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RESUMO 

 

Esta pesquisa objetiva investigar o projeto teatral de Martins Pena a partir da hipótese de construção 

de uma Nacionalidade marcada pela orientação ético-política presente em sua obra. Partimos da 

suposição de que parte da sua fortuna crítica, por ter sido elaborada por uma tradição historiográfica 

anterior que tendia a não alocar potência intelectual e crítica nas comédias, deixou escapar seus 

aspectos de crítica da realidade social, não enfatizando em sua obra a presença de um clima histórico 

marcado pelas diversas tensões políticas e sociais em jogo no interior de um tempo histórico 

acelerado, como era o caso do Brasil após a independência de Portugal. A fim de tornar possível a 

compreensão de uma Modernidade brasileira, o Capítulo I discute conceitos-chave como o de 

presença, sentido e clima-histórico (stimmung), conceitos fundamentais para a orientação teórica e 

epistemológica empreendida na abordagem da Modernidade. O capítulo II, por sua vez, discute a 

Tragédia e a Comédia como gêneros historicamente distintos, mas que caracterizam duas faces de um 

mesmo clima histórico oitocentista marcado pela melancolia e busca de formação de uma identidade 

nacional. Para tanto, abordaremos o ano de 1838 como central, posto que marca tanto a estreia da 

tragédia de Gonçalves de Magalhães, O Poeta e A Inquisição, quanto na estreia da primeira comédia 

de Martins Pena, O Juiz de Paz na Roça. Objetivou-se assim caracterizar este período como 

profundamente marcado por intensos debates e disputas literárias e teatrais, fundamentais para a 

construção e intensificação do imaginário da nação. Já o capítulo III investiga o que as comédias de 

Martins Pena presentificam desta nação em construção, revelando aspectos da realidade social 

brasileira em seu esboço nascente, por dar voz àquele que seria um dos principais debates do período: 

quem seria o povo que constitui esta Nação? Após compreendermos o que grupos diversos de então 

entendiam como povo iremos investigar como se dá os efeitos de presença de cada um deles por meio 

da linguagem da comédia e ampliando esta em direção a outros elementos presentes no clima histórico 

de então, a saber: a presença do estrangeiro como o ‗outro‘, a presença da escravidão através da 

violência e do silêncio, o universo feminino, o Brasil físico, ‗geográfico‘, que se mostra através do 

contraste. Por fim, concluímos que a presença fortemente acentuada nas comédias de Martins Pena 

revela uma intensa necessidade de experimentar um tempo que muda de forma acelerada por meio de 

uma estética voltada para emoção do riso. O sentido capaz de ser extraído de suas peças, por sua vez, 

só pode ser compreendido a luz do próprio tempo em que foram elaboradas, em um círculo 

hermenêutico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia do teatro Brasileiro; Comédia; Presença. 



  

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this research is to investigate the theatrical project of Martins Pena, starting from the 

hypothesis that there is, in his work, a strong presence of an ethical-political orientation to constitution 

of Brazilian nationality. We start from the assumption that part of his critical fortune, once elaborated 

by an earlier historiographic tradition that did not see intellectual or critical power in comedies, had a 

limited approaching to his work, keeping out some critical aspects of social reality. The presence of 

historical cultural moods (Stimmung) in his comedies were there not highlighted back then, despite the 

existence of several political and social tensions rising after Brazil‘s independence. Chapter I will 

discuss some key concepts such as presence, meaning, and historical cultural moods. These are 

milestones of our theoretical and epistemological approach to understand Modernity in Brazil. Chapter 

II, on the other hand, will discuss Tragedy and Comedy as historically distinct genres, whose 

differences characterize two sides of 19
th
 century atmosphere, deeply marked by melancholy as a 

fundamental cultural mood and by the sought of a national identity. In order to do so, we will approach 

1838 as a central year when the debut of Gonçalves de Magalhães' tragedy, O Poeta e a Inquisição, 

and the premiere of Martins Pena's first comedy, O Juiz de Paz na Roça, took place. The aim here was 

to present this epoch as heavily influenced by intense literary debates and theatrical disputes. These 

debates and disputes were essential to the construction and fortification of the nation's imaginary. 

Chapter III investigates what Martins Pena's comedies presentify in his works as a sense of an under-

construction nation, revealing 19
th
 century Brazilian social reality in its outlines, as he opens space to 

the main debate of the period: who are the people who constitute this Nation? After discussing what 

assorted groups were understood then as Brazilian nationals, we will investigate how each of them are 

presented and affects the cultural mood of comedy. Discussion here will be expanded towards other 

elements present in that epochal cultural moods, namely: the foreigner‘s presence identified as the 

'other', the slavery presentified as violence and silence, the female universe, the physical, 

'geographical' Brazil, which is exposed in its regional contrasts. Finally, we conclude that what is 

presentified in Martins Pena's comedies reveals an intense need to experience those time‘s rapid 

changes throughout the aesthetic emotion of laughter. Their extracted meaning, by its turn, can only be 

understood in the light of the very time in which they were elaborated, as in a hermeneutic circle. 

 

KEY WORDS: Brazilian Theatre Historiography; Comedy; Presence. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho nasce do anseio de revisitar parte da historiografia teatral 

brasileira referente à obra de Martins Pena, conhecido comediógrafo oitocentista. Ao olhar 

para o teatro oitocentista brasileiro um nome é notado com um breve esboço de riso: o de Luis 

Carlos Martins Pena (1815-1848). Assinatura autêntica, irônica, satírica para os palcos 

brasileiros por quase uma década, o jovem fluminense em boa parte da historiografia do teatro 

brasileiro sobre o século XIX é notado por uma vasta produção de comédias encenadas no 

período entre 1838 a 1847, em meio a inúmeros projetos teatrais e artísticos que se empenham 

em caracterizar e buscar a nacionalidade do Brasil recém- independente, período esse 

marcado pelo grande número de dramas históricos engajados por essa busca que seria o norte 

condutor de boa parte da produção artística do século XIX. Um momento que, por outro lado, 

apresenta um extenso repertório de peças estrangeiras e melodramas, todos executados pela 

Companhia de João Caetano, fundada em 1833.  

Partimos da hipótese de que, no interior de um tempo histórico, marcado por 

perspectivas de um futuro a ser construído após a independência do Brasil em relação ao 

Império Português, o teatro de Martins Pena revela as especificidades daquele presente, bem 

como uma identidade coletiva permeada de anseios, devido às circunstâncias do período. 

Objetivamos assim discutir de que forma essa identidade e suas especificidades se constroem 

e emergem adquirindo materialidade; como se produzem em presença. Tal capacidade, a de 

produzir presença, se deu através das suas especificidades próprias da sua linguagem teatral e 

dos recursos estéticos por ele utilizados, voltados muitas vezes para a construção da cena, o 

que enfatiza o poder de suas montagens. Comédia e presença merecem, portanto, importante 

centralidade no trabalho aqui empreendido.  

O termo aqui empregado, o de presença, se refere a tudo aquilo que é tangível ao 

contato humano sem uma formulação de sentido estabelecida previamente a esse contato. Para 

compreensão de nossa proposta, é fundamental a assimilação do termo ―produção de 

presença‖, amplamente tematizado pelo autor Hans Ulrich Gumbrecht (2010) e do contexto 

hermenêutico- fenomenológico em que este se insere. A categoria de Presença com a qual o 

autor trabalha está ligada ao que é apreensível pelos sentidos de maneira não racional em um 

primeiro momento. Presença e sentido não são a versão ―repaginada‖ e ainda dualista de 

valores e parâmetros da tradição interpretativa moderna, tais como interior versus exterior, 

razão versus emoção etc. A presença traz uma dimensão de relação com os objetos, sendo 
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muitas vezes tal contato espacial inerente à relação do homem no mundo
1
. Algo presente é 

algo tangível ao contato, às emoções e aos sentidos. Perceptível aos corpos e aos sentidos de 

maneira impactante. Desse modo trabalhamos segundo a orientação de que a relação das 

obras de Martins Pena com seu público se deu em um primeiro momento a partir da presença 

construída, criando uma interação estreita entre o público e o conteúdo exposto em suas 

peças, elemento potencializado pelos recursos do cômico. 

Ainda que a importância da obra de Martins Pena não seja questionada, podemos nos 

perguntar: teria ele recebido a importância que lhe era cabida, tal como outros escritores que 

também se ocuparam do teatro no período? Ou sofrera nosso dramaturgo de certo prejuízo em 

sua crítica dado um preconceito estabelecido através dos séculos em torno do gênero da 

comédia? A literatura crítica atual já permite a desconstrução desse preconceito e assim o tem 

feito. Para clarificarmos a que aqui nos referimos não há, porém, como fugir de uma 

referência à Poética de Aristóteles – dada sua relevância para a construção do pensamento 

ocidental e suas categorias como um todo. Vemos nela uma designação para a comédia que já 

inaugura, na tradição, um lugar no mínimo periclitante:  

 
A comédia é como já dissemos imitação de maus costumes, mas não de todos os vícios; ela 

só imita aquela parte do ignominioso que é o ridículo. 2. O ridículo reside num defeito ou 

numa tara que não apresenta caráter doloroso ou corruptor. Tal é, por exemplo, o caso da 

máscara cômica feia e disforme, que não é causa de sofrimento. (ARISTÓTELES, 1991, p. 

246) 

 

Ainda que por hora deixemos sua discussão de lado, tal definição nos leva a observar 

como o gênero comédia encontrou raízes interpretativas para muitas vezes não ser ―levada a 

sério‖, desde Aristóteles. Não deixa de ser curioso pensar que o mesmo autor que inaugura a 

discussão sobre a arte teatral já o faz marcando esse lugar de forma tal que toda discussão 

entre os gêneros sempre se deu à sombra de tal marcação, uma vez que ao colocar (e 

responder) a pergunta sobre o que é a comédia, Aristóteles acabou por abrir o horizonte 

teórico, o lugar a partir do qual a pergunta sempre vem sendo posta, marcando-o de forma 

indelével. A tradição filosófica ocidental se refere, como diria Heidegger, a um horizonte 

hermenêutico-interpretativo que mesmo que seja reconfigurado, ainda mantém alguns marcos 

basilares fundamentais no modo como a questão foi e vem sendo posta. (DIAS, 2015) 

Propomo-nos aqui a repensar esse lugar, através da própria proposta de observar nosso 

objeto a partir da presença que ele é capaz de produzir. Temos, portanto, a perspectiva 
                                                           
1
 Usamos aqui a expressão o "homem no mundo", a partir da compreensão de homem como, sempre, um ser 

jogado no mundo, como um horizonte a partir do qual compreende a si próprio – e ao próprio mundo. (DIAS, 

2015). É conceito fundamental na obra de Martin Heidegger ―Ser e Tempo‖ (1927) e de toda a tradição 

posterior, a qual pretende superar a dualidade sujeito/ objeto.  
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hermenêutica, na qual os objetos históricos não podem senão ser investigados dentro de seus 

horizontes e de sua visão de mundo específicas. Perguntar pela presença na obra de Martins 

Pena é, portanto, partir desse horizonte em direção à materialidade de cada peça, ou ainda, 

como sugere Gumbrecht (2010), a partir da presença ser capaz de conhecer determinado 

horizonte histórico. 

Esta dissertação se desenvolve em um horizonte teórico e dentro da busca de conciliar 

os campos de estudo da Estética e da Crítica em conjunto com o campo da História, 

entendendo aqui que, se tais campos não são os mesmos, ainda assim se entrecruzam 

constantemente, sobretudo no esforço de compreensão da experiência do passado teatral.  

Embora híbrido e transdisciplinar na medida em que é sempre tocado por muitas 

outras áreas, o campo das Artes Cênicas mostra-se historicamente ligado à matriz teórica da 

Literatura, dentro da qual seu status como campo do saber acadêmico primeiro se construiu. 

Contudo, já há algumas décadas, o campo de estudos das Artes Cênicas vem proclamando sua 

independência (BRANDÃO,2006). Nesse intuito, sua Historiografia se mostra não só aberta a 

novas e extremamente importantes visitações e reescritas, na medida em que tentam ir além 

do que a tradição entende como literatura. Teatro é texto e cena e como tal se mostra em 

especificidades além do que abrange a categoria literária. Não apenas em sua essência 

artística, nosso recorte também entende o teatro como uma convenção social que responde a 

demandas particulares daqueles que a produzem e a recebem.  

Muitas vezes, o teatro é posto dentro de uma História dos gêneros, reduzido em seu 

fenômeno por ser pensado a partir da perspectiva Literária. Talvez isso se dê pela própria 

dificuldade de sua materialidade e sua perpetuação. Teatro sempre terá algo efêmero em sua 

essência: é para ser visto, sentido no presente. Como Ortega Y Gasset (1991) destaca, ele se 

constitui em plenitude no momento da ação. Cada época, portanto, possui seu próprio modo 

de praticá-lo. A linguagem é resultado, sobretudo, da experiência que determinado tempo 

replica. O que cada época compreende como Teatro é também particular. Talvez exista a 

possibilidade de constatar que apenas uma característica resistiu na História do Teatro: ele é 

uma arte que revela a relação do homem no mundo. Investigando o momento histórico quem 

sabe não possamos trazer luz a suas formas determinadas de fazer teatral.  

Um clima de entusiasmo após 1822 se fazia presente, de certa forma, movido por uma 

intensa necessidade de organização e afirmação de um país agora autônomo e independente; 

Podemos dizer que no Brasil se abria um horizonte com novas expectativas a serem 

experimentadas. O teatro não seria indiferente a este clima. Nesse período, ele se constitui não 
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apenas como espaço artístico, mas como importante convenção social em que se transmitia, 

usando o termo de Bakhtin (2006), como ―enorme circularidade cultural‖. Entendemos aqui 

que a linguagem que emerge nesse período nasce da exigência para abarcar aquele momento, 

o qual, em grande parte, precisa afirmar mudanças em prol do progresso da nação.  

O projeto de um teatro nacional foi amplamente discutido e reformulado não apenas 

para contribuir para projetos de nação, mas também protagonizar esse período, seja em termos 

de fortalecer as práticas com incentivos, como no caso da companhia de João Caetano, como 

na escolha de repertórios dramatúrgicos que tivessem como conteúdo questões nacionais.  

Tais projetos que identificamos aqui se concentram em um recorte temporal que se 

inicia em 1810, quando é colocado fim ao chamado Ciclo da Casa das Óperas e é construído o 

primeiro grande teatro nacional, o Teatro São João
2
, na então sede da corte, a cidade do Rio 

de Janeiro. A corte do Império Português instalara-se no Rio de Janeiro dois anos antes, em 

1808, e, para isso, fora necessária a adequação dos espaços para a permanência da família real 

Portuguesa. Esse projeto incluiu a criação do Museu Nacional, do Observatório Astronômico, 

da Biblioteca Real, do Jardim Botânico, e, nas palavras de D. João VI, de ―um teatro decente 

e proporcionando à população e ao maior grau de elevação e grandeza em que esta se acha 

pela minha residência nela‖. (apud ANDRADE, 1967, p.109).  

Em 1822, com a Independência Brasileira, surge a necessidade de separar a 

individualidade da recém-nação independente de Portugal e de levar o Brasil à altura dos 

outros países ditos civilizados. Na execução de tal projeto, os homens das letras, das artes e 

das ciências se empenham em construções, principalmente conceituais, que representassem 

uma autoconsciência coletiva desse novo momento. Aquelas que pudessem expressar e 

movimentar o significado dos acontecimentos: 

 

A Independência do Brasil enquanto Império separado do reino de Portugal — e sua 

constituição como estado nacional moderno — representou o desafio limite para o 

quadro conceitual herdado do século XVIII luso-brasileiro. A constituição de um 

novo corpo político exigiu operações conceituais que dimensionassem o tipo de 

relacionamento com o tempo que a criação de uma individualidade histórica 

requeria. (ARAÚJO, 2008, p. 20). 

 

Nesse anseio, um ideário romântico seria inaugurado com Gonçalves de Magalhães, 

considerado, também, o predecessor do teatro romântico nacional. Magalhães começa a 

chefiar o grupo de intelectuais que irá se preocupar em dar esse impulso e orientação para 

definir um traço que se possa chamar de ―íntimo‖ do país. Em 1836, responsável pela edição 

da revista Brasiliense de Niterói, Gonçalves de Magalhães publica um ensaio sobre a História 

                                                           
2
 No mesmo local do atual Teatro João Caetano, na cidade do Rio de Janeiro. 
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da Literatura no qual defende a construção de uma literatura nacional, pois ―Quanto mais se 

espalha o gosto e a independência da Literatura em uma nação, tanto mais ela floresce e 

medra.‖ (MAGALHÃES, 1865, p. 130). 

Tal fala sinaliza a expressão da valorização da Literatura como algo a refletir aquilo 

que um povo tem de ―mais sublime nas ideias‖. Não apenas a Literatura, mas as artes no geral 

deveriam seguir esse projeto para a construção de uma Civilização Brasileira que possui seus 

próprios artefatos culturais
3
. (Contudo, para além desta defesa da construção de uma 

literatura, o que chama a atenção neste projeto é que ela representa o anseio de despertar de 

um sentimento de pertencimento da nação.  

Poucos anos depois, em 1838, na cidade do Rio de Janeiro, Gonçalves de Magalhães 

estreia com Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, pela companhia de João Caetano
4
. 

Embora se encontre nele todo anseio romântico de ressaltar raízes históricas, a sua peça é 

considerada ainda uma ponte entre o Classicismo e o Romantismo. A questão crucial é que, 

com essa peça, temos um marco para a dramaturgia nacional. João Caetano substitui a forma 

tradicional de declamação dos atores pela dramaturgia expressiva e natural. O projeto 

romântico, inaugurado junto à publicação da revista Niterói no Brasil, traz em seu ideal o 

propósito de orientar a jovem sociedade através das emoções provocadas em seu estilo 

estético, podendo o público passar por uma almejada forma de educação estética. Tal proposta 

era revelada pela necessidade de orientar os homens para as mudanças em processo. 

Através das palavras do próprio João Caetano (1956, p. 07), podemos ver que o teatro 

não ficou alheio a esse projeto: ―O teatro, bem organizado e bem dirigido, deve ser um 

verdadeiro modelo de educação, capaz de inspirar na mocidade o patriotismo, a moralidade, 

os bons costumes‖. Pela mesma companhia de teatro – a de João Caetano –, eis que Martins 

Pena no mesmo ano estrearia O Juiz de Paz na Roça. 

