalidade na 

representação no realismo e no naturalismo vemos a justificativa das ideologias 

defendidas e representadas. No Brasil, o gênero drama no século XIX é quase 

sempre compreendido como sinônimo de drama romântico, devido à sua relação 

com o exagero, que também nomeamos como melodrama, sendo que até hoje a 

definição de drama está atrelada a esses dois conceitos: melodrama e drama 

romântico.  

As ideias românticas, a escola realista (que não é realista) e a naturalista não 

surgiram no Brasil, mas na Europa. Mas como bom importador, o Brasil não os 

escolheu sem interesses e objetivos. Determinado por um capitalismo de dominação 

estrangeira e se inserindo num projeto de capital internacional, submisso à 

burguesia europeia, a burguesia brasileira não caminhava com suas próprias 

cabeças e pernas.  

A construção de uma literatura para um teatro nacional, marcado justamente 

pelos princípios do romantismo, serviram a um país recém-nascido do ventre da 

escravidão, cujas forças produtivas eram estruturadas em função de interesses que 

se mantinham coloniais. Sua classe dominante era débil, muito mais herdeira da 
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reação burguesa aos riscos dessas premissas do que do universalismo democrata e 

as noções universais de direitos humanos a razão e a liberdade (também 

burgueses) porque ameaçava seus privilégios. 

O romantismo viria atender aos interesses da literatura no Brasil, que tinha o 

propósito de construir uma história, heróis e um passado glorioso. Por isso, realizava 

uma fuga do mundo concreto, atrelado ao individualismo, pregando um nacionalismo 

incipiente através dos ideais de nação, da religião católica, e de uma suposta 

superioridade branca intrínseca, mesmo quando se parecia ousar31 . Esses ideais 

deturparam quase sempre na literatura dramática a realidade e esconderam os reais 

conflitos que não foram poucos durante o período, atendendo com esses propósitos 

as demandas do Império.  

No nosso estudo, definir a diferença entre o drama romântico, o melodrama e o 

drama histórico não foi fácil, pois todos esses conceitos estão relacionados de certo 

modo a um subjetivismo estético. A tentativa de um enquadramento escolástico 

abstrato, que nem sempre corresponde aos resultados de uma leitura crítica das 

peças, demonstra uma simplificação da vida entre dois polos: o bem e o mal, de 

acordo com o moralismo “burguês” e cristão, tal qual numa recente ex-colônia que 

se apegava a lugares e mundos (países) ideais. Pois o seu próprio país fedia, era 

cruel, violento e ebulia em revoltas populares, negras ou não, contra a forma de vida 

ali imposta. Eram, no entanto, constantemente abafadas pelo império, inclusive pela 

recém criada guarda nacional.  

A ideologia da classe dominante, que é apresentada nas peças do realismo 

(escolástico), do romantismo e do naturalismo no teatro brasileiro do século XIX, é 

sempre a mesma, nem tendo mudanças substanciais na sua forma estética através 

da qual é vista. Podemos perceber apenas um aprofundamento no reacionarismo, 

pois no romantismo teatral a burguesia ainda estava se construindo e nem sempre 

era nacional32, enquanto no que ficou conhecido como realismo teatral no Brasil ela 

já se naturalizou e é sempre brasileira33. Por isso, Cafezeiro e Gadelha (1996) 

“incluíram” o realismo em seu livro História do teatro brasileiro como romantismo, 

 
31  Como é o caso de Gonzaga ou Revolução de Minas de Castro Alves e Sangue Limpo de Paulo 
Eiró) 
32 Como ocorre em Antonio José, ou o Poeta e a Inquisição de Gonçalves de Magalhães e em Leonor 
de Mendonça de Gonçalves Dias.  
33 Vide as peças analisadas, mas também praticamente  todo o repertório do que ficou conhecido 
como pertencente à escola do realismo teatral.  
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não reconhecendo diferenças reais nas propostas e definindo as peças realistas 

como comédias da libertação. De fato, essas escolas representaram no Brasil o 

aprimoramento estético do ponto de vista da classe dominante.  

A particularidade do drama nacional que se instaura e para o qual se 

desenvolve uma teoria veio muito ao encontro da tradição teatral que vinha sendo 

feito pelos jesuítas, cujo principal objetivo era catequizar os indígenas. Tanto o teatro 

colonial dos jesuítas como o jovem teatro nacional dos literatos do Império visava 

projetar e manter os interesses da classe dominante.  