Nosso sujeito Luís Carlos Martins Pena nasceu em 1815 e com apenas sete anos de 

idade viu a Independência Brasileira em relação ao Império Português. O autor aqui tratado 

viveu, portanto, as intensas mudanças e agitações políticas de seu país, antes mencionadas: o 

Primeiro Reinado (1822 a 1831) permeado de revoltas e conflitos regionais, seguido da 

                                                           
3
 MAGALHÃES, 1865, p. 130. 

4
 João Caetano (1808-1863), segundo Décio de Almeida Prado (2008), é o maior ator que o Brasil já produziu. 

Subsidiado pelo governo, criou sua companhia considerada como a oficial do Império, estreando as duas peças 

inaugurais tanto da tragédia quanto da comédia nacional no ano de 1838: Antônio José ou o Poeta e a 

Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, e o Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. Contudo, a questão apresenta 

na Historiografia reflexões polêmicas de autores como Silvia Cristina Martins de Souza (2000), que aponta que a 

questão já fora de certa forma ―forjada‖, uma vez que, ao se falar ‗em teatro nacional‘, falava-se em um sistema 

de autores, atores e público que, na realidade, ainda não existia como unidade na amplitude que o termo implica. 
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abdicação de D. Pedro I, a Regência (1831 a 1840) e parte do Segundo Reinado (1840 a 

1889), posto que morre bem antes da proclamação da República. Participou ativamente da 

vida política brasileira: em 1838 foi amanuense no Consulado do Rio, membro censor do 

conservatório dramático, do qual foi demitido, escreveu nos folhetins do Jornal do 

Commercio a respeito das óperas na Semana Lírica – textos nos quais demonstra grande 

empenho em pensar a vida artística no Rio de Janeiro e, também, acerca das manobras 

políticas ligadas aos movimentos nos teatros, como as greves que lá decorriam – e escreveu 

crônicas em que também é revelado seu pensamento sobre tais questões. Vem a falecer em 

1848 na cidade de Lisboa, como diplomata em Londres. 

Não se pode negar que toda essa agitação política e cultural do país seria refletida em 

suas peças teatrais. Negligenciar esse fato seria contrariar certo consenso em sua fortuna 

crítica que, como coloca Silvio Romero (1901): 

 

O escritor fotografa no seu meio uma espontaneidade de pasmar, e essa espontaneidade, 

essa facilidade, quase inconsciente e orgânica, é o maior elogio de seu talento. Se 

perdessem todas as leis, escritos, memória da história brasileira dos primeiros cinquenta 

anos deste século, que está a findar, e nos ficassem somente as comédias de Pena era 

possível reconstruir por elas a fisionomia moral de toda essa época. (ROMERO, 1901, p. 

89-87) 

 

A resolução do autor, da qual não discordamos, se mantém de certa forma assimilada 

em todos os trabalhos sobre Martins Pena de que temos conhecimento. No entanto, a intenção 

aqui é valorizar um aspecto distinto, que permita ver além do tratamento de suas obras 

apenas como documento de época, o que as deixa em um lugar hoje já comum. Nossa 

intenção é tentar ver, por trás da produção teatral de Martins Pena, o envolvimento com um 

projeto ligado a interesses políticos e reformadores da sociedade, em que está contida a 

necessidade de chamar a atenção do público. Embora tenha se entregado muitas vezes às 

tendências e necessidades de sua época, nos chama a atenção o fato de ele ter se destacado 

com as comédias, principal – mas não única – fonte de fama e matriz de sua popularidade. O 

autor também se arriscou no drama histórico, ainda que sem sucesso, abandonando o projeto 

tendencioso à época e se dedicando a uma vasta produção de comédias. A pergunta que nós 

fazemos nesta pesquisa, é: por que a escolha pela comédia? Por quais razões essa forma 

específica de fazer teatral e ação cênica se enquadrou para a presentificação da "fisionomia" 

de "toda essa época" na obra de Martins Pena? 

A comédia é o gênero que – enfatizamos aqui – foi muitas vezes relegado à 

inferioridade por toda tradição ocidental, de forma fremente ainda em sua época. A comédia 

sempre esteve ―às rés do chão‖ nas acidentadas paisagens das formas dramáticas, para usar a 
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expressão de Cleide Furtado (2008)
5
. Preconceito inclusive que desconsidera a capacidade 

crítica na comédia presente também na própria ação dramatúrgica, os meandros da linguagem 

cênica possível de ser executada apenas em cena, mas acerca da qual o texto escrito deixa 

brechas. Estamos falando do século XIX em que o texto era o principal agente de uma peça 

teatral
6
. Por esse motivo, Martins Pena também é dissociado do projeto romântico dos 

homens de sua geração, por não ser interpretado com as mesmas capacidades que almejavam 

os defensores do teatro moralizante, executado na segunda metade do século XIX por autores 

como José de Alencar e seu teatro como Daguerreotipo Moral
7
.  

Este trabalho é voltado para um teatro que, mesmo a despeito desses problemas em 

torno da comédia, ganhou repercussão ao lado de uma geração de homens que se ocuparam 

em pensar e sistematizar esse novo momento histórico no Brasil, seja no teatro, literatura, 

poesia, na história etc. Martins Pena, por sua vez, por ganhar fama com as comédias, talvez 

tenha sido muitas vezes dissociado do projeto desses homens, devido a um entendimento que 

associa o romantismo mais marcadamente ao drama histórico (no caso do teatro), negando à 

comédia a absorção de valores românticos e principalmente de tendências que emergem do 

próprio clima histórico no qual o movimento surge. Como aponta Renato Ortiz (1985), os 

românticos se ocuparam também dos costumes populares, sublinhando o local, os hábitos 

considerados exóticos e até mesmo os camponeses
8
, exaltando assim seus sentimentos e 

formas populares em oposição a uma literatura clássica cosmopolita; algo que se vê explícito 

no conteúdo das peças de Martins Pena. Porém, sabemos que o que parte da Historiografia 

compreende como "comédia- romântica" não encaixa na definição das peças de Martins Pena, 

pois a definição de um gênero puro nelas é complexa, posto que ele se utiliza de vários 

gêneros teatrais para execução de suas peças. Entendemos assim que, muitas vezes, mesmo 

que definido como comédia pela crítica, suas peças foram moldadas com artifícios de outros 

gêneros, assimilando assim toda a tradição teatral e muitas vezes também as superando para 

responder as expectativas de seu tempo – como no caso do entremez, gênero popular em 

Portugal e no Brasil no período em que Martins Pena inicia sua trajetória. Diversas vezes 

                                                           
5
 MENDES, Cleide Furtado. A Gargalhada de Ulisses: a cartasse na comédia. São Paulo: Perspectiva/ 

Salvador: Fundação Gregório de Mattos, 2008. 
6
 Em determinado momento um modelo voltado para determinadas estruturas mais dependentes do texto,ao 

longo do século ganha força tanto na crítica como em modelo estético, o que torna a questão divergente já que 

muito da matriz da comédia é de origem italiana. 
7
 Para José de Alencar o teatro deveria funcionar como um modelo a espelhar condutas morais. Seu projeto se 

baseou na escola difundida na França por Alexandre Dumas Filho. O que veremos mais à frente logo no primeiro 

capítulo, no tópico sobre Modernidade. 
8
 ORTIZ, Renato. Cultura Popular: Românticos e Folcloristas. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), 

Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1985. 
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podemos aqui sugerir que ele se aproximou de outros gêneros para suas peças, flertando 

sempre com as tendências de seu momento histórico, tais como o drama burguês
9
, com 

aspectos semelhantes ao que se vê no próprio conteúdo, ou simplesmente do drama, como 

essa forma essencialmente moderna, que nasce junto a esse tempo repleto de conflitos 

resultantes da relação do homem no mundo. A presença do cômico e de aspectos da cultural 

nacional direcionados mais à cultura popular (diferente do exótico que uma compreensão 

superficial definiu como sendo particularidade daqueles chamados românticos tratarem o 

nacional), talvez seja um indício de que o desenvolvimento do drama no Brasil se deu por 

outras vias que abrangem estas duas categorias: o cômico como estratégia de aproximação 

para com o público e o popular como conteúdo latente a ser presentificado.  

Ainda, tendo em vista a aproximação das obras de Martins Pena com outros autores do 

final do século XIX, como Joaquim Manuel de Macedo, Arthur Azevedo e França Junior, 

vemos uma tradição teatral por ele iniciada acerca da qual parte da crítica, com predileções 

estéticas um pouco diferenciadas, tenderia a lamentar. Vejamos a observação um pouco 

pessimista feita por Décio de Almeida Prado (2008), acerca da tradição que se firmaria com 

os elementos que Martins Pena introduz: 

 
A comédia brasileira, em última análise, nunca rompeu a barreira que a fechava num campo 

afinal bastante restrito. Nunca foi tocada pela fantasia poética shakespeariana, que produziu 

na França um autor teatral como Alfred de Musset. E, dentro da estética clássica, não foi 

capaz de construir caracteres (no sentido francês de tipos psicológicos universais), nem 

primou pela originalidade de enredo. Trabalhando com material humano comum, de uso de 

todos os comediógrafos, só propôs na verdade duas oposições básicas: a do estrangeiro 

versus o habitante da Corte. Nesse sentido, nem Macedo nem França Júnior foram muito 

além do que traçara Martins Pena, com maior carga de inventividade. (PRADO, 

2008.p.138) 

 

Contudo, embora Martins Pena não tenha se dedicado apenas às chamadas comédias
10

, 

trataremos aqui daquelas que assim foram definidas, com maior ênfase graças, primeiramente, 

a sua potência para produção de presença. Esse termo, do autor Hans Ulrich Gumbrecht 

(2010) nos dará aporte metodológico para refletir sobre as questões que permeiam o universo 

de um teatro pautado no fazer, na ação. Alguns manuscritos do dramaturgo estudado revelam-

                                                           
9
 Modelo proposto por Denis Diderot, que abordaremos no primeiro capítulo. 

10
 Obras do período de 1838 a 1847.Além das comédias deste período Martins Pena escreveu os dramas 

Fernando ou Cinto Acusador (data inexata 1833 ou 1837), D. João de Lira (1833),Itaminda ou Guerreiro de 

Tupã ( publicada em 1846), D. Leonor Teles (escrita em 1839)Vitiza ou O nero de Espanha (1840/1841). Cf. 
ARÊAS, Vilma. Na Tapera de Santa Cruz: uma leitura de Martins Pena. São Paulo: Editora Martins Fontes, 

1987. 
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nos que os textos foram concluídos apenas após a representação no Teatro Constitucional 

Fluminense, revelando, assim, que seu interesse se concentra nas encenações. 

Observamos que Martins Pena, muitas vezes considerado ―apenas‖ como ―escritor de 

teatro‖, assim é apontado de uma forma que minimize seu papel para a literatura e as artes 

nacionais. Parte da construção de sua crítica se formou em um momento que não se 

delimitava claramente, ainda, um campo específico para as artes cênicas, o que, a subjugava 

como inferior dentro de uma ―hierarquia das artes‖, tão cara aos historiadores e teóricos das 

letras e das artes desde Hegel. Vejamos como José Veríssimo, em seu Estudo da Literatura 

Brasileira, publicado em 1900, ao falar sobre Martins Pena, faz um questionamento sobre 

qual seria seu lugar na História da Literatura Brasileira: 

 
Martins Pena é um escritor de teatro e somente isso; quero dizer que as suas capacidades 

não vão além do necessário para fazer uma peça representável e que ele, sem nenhuma 

distinção especial de talento, possui apenas essas capacidades. Tal aptidão não indica por 

forma algumas qualidades artísticas e literárias, nem basta para dar ao que a possui foros de 

escritor e um lugar na literatura. São que farte os exemplos citáveis em abono do meu 

asserto, e para lhe demonstrar a exatidão bastaria recordar não só o próprio meio, mas os 

povos que como nós possuem autores dramáticos sem ter, todavia, uma literatura 

dramática. Os franceses distinguem naturalmente as duas coisas com a expressão ‗escritor 

de teatro‘, que eles têm por centenas, quando os que realmente incorporam a sua literatura 

são pouquíssimos. O teatro é uma arte especial, com sua técnica e sua estética próprias, 

oriundas das mesmas exigências cênicas e da natureza peculiar do seu destino e do modo 

por que o realiza. Vive talvez do seu próprio fundo como uma arte independente, e a sua 

história acidentalmente coincide com a da literatura. (VERÍSSIMO, 1976, p. 120) 

 

Deste modo, ao localizar Martins Pena dentro da literatura nacional, Veríssimo 

especifica claramente que seus méritos são equivalentes apenas a um ―escritor de teatro‖, 

sendo impossível compará-lo a outros escritores. Não vê nele contribuição maior do que 

apenas a inserção de elementos cômicos, um espírito crítico inserido em seu tempo. O que 

acreditamos que esse se insere na própria construção da ação proposta pela dramaturgia. 

Veríssimo admite que embora Martins Pena não possa ser enquadrado dentro do mesmo 

patamar crítico que o restante da Literatura nacional, no entanto o fará, ainda que classifique-

o, dessa forma, em um gênero inferior. 

Suas peças apresentam vastos elementos teatrais que merecem ser investigados a partir 

de uma metodologia de um campo próprio, merecendo destaque e tendo seu lugar revisto na 

pesquisa histórica e estética da construção do campo das Artes Cênicas no Brasil. 

(BRANDÃO, 2006) Tendo em vista a consolidação desse campo específico do saber como 

independente da Literatura, e levando-se em consideração os elementos deixados de lado pela 

crítica tradicional – que classifica Martins Pena de ―forma menor‖ enquanto ―homem do 

teatro‖ –, já não teríamos elementos suficientes para afirmar que se faz presente, de forma 
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urgente, a revisão do papel dado à Martins Pena, compreendendo-o de forma positiva em seu 

papel para construção do teatro nacional? 

A autora Tânia Brandão (2006, p. 112) pontua como ainda não está formada no Brasil 

uma tradição que traz a consciência do que seja uma pesquisa em Artes Cênicas, ou seja, 

aquela que de fato compreenda também como os elementos textuais são um dos muitos 

elementos da teatralidade: 

 
Em nosso país, esse campo de estudos está marcado por um processo de mudança, 

de oscilação, de instauração, que precisa, sem dúvida, ser situado. Com frequência 

as pesquisas teatrais se voltam para a dramaturgia e tratam o texto como se ele fosse 

um território natural da literatura, situação que omite parte essencial da identidade 

do objeto de estudo, precisamente sua fluidez. 

 

As análises das obras teatrais de Martins Pena estariam presas a essa metodologia 

apontada pela autora. Método que precisa ser revisto, como enfatiza Tânia Brandão, para que 

os elementos textuais não sejam tratados apenas em sua forma literária, de forma 

―monumental‖, mas sim observando seus indícios teatrais. Essa crítica se insere no que a 

autora chama de Primado Ingênuo da Literatura teria por fim influenciado a História das 

Artes Cênicas no ocidente. De fato, o teatro teria se tornado sinônimo de literatura dramática. 

Pretendemos em nosso estudo, de fato, ressaltar o contrário: ―o reconhecimento da 

especificidade do texto dramatúrgico, isto é, sua definição enquanto obra poética dotada de 

vocação teatral‖ (BRANDÃO, 2006, p. 112). Seguindo essa linha, a metodologia aqui 

empreendida será a de analisar as peças de Martins Pena e suas peculiaridades através da 

busca da presença em sua obra. 

Deste modo, partimos da suposição de que elementos presentes nas obras de Martins 

Pena, tais como o uso da técnica da cor local
11

, a caracterização dos personagens e do falar 

peculiar dos mesmos, entre outras coisas, carregam seu teatro de presença. As músicas, as 

indicações das rubricas que constroem o cenário, a movimentação de cenas, enfim, sua 

estrutura dramatúrgica enriquece suas obras de teatralidade. Especificidade essa que o separa 

de escritores de Literatura, romance etc. Já a sátira e o cômico seriam efeitos que dão sentido 

para as questões que são impulsionadas pela presença em sua obra, dão elas margem para o 

riso. Desse modo, levantamos a questão de que seu teatro pode ser pensado junto ao projeto 

                                                           
11

 Fazemos uso, aqui, da definição de cor local como característica muito utilizada pelos românticos – técnica 

advinda da pintura usada para representar o que havia de mais específico em determinada localidade, foi também 

recurso narrativo nos romances para transmitir as realidades locais. Cf. CEZAR, Temístocles.Narrativa, cor 

local e ciência. Notas para um debate sobre o conhecimento histórico no século XIX. História Unisinos, 
São Leopoldo, v. 8, n. 10, pp. 11-34,jul./dez., 2004. 
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de alguns homens de sua geração, como os românticos, já que, através de todos esses 

elementos da construção teatral, ele estaria produzindo uma espécie de ―presença‖ para a 

nascente consciência de nacionalidade do período, ao mesmo tempo em que absorvia uma 

melancolia advinda de um momento que não se encaixava, em prognósticos.  

Para tanto, precisaremos investigar como ocorre esse Tempo Histórico e como Martins 

Pena se insere nele. Período permeado, por um lado, de esperança pelo novo e, por outro lado, 

de certa desilusão pela falta de concretude de determinados ideais. Havia, após a 

independência, muitas expectativas influenciadas pela Revolução Francesa, no entanto, ao 

longo de todos os conflitos na monarquia nos anos que se seguiram à Independência 

Brasileira, a insatisfação pode ser observada em situações como as revoltas populares do 

período
12

.  

Martins Pena tem sido lido dentro de uma via de mão dupla: no passado foi 

inferiorizado por sua linguagem não convencional; José Veríssimo e Silvio Romero apontam 

que, embora dotados de grandes artifícios cômicos, as peças de Martins Pena não possuíam 

espírito crítico e filosófico, caindo em uma interpretação que gira em torno apenas do texto. Já 

hoje, diante de uma cultura que há tempos abandonou o primado do texto, suas análises 

permanecem muitas vezes sem o reconhecimento de que esse texto reflete a experiência 

teatral. Nas palavras de Raymond Willians (2010) é preciso questionar ―Historicamente, qual 

a relação entre um texto dramático e sua representação?‖.  

Diante dessa proposta, também metodológica, é possível trabalhar com a consciência 

de que, durante o século XIX, figuras como a do encenador e a do diretor, tão bem difundidas 

no século XX com a chamada modernização do teatro, ainda não existiam. Logo pode se 

constatar que Martins Pena escrevia suas peças muitas vezes exercendo função similar, 

testando-as e as adaptando a partir do trabalho com os atores, permitindo-nos encontrar em 

seu texto peculiaridades múltiplas que pertencem sim ao campo das Artes Cênicas – e não 

apenas ao campo ―da literatura‖. Campo esse já delimitado e que, por esse modo, questionar 

análises como as de Silvio Romero e José Veríssimo se faz necessário.  

Não apenas no que tange a metodologia tal revisão se faz necessária e recentes 

pesquisas
13

 desconstroem algumas informações perpetuadas por toda Historiografia teatral; a 

primeira em relação ao ano de escrita da peça de estreia, O Juiz de Paz na Roça, que é 1837 e 

não 1833. O que levou a confirmar, a hipótese de que conteúdo presente na peça não batia 
                                                           
12

 Cabanagem (1835 a 1840), Balaiada (1838 a 1841), Sabinada (1837 a 1838), Guerra dos Farrapos (1835 a 

1845), Revolta dos Malês (1835), entre outras. 
13

 Cf. ALMEIDA, Rafael Loureiro de. Retoques sobre O juiz de paz da roça, de Martins Pena. Urdimento, v. 

2, n. 23, p. 160-172, dezembro de 2014. 
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com a data de escrita presente na biografia do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, é que 

o sobrinho de Martins Pena ao falar sobre essa data era muito novo. Dessa forma, Darcy 

Damasceno encontrou as provas que precisava para confirmar a data verdadeira. Essa 

revelação nos leva a novos questionamentos referentes à História do Teatro Brasileiro, 

inclusive no que se refere aos métodos e fontes utilizados até aqui por nossa Historiografia. 

Nos manuscritos referentes à peça em questão, presentes na Biblioteca Nacional, consultados 

por mim o ano que consta também é 1837. 

Outro fator mencionado pelo autor Rafael Loureiro (2014) é que, após consultas a 

listas de alunos da escola de Belas Artes, não se encontra o nome de Martins Pena, logo a 

informação divulgada em boa parte de sua fortuna crítica de que ele teria estudado na escola 

de Belas Artes não pôde ser confirmada de maneira oficial. Em minha consulta
14

, ao acervo 

de Darcy Damasceno, da Biblioteca Nacional, pude observar que em suas anotações sobre a 

vida do dramaturgo, sua cronologia, os anos em que o mesmo menciona como sendo os que 

ele estaria cursando as aulas na escola de Belas Artes estão em branco. 

Ora, tal constatação gera indagações e desconfianças. Quais fatos históricos, no que 

tangem a História da Literatura e do Teatro, permitiriam uma associação à escrita da peça O 

Juiz de Paz na Roça? A despeito de nosso dramaturgo não ter estudado na escola de Belas 

Artes, acreditamos que tal suposição se deu pelo fato de tentar inserir o autor em uma cultura 

acadêmica devido ao seu espaço e conquista no campo das Artes. Consta nas anotações dos 

estudos feitos sobre o dramaturgo, no acervo de Darcy Damasceno, na Biblioteca Nacional, 

que Martins Pena, por volta de 1833-34, tivera leituras de algumas ―obras curiosas‖, 

publicações estrangeiras, enciclopédias e dicionários. Leu sobre música, fez algumas 

consultas a obras de Voltaire e de Rousseau. Isto nos leva a concluir que Martins Pena 

absorveu muito das tendências de seu tempo de forma independente do universo acadêmico. 

Tendo em vista todo o anteriormente colocado, esta dissertação foi estruturada de 

modo a, no Primeiro Capítulo, discutirmos as possibilidades de se revisar as obras e 

características estéticas de Martins Pena sob novo prisma conceitual e teórico. Modernidade, 

tempo histórico, presença, sentido e clima histórico são conceitos-chave para a compreensão 

da experiência teatral de Martins Pena. Como é possível uma compreensão da modernidade a 

partir dos indícios presentes em sua obra? Quais antecedentes artísticos abririam os campos de 

possibilidade para se repensar os fazeres teatrais? A definição de tempo histórico nos auxilia a 

pensar a experiência dos homens contemporâneos a Martins Pena no interior de um Brasil 
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 Visita ao acervo da Biblioteca Nacional realizada no primeiro semestre de 2016 à coleção Martins Pena. 
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com expectativas de futuro em aberto. Presença e sentido, escolhas epistemológicas para 

leitura das comédias são possíveis de serem compreendidas dentro de um quadro 

interpretativo específico da modernidade, hoje ainda corrente, que ainda caracteriza boa parte 

dos trabalhos críticos em torno das obras de Martins Pena, o que, segundo nossa hipótese, 

teria limitado a compreensão da importância de seu fazer teatral para o período em questão. O 

teatro pode, em sua essência, ser um grande potencializador de presença em um tempo e clima 

histórico que muda de forma acelerada?  

O clima histórico ou atmosfera (Stimmung) que eclode no Brasil após a independência 

e que é intensificado pelo teatro é o foco de nosso Segundo Capítulo, indo em busca da 

caracterização de como esse clima foi composto, assim como a compreensão da atuação de 

sujeitos contemporâneos a Martins Pena, como Gonçalves de Magalhães, considerado 

precursor do teatro romântico por boa parte da crítica e da historiografia teatral. A pergunta 

que surge é: os debates teatrais, literários e políticos do período compõem um clima que se 

entrefaz por ideias distintas capazes de influenciar a cena teatral? Os debates políticos em 

torno da constituição foram capazes de inspirar elementos como a sátira, a ironia, em sua peça 

inaugural em 1838, O Juiz de Paz na Roça? Como e em resposta a que demandas dois 

gêneros tão distintos como a tragédia de Gonçalves de Magalhães e a comédia de Martins 

Pena podem responder a tensões presentes em um determinado clima histórico, permeado de 

dúvida, receio e engajamento político, dadas as expectativas em aberto após a independência 

com relação a Portugal. Tragédia e comédia são porém tensionadas aqui, gêneros 

historicamente opostos, como os dois lados da mesma moeda orientados pelo mesmo desejo 

de fortificar o imaginário nacional cujo quadro geral precisa ser melhor comprrendido. 

O imaginário nacionalista, que se intensifica ao longo das próximas obras de Martins 

Pena, é onde, ao longo do Terceiro Capítulo, buscaremos a produção de presença nelas 

contida. Quais características da sociedade brasileira têm sua presença produzidas através de 

seus artifícios teatrais? Como seus efeitos são gerados em suas obras? Peculiaridades como 

xenofobia, autoritarismo, violência têm presença elaborada dentro das possibilidades 

oferecidas pela linguagem da comédia, que permite, tradicionalmente, que os homens 

considerados inferiores sejam tematizados – agora dentro do debate perpetrado por grupos 

políticos distintos que objetivou definir quem eram o povo da nova nação. Martins Pena, 

orientado por uma ética política, permite constituir como material de seu conteúdo dramático 

o povo da nação, o que é compreendido de maneiras diversa por três grupos distintos de 

então: Exaltados, Caramurus e Liberais Moderados. Iremos analisar neste segundo capítulo 
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como é elaborada a presença deste novo povo brasileiro. Tema esse que se torna de extrema 

importância, uma vez que para seguir a Constituição, pilar máximo de uma nação autônoma, 

era preciso definir quem compunha a sociedade – quem era ou não cidadão desta nova nação 

emergente. Para isso iremos apontar as diferenças de definição de Povo de cada grupo para, 

por fim, vermos como elas são delineadas nas comédias de Martins Pena. Presença, comédia e 

nacionalidade são, portanto, os três elementos que possibilitam o projeto teatral de Martins 

Pena, ético político, orientado pelo desejo de unificar a nação e questionar costumes e práticas 

sociais que não correspondiam a expectativas em prol do progresso e de uma organização 

social com modelos de vida cultural similar ao europeu. 
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CAPÍTULO 1 

PRESENÇA COMO  

ORIENTAÇÃO TEÓRICA E EPISTEMOLÓGICA 

 

Porém o Teatro não é só prosa ou verso. Prosa e verso há fora do Teatro – no livro, 

no discurso, na conversação, no recital de poesias – e nada disso é o Teatro. O teatro 

não é uma realidade que, como a pura palavra, chega a nós pela pura audição. No 

Teatro não somente ouvimos, porém, mais ainda, antes de ouvir, vemos [...]. Teatro 

é, por essência, presença e potência. (ORTEGA Y GASSET,1991.p.6)  

 

Um rico acervo de manuscritos oitocentistas escritos à mão que, com um gesto 

indelicado, se desfazem: rabiscos, palavras cortadas, letras ilegíveis... Alguns à semelhança de 

mero rascunho, muitos deles com pontuações aparentemente incorretas e construções textuais 

nitidamente informais. Isso é o que, a um primeiro olhar, nos chama atenção ao 

contemplarmos o acervo localizado na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a mesma onde 

muitas vezes também estivera sentado Luis Carlos Martins Pena e que reúne hoje muitos dos 

escritos que aquele autor deixou para a posterioridade. Como essas rubricas podem dar lugar à 

concretude do espetáculo teatral? Entre as brechas desses escritos, é possível invocar o 

passado teatral que vemos refletido na obra de Martins Pena?  Como resgatar a presença que 

esses manuscritos buscaram produzir? 

Entendemos a presença como um artifício estético do qual Martins Pena fez uso para 

um teatro que é ético-político orientado, estratégia utilizada para que pudesse dar a seu 

público a capacidade de experimentar especificidades de um tempo que mudava de forma 

acelerada. Observando os determinados conceitos operacionais tais como presença e clima 

histórico, é possível visitar a obra de Martins Pena por um novo prisma. Isso vai ao encontro 

da possibilidade de ver na comédia, um projeto estético capaz de orientar os homens no 

período pós-Independência de forma a interagir e unificar a jovem nação através da presença. 

Algo que acreditamos ter sido possível graças a esse artifício, uma vez que ele permite uma 

abertura para o mundo através do que é exposto em sua linguagem teatral. 

Reforçamos assim nossa hipótese de que o teatro de Martins Pena apresenta um projeto 

que tende em seu interior a criar determinada reação nos corpos dos espectadores, o riso capaz 

de provar distensão das emoções até então congeladas. Tal engajamento em sua estética é 

orientado por uma motivação política e ética: o de despertar o sentimento nacionalista. Para 

isto era necessário que o autor presentificasse, isto é, colocasse como presença determinados 
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aspectos para que o espectador pudesse, ao elaborar sentido, formar também conceitos 

inéditos à experiência daqueles pertencentes a jovem nação. 

Dada as orientações metodológicas e teóricas muitas vezes voltadas para um 

cartesianismo interpretativo, tal aspecto não foi observado ou valorizado em torno das obras 

de Martins Pena. Silvio Romero, embora bastante entusiasta da obra de Martins Pena, 

admitindo que o mesmo é dotado de talento teatral e cômico, não vê muita profundidade 

filosófica, ou mesmo um engajamento moralizante na construção de suas comédias, tampouco 

um projeto que pudesse ser entendido por motivações políticas como o dos românticos. Silvio 

Romero vem de uma tendência do início do século XX que detém influencias positivistas. 

Para ele a utilidade das peças de Martins Pena seria dada pelo crítico, ou mesmo historiador, 

que soubesse extrair de lá os costumes representados, ou seja, a elaboração de sentido dado 

por aquele que buscasse interpretar suas obras. Por outro modo, aqui buscamos ver na 

elaboração de presença do nosso comediógrafo um projeto estético executado com intuito de 

despertar as emoções e de mobilizar as emoções da plateia. 

A compreensão específica do determinado momento da modernidade no qual nosso 

dramaturgo surge juntamente com os movimentos que quebraram alguns paradigmas 

impostos é aqui importante para que possamos ter uma compreensão mais ampla de sua 

experiência. Muito mais do que a ideia de evolução dos gêneros, que determinadas correntes 

da História da Literatura e do Teatro concebem, entendemos as ideias com fluxos próprios 

que hora aparecem em um determinado contexto, hora desaparecem, muito mais em respostas 

a fluxos temporais do que especificamente por uma "evolução" do gênero que fosse linear. 

Acreditamos que no Brasil houve debates e ideias próprias, e o fato de ter sido colônia não o 

deixou alheio aos movimentos no restante do mundo, à circulação de ideias. 

Muitas vezes parte da historiografia teatral e da crítica brasileira teve um parâmetro do 

que estamos chamando de ―romantismo‖ e ―modernidade‖ divergente de outras correntes, 

como as de autores alemães, nos quais nós apoiamos teoricamente como Reinhart Kosseleck e 

Hans Ulrich Gumbrecht. Veremos adiante quais são esses conceitos-chave e como eles 

embasam a presente dissertação. 

 

 

1.1 A Modernidade: possibilidades de experiência 

Todas categorias que trabalhamos aqui, Presença, Sentido, Tempo Histórico, Clima 

Histórico, são possibilitadas dentro de um período no qual temos uma compreensão 
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específica, a modernidade. Quando nos referimos a modernidade, muitas vezes moderno, 

modernização, todos esses conceitos emergem em nosso pensamento com fluidez, em um 

movimento de simultaneidade, no entanto, esses são conceitos distintos usados com 

abrangências igualmente distintas
15

. 

A possibilidade do uso do termo "moderno" como adjetivo é possível desde o final da 

Idade Média para estabelecer determinadas distinções, ou ainda para definir o que está 

presente na Era Moderna. Partimos da compreensão que a Modernidade é caracterizada por 

diversos momentos que se distinguem entre si em suas delimitações e até mesmo 

conceituações. O que nos revela com uma forte inclinação a múltiplas interpretações. Na 

historiografia do teatro brasileiro muitas vezes o que se chama "teatro moderno", não é aquele 

presente na modernidade em geral, mas aquele em que se atingiu determinado processo de 

modernização
16

. Entendemos aqui Modernidade e Modernização usados com especificações 

distintas, a primeira se referindo ao tempo, determinado recorte temporal, a segunda à 

complexa forma de denominação para determinados processos dentro da modernidade no qual 

algumas transformações inerentes ao tempo tiveram destaque. Interessa-nos em um primeiro 

momento a definição de Modernidade na qual Martins Pena está inserido. Aquela que se 

revela em meados do século XVIII impondo novos paradigmas temporais e é resultado de 

profundas transformações
17

.   

Gumbrecht (2012), vê esse movimento da modernidade e suas diferentes delimitações 

surgindo como cascatas, interligadas mas independentes entre si, o que cria consequências 

para o modo como nos posicionamos em relação a elas. O primeiro desses períodos é 

compreendido como ―Modernidade Renascentista‖, primeira cascata ligada à descoberta do 

"Novo Mundo" e à invenção da imprensa. ―Modernidade Epistemológica‖ é a segunda 

cascata, de onde surge também a consciência de modernidade enquanto um conceito usado 

para denominar a época, momento esse de uma chamada crise de representação. Surge a 

consciência de que a representação de determinado objeto depende da posição do observador, 

sendo possível, diante disto, inúmeras possibilidades de imagens de um mesmo objeto
18

. O 
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 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Modernização dos Sentidos. São Paulo: Editora 34, 1998. 
16

 Aqui nos referimos a autores como Décio de Almeida Prado, João Roberto Faria, Sábato Magaldi, que 

trabalham seja na crítica ou em forma de panorama com o passado do teatro brasileiro. 
17

 Hannah Arendt (1997) aponta a Modernidade com três principais marcos decisivo para inauguração de um 

novo tempo: a descoberta da América, a reforma protestante e a invenção do telescópio, todos esses como 

precedentes para o ápice. 
18

 A interpretação foucaultiana do quadro de Velázquez Las Meninas nos proporciona a compreensão dessa 

peculiaridade moderna: a relatividade imposta pela posição do sujeito. Ao empreender a análise do quadro do 

século XVII o filósofo chama a atenção para relevância da posição do sujeito perante o objeto. Ver mais in 
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sujeito aqui também ganha consciência de que é agente da história responsável por um futuro 

a ser construído. E, por fim, a ―Alta Modernidade‖, ligada às vanguardas do início do século 

XX, quando a noção de moderno é compreendida também como de auto-superação da própria 

modernidade. Essas definições estão para o autor ligadas de maneiras complexas e 

entrelaçadas.  

O período que marca quando nosso objeto surge, a segunda cascata, é aquele no qual o 

tempo adquire papel de agente absoluto de mudança e o sujeito se reconhece como 

responsável por essas mudanças. Todas as representações são imersas por esse prisma, por 

essa lei compulsória de mudança e inovação, pelo contraste entre o passado, lugar do espaço 

da experiência e o futuro, horizonte de expectativa. 

A necessidade de entendermos que modernidade é essa da qual a obra cênica de 

Martins Pena faz parte se dá uma vez que, por nela estar inserido, seu teatro pode ser 

compreendido como uma forma de teatro moderno. No entanto, como vimos, o uso do 

conceito em parte historiografia teatral nem sempre é categórico e a datação de certos 

períodos se liga também à problemática de uma modernização na arte. Diante disso é 

necessário diferenciarmos as categorias modernidade e modernização. Para alguns autores, 

como Décio de Almeida Prado, que se dedicaram com profundidade à questão da escrita de 

uma história do teatro no Brasil, vemos a modernização do teatro brasileiro ser apontada no 

século XX, com a montagem de O Vestido de Noiva em 1943, de Nelson Rodrigues
19

. Por 

esse modo a conceituação de um Teatro Moderno no Brasil, muitas vezes seguindo essa 

narrativa, se liga no geral ao século XX, período em que essas crescentes cascatas de 

modernização a que antes nos referimos teriam tido seu ápice. Precisamos assim ter em vista a 

que conceito de modernidade a que aqui nos referimos e como esse molda e interfere nas 

representações artísticas que se tem em mente. 

Distinguimos modernidade do que se define como modernismo na história da arte. No 

Brasil se tem a tendência de chamar de ―Arte Moderna‖ não a arte presente na modernidade 

como um todo, termo esse já usado desde o Renascimento, mas ao ―modernismo‖ pós Semana 

da Arte Moderna em 1922, que foi profundamente influenciada pelas transformações trazidas 

pelas chamadas vanguardas europeias. Momento em que para alguns historiadores da arte no 

                                                                                                                                                                                     
FOUCAULT, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. p.12. 
19

 Podemos dizer que o autor constrói sua narrativa historiográfica tendo em vista a montagem de Nelson 

Rodrigues de O Vestido de Noiva (1947) como o ápice da modernidade teatral brasileira. Para ele, esta seria  a 

concretude da modernização do teatro nacional, vista como resultado de uma linha narrativa em sua 

historiografia que se constrói em direção a uma evolução dos gêneros. Ver mais in: PRADO, Décio de Almeida.  