Concluímos que as peças analisadas do século XIX demonstram que embora 

tenha havido diferentes nomes para o teatro – drama romântico, melodrama, drama 

histórico, realismo e naturalismo –, estes estão baseados na luta de classes e em 

tudo que ela propõe. Mas por vezes este teor ideológico fica suprassumido, dando 

um caráter nebuloso e estático às escolas e correntes estéticas. Percebemos, assim, 

que o debate existente no que diz respeito à história e à estética teatral se torna 

muito confuso acerca do drama e, especificamente, como objeto do nosso estudo, o 

drama nacional. Isto significa um grave problema, pois incorre que com essas 

definições não temos uma ideia precisa do gênero drama e muito menos da história 

da dramaturgia brasileira. Com isso queremos dizer que as formas que ele assumiu 

conforme os propósitos históricos, estéticos, políticos e de classe no Brasil eram, de 

modo geral, expressões de uma classe conservadora.  

A partir das peças analisadas foi possível identificar que elas se assemelham 

em momentos, mas também diferem, dependendo da sua influência política, sua 

ligação com o Império e o posicionamento de cada autor. Duas das peças, Antônio 

José e Leonor Mendonça, se passam em Portugal. A primeira com características 

moralistas e idealistas, e a segunda num tom mais humanista, concreto e realista 

por expor a essência do real e não uma cópia mecânica. As outras seis, O Juiz de 

Paz na roça, Sangue Limpo,  Gonzaga ou a Revolução de Minas, O Demônio 

Familiar, Cancros Sociais e o Caboclo se passam no Brasil, sendo a primeira no Rio 

de Janeiro, a segunda em São Paulo, a terceira em Minas Gerais, e as três últimas 

no Rio de Janeiro. Das oito peças analisadas, apenas O Juiz de Paz da Roça e 

Leonor de Mendonça destoam das outras porque caminham diferentemente ao que 

era almejado pelas escolas nas quais estão inseridas. 
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 Dessas duas obras que vão no sentido contrário, uma satiricamente expõe o 

reflexo do Brasil, tal qual o é, não naturalizando nem romantizando, nem 

moralizando. Martins Pena em O Juiz de Paz da Roça, fala do Brasil. Diferente da 

fuga do real romântica, da criação de um ideal de nação, de pregar uma moral, o 

autor vai no cerne e mostra como os conflitos estão sendo abafados.  

Leonor de Mendonça, por sua vez, contextualiza Portugal, mas com um tema 

universal, a “submissão” da mulher pelo homem, em outras palavras, o patriarcado, 

não subjetivista e sem fuga do real nas vidas das suas personagens. 

Consequentemente, não faz sentido considerar Leonor como um drama romântico 

como costuma ser feito. Na verdade, as duas peças expressam de maneira mais 

concreta e não moralista as questões que abordam.  

Enquanto as outras seis peças, cada uma à sua maneira, são mais idealistas e 

não revelam os conflitos sociais de maneira concreta. Muitas das vezes, por 

quererem defender suas teses, alteram as questões centrais dos conflitos sociais ou 

os contextos históricos e se tornam mais discursivas do que verdadeiros dramas. É 

muito importante perceber como o combate aos conflitos sociais emergentes no 

período se refletiu no teatro, pois isso levanta a questão de como figurar o gênero 

próprio do conflito: o drama. As peças revelam um Brasil em cujo território não era 

possível revelar os verdadeiros conflitos, enquanto o drama como gênero 

possibilitaria e exigiria isso. No entanto, o drama romântico na verdade oferece 

vazão a essa exigência. Por isso, é interessante observar o que acontece com ele 

aqui. Pois ao retratar o Brasil há a supressão da própria forma do drama, bem como 

a supressão do conflito, sobretudo em Antônio José ou O poeta e a Inquisição, 

Gonzaga ou a Revolução de Minas, Sangue Limpo, O Demônio Familiar, Cancros 

Sociais e O Caboclo.   

Parece-nos que no Brasil do século XIX a concepção de drama de cariz 

revolucionário que Lukács nos convida a apreender, nunca esteve em voga nos 

debates teóricos, assim como também Lukács enfrentou diversos debates na 

Europa, no que diz respeito às suas reflexões estéticas. O prisma da reação sempre 

foi o centro definidor, inclusive da estética, indo no sentido inverso ao gênero 

dramático, sendo que o interesse estético do drama no Brasil era a conciliação das 

classes e o abafamento dos conflitos. Como confirmação temos o Conservatório 

Dramático controlando e censurando.  
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 O caminho do “drama oficial” no Brasil é o caminho da burguesia brasileira, 

digo oficial por ser o que foi publicado, apresentado e por ter sido registrado nos 

livros de história do teatro. Tanta é a semelhança que os mesmos escritores e atores 

que eram atuantes, defensores do romantismo, também defenderam em outro 

momento o realismo (escolástico) e, como resultado, tamanha é a falta de diferença 

entre uma forma e outra, às vezes na mesma época.  