O Teatro Brasileiro Moderno. 2ª Ed. São Paulo: Perspectiva, 2001. 
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Brasil tem-se o alcance da modernização na arte brasileira e que está localizado em 

Gumbrecht (2012) na chamada ―Alta Modernidade‖. Enfim, a rigor, se entende como 

modernismo na história da arte o que engloba a arte que é feita no final do século XIX, desde 

movimentos como o impressionismo e o expressionismo.  

Ao falar da modernidade em Martins Pena, estamos nos referindo a um momento 

ainda anterior. São as profundas mudanças ligadas à vida urbana, que ocorrerão cada vez mais 

rápido, que veremos começar a ser gestadas nesse período a que Gumbrecht (2012) se refere. 

Teremos na sociedade brasileira, recém- independente, um impulso em direção a essas 

questões, mesmo que na forma de um projeto. Evidente que é preciso deixar claro que, como 

essas questões tocam a realidade brasileira, elas têm tons específicos que precisaram ser 

delineados, uma vez que se referem a um desejo de modernização já que sua concretude 

implicaria em transformações ainda mais profundas na estrutura da sociedade, ainda por 

acontecerem. Sintoma, porém, do próprio momento da modernidade em que está inserido. 

Podemos entender esse período da modernidade em que Martins Pena tem sua 

experiência teatral como aquele que Gumbrecht (2012) define como ―Modernidade 

Epistemológica‖, ocorrida entre as décadas de 1780 e 1830. O homem, ao mesmo tempo em 

que observa, é capaz também de observar a si próprio. Passa assim a ter consciência corpórea, 

em que o corpo e os sentidos passam a ser compreendidos como parte da totalidade do 

homem, ferramentas necessárias para percepção do mundo. Logo, a experiência estética passa 

ser valorizada como forma capaz de interpretar o mundo em que se torna relevante abarcar 

diferenças impostas pela passagem do tempo, que muda aceleradamente para trazer forma ao 

mundo inteligível. O tempo se torna um agente absoluto de mudança e a posição privilegiada 

da inteligência do homem é colocada em dúvida dada à falta de prognósticos relativos aos 

acontecimentos que ocorrem. Surge, então, com a aceleração de acontecimentos uma 

atmosfera de dúvida em relação ao futuro em que é possível a criação de um projeto estético-

romântico preocupado em moldar as emoções do homem.  

Em 1827, Victor Hugo e seu manifesto Cromwell revelam o nascimento de diferentes 

impulsos modernos do fazer teatral, de modo a romper com o velho, sempre em busca do 

novo – sendo característica da modernidade a aceleração cada vez maior dessa busca pelo 

novo. No caso específico de Victor Hugo, a ruptura se daria com as formas impostas pela 

poética de Aristóteles e sua interpretação rígida. O mundo estaria mudando com demasiada 

aceleração e a arte deveria corresponder a tais demandas, seguindo o mesmo fluxo do homem 

em sua relação de constante transformação do mundo em que vive. 
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Embora Martins Pena não demonstre claramente influências diretas de Victor Hugo no 

que tange a sua construção estética, o fato de o mesmo ter sido de certa forma contemporâneo 

a ele nos dá indícios para a compreensão dos modos de fazer teatral nesse período da 

modernidade, ou ainda das quebras de paradigmas que ele sofreu. Victor Hugo foi 

responsável por grande parte das reformas dramáticas que se sucederam na Europa graças a 

repercussão de seu manifesto. 

O precursor do teatro romântico é enfático para necessidade de romper com as velhas 

formas dramáticas. Escreve em tom de ruptura de maneira contundente em defesa de um 

poesia fruto dos tempos modernos, tornando-se assim a manifestação clara dos anseios 

modernos de seu período. Superar o passado é uma das premissas básicas para o homem 

moderno, sempre em direção a evolução e ao progresso, e a arte deve antes de mais nada ser 

um reflexo dessa necessidade. Cada época tem, porém, uma forma a corresponder com as 

ações. ―Os tempos primitivos são líricos, os tempos antigos são épicos e os tempos modernos 

são dramáticos. A ode canta a eternidade, a epopeia soleniza a história, o drama pinta a vida.‖ 

(HUGO, 2002, p. 40). Hugo aponta ainda para divisão entre corpo e alma. Para ele o mundo e 

o homem se dividia sempre em dois polos, como razão e emoção, mundo espiritual e material. 

Logo, a arte deveria representar, essa divisão do mundo nas formas do sublime e o grotesco. 

Ao tentar abarcar essas ambas realidades a forma dramática seria capaz de captar a realidade 

como um todo em que nunca é uniforme, sempre dualista, tal como céu e inferno, para o belo 

haverá sempre o equilíbrio possibilitado pela existência do feio. 

Não há para Victor Hugo nenhuma regra a ser seguida a não ser a que o próprio gênio 

inspirasse. Ao romper com a escola francesa, e as regras impostas pelos chamados 

neoclassicistas franceses, como as de Boileau, que defendem uma interpretação dura da 

Poética, Victor Hugo parece mostrar consciência que a verdade tem vários pontos de vistas, 

uma vez que renega as convenções rígidas em busca de uma espontaneidade para pintura dos 

eventos históricos. A premissa básica de Hugo é uma busca pela particularidade de seu tempo, 

só assim era possível uma compatibilidade entre o público e a obra. 

Eis que surge a necessidade da inserção da cor local nas obras teatrais. Não seria ela o 

artefato que daria um tom original as obras? Especificidade que revela o que há de mais 

íntimo em um determinado tempo e espaço. Épocas que deveriam se transformar em direção 

ao futuro. O teatro de Hugo é o compromisso pela apreensão dessas transformações em busca 

da demarcação da evolução dos tempos. Embora não tenhamos indícios tão evidentes de que 

Martins Pena siga a doutrina que Hugo reivindica, o que nos chama atenção é que mesmo que 
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não se volte aos passados históricos, tais como mais tarde aqueles que se ocuparam do drama 

histórico o fizeram, ele é atento para elaboração da cor local, sobre isso João Roberto Faria 

aponta: ―Em outras palavras, podemos dizer que a desejada cor local dos românticos, no caso 

do teatro brasileiro, está muito mais presente nas comédias de Martins Pena do que nos 

dramas, melodramas ou tragédias dos seus contemporâneos."(FARIA, 2001.p.83). Vários são 

os momentos em que Martins Pena se ocupa com sua elaboração, seja através do cuidado com 

o falar ou com a vestimenta que revela os costumes, como em Os Dois e O Inglês e o 

Maquinistas em que o autor é minucioso: 

 

TRAJOS PARA AS PERSONAGENS  

CLEMÊNCIA: Vestido de chita rosa, lenço de sêda preto, sapatos pretos e penteado 

de tranças.  

MARIQUINHA: Vestido branco de escôcia, de mangas justas, sapatos prêtos, 

penteado de bandó e uma rosa natural no cabelo. 

 JÚLIA: Vestido banco de mangas compridas e afofado, avental verde e os cabelos 

caídos em cachos pelas costas. 

 NEGREIRO: Calças brancas sem presilhas, um pouco curtas, colête prêto, casaca 

azul com botões amarelos lisos, chapéu de castor branco, guarda-sol encarnado, 

cabelos arrepiados e suíças pelas faces até junto dos olhos. 

 FELÍCIO: Calças de casimira côr de flor de alecrim, colête branco, sobrecasaca, 

botins envernizados, chapéu preto, luvas brancas, gravata de sêda de côr, alfinete de 

peito, cabelos compridos e suíças inteiras  

GAINER: Calças de casimira de côr, casaca, colête, gravata preta, chapéu branco de 

copa baixa e abas largas, luvas brancas, cabelos louros e suíças até o meio das faces. 

(PENA, 2007. p.141) 

 

A cor local fica evidente na elaboração de suas rubricas. Em As casadas solteiras, de 

1845, o trecho revela fielmente características das tradicionais festas dos santos, ocorridas no 

interior do Rio de Janeiro: 

 

o teatro representa o Campo de São Roque, em Paquetá. Quatro barracas, iluminadas 

e decoradas, como costumam ser nos dias de festa, ornam a cena de um e outro lado; 

a do primeiro plano, à direita, terá transparentes fantásticos, diabos, corujas, 

feiticeiras etc. No fundo, vê-se o mar. Diferentes grupos, diversamente vestidos, 

passeiam de um para outro lado, parando, ora no meio da cena, ora diante das 

barracas, de dentro das quais se ouve tocar música. Um homem com um realejo 

passeia por entre os grupos, tocando. A disposição da cena deve ser viva (PENA, 

2007, p. 2). 

 

Martins Pena não apenas indica como deve ser a disposição da cena, como explicita a riqueza 

de detalhes que deve ser colocada em cena. Revela, assim, características específicas e locais 

sobre as festas populares. Festas em comemoração a santos e padroeiros eram elementos dos 

que mais caracterizavam a identidade local de pequenas comunidades. Dessa forma, a peça 

transmitia algo de particular daquele lugar afastado do centro urbano; a festa popular se 

mostra como característica da roça. A autora Martha Abreu (1996) em sua tese O Império do 

Divino, em que pesquisa a fundo as festas populares religiosas no Brasil Império questiona 
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como a festa popular influenciou a produção teatral romântica do período, uma vez que 

constata a relação não só de Martins Pena com essa temática, mas também de Manoel de 

Araújo Porto Alegre, do ator João Caetano, que estavam presentes no Campo de Santana onde 

ocorria a tradicional Festa do Divino Espírito Santo
20

. 

Ainda o contraste tão presente nas comédias, entre roça e metrópole, o homem da 

corte e o do interior, não seria uma forma de abarcar o todo mesmo que de maneiras opostas, 

dando destaque a uma divisão dualista do mundo? Não teria se tornado um elemento marcante 

em suas obras essa oposição entre corte e metrópole, transposta entre o homem da roça e o da 

metrópole, uma marca estética autêntica nas obras de Pena? Uma forma de abarcar as 

diferentes faces de um mesmo mundo? 

A questão de uma modernidade em Martins Pena só pode ser bem entendida à luz da 

reflexão de seu tempo histórico, momento de intensa aceleração de acontecimentos. 

Identificamos no Teatro de Martins Pena especificidades ligadas a um impulso de 

modernização da sociedade brasileira em constante aceleração, conteúdos que englobam 

questões como a reforma jurídica – no caso dos juizados –, o tráfico negreiro, a escravidão, a 

centralização social em torno da corte que contrasta com os modos da vida na zona rural, a 

rejeição pelo estrangeiro, a paródia tendendo muitas vezes a rejeitar os costumes estrangeiros, 

como é o caso de O Diletante, peça de um ato de 1842 etc. Há um desejo pelo novo, pelas 

reformas, ainda que esse novo ainda se espelhe, por contraste, a partir de estruturas viciadas 

que são assim postas em evidência. Sua linguagem teatral é compreendida como reflexo de 

uma necessidade fruto desse tempo histórico. 

Ainda partindo dessa característica inerente à modernidade, a de representação do 

homem de forma plena, vemos outro movimento ainda anterior a Victor Hugo, o iniciado por 

Denis Diderot no século XVIII, personagem importante para o movimento iluminista, que dá 

início ao chamado Drama Burguês. Movido por uma espécie de fim pedagógico para o teatro. 

Seu projeto dramático tem como fundamento um teatro que pudesse alcançar e espelhar os 

anseios da nova classe ascendente na Europa: a burguesia. Como vimos, na modernidade o 

homem coloca sua posição em xeque e deseja se ver como observador de si mesmo. 

É então com Diderot que vemos um movimento de questionamento da Poética de 

Aristóteles, escrita na antiguidade, e que para o classicismo francês funcionou como espécie 

de guia devendo ser seguida em uma interpretação rígida e submissa. A primeira grande 
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 Segundo a autora, alguns espetáculos de comédia foram representados na famosa barraca do Teles ou as três 

cidras do Amor, dentre as quais algumas peças de Martins Pena chegaram a serem encenadas. Os espetáculos ali 

apresentados eram assistidos por um público diverso desde pobres a membros da então aristocracia 



  

33 
 

novidade que Denis Diderot irá provocar é o questionamento da separação rígida entre 

comédia e tragédia a fim de que ambas pudessem se unir em um único gênero com uma 

espécie de "fim didático". Influenciado pela capacidade da comédia de denunciar vícios, 

corrupções e todas espécies de males e perversões do caráter, o rebelde francês vai em busca 

de um único gênero que pudesse utilizar dessa finalidade da comédia de denunciar desvios de 

caráter, juntamente com a capacidade de transmitir valores sublimes da tragédia. Para ele 

havia um hiato entre esses dois gêneros que poderia ser preenchido em um único gênero. Isso 

seria capaz de levar ao público a refletir sobre seus próprios problemas, aprimorando seu 

caráter e moral em busca da elevação social e das qualidades necessária para uma tal 

conquista. 

Como em Le fils naturel, esse chamado Drama Burguês trazia em seu conteúdo, temas 

como casamento por amor, filhos, herança, ascensão social, comércio. Porém, muito mais do 

que moralizar a sociedade, sua intenção consistia em dar o exemplo da Virtude. E era dentro 

do núcleo da Família, que deveria ser reconhecida como instituição burguesa, que a Virtude 

deveria se revelar. Era a Virtude o elemento capaz de elevar o homem socialmente, aspiração 

essa da classe burguesa.  O homem que desejasse ascender precisava se preparar com boas 

qualidades para que a fortuna seja uma conquista por vias honestas. Não deveria o desejo de 

ascensão social ser apenas fruto da ambição que era capaz de atos imorais. Diderot quer, 

sobretudo, incentivar e impulsionar os valores da nascente classe social europeia. Muito mais 

do que moralizar, seu teatro serviu à condição de impulsionador, de revelar e transgredir. 

Tudo isso sendo feito de maneira bastante natural para atingir seu propósito de conquistar a 

identificação do público:  

 

Roupas verdadeiras, discursos verdadeiros, uma intriga simples e natural. Nosso 

gosto estaria bem degradado se este espetáculo não nos afetasse mais do que o de 

um homem ricamente vestido, exibindo suas jóias. (Diderot 2005. p.120)  

 

Dentro disso, além do seu Discurso sobre a Poesia Dramática (2005), em que faz um 

apelo para uma reforma na arte teatral para que ela seja espelho dos valores da nascente 

burguesia, publica também seu Paradoxo do Comediante (2006). Nele Diderot reflete sobre o 

ofício do ator, falando de racionalidade e sensibilidade como elementos úteis para seu 

trabalho. Só assim seria possível ao teatro transmitir uma determinada experiência sensível. 

Isso porque Diderot vê no teatro um lugar da ilusão, mesmo que essa ilusão seja criada de 

forma racional, segundo o teórico Jacques Roubine: "Diderot tomou consciência sobretudo de 

um fenômeno capital no teatro: o da "teatralidade". (O termo só surgirá dois séculos mais 
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tarde!) (ROUBINE, 2003.p.73). Embora a representação seja constituída dos mesmos 

ingredientes que a vida real, ela não os utiliza da mesma maneira, significando-os no teatro. 

Com isso ele quer que seu público tenha contato com aquilo que é projetado, para que veja 

serem refletidas aspirações inerentes àquelas que movimentaram a Revolução Francesa, ou 

seja, o que era posto em cena era orientado pelas aspirações morais da ascendente classe 

revolucionária. Percebemos desse modo como Diderot começa a sistematizar a arte teatral, 

não só com uma finalidade instrumental para a burguesia, mas como arte em si, com técnicas 

e uma identidade própria. Isso porque ele quer que o espectador tenha impressões desse 

teatro, para que assim ele seja capaz de elevar o homem, e para isto é preciso que sua força 

seja capaz de abalar suas emoções. 

Como vemos em determinada fase da modernidade o teatro foi colocado em debate, 

principalmente pela crença de que o homem através dele poderia refletir sobre seu lugar no 

mundo. Contemporâneos a Diderot, Voltaire e Rousseau também se colocaram a essa tarefa. 

Mesmo que o primeiro tenha se dedicado mais aos velhos modelos, ele via também o teatro 

como um meio pedagógico e o segundo, por sua vez, foi categórico em alguns pontos em que 

discordava a respeito dessa tendência de ambos. Para o Rousseau é preciso ser cauteloso. 

Rousseau vê certo perigo no teatro em converter bons costumes em maus.  Para o autor 

Franklin de Mattos ambos representam distintas maneiras modernas de se experimentar esse 

tempo e a história
21

. 

Mesmo que não vejamos com clareza o estilo colocado por esses autores em Martins 

Pena, sabemos que os debates de autores tão influentes na Europa, pré e pós Revolução 

Francesa, repercutiram no Brasil. Em um primeiro momento pelos chamados homens das 

letras, com formação em Portugal e na França e na própria a criação da Biblioteca Nacional 

na corte do Império, que veio a tornar possível a circulação no Brasil grande parte dessas 

ideias. 

O Teatro de Martins Pena, embora obedeça a convenções dos gêneros teatrais 

tradicionais, tais como a comédia clássica, a comédia nova, o entremez, sem dúvida usufruiu 

de alguma forma de todas transformações que uma mentalidade moderna trouxe para o teatro. 

Não podemos afirmar que em sua forma Martins Pena se aproxima da proposta de Diderot, 

muito pelas diferenças sociais do Brasil já que o país que não possuía a inserção completa de 

profissionais liberais já mais consolidada na Europa. Mesmo que, na sua segunda metade, 

começassem a surgir anseios para a ascensão dessa nova classe, dado o início do surgimento 
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de algumas profissões e a ocorrência de revoltas e rebeliões durante a regência ocorridas em 

várias partes do país. O que se assemelha em ambos autores é que assim como em Diderot, 

muito mais do que o espelho completo desta classe, em Martins Pena o que é transmitido são 

aspirações, o desejo de preparar terreno para o exercício dessa classe liberal, muito pela 

composição da sociedade por estrangeiros que trouxeram parte desses ideais. Algumas falas 

dos personagens transportam esses anseios de uma sociedade que deseja enriquecer 

livremente. Analisemos o trecho de O Caixeiro na Taverna, de 1845: 

 

MANUEL - Estou fatigado! Muito custa dirigir-se uma venda bem afreguesada 

como esta. Mas, ah, se eu dela fôsse dono, outro galo cantaria... Há seis anos que 

cheguei do Pôrto e ainda sou caixeiro. Não pensei, quando vim para o BRASIL, que 

fizesse fortuna tão devagar. É verdade que sou primeiro caixeiro da taverna da viúva 

de meu amo, mas o que é isto para mim? Para mim, que sou ambicioso? Sim, uma 

ambição roedora me estraga a alma, dorme e acorda comigo, não me deixa um só 

instante tranqüilo; traz-me em delírio, confunde-me as idéias. Ah, quantas vêzes 

tenho eu vendido aguardente de França por aguardente do Reino, lingüiças por paios 

e cebolas por alhos! Ambição, horrível martírio, quando te verei satisfeita? (PENA, 

2007:270) 

           

Embora apresente artifícios cômicos como os trocadilhos usados pelo personagem, a 

fala é claramente transportada para realidade local. O português em uma profissão nova no 

Brasil tem o desejo de fazer fortuna, anseio burguês e liberal. Para além disto, podemos 

observar que o núcleo de quase todas as peças de Martins Pena se concentra na família. O 

casamento, por sua vez, mesmo que aqui tratado de forma irônica, aparece em suas peças 

muitas vezes como referência ao que é praticado por interesse. Vejamos outro trecho em O 

Diletante, em que José António insiste para que sua filha faça um agrado para um 

pretendente:  

 

JOSEFINA – Pois eu não lhe quero mostrar nada! 

JOSÉ ANTÓNIO – Pois quero eu! 

JOSEFINA – Um homem tão feio! 

JOSÉ ANTÓNIO – Feio, mas rico. Seria um bom casamento para ti, e ele o deseja... 

JOSEFINA – E eu não senhor! 

JOSÉ ANTÓNIO – Queres-te casar com algum destes bonifrates que andam pelas 

ruas desta cidade e que não têm onde caírem mortos? E que andam especulando 

casamento? Nada; o meu dinheiro não é para esses especuladores. O sr. Marcelo não 

está nesse caso; é homem de bem, abastado e muito considerado lá em S. Paulo; 

ainda pode ser deputado e mesmo senador. 

JOSEFINA – O papá hoje está para sermões; vou-me embora. (PENA, 2007. p.352) 

 

Embora seja expediente comum da comédia a desobediência da filha à ordem do pai, 

na peça em questão a teimosia se dá justamente porque Josefina é resistente a um casamento 

que não fosse executado por amor, revelando aspirações a um amor romântico. Mesmo que 

isso seja revelado na forma da comédia, a inserção do tema já mostra determinado 
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alinhamento de Martins Pena para com as tendências modernas. Casais apaixonados que 

desobedecem a ordem do pai estão presentes em quase todas as suas peças. 

Em O Noviço, de 1845, peça inspirada no melodrama Francês Fabio, le Novice 

encenado no mesmo ano em 13 de abril de 1845 no Teatro de São Pedro de Alcântara, 

Martins Pena não apenas se utiliza de temas parecidos, como do papel principal o Noviço
22

. 

Como nos mostra Vilma Arêas (1987) O Noviço apresenta elementos do gênero francês tais 

como herói, vilão, moça, invertendo seu discurso através do registro farsesco, gerando 

comicidade aos próprios elementos do gênero sério. Porém em seu tema são notáveis valores 

tais como aqueles transpostos pelos gêneros progressistas na Europa. Chama atenção o 

monologo de abertura em que o personagem Ambrósio é um tipo vilão que está interessado na 

herança de sua esposa. A herança é também um tema decorrente do drama burguês, sendo por 

ele problematizada.  

 

AMBRÓSIO (só de calça preta e chambre) No mundo a fortuna é para quem sabe 

adquiri-la. Pintam-na cega... Que simplicidade! Cego é aquele que não tem 

inteligência para vê-la e a alcançar. Todo homem pode ser rico, se atinar com o 

verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, perseverança e pertinácia são 

poderosos auxiliares. Qual o homem que, resolvido a empregar todos os meios, não 

consegue enriquecer-se? Em mim se vê o exemplo. Há oito anos, eu era pobre e 

miserável, e hoje sou rico, e mais ainda serei. E como não importa; no bom resultado 

está o mérito... Mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu? Se em algum tempo 

tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. 

As leis criminais fizeram-se para os pobres... (PENA, 2007. p.75) 

    

Um dos engajamentos impulsionados pelo Drama Burguês é precaver a sociedade dos males a 

que o desejo de ascensão social pode levar. Mesmo que por vias da comédia e com artefatos 

cômicos, vemos aqui que o que está presente nesse monologo é o perigo que o desejo por 

ascensão social pode trazer consigo ao corromper os homens; o personagem que o profere é 

dentro do enredo o vilão, que assim o é por sua cega ambição por fortuna. Mesmo que a 

forma estética dramática não seja a mesma, vemos o tema também ser tratado em Martins 

Pena. E, seguindo nossa proposta, podemos pensar que o riso, via utilizada pelo autor, 

também tem sua função, uma vez que atinge o público e o tira da passividade, descongelando 

assim a aceitação do que pode parecer prática comum.  
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 Segundo Bruna Grasiela da Silva Rondinelli(2012)"A tradução Fabio o Noviço ou A Independência de Milão 

estreou no São Pedro de Alcântara a 13 de abril de 1845, quatro meses antes da criação de O Noviço, de Martins 

Pena." Ainda a autora menciona em sua dissertação que Martins Pena, na sua função de censor de tais peças, 

meses antes de escrever e encenar O Noviço analisou para o Conservatório Dramático a peça francesa e a levou 

para casa, sendo preciso solicitar a sua devolução meses depois. 
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Mas não apenas ali esses ideais são construídos. Carlos, ao longo da peça, clama pela 

sua liberdade de expressão e de decisão quanto ao curso de sua história, e nisso inclui carreira 

profissional, casamento, e liberdade para suas aspirações individuais: 

 

CARLOS: (...) Para que querem violentar minhas inclinações? Não nasci para frade, 

não tenho jeito nenhum para estar horas inteiras no coro a rezar com os braços 

encruzados. Não me vai o gosto para aí... (...) Não que a vida de frade seja má; boa é 

ela para quem a sabe gozar e que para ela nasceu; mas eu, priminha, eu que tenho 

para a tal vidinha negação completa, não posso! ( IDEM,p.90) 

 

Alexandre Dumas Filho já na segunda metade do século XIX  dá continuidade ao 

projeto do Drama Burguês. Porém seu projeto  traz em seu conteúdo propostas mais 

elaboradas uma vez que a burguesia que tem como alvo já usufrui de determinado status 

social. Isso depois de seu pai, Alexandre Dumas, ter sido responsável pela difusão do Drama 

Histórico na França, drama esse já ligado a um conceito moderno de História, em que se sabe 

que o passado pode ser elaborado conforme as questões do presente. No caso a burguesia 

francesa, ela desejava ver em seu passado os feitos de homens comuns. Nessas propostas de 

dramas também vemos um elemento essencial da modernidade moldar o gênero dramático e 

ele se dá com uma espécie de determinismo social. Diferentemente da tragédia, em que o 

destino é inevitável, o homem molda sua relação com o mundo. 

No Brasil José de Alencar e Machado de Assis, já na segunda metade dos oitocentos, 

trazem abertamente tais ideias no que se mostrou como um projeto bastante elaborado. Dumas 

Filho, bem sucedido em seu projeto na Europa de uma arte que fosse "útil", uma comédia de 

costumes com diálogos bem elaborados a fim de educar seu público de acordo com padrões 

morais. Essas chamadas comédias de tese apresentam algumas especificidades, entre elas a 

própria elaboração do prefácio, em que a tese elaborada durante a peça é apresentada, bem 

como uma argumentação. Vemos com isso como o sentido é pré-elaborado, antes mesmo que 

o público tenha contato com a peça. Ao ter esse contato, o público já estará preparado para o 

que irá assistir. Por esse modo, vemos nas peças de Alencar, por exemplo, a elaboração de 

diálogos mais explicativos, ou seja, dotados de forte elaboração de sentido. Como define 

Gumbrecht, em determinado momento da modernidade tornou-se predominante a atribuição 

de sentido, dado ao movimento cartesiano, vemos porém isso no teatro desde que o palco 

tornou-se de uso constante. 

Com forte influência desses movimentos José de Alencar traz para si a atribuição do 

verdadeiro introdutor da comedia de costumes séria no Brasil tal como o projeto de Dumas 

Filho. Ao estrear sua peça O demônio familiar, José de Alencar escreveu um artigo intitulado 
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A comédia brasileira no Diario do Rio de Janeiro, publicado em 14 de novembro de 1857, 

em que o autor menciona a sua própria peça, almejando para si o status de criador da comédia 

de costumes brasileira. Usa da justificativa de que no cenário nacional não haveria montagem 

à altura e, ao mencionar Martins Pena, que tivera produção anterior a ele, lhe atribui 

qualidades, mas o desqualifica, dizendo que Martins Pena teria se entregado mais ao riso fácil 

do que à crítica bem arquitetada e ao compromisso com a moral e os bons costumes, que José 

de Alencar garante haver em sua própria montagem. Desse modo, Alencar inaugura uma 

imagem de Martins Pena como apenas um criador da comédia nacional ainda como modelo 

superficial, mas nada além disso, sem conferir a suas peças um valor social para além do 

entretenimento. 

Para José de Alencar o teatro deveria funcionar como um daguerreótipo moral, agindo 

com uma espécie de fim utilitário no qual a moralidade e a naturalidade deveriam se unir. O 

teatro não deveria apenas fotografar a realidade, mas dar-lhe um tom de moralidade, tudo isso 

com uma carga expressiva baseada no naturalismo, tentando atingir a reprodução exata e 

natural dos costumes de uma época, artifícios que deveriam servir para buscar o ilusionismo 

cênico. Segundo João Roberto Faria, ―o que está implícito nas palavras de Alencar é que as 

primeiras gerações românticas não conseguiram criar o teatro nacional‖ (FARIA, 2001, p. 

100). Para José de Alencar, o drama romântico, bastante encenado no período, já havia sido 

superado pelo drama realista em que apenas Dumas Filho poderia ser uma referência quanto à 

concretização do utilitarismo na arte teatral. 

Martins Pena tem sua produção em um momento em que algumas instituições 

modernas e a sua maneira de organização não estavam tão bem definidas. Ele traz algumas 

aspirações em forma de presença, ou seja, muito mais pelas vias do apelo emocional do que 

da forma categórica como José de Alencar realiza em seus diálogos carregados de sentido. Em 

Martins Pena de outra forma alguns elementos são expressos, nenhum dos aspectos que 

rondam a sociedade escapam ao dramaturgo fluminense, porém de forma teatralizada com 

características adversas daquelas presentes em José de Alencar. Podemos com isso ver muito 

mais um movimento de consolidação do espaço teatral, enquanto lugar de observação da 

sociedade, para elaboração de sentido que José de Alencar executa, do que um 

descompromisso para com a realidade. Afinal, é por meio da presença que expõe que Martins 

Pena fez seu público perceber parte da modernidade brasileira. No período em questão o que 

se torna primordial é responder e perceber quem era o Brasileiro, ponto essencial para que a 

identidade fosse elaborada em contraste com outros países. De todo modo, o que a tradição da 
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comédia iniciada por Martins Pena nos revela é que ela continha bastante força e aceitação do 

público brasileiro. 

Vemos como a modernidade, ao colocar o homem no centro da observação, percebe o 

teatro como instrumento valioso. O teatro deixa de ser apenas uma convenção social da 

aristocracia para ser reivindicado como palco do homem que toma consciência de que é um 

ser histórico responsável pelas mudanças dos tempos.  

No Rio de Janeiro, centro da corte do Império, o então Constitucional Fluminense, 

antes Teatro São Pedro de Alcântara, onde nosso dramaturgo fluminense tem sua estreia, foi 

centro de discussões calorosas envolvendo os diversos setores políticos do momento, cedendo 

espaço para conflitos intensos como motins, todos efervescentes após a abdicação de D. Pedro 

I. O exemplo disso é o próprio nome que foi alterado em 1831, após a encenação de um 

espetáculo em comemoração ao dia da abertura das Câmeras Legislativas. O teatro, muitas 

vezes uma arena agitada com discussões calorosas, foi sem dúvida motivo de preocupação 

para os poderes.  A exemplo disto tem-se que, após um tumulto seguido de motim e um duelo 

entre adeptos da República e favoráveis a Pedro II, em setembro de 1831, resultando em três 

mortos e outros feridos, o teatro foi fechado por dois meses. Após reaberto foram decretadas 

algumas delimitações, tentando inibir reações políticas. Com isso vemos que ele passa a ser 

visto como um lugar perigoso à medida que é capaz de expressar a opinião pública, 

potencializando dessa maneira seu caráter de constituição de um espaço de tensões
23

. 

 

Como se vê, o teatro, considerado um forte traço de união entre o poder e o povo, 

não estava fadado a passar em brancas nuvens por aquele período. Muito pelo 

contrário, cada vez mais as salas de espetáculos existentes na cidade foram se 

transformando em espaço propicio a desordens, sobretudo as que envolviam 

brasileiros natos e portugueses residentes, polarizados por uma política de 

nacionalização que punha em suspeição todos os estrangeiros domiciliados na 

cidade. (SOUZA,200p.20) 

 

Como bem relata a autora ao identificar os diversos movimentos que por lá decorriam, 

é notável que o teatro não teve apenas um fim reformador para sociedade, mas foi espaço de 

expressão da opinião pública, em que diversos setores se expressaram. Longe, porém, de ser 

apenas um instrumento de convenção social. 

O Brasil não ficou alheio a consciência moderna dos usos do teatro, suas apropriações 

políticas e fins morais serão ao longo do século demasiadamente utilizadas. Isso ocorre em 

1838, quando Martins Pena estreia nos palcos, sem dúvida, influenciado por todas essas 

                                                           
23
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agitações. O clima de efervescência era portanto o incentivo para que o palco servisse para as 

expressões necessárias ao período.  

 

 

1.2 Tempo Histórico 

Dentro da Modernidade vemos uma concepção de tempo histórico específica para 

delimitar determinado período, outra categoria fundamental para assimilação da experiência 

de nosso sujeito. O termo aqui empreendido de tempo histórico tem o uso para determinar 

uma situação na qual determinado horizonte de expectativa, como horizonte 

hermenêutico-interpretativo, é aberto para possibilidades novas. Esse tempo que se insere 

dentro de um período da Modernidade pode ser caracterizado primeiramente com a perda de 

sentido da religião e de Deus para orientação dos homens, o que acontece por volta do século 

XV. Mais tarde, essa perda de sentido ocorre, por exemplo, com o estado absolutista. Inicia-

se, assim, o que autor irá chamar de Sattellzeit, no período entre 1750 e 1850, causado por 

eventos como a Revolução Francesa, e os eventos que permitiram a queda do chamado Antigo 

Regime, em que se tem uma profunda aceleração de outros acontecimentos, gerando uma 

crise de sentido para tais mudanças. O mundo se modifica de maneira extremamente rápida, 

as experiências anteriores não dão conta de fornecer explicações para esse novo momento, 

mas ainda assim se amplia um horizonte de expectativas diante de um futuro incerto.  

Tais acontecimentos geram insegurança e falta de prognóstico; não se vê o mesmo 

sentido na religião, ou mesmo de uma concepção da Historia Magistra Vitae, em que o 

passado era o guia do presente, gerando assim nesse momento incertezas, cautela, diante de 

um tempo que é preciso, sobretudo se organizar com novas mudanças. Surge nesse período 

um distanciamento entre o espaço de experiência, em que está o diagnóstico do passado, e o 

horizonte de expectativa, possibilidades de ação no futuro. O presente está nesse meio onde é 

possível gestar o futuro. 

O conceito moderno de história toma nesse momento importante centralidade. Nele a 

História passa ser compreendida como capaz de ser modificada pelo próprio homem. Desse 

modo ela é como ―a história em si‖, um coletivo singular, ou seja a soma das histórias 

individuais. Influenciado pelo conceito de revolução que sofreu uma alteração ao longo do 

século XVIII, o conceito moderno de história passa a compreender a história de maneira 

linear em direção ao progresso, em que o futuro era visto sempre como uma espécie de novo, 

evolução e crescimento inerente ao decorrer do tempo. Os indivíduos nesse período são 
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colocados como responsáveis pela própria história. Acreditamos que Martins Pena é orientado 

por esse conceito uma vez que vemos em sua peça que ele rejeita o passado, não aparecendo 

na forma dramática por ele empreendida, a comédia gira somente no tempo presente, o da 

ação, o enredo por ele elaborado tem como pano de fundo situações temporais 

contemporâneas ao autor. Ainda, nos parece que as tradições, ou práticas enraizadas na 

cultura são por ele de certa forma questionadas, colocadas à mercê do riso e muitas vezes 

delineadas de maneira caricatural como os vícios. Martins Pena revela assim de certa forma 

rejeição para com as práticas que não correspondem à necessidade de progresso e evolução. 

Como o caso do Tráfico Negreiro sendo colocado de maneira claramente crítica na peça Os 

Dois ou o Inglês Maquinista, de 1842. Sabemos que no período a questão do tráfico negreiro 

foi sinônimo de atraso para o Brasil. 

Tal tempo histórico gera ainda um clima histórico que é percebido por determinados 

sentimentos, incertezas, pois não há mais o sentido de um Deus para orientar o mundo, ou 

mesmo um estado em que se possa confiar para dar conta de certas conjeturas radicalmente 

inéditas. A ironia, linguagem mobilizada muitas vezes por Martins Pena, é compreendida aqui 

como um tom cético a respeito da própria realidade. Ou mesmo, como no caso da peça Os três 

médicos, de 1844, em que se revela determinada desconfiança em torno da medicina. Nela o 

personagem Marcos, velho à beira da morte, diz: "Que pode a medicina em moléstia como a 

minha? Aos médicos não torno a culpa, que fazem eles o que aprenderam, e que podem. A 

ciência é muitas vezes ineficaz.‖ (PENA, 2007. p.414). Tema clássico o da sátira da medicina, 

a peça revela um pouco mais, ao ter como alvo a disputa entre médicos homeopatas e 

alopatas, tudo isso sendo transposto ao público de maneira cômica. São personagens 

protagonistas o Dr. Aquoso, o médico hidropata, o Dr. Cautério, o médico alopata, e o Dr. 