Devido à censura no Império, sabemos que havia muitas vezes diferenças 

entre a peça escrita e a peça publicada. Mas ainda falta saber o que deveras foi 

encenado dos textos publicados, se houve adaptações, por censura ou por criação. 

Mas nunca saberemos ao certo devido às próprias condições da época no que diz 

respeito aos registros.  

Concordamos como Décio de Almeida Prado (1987), que fala sobre o Brasil 

ideal como matéria do drama romântico, bem como de outras peças,34 distinguindo o 

Brasil real como matéria da comédia de Martins Pena. Há, de fato, dois Brasis nas 

obras: o ideal, que pretende formar através do teatro uma moral, uma história, 

implantar uma cultura, abafar os conflitos étnico-sociais e que resulta na mudança 

da história real para, justamente, construir outra ideal da burguesia nascente; 

enquanto o Brasil real figura como farsa, como comédia em Martins Pena, pois a 

comédia – diferente do tensionamento dos conflitos da tragédia – consegue, de 

forma satírica, irônica e maliciosa, tecer uma crítica criativa ao modo do abafamento 

dos conflitos que se instaura no território nacional. 

 O que Florestan Fernandes (2010) chamou de descolonização interrompida 

não é algo que se resume aos costumes, mas que tem na sociedade escravista o 

seu fundamento. Não surpreende que o drama nacional nasça já atravancado, 

optando pelo reacionarismo. A amplitude dos conflitos sociais emergentes no século 

XIX (e mesmo os conflitos dos séculos anteriores), não foram representados na 

maioria desses dramas, não evidenciando assim as contradições sociais reais, os 

 
34 Décio de Almeida Prado é um dos maiores críticos e pesquisadores do teatro brasileiro, 

diferentemente dessa pesquisa que está olhando para cinco peças, o autor está se referindo há um 

amplo repertório de peças que compõe o nomeado drama romântico.  
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verdadeiros dramas humanos. De maneira tendenciosa, as peças naturalizam em 

sua maioria o ponto de vista dos senhores proprietários e escravocratas, da 

burguesia nascente, branca e cristã.  

Os problemas vistos no drama por Hans Thies Lehmann – mimese, ação, 

totalidade, dialética e exposição do sujeito em seu caráter conflituoso de classe – o 

levou a defender um suposto teatro pós-dramático, posicionamento que já criticamos 

e expusemos na introdução. Não identificamos no teatro nacional do século XIX 

através da análise da maioria das peças uma tradição dramática nesse sentido, 

tendo em vista que o drama que mais foi produzido no Brasil foi porta voz da classe 

dominante. Não alcançou a concretude mimética, a totalidade do movimento e o 

caráter conflituoso de classe para justificar uma postura pós-dramática brasileira. No 

entanto, a perspectiva colonial insiste na cópia, sem identificar o contexto brasileiro, 

dialogando com o projeto de Brasil ainda do século XIX, mas se considerando muito 

novo.  

Identificamos que estudar o teatro apenas na perspectiva equivocada de uma 

evolução das artes nacionais e de um suposto mérito estético, o fato de ter 

pertencido ou produzido conforme essas escolas desses movimentos importados 

para o Brasil, retirando o caráter ideológico originário de defensores da classe 

dominante também na Europa, não nos auxilia a ter a dimensão dialética da história 

da nossa dramaturgia. Devemos problematizar essa história, pois da forma como 

está sendo estudada impossibilita ver as contradições sociais e as lutas de classes 

que estão implícitas e intrínsecas em sua estética. É preciso levar em consideração 

a estrutura colonial da sociedade na qual as peças dramáticas foram criadas. 

Concluímos que a estética romântica, realista (escolástica) e naturalista (e também 

fora) do Brasil do século XIX foram a estética do medo. Na maioria das peças 

sentimos, sobretudo o medo branco dos conflitos sociais e de uma possível 

revolução. Nas peças brasileiras analisadas do século XIX, essas escolas foram 

mais a expressão do reacionarismo e do conservadorismo de uma burguesia 

nascente, sempre tacanha.  
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