Miléssimo, o homeopata, nomes também caricatos. A homeopatia chega ao Brasil nesse 

período e podemos por esse modo compreendê-la como fruto de um desenvolvimento 

científico inerente à própria modernidade. Em determinado momento a fala de Lino é a pura 

expressão dessa desconfiança que a peça mobiliza:  

 

LINO - Êstes médicos são todos mais ou menos intolerantes. Cada um quer matar lá 

a seu modo, e brigam por isso como endemoninhados... Safa! De medicina só a 

hidropata; Ao menos leva-se tudo à água fria, que se não faz bem, também não faz 

mal. (BATEM PALMAS À ESCADA.) (PENA, 2007. p.428). 

  

Vemos ainda que só foi possível este intenso debate entre homeopatas e alopatas no Brasil 

graças a outro elemento que acelerou os acontecimentos nesse dado tempo histórico: o 

advento da imprensa, que trouxe para o Brasil debates que estavam ocorrendo na Europa. 
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Essa peça, por esse modo, pode ser compreendida como uma reação por parte desses 

acontecimentos no Brasil.  

 Para Kosseleck (2006), há nesse período um afastamento entre experiências e 

expectativas, período de difícil representação e em que se amplia fortemente a necessidade de 

se criarem meios para dar sentido a essas novas conjecturas. Dentro disso talvez a necessidade 

peculiar das comédias de Martins Pena resgatarem mínimos detalhes de seu tempo seja por 

meio de uma linguagem tão provocativa como a comédia. 

No caso do Brasil, vemos esse tempo histórico em um primeiro momento com a 

transferência da corte em 1808, passando pela elevação do Brasil à condição de Reino em 

1815, processo de horizonte de expectativas em aberto que se radicaliza após a Independência 

brasileira que, para muitos, foi interpretada com caráter revolucionário. Por um lado, isso 

gerou otimismo dadas as múltiplas possibilidades de organização da sociedade em direção ao 

progresso; era necessário organizar e construir um sentimento nacional. Por outro, todos esses 

sentimentos que nutriram um clima-histórico melancólico foram ainda potencializados ao 

longo das primeiras décadas por acontecimentos como as Revoluções Regenciais na primeira 

metade dos oitocentos, que revelavam profunda insatisfação em relação ao que acontecia no 

âmbito político e o que havia sido projetado, idealizado e cultivado no campo revolucionário 

pós Independência, muito em virtude de ideias propagadas pelo Iluminismo e pela Revolução 

Francesa. O interior de um tempo histórico acelerado é espaço temporal onde Martins Pena 

através, das suas criações cênicas, foi capaz de desdobrar algumas de suas especificidades em 

forma de presença, era necessário marcar um tempo único e curto. 

 

 

1.3 Presença e Sentido 

O povo que forma a nação e suas peculiaridades, os hábitos e atitudes que moldam a 

família, a escravidão e seus desdobramentos. Como esses aspectos configuram o conteúdo 

dramático de Martins Pena sendo transpostos de forma teatralizada? 

As peças de Martins Pena nos fazem ter contanto com especificidades modernas 

através de efeitos de presença potencializados cenicamente. Essa característica, contudo, a de 

produzir presença, só foi possível por responder a demandas temporais. A modernidade para 

Gumbrech (2010) traz para si uma intensa necessidade de produzir sentido para aquilo que é 

constantemente transformado e essa intensa fabricação de sentido racional para a ação do 
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homem no mundo traz consigo uma carência de presença, de percepção temporal, exclusiva e 

particular para aquilo que está em processo de transformação. 

Gumbrecht (2010), ao fazer uma revisão na tradição da interpretação da hermenêutica, 

método vigente nos ditos estudos das humanidades, propõe uma outra forma de análise de 

objetos culturais que permitia observar mais os efeitos de presença, em um primeiro 

momento, para depois atribuir sentido a elas. O projeto empreendido pelo autor nasce desse 

desejo de presença que uma tradição hermenêutica interpretativa ao longo do século XX 

deixou de lado.  Por esse viés, pretendemos aqui ir, de certo modo, na contramão de parte da 

fortuna crítica a respeito de Martins Pena, que, dentro de uma cultura de sentido, buscou 

analisá-lo dentro do texto e buscou nele uma interpretação dotada de significação, não 

fazendo assim justiça a parte da experiência estética que suas obras possibilitam. Busca o 

autor empreender um novo olhar nos campos da hermenêutica e da fenomenologia, para que 

pudesse observar e revistar a atuação do homem no mundo, observando sua relação constante 

com o mundo experimentada não de forma distanciada, mas sim a do homem no tempo e no 

espaço. Temos, porém, nossa hipótese de que o teatro é um produtor de presença de seu 

tempo e por outro lado a proposta de ir em busca de seus efeitos de presença, um recurso 

metodológico possível através do contato com as peças teatrais. O autor nos auxilia uma vez 

seu projeto consiste em: 

 

lutar contra a tendência da cultura contemporânea de abandonar, e até esquecer, a 

possibilidade de uma relação com o mundo fundada na presença. Mais 

especificamente, assume o compromisso de lutar contra a diminuição sistemática da 

presença e contra a centralidade incontestada da interpretação nas disciplinas do que 

chamamos Artes e Humanidades (GUMBRECHT,2010, p.15) 

 

O compromisso, assumido por Gumbrecht(2010), que trabalha para deixar claro em 

sua obra Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir, e que pretendemos 

assimilar de certa forma, parte não apenas de refutar alguns paradigmas impostos na 

hermenêutica e nas interpretações voltados para uma cultura de sentidos, mas de ir na direção 

de uma análise dos objetos que se volte para a observação da presença que eles são capazes de 

elaborar. Isso move o autor porque para ele nossa relação com artefatos culturais não é 

somente de uma atribuição de sentido.  

O significado do termo por ele impulsionado, o da presença e também o de sentido, é 

algo que está diretamente ligado com a forma com que nos conectamos com o mundo. 

Podemos experimentá-los de formas separadas, ou como na maioria das experiências estéticas 

de forma tensionada (GUMBRECHT, 2010). 
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A permissão que um final de cena seja carregado com instrumentos musicais e a 

execução de um fado musical trazem a presença para os palcos atingindo o público de 

maneira sensitiva. A presença é aquilo que remete a uma relação espacial e temporal com o 

mundo e seus objetos, a uma espécie de tangibilidade, já que permite perceber uma 

manifestação em um determinado tempo e espaço.  O que é presente pode ser tocado e até 

mesmo é posto para ser visto perante aos nossos olhos, perceptível à audição, ao olhar. Aquilo 

que nos toca em um primeiro momento sem necessariamente depender da interpretação, o que 

traz uma dimensão que antes de mais nada é perceptiva e sinestésica. Algo essencial ao teatro 

já nos remete à presença: a articulação de movimentos, sons, palavras, gestos, e toda ação em 

um determinado espaço. A presença é capaz então de nos devolver as coisas do mundo, 

permitindo a experiência sem a necessidade primária de englobar em determinado paradigma. 

Quando nos referimos a "produção de presença" isto significa impulsionar um objeto 

(ou ideia, se quisermos falar sobre o discurso presente na construção do texto dramatúrgico, 

por exemplo) e trazer adiante no espaço. Essa produção de presença se intensifica com o 

contato dos objetos sobre os corpos humanos, resultando sensações como, por exemplo, o 

riso. Algo que o sentido, em um primeiro momento, está impossibilitado de conceber e está 

aquém da textualidade, gerando percepções e sensações. A linguagem que muitas vezes na 

tradição moderna é dotada de uma produção de sentido é capaz, por outro modo, de gerar essa 

produção de presença como:  

 

O ritmo ou o volume de um poema, por exemplo, ativamos sentidos de um modo 

que não se deve confundir com a atividade hermenêutica que atribui significados 

culturais determinados ao que tal poesia diz, assim como a vibração das cordas de 

um violino atinge os nossos corpos a despeito do que possamos interpretar acerca da 

melodia em execução (GUMBRECHT,2010.p.9) 

 

Como a presença traz uma dimensão capaz de nos envolver com as coisas do mundo, 

ela nos deixa em um estado de relaxamento capaz de nos tornar mais perceptíveis a elas. 

Como algo para se tornar risível só é possível dentro de um estado de passividade ou seja não 

há sentido racional pré-estabelecido, algo sempre espontâneo, algo risível por esse modo pode 

ser elaborado através da presença. As comédias, segundo nossa hipótese aqui, são geradas 

através desse efeito de presença e trazem para a percepção do público esse mundo, essa 

cultura que é colocada em evidência. 

O sentido por sua vez remete a interpretação. É aquilo que é produzido no ato de 

atribuir significação a determinado objeto. Um exemplo dessa atribuição de sentido é não 

apenas a linguagem descritiva, mas também aquela composta de forte complexidade 

semântica, bem como algumas representações que para serem concretizadas passam por um 



  

45 
 

filtro, que é o olhar e a compreensão daquele que faz a representação. No caso do teatro, da 

experiência estética transmitida nas comédias de Martins Pena, podemos compreender que a 

elaboração de sentido se dá em um segundo momento de acordo com a recepção daquilo que 

é colocado em cena, pois o teatro não é como o livro, carregado de palavras, nele o sentido se 

dá depois que o espectador presencia o que é colocado no palco. 

Uma cultura de presença por sua vez se equilibra entre o espiritual e o físico; o homem 

se sente pertencente ao mundo dos objetos, não havendo separação entre o homem e o mundo 

que o cerca. O homem deixa-se assim envolver de forma plena por ele, sendo parte desse 

próprio mundo Para o autor a raiz da presença está no "Ser". ―Ser não é um sentido. Ser 

pertence à dimensão das coisas (...) possui substância‖ e ―ocupa espaço‖ (GUMBRECHT. 

2010, p. 93). 

O teatro de Martins Pena traz à tona, dá visibilidade, ou seja presentifica, 

características, hábitos, que estão presentes no mundo cotidiano da sociedade brasileira 

oitocentista e que no entanto muitas vezes ainda não era possível conceituar. Logo ele expõe 

algumas experiências em forma de presença, criando cenicamente os efeitos de algumas 

características de hábitos da sociedade e como nela se davam as relações. Ao inserir essas 

experiências dentro do enredo de suas peças, uma vez que esses elementos chegam também a 

dar ação e movimento, as peças poderiam ser assimiladas pelo público dentro de seu campo 

emocional e perceptivo. Ao fazer isso elabora uma cultura de presença em que esses 

elementos se articulam e interagem entre si dentro do universo teatral. O espectador é capaz 

de interagir emocionalmente com esses elementos que Martins Pena presentifica, fazendo 

conexões e construindo sentidos para aquilo que é tomado em um primeiro momento em 

forma de presença. 

Já a cultura de sentido tem como norma estabelecida o distanciamento entre o sujeito e 

o objeto, estando ligada à consciência racional e sendo extremamente praticada a observação 

distanciada. Diante então da posição do sujeito que  de forma dotada de racionalidade atribui 

sentido ao objeto no qual se distancia. Aqui cabe também ao sujeito agir e modificar esse 

mundo, já que o ato de interpretação se move também em torno de projeções e expectativas 

pré-estabelecidas. 

Para Gumbrecht (2010), todas as culturas e objetos culturais podem ser analisados 

como configuração de sentido e efeitos de presença, embora sempre acenarem mais para um 

dos aspectos. Logo, os objetos culturais podem ser elaborados primeiramente ao que ele 
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chama de ―presença‖ ou ―elaboração de sentido‖. Esse segundo é fortemente cultivado em 

nossa cultura ocidental desde a modernidade com o chamado cartesianismo: 

 

(…) qualquer forma de comunicação, com seus elementos materiais, ‗tocará‘ os 

corpos das pessoas que estão em comunicação de modos específicos e variados – 

mas não deixa de ser verdade que isso havia sido obliterado (ou progressivamente 

esquecido) pelo edifício teórico do Ocidente desde que o cogito cartesiano fez a 

ontologia da existência humana depender exclusivamente dos movimentos do 

pensamento humano. (GUMBRECHT, 2010, p. 39) 

 

O autor ainda chama a atenção para que, em um determinado momento da 

modernidade, essa elaboração de sentido passou a ser predominante, desde que o homem se 

descobriu como observador de primeira ordem, logo, um sujeito que passa a notar sua 

existência no mudo com demasiada atenção e que necessitava produzir sentido em sua relação 

com esse mundo. O homem precisava ser visto, e o observador decodificar de maneira 

inteligível aquilo que via, desse modo, ele poderia racionalizar sobre questões que precisavam 

ser colocadas em transformação. O autor, para isso, usa do exemplo do teatro na modernidade 

e a criação de palco e cortina que separa nitidamente público de plateia, os corpos dos atores 

dos corpos dos espectadores. Diferente de manifestações tais como a commédia dell’arte, que 

aconteciam sem separação clara de público e plateia, que seriam cada vez mais populares no 

final da Idade Média e mais tarde na França do séc. XVIII, e que disputaram espaço com o 

chamado Teatro Clássico, fortemente representado por autores como Corneille e Racine. 

Esses dois escritores de Tragédias, que defendiam uma interpretação rígida da poética de 

Aristóteles, escreviam em versos e os atores também assim representavam, havendo nesse 

aspecto também uma forte elaboração de sentido.  

Embora Martins Pena seja parte de uma modernidade que começa a buscar uma 

enorme produção de sentido gerada pelo cartesianismo – tal como vemos no caso do teatro 

com o uso do palco –, suas peças fizeram-no emergir em um primeiro momento para uma 

produção de presença. De todo modo, Gumbrecht (2010) chama atenção ainda para a 

possibilidade de tensão entre presença e sentido, como é o caso muitas vezes da poesia. 

Podemos ver a obra de Martins Pena também apontar para essa tensão, o motivo para isso 

talvez seja o próprio jogo que o mesmo faz para com a realidade e o significado que isso 

revelava para a sociedade. No teatro de Martins Pena há a distinção tal como o teatro na 

modernidade de separação entre público e plateia, porém, ao trazer elementos da cultura no 

qual o público se reconhecia, ele formava uma cultura de presença, ou mesmo estaria 

colocando com certa evidência aquilo que estava na própria cultura, trazendo do lugar comum 

e posto de certa forma artificializada aos olhos do espectador.  
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Para Gumbrecht (2010), essa tensão entre presença e sentido se manifesta pelo efeito 

que alguns objetos despertam, sendo primeiramente com elaboração de sentido, como no caso 

daquilo que remetemos ao ouvir uma peça declamada em versos, ou de presença, quando em 

um primeiro momento rimos de uma cena cômica sem nos importarmos com o sentido.  

Como vemos a escolha pelo termo e pela análise das obras de Martins Pena com esse 

aporte é de caráter epistemológico.Consideramos que efeitos como o riso, fruto do humor e do 

cômico, bem como, os artifícios que fazem com que se potencialize o efeito de presença, as 

músicas, modos de composição do diálogo e ação da cena, são elementos que se associam 

também ao conceito de teatralidade, os quais enriquecem um espetáculo.  

O conceito de teatralidade só se evidenciou no século XX com o chamado ―teatro 

moderno‖. Uma das razões disso talvez tenha sido a perda de centralidade do texto. Por esse 

modo, as funções para execução de uma obra teatral se multiplicaram. Surge a figura do 

encenador, do iluminador, do diretor, devido a isso, vários elementos são necessários para 

compor uma peça teatral; esses elementos inseridos vão além da autoridade do texto, dão a 

característica essencial para uma obra ser classificada como teatral. No caso do nosso objeto 

estudado, nas peças oitocentistas de Martins Pena, tais elementos – que o mesmo indicava em 

seu texto que deveriam estar presentes na execução da peça, a saber, música, sons, 

composição de cenário – enriqueciam uma arte voltada para cena. Sendo assim, consideramos 

essas especificidades, pertencentes à categoria teatralidade. Característica portanto que, como 

define Patrice Pavis (2011), é formada na mesma oposição que literatura/literalidade. Aquilo 

que está presente no texto e é essencialmente cênico. 

Essa necessidade de presença nas comédias de Martins Pena se deu pelo próprio tempo 

histórico em que o autor está inserido, em que se intensificava uma enorme necessidade de se 

constatar as peculiaridades do presente, que se modificava com grande rapidez e, ainda, dada 

a necessidade de identificação e formação da identidade nacional. Fazia-se necessário uma 

cultura que acolhesse o público, ou seja, a partir do momento em que o dramaturgo inseria 

elementos específicos, ele propunha também uma aproximação e identificação com aqueles 

que possuíam determinados hábitos expostos em suas peças, formando assim uma cultura de 

presença. Dessa maneira o público poderia sentir e partilhar o que estava sendo exposto, 

concebendo isso dentro de suas emoções, criando assim espécie de afeto. 

Martins Pena escrevia sem se preocupar com as técnicas de um bom texto para ser 

lido, assim sendo o analisamos com consciência de que fora elaborado para ser posto em cena, 

teatralizado. Algo que pode ser notado pelo próprio modo com que foi elaborado seu texto e 
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suas indicações de ações. Não seria a obliteração dessas características marcantes a razão pela 

qual o dramaturgo tenha sido julgado de maneira inferior, apenas como ―homem do teatro‖, 

dada a uma cultura que privilegia as análises dotadas pela elaboração de sentido?  

Há algo na própria essência da arte teatral que deixa clara sua especificidade, a de 

produzir presença. De forma contudo diferente da literatura, sempre de maneira visual e por 

meio da ação mesmo com os vestígios de como isso deve ser feito serem dados a partir do 

texto escrito. Ortega y Gasset (1991), ao penetrar na essência da manifestação do "teatro‖, 

tenta caracterizar o que pode ser uma ideia de teatro. Partindo do princípio de que "Por Teatro 

de Ésquilo, de Shakespeare, de Calderón entenda-se, além disso e inseparavelmente, junto 

com suas obras poéticas, os atores que as representaram, o palco em que foram executadas e o 

público que as presenciou‖ (ORTEGA Y GASSET, 1991.p.4). Logo, ao designar a palavra 

teatro, para o autor, nos remetemos a todo esse contexto. Algo que perpassa, circula entre um 

meio social, capaz interagir com esses elementos público, atores, autor, de alguma forma. 

Para o filosofo, tudo que é feito pelos atores é algo que antes de mais nada é feito para ser 

visto; o fazem diante da exigência de uma atividade bastante intensa, o público, por outro 

lado, permanece dentro desse espaço em um estado muitas vezes de passividade. Quando se 

está no teatro, deixamos de fazer para que possamos ver algo ser feito, e principalmente, que 

façam algo que é capaz de nos atingir e provocar, que nos tirem do lugar. Por esse modo: 

 

(...)no teatro também ouvimos, porém, o que ouvimos no teatro, ouvimos como dito 

por aquele que vemos. O ver é, portanto, nosso primário e mínimo fazer no teatro. 

Com isso, às dualidades anteriores – a espacial de sala e palco, a humana de público 

e atores – temos que acrescentar uma terceira: o público está na sala para ver e os 

atores no palco para ser vistos. Com essa terceira dualidade, chegamos a algo 

puramente funcional: o ver e o ser visto. Agora, pode-se dar uma segunda definição 

do Teatro, um pouco mais completa que a primeira e dizer: o Teatro é um edifício 

que tem uma forma interior orgânica construída por dois órgãos – sala e palco – 

dispostos para servir a duas funções opostas, porém conexas: o ver e fazer-se ver. 

(ORTEGA Y GASSET, 1991.P. 6) 

 

O Filósofo dessa maneira vai revelando que a especificidade primeira do teatro é 

colocar em cena, trazer adiante. Claro que o autor delineia aqui uma ideia de Teatro Moderno, 

aquela que distingue plateia de palco diferentemente de outras manifestações em que essa 

separação não se dava de modo rígido. Mas o que nos interessa aqui em sua definição é que 

indo um pouco além, para ele, o teatro é mais do que um gênero literário dada a essa sua 

essência que leva a experiência estética muito mais do que a leitura. Para ele " a ideia de 

teatro" é muito mais do que o gênero em si, ela abarca uma experiência que é múltipla e vai 

além da construção textual. É dentro dessa perspectiva, que vemos o teatro abarcar a 

presença: "Desse fundo de visões, emergindo dele, nos chega a palavra como dita com um 
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determinado gesto, com um preciso disfarce e a partir de um lugar pintado, que pretende ser 

um salão do século XVII, ou o Fórum Romano, ou um beco da Mouraria.‖ (ORTEGA Y 

GASSET.1991 P. 6) A capacidade de transpor "mundos", de colocar de forma visual 

especificidades de experiências alheias. Vemos isso em Martins Pena de forma plena quando 

se volta para retratar os costumes através da construção dos personagens, como o linguajar 

das "gentes da roça". Fiel com os modos nosso dramaturgo não excita em constatar os 

detalhes, como exemplo a fala do personagem Marcelo em O Diletante: "Pois o meu alimento 

é feijão com toucinho, fubá de milho e lombo de porco.‖. (PENA,2007. p.356). 

Essa presença cujos efeitos buscamos tem sua manifestação de modos específicos. 

Gumbrecht tratara em outro artigo das possibilidades da realização da presença na linguagem. 

Isto se dá nas suas palavras através da possibilidade de se "amalgamar presença e linguagem‖ 

(GUMBRECHT, 2009. p.11). A linguagem como produtora da presença. O autor aponta que 

ela se manifesta como: linguagem como presença e linguagem que pode desencadear uma 

experiência estética. Muitas vezes a linguagem a que os críticos e teóricos da literatura se 

referem está ligada àquela que requer interpretação. Porém insiste o autor que nossa relação 

com as coisas do mundo nem sempre é feita com atribuição de sentido. Acreditamos aqui que 

a linguagem teatral de Martins Pena cria este tipo de amálgama entre presença e linguagem, 

sendo muitas vezes a própria presença em si, ou o próprio ato. 

A linguagem falada é para Gumbrecht (2009) uma espécie de realidade física capaz de 

tocar os corpos afetando nosso senso acústico. Na elaboração de seus diálogos nosso 

dramaturgo é perspicaz com os tons, elaborando espécie de prosódia popular, ou seja emissão 

correta da fala, dando uma espécie de atenção à pontuação, muitas vezes criando determinado 

ritmo na fala, como o personagem Faustino em o Judas e O Sábado de Aleluia: "Estava ali 

defronte na loja do barbeiro, esperando que teu pai saísse para poder ver-te, falar-te, amar-te, 

adorar-te e..." (PENA, 2007. p.235) ou simplesmente elaborando o diálogo de maneira 

coloquial, como se fala. Ainda na mesma peça Maricota: " Eu to mostrarei" (PENA, 2007. 

p.233). Em outro momento em O Dois e O Inglês e o Maquinista vemos um diálogo que nos 

apresenta um ritmo acelerado, dadas as falas curtas: 

 

EUFRÁSIA, assentando-se – Ai, estou cansada de subir suas escadas!  

CLEMÊNCIA – Pois passe a noite comigo e faça a outra visita amanhã.  

JOÃO DO AMARAL – Não pode ser.  

CLEMÊNCIA – Deixe-se disso. (Batendo palmas:) Ó lá de dentro?  

JOÃO – Desculpe-me, tenha paciência.  

EUFRÁSIA— Não, comadre. (Chega um pajem pardo à porta.) CLEMÊNCIA – 

Aprontem o chá depressa. (Sai o pajem.)  

JOÃO – Não pode ser, muito obrigado.  

FELÍCIO – Aonde vai com tanta pressa, minha senhora?  
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EUFRÁSIA – Nós?  

JOÃO, para Felício – Um pequeno negócio.  

EUFRÁSIA – Vamos à casa de dª. Rita. 

CLEMÊNCIA – Deixe-se de dª. Rita. Que vai lá fazer?  

EUFRÁSIA – Vamos pedir a ela para falar à mulher do ministro. 

CLEMÊNCIA – Pra quê? 

EUFRÁSIA – Nós ontem ouvimos dizer que se ia criar uma repartição nova e queria 

ver se arranjávamos um lugar pra João. 

CLEMÊNCIA – Ah, já não ateimo.  

FELÍCIO, para João – Estimarei muito que seja atendido; é justiça que lhe fazem.  

EUFRÁSIA – O senhor diz bem.  

JOÃO – Sou empregado de repartição extinta; assim, é justo que me empreguem. 

Até mesmo é economia.  

GAINER – Economia sim!  

JOÃO, para Gainer – Há muito tempo que me deviam ter empregado, mas enfim...  

CLEMÊNCIA – Não se vê senão injustiças. (PENA, 2007. p:157 -159) 

  

As falas, algumas vezes remetem a explicação de outra situação, mas se tornam 

também a própria ação, o que fica evidente quando encenadas, mas mesmo com o contato 

com o texto é perceptível esse ritmo acelerado. Ao mesmo tempo que essa presença nos 

remete ao próprio contexto do enredo, da situação de João, empregado da repartição. 

Continuando o exercício de se pensar os ritmos elaborados na linguagem, podemos perceber 

como essa característica possibilita certa comicidade, resultado porém da própria ação que 

assim se torna risível dada a situação, como em A Família e A Festa na Roça em que é 

leiloado um pão de ló: "O Homem: Tenho três mil-réis pelo pão-de-ló. Três mil- réis, três mil-

réis! Não há quem mais dê? Três mil - réis, três mil - réis pelo pão-de-ló. Três mil-réis! Três 

mil-réis!"(PENA, 2007. p.129). 

 

 

1.4 Clima Histórico (Stimmung). 

A presença é capaz de transpor a substância das coisas. A emergência de se constatar a 

subjetividade de um tempo fez com que se produzisse mais efeitos para que se pudesse 

materializar essas peculiaridades de um ambiente específico criando empatia, interação, 

dando consistência e forma física àquilo que se compreende em um universo único, que faz 

com que indivíduos se reconheçam com a mesma identidade. Ter contato com determinada 

obra implica sentir uma dimensão específica, ou o clima-histórico no qual influenciou o 

sujeito em sua produção, tanto quanto a presença que nela é elaborada é capaz de transpor o 

clima de determinado tempo e espaço: o Stimmung, palavra do alemão de difícil tradução, que 

pode ser entendida como uma atmosfera específica.  
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Clima histórico é uma categoria também trabalhada por Hans Ulrich Gumbrecht. O 

autor faz um apelo para que, quando tivermos contato com determinado objeto, pudéssemos 

observar esse stimmung. Isso dentro de sua concepção de algo que emerge como substrato da 

experiência histórica capaz de produzir uma atmosfera específica. De maneira também física 

entendemos que esse clima é transposto para as obras teatrais, sendo refletido no ritmo das 

falas, nos tons, ou de maneira mais sutil nas emoções que de alguma forma carregam. 

Se, por um lado as comédias de Martins Pena elaboram espécie de presença, por ser 

uma coisa no mundo, elas também transmitem em sua linguagem uma materialidade que é 

inerente às agitações de seu próprio tempo, absorvem parte de seu clima-histórico. Elas são o 

resultado de uma atmosfera que é muitas vezes sentimental, reflexo de mudanças e fenômenos 

temporais. Acreditamos que isso se dá à medida que, ao elaborar a presença, ela se envolve, 

de maneira quase inconsciente por uma determinada atmosfera, deixando de alguma forma 

que ela afete e envolva seu espectador. Uma espécie de orientador do sujeito em suas ações 

mesmo de forma inconsciente. Algumas peças são capazes de transportar a dimensão de 

determinado clima. Ou ainda, por outro lado dentro da própria construção da peça, são 

capazes de que o clima seja o mesmo do próprio contexto cultural e histórico a que se 

relacionam. 

Dada a necessidade de unificação da nação, engajamento necessário para constituição 

do estado brasileiro, Martins Pena traz alguns elementos da cultura popular para constituição 

do clima de suas peças, criando certa ambiência em que os diversos sujeitos históricos do 

Brasil pudessem interagir dentro de um mesmo enredo. Como é o caso de O Judas e O 

Sábado de Aleluia, peça de um único ato de 1844. Nela muito mais do que uma narrativa, ou 

um enredo, a ocasião torna-se elemento central, o sábado de aleluia, data comemorativa na 

cultura popular brasileira, festividade religiosa ocorrida durante a Semana Santa. Festa 

tradicional em que ocorre a malhação de Judas, o discípulo traidor de Cristo. Vilma Arêas, 

sobre o processo de teatralização dessa peça, aponta "o protagonista é o próprio boneco, 

enlaçando-se a perseguição de Faustino com a caça ao Judas do final." (ARÊAS, 1987. 

p.186). Sobre a maneira com que o dramaturgo articula as ações, a autora faz análise 

importante que nos chama a atenção sobre a elaboração de presença e do clima dentro do 

enredo: 

 

Resta-nos acrescentar que é a própria festa popular da queimação do Judas, com seu 

tribunal e seu testamento
24

, que fornece à peça o modelo da distribuição final da 

                                                           
24

 Apud. ÁTICO, Villas - Boas da Mota, Queimação do Judas. MEC, FUNARTE, Instituto Nacional do Folclore 

(1981). 
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justiça, invertendo os papéis de perseguidores e perseguidos do início. Passando de 

réu a juiz, Faustino põe o Capitão em seu devido lugar (não passa de um "boneco de 

louça"), casa a namoradeira com o velho, livra-se da Guarda Nacional e faz par com 

a sincera Chiquinha. Resumindo, podemos dizer que a farsa, a pantomima em última 

análise, rejeita um tipo consensual de mimesis, instala-se na materialidade do teatro, 

acabando por apontar, aí sim, como fingimento no mau sentido (mau "teatro") o 

desempenho dos papéis sociais e a falsidade de suas relações. (ARÊAS, 1987. 

p.190) 

 

Os personagens da peça são tipos sociais brasileiros. Faustiniano é empregado público, 

que é perseguido no início da peça por Ambrosio, membro da guarda nacional. Martins Pena 

utiliza de recursos teatrais para não apenas elaborar a presença desses tipos mas a interação 

desses tipos. Elaborando por esse modo um espetáculo teatral no qual o autor não obedece 

simplesmente à ordem das coisas do mundo social mas sim recurso da comédia ele inverter a 

lógica real possibilitando assim que a sensação se torne mais potente no espectador. Isso 

porém só é possível porque em um primeiro momento há um reconhecimento da realidade, 

principalmente pelo clima da festa popular presente no enredo. Por esse modo, podemos 

perceber que a presença dessas instituições é também posta de maneira que ela possa ser 

sentida em vários aspectos, a guarda nacional e o empregado interagem durante o enredo de 

maneira um tanto quanto contrária à regra, porém o clima de divergência é materializado 

durante suas ações. 

Compreendemos a ironia, a sátira, categorias presentes em quase todas suas peças, 

frutos de uma atmosfera de dúvida, de ansiedade, e algumas vezes até mesmo de ceticismo, 

dadas as mudanças que aconteciam de maneiras intensas e rápidas e que por falta de 

prognóstico para se orientarem criavam tais emoções. Movimentando muitas vezes estruturas 

sociais permanentes na sociedade de maneira não tão satisfatória para os diferentes 

personagens políticos em disputa no período. Ao mesmo tempo que essas estratégias eram 

fruto desse clima, elas também seriam capazes de intensificá-lo. Em O Sertanejo na Corte, 

peça escrita provavelmente em 1833 ou 1837, e cujo manuscrito se encontra incompleto, a 

fala de Pereira, personagem negociante da corte, transmite um pouco deste sentimento: 

 

PEREIRA (só) 

E que tal o quadrúpede! Chamar seges casinhas e piano bicho! Há ainda muita 

estupidez! O que não vai por estes vastíssimos serões que cobrem grande parte do 

Brasil! Não admira que este pense que o piano é um bicho, quando outros crêem em 

reino encantado de João Antônio em Pernambuco. Enquanto instituições sábias não 

amelhorarem (sic) a educação de grande parte dos brasileiros, os ambiciosos terão 

sempre onde se apoiar. Senão, diga-o o Rio Grande, diga-o a Bahia! Desgraçada da 

nação cujos povos vivem na mais crassa e estúpida ignorância! (chamando). Ó Inês, 

Inês? (PENA, 2007. p.65). 
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Podemos ainda compreender, dado que no enredo da peça, Pereira é a representação 

de um pensamento da corte, o contraste de ideias desalinhadas no todo do Brasil. Mas, para 

além disto a fala demonstra um anseio e uma necessidade expressa em um sentimento 

engajado de revolta por parte daquele que deseja que o país não permaneça na ignorância. 

Fala que antes de mais nada revela insatisfação com um suposto atraso do restante do país em 

relação ao centro, ao progresso presente na consciência dos que habitam a corte e partilham 

de hábitos culturais elevados.  

Ao observarmos o interior no qual Martins Pena tem a criação de suas peças, vemos 

que os diversos movimentos que sucederam após a Independência Brasileira trouxeram 

determinado sentimento em comum para a primeira geração de românticos brasileiros, o que 

gerou determinada atmosfera específica de desconfiança e melancolia, horizonte no qual 

constitui este clima histórico na década de 30 no Brasil:  

 

(...) multiplica-se, ao longo dos anos 30, no Império do Brasil, discursos 

melancólicos  determinados por sentimentos como a cautela, a gravidade, o medo, o 

pessimismo e a desesperança, e, no limite, o desespero,  entre eles as poesias de 

Gonçalves de Magalhães e boa parte dos textos produzidos no interior do primeiro 

Romantismo, ou seja, escritos por Torres Homem, Araujo Porto Alegre, Pereira da 

Silva, entre outros, e, também, por homens mais diretamente ligados ao Estado, 

protagonistas do chamado Regresso Conservador, entre eles Bernardo Pereira de 

Vasconcelos e o Visconde do Uruguai."( RANGEL,2014. p.58) 

 

O exemplo caracteriza esse horizonte no qual Martins Pena exerce sua produção 

teatral
25

 e que impulsionou os homens de sua geração que mais tarde, tentando barrar a 

aceleração do tempo, formaram um movimento conservador. 

Esse clima guia a experiência dos chamados primeiros românticos no Império do 

Brasil, por um lado, influenciando-os e, por outro, de maneira que eles iam também os 

potencializando a partir do momento que fortaleciam essa atmosfera com seus artefatos 

artísticos. No próximo capítulo veremos mais a fundo como se dá a constituição desse clima. 

É necessário refletirmos a posição de Martins Pena frente a esses acontecimentos e como ele é 

tocado por esse clima, ou mesmo o movimenta e intensifica. Sua primeira peça O Juiz de Paz 

na Roça, escrita em 1837, deixa aberta a sua posição frente a disputa entre liberais e 

conservadores em relação a criação dos juizados. A que fim foi utilizada a sátira nessa peça? 

Como a cena teatral se movimentou nesse clima específico? 

                                                           
25

 Para uma maior compreensão da constituição do clima histórico por parte dos primeiros românticos ver:  

RANGEL, Marcelo. Romantismo, Sattelzeit, melancolia e “clima histórico” (Stimmung). Revista 

Expedições: Teoria da História & Historiografia V. 5, N.2, Julho-Dezembro de 2014. 
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CAPÍTULO 2 

A TRAGÉDIA E A COMÉDIA  

COMO DUAS FACES DA MESMA MOEDA 

 – a melancolia oitocentista na formação da identidade nacional 

 

 

A compaixão pelo poeta perseguido. O riso satírico provocado por um personagem de 

evidente papel social público: o juiz. Temor e medo; riso e divertimento. O nascimento do 

"teatro nacional"- de acordo com grande parte de nossa historiografia teatral- ocorre sobre o 

contraste: uma tragédia e uma comédia. É dentro dessa perspectiva que nosso sujeito se põe 

dentro do cenário da História do Teatro Brasileiro. De um lado, Gonçalves de Magalhães, 

responsável por ―dar consciência e impulso orientador a uma aspiração íntima do país‖ 

(MAGALDI, 1962, p. 15), do outro, a comédia de Martins Pena. Mas, como se deu a 

formação desse horizonte no qual o dramaturgo fluminense se insere? Quais projetos 

constituídos pelas demandas impostas após a Independência brasileira o influenciariam? Tal 

questão não é possível de ser examinada senão à luz da observação da constituição do próprio 

clima histórico em que ele se insere e compõe.  

António José, ou O Poeta e a Inquisição (1839) de Gonçalves de Magalhães e O Juiz 

de Paz na Roça (1838) de Martins Pena são as peças que ajudarão a compreender os usos de 

gêneros historicamente opostos, mas que, aqui, se movem e potencializam um mesmo clima 

histórico, ao mesmo tempo que, sendo motivadas por ele, e de certa forma ajudam a perpetuá-

lo. O que, a um só tempo, também nos serve de caracterização para o horizonte histórico em 

que nosso objeto, as obras de Martins Pena, surge. A aproximação dessas peças torna-se 

relevante aqui, pois a estreia delas constitui um marco na Historiografia Teatral Brasileira, 

uma vez que são enaltecidas como percussoras de um teatro tipicamente nacional em seu 

conteúdo e responsáveis pela inauguração de uma dramaturgia moderna no Brasil. Gonçalves 

de Magalhães traz com sua peça ―novidade na declamação e reforma da arte dramática‖ 

(PRADO, 2008, p. 44). Peças que se constituem de gêneros historicamente bem demarcados 

por toda uma tradição interpretativa desde a poética de Aristóteles, mas aqui se apresentam 
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como advindas do mesmo horizonte histórico; tendo suas estreias no então Teatro 

Constitucional Fluminense, em 1838
26

. 

A questão que se revela, em um primeiro momento, é que os gêneros teatrais nelas 

utilizados são usados para responder a demandas temporais. Esses autores, cada qual a seu 

modo, participaram de seu clima histórico criando em suas obras efeitos como o riso e o 

sofrimento. Mesmo a despeito das diferenças relativas ao gênero e de uma tradição que tende 

a inferiorizar a comédia, ocorre que o clima histórico aproxima os dois de modo que eles 

parecem revelar semelhanças no que tange à melancolia em ambos presente e, ainda, aos seus 

usos no teatro em busca da constituição de um sentimento nacional. A hipótese desenvolvida 

é a de que essas peças têm suas construções artísticas influenciadas pela crise provocada pelo 

distanciamento em relação ao passado, ou ao que Koselleck (2006) chama de ―espaço de 

experiência‖, ou, ainda, quanto ao que podemos chamar de uma ―orientação quase 

automática‖. Dá-se o esvaziamento de sentindo da Historia Magistrae Vitae seguida da falta 

de prognóstico provocada pelos novos acontecimentos – no caso do Brasil, pela 

Independência, a partir da qual era preciso organizar as novas estruturas burocráticas e 

sociais, que se constituíam como novos horizontes de expectativas em aberto. Elas são 

influenciadas pela consciência de que o futuro estava aberto a mudanças e o homem era 

responsável por elas. O passado para boa parte dos brasileiros não era mais o mesmo do de 

Portugal; era tão necessário ir em busca desse passado tanto quanto de reformular o presente. 

Diante disso, as peças podem ser entendidas dentro de um projeto de conjecturas 

sociais e políticas, como nos mostra a peça de Gonçalves de Magalhães, que é, a um só 

tempo, uma tragédia fundada nos princípios de Schiller de uma educação estética do homem, 

como também se baseia em um engajamento em direção a um aperfeiçoamento moral através 

da arte. O filósofo Friedrich Schiller escreve suas cartas sobre A Educação Estética do 

Homem (1793)
27

, acreditando que a Europa deveria ser regenerada e preparada para a 

Liberdade. Destina suas cartas ao Príncipe de Augustenburg declarando suas investigações 

sobre a arte e o belo, influenciadas por Kant e sua crítica ao juízo que propõe a conciliação 

entre os mundos natural e racional. Para Schiller, a estética do belo deve permitir ao homem o 

equilíbrio a partir de um impulso lúdico, harmonizando assim razão e emoção, o reino da 

moralidade com o reino natural. Dessa forma, através da experiência estética, o homem era 

capaz de educar sua moral. 
                                                           
26

 Data de sua inauguração com o nome ―Real Teatro São João‖, em 1831, o Teatro Constitucional Fluminense, 

na maioridade de D. Pedro II, torna-se ―Teatro São Pedro de Alcântara‖.  
27

 SCHILLER, Friedrich. A Educação Estética do Homem; Numa Série de Cartas. São Paulo, ed. Iluminuras, 

4ªed., 2002, trad. Roberto Schwarz e Márcio Suzuki. 
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Por outro lado, vemos ainda a comédia nos proporcionar, muito pelo que seu conteúdo 

revela, certa melancolia provocada pelas desilusões dessa monarquia que não correspondeu à 

boa parte das expectativas e dos ideais franceses, que foram propagados pela Revolução 

Francesa. O que talvez possa estar relacionado às próprias críticas que a peça O Juiz de Paz 

na Roça constrói: riso que revela espécie de inquietação, de ceticismo para com o presente. 

Mas para além disto, riso e ceticismo permitem descongelamento do que aparenta comum. Ir, 

nunca é um ato que permite deixar as coisas em seu estado natural. Acreditamos que a peça é 

capaz de, a partir do momento em que permite o riso, criar determinado distanciamento, 

permitindo assim a crítica a determinados temas. 

O teatro desses autores buscou um fim catártico, uma vez que traz a capacidade de 

fazer experimentar. Isso ocorreu devido às circunstâncias em que foram elaboradas as peças e 

à necessidade de envolver o espectador. As produções foram capaz de ampliar a sensibilidade 

a respeito de seu conteúdo, isso se deu para que, assim, o público pudesse se abrir a uma 

determinada vivência em que fosse permitido repensar o mundo em que vivia. Por esse modo, 

as estratégias estéticas de suas peças possibilitariam parte da elaboração das expectativas 

abertas para o futuro. O projeto dessas peças, assim, pode ser entendido como a elaboração de 

um projeto-estético voltado ao despertar de certas emoções em prol de cativar o sentimento de 

nacionalidade. 

Por esse modo, se o ano de 1838 destaca-se na Historiografia Teatral, isso se deve 

também ao fato da escolha de Gonçalves de Magalhães e Martins Pena pela busca do uso de 

uma dramaturgia expressiva e natural, abandonando o modo declamatório na fala dos atores, 

de modo a se adaptarem às novas formas de interpretação. Segundo Décio de Almeida Prado 

(2008), Gonçalves de Magalhães: 

 

[...] teria trazido da França, onde passara alguns anos e vira muitos espetáculos, o 

estilo romântico de representar, arrojado, de grande ação corporal (chamado 

―acionado‖), feito de explosões físicas e emocionais, melodramático se comparado 

ao cadenciado desempenho clássico, que, para sugerir nobreza, media gestos e 

palavras. (PRADO, 2008, p. 44) 

 

Esse fato se revela um divisor de águas para as práticas teatrais do período que 

seguiriam dali adiante. Mas, outro fator chama atenção em tal recorte: que em nossa tradição 

tem-se um teatro introdutor de novas formas de interpretação com conteúdo considerado 

nacional, ocorrendo com o uso de gêneros teatrais historicamente opostos, a tragédia e a 

comédia. Este marco, que as duas obras representam, revela também contrastes na escolha de 

tais gêneros pelos autores. 
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Supostamente nascidas do mesmo culto dionisíaco
28

, Tragédia e Comédia são 

sentenciadas em A Poética de Aristóteles, referência essa primordial para as práticas teatrais 

ao longo de toda tradição. Obedecendo às regras da mimesis, os dois gêneros apresentam 

diferenças: a tragédia ―imita‖ homens melhores do que realmente são, já a comédia reflete o 

mediano, o grosseiro, o banal e o ordinário, imitando os homens piores do que são. Definição 

que está ligada também à elevada e à baixa índole; no sentido grego clássico, homens de 

elevada índole são os heróis tal como os personagens de Homero, e os de baixa índole são 

aqueles que pertencem à multidão. O que permite uma interpretação desses gêneros de 

maneira destoante: a tragédia permaneceu ao longo dos séculos no alto, revelando o que é 

profundo, já a comédia, no baixo, representando o superficial. Trágico e cômico têm suas 

diferenças delineadas por quem deve realizar as atuações. Como consta em A Poética, devem 

elas ser executadas pelo ator cômico ou pelo ator trágico
29

. 

Já para os Modernos a tragédia deve motivar o Homem, deve ele buscar determinação 

sobre a condição imposta pela natureza. Gonçalves de Magalhães opta por um gênero que 

sempre esteve em um lugar privilegiado, em que eleva o homem grego ao colocá-lo de frente 

com a aceitação de sua condição humana, passa assim a ser capaz de conviver com as 

condições impostas pela natureza, mesmo a dor e a derrota causadas por uma falha humana de 

percepção do mundo. Para Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia (1992), com ajuda de 

Apolo (o Deus como forma que ilumina a arte), Tragédia seria a ―domesticação artística do 

horrível‖, enquanto a comédia seria uma ―descarga da náusea do absurdo‖ (NIETZSCHE, 

1992, p. 56), tal característica se dá, pois o filósofo vê uma tendência dos gregos de 

transportarem com naturalidade para formas artística dores e absurdos, especificando, assim, 

para os dois gêneros uma espécie de fim catártico. 

                                                           
28

 Dos ditirambos, a tragédia teria se originado em honra a Dionísio, já a comédia, nos cantos fálicos, segundo 

nos conta o próprio Aristóteles em sua Poética. 
29

 O que se observa, portanto, é o pouco espaço que Aristóteles destina, em A Poética, para a comédia, 

dificultando a possibilidade de maiores definições para esse gênero além da oposição feita em relação à tragédia. 

O fato de em A Poética haver pouca referência ao gênero da Comédia foi um dos motivos pelos quais toda 

tradição interpretativa relegasse esta a um lugar inferior. Todavia, é preciso mencionar a possibilidade de que 

Aristóteles teria escrito outro livro dedicado inteiramente à comédia, por esse modo, não se pode considerar um 

suposto ―rebaixamento‖ do gênero por parte do filósofo. Historicamente, temos como fato a inferiorização da 

comédia como algo que se perpetua na recepção francesa que a crítica faria da teoria dos gêneros. Autores como 

Boileau, em seu tratado poético Do Sublime, atribuído ao grego Longino (213-273), abordando a teoria do 

sublime definido como a capacidade de elevar um dom natural a uma espécie de grandeza inata, efeito esse em 

que a alma se eleva. Nele o riso revela a paixão do prazer e, em uma hierarquia do sublime, o ―prazeroso‖ se 

encontra em um lugar inferior. Ainda no mesmo ano, Boileau publica o Art Poétique, inspirado pelo tratado de 

Longino. É nela que é declarado o repúdio ao cômico e ao baixo cômico, sendo alvo de críticas até mesmo 

Molière, que, para Boileau, deveria ser menos ―amigo do povo‖. O autor deixa assim lições sobre os limites da 

comicidade, e a Comédia Nova de Menandro é tomada como modelo em que o sutil deve estar no lugar do 

grosseiro e cuja estrutura está voltada para conflitos familiares e para a vida privada.  
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Como vemos com Aristóteles em A Poética, historicamente ocorre um contraste entre 

ambos os gêneros. No Brasil, nossos autores, ao transpô-los para a realidade local, o fizeram 

em um sentido de corresponder às demandas de seu próprio tempo. A distinção se faz clara: 

Gonçalves de Magalhães constrói para os palcos o imponente poeta-herói António José, e 

Martins Pena, O Juiz de Paz, com características corruptas e posicionamentos desonestos. 

Remontando a tradições clássicas para a escolha de seus gêneros, Gonçalves de Magalhães e 

Martins Pena condicionam seu conteúdo a questões nacionais. Mas o que se pergunta é: por 

que tais questões levariam a escolha de tais gêneros? Para entrarmos nesse debate, antes 

recorreremos a alguns fatos que antecederam a estreia de ambas as peças, buscando, assim, 

compreender o amplo debate em torno dos movimentos que influenciariam as produções 

teatrais do período no Brasil. Um breve panorama das ideias que circulavam se faz necessário 

para observar como no Brasil se deram as modificações em torno dos gêneros, seus usos, 

atribuições e apropriações. Torna-se necessário vermos dentro de qual ambiente, figurado em 

uma disputa de ideias, esses gêneros historicamente opostos por toda uma tradição vêm à 

tona. 

 

 

2.1 Debates literários e teatrais em disputa 

Martins Pena lança a comédia em um momento em que o clima de dúvida a respeito 

do futuro, após a Independência, intensificado pela abdicação de D. Pedro I, criou uma 

atmosfera movimentada em que várias vozes vieram se manifestar em prol da influência que 

suas ideias poderiam exercer para o futuro da nação. Passados alguns anos após a 

Independência, o empenho para a construção de repertórios culturais nacionais é 

compromisso de primeira ordem. Dado muitas vezes ao entrecruzamento de ideias vindas de 

intelectuais formados na Europa, o trânsito intelectual aqui se moveu em um repertório que 

era influenciado por questões nacionalistas e posições políticas. Todavia, a questão colocada 

era qual modelo artístico deveria ser difundido. Sabe-se que, desde o Império-Luso Brasileiro, 

muitos tiveram sua formação na Europa, assimilando assim um amplo repertório artístico. A 

Independência significou, nas décadas seguintes, um divisor de águas entre portugueses e 

brasileiros, tendo em vista o impacto de ideias românticas que floresciam na Europa e que 

certamente influenciariam aqueles que pretendiam uma ruptura radical com Portugal em 

busca de uma nacionalidade própria ou mesmo aos mais conservadores, que não viam essa 

possibilidade. O fato é que tal processo se deu por vias não tão opostas e radicais. 
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O debate é acirrado quando, em 1833, Francisco Bernardino Ribeiro, Justiniano José 

da Rocha e Antônio Augusto de Queiroga, membros da Faculdade de Direito do Largo de São 

Francisco, vêm publicar o primeiro número da Revista da Sociedade Filomática
30

. Os autores 

o escrevem movidos pelo desejo de difundir ideias científicas e culturais. Pode-se entender 

que seu projeto consistia em:  

 

[...] unir conhecimentos para o bem comum, tal como o das outras sociedades 

filomáticas de largo curso na Europa, nossos acadêmicos decidiram aliar o 

entusiasmo que sentiam com a Independência política, ao desejo de promover o 

desenvolvimento cultural do Brasil, colocando nosso país em condições de absorver 

o que se passava em núcleos mais desenvolvidos, propondo sugestões e 

desenvolvendo ideias cientificas e literárias. (PASSOS, 1989, p. 68) 

 

A revista, com o intuito de ampliar o debate intelectual no país, se tornava, assim, uma 

das primeiras referências à crítica literária e teatral em solo brasileiro, ao publicar seu Ensaio 

sobre a Tragédia, que fora escrito no ano anterior, em 1832. Observa-se nele uma absorção de 

parte do debate na Europa em torno dos defensores do modelo clássico em reação ao 

polêmico prefácio de Cromwell de Victor Hugo, publicado na França em 1827
31

. Tal posição 

demonstra claramente a tendência para os jovens acadêmicos brasileiros para o gênero da 

tragédia, elegendo-a como forma dramatúrgica mais próxima da perfeição e a estudando 

desde suas origens. Contudo, os mesmos adotam uma visão etnocêntrica, permeada de juízos 

de valor a respeito dos costumes da Grécia antiga com intuito de vangloriar a maneira dos 

modernos lidarem com a arte, tal como a tragédia executada pelos franceses:  

 

Quem diria vendo seus primeiros rudes ensaios, que ela chegaria ao ponto de 

elevação, que a contemplamos nos séculos posteriores? Quem suporia que essa 

reunião de homens grosseiros, que nas festas de Baco entoavam hinos a Deus das 

vindimas, que formavam coréias depois do canto, que davam prêmio, ao mais hábil 

dos cantores um mísero cabrito, daria a primeira idéia dessa arte divina, que em 

todas as nações, e em todos os tempos tem sido o princípio dos continuados gozos, 

que o teatro tem excitado? Quem se persuadirá, de que Téspis com o rosto tinto de 

fezes, conduzindo pelas povoações um carro onde um ator em frase chula contava 

algumas ações heróicas dos deuses e grandes homens da Grécia, foi o primeiro a 

marchar na íngreme vereda, que depois aplanaram e semearam de flores recendentes 

os Sófocles, Os Eurípides, os Rancine e os Voltaire? Pois tais foram os começos da 

tragédia; nós imos [sic] percorrer as épocas de seu nascimento, e de seus progressos. 

(RIBEIRO, 2001, p. 292) 

 

                                                           
30

 A revista foi composta de apenas seis números, entre julho e dezembro de 1833. 
31

 Ressaltamos aqui, conforme menção de Jean Jacques Roubine (2003): ―(...) o famoso prefácio de Cromwell é 

um retumbante manifesto por uma nova dramaturgia. E o realismo deve ser sua pedra angular‖, ainda Victor 

Hugo afirma a soberania do criador em face de qualquer dogmatismo, defendendo, assim, a arte contra qualquer 

despotismo ou sistema. ―Hugo fará da antítese invenção-imitação uma categoria capital de sua teoria. A 

imitação, afirma, é o ‗flagelo das artes‘. Deve absolutamente ser proscrita. E, lógico, Hugo adverte o romântico 

que pensa em imitar... um outro romântico. Ao agir assim trairia sua própria causa, ou revelaria que não 

compreendeu nada!‖ (ROUBINE, 2003, p. 93) 
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A predisposição para defesa do gênero revelava nos editores da revista uma tendência 

bastante conservadora, bem como um rígido esforço para difusão da escola clássica no país e 

certa predileção para a cultura francesa: ―os inconvenientes que notamos no teatro espanhol e 

inglês não se encontram no francês‖ (RIBEIRO, 2001, p. 294). É lá que, em meados do século 

XVII, a Aristocracia Francesa elege o chamado neoclassicismo para sustentar o teatro, sendo 

usado como importante convenção social da corte. Devia ele ser pautado em um caráter 

sereno das manifestações estéticas, advindo de uma interpretação ortodoxa da poética de 

Aristóteles; o rigor na criatividade dentro das normas estabelecidas que conduziria a 

perfeição, a exuberância da linguagem, os valores universais acima dos particulares e a defesa 

das regras das três unidades, tendências essas rigorosamente executadas pelos franceses, 

considerados mestres para os escritores da Revista Filomática:  

 

Em uma palavra em vossos dramas pensai como Corneille, escrevei como Rancine, 

movei como Voltaire! Com estas regras, com estes exemplos o teatro brasileiro 

surgirá com glória, e merecerá ser contado no número daqueles que podem servir de 

modelo. (RIBEIRO, 2001, p. 316) 

 

Desse modo, ―o gênio original de Shakespeare‖, defendido pelos românticos, ou, 

ainda, a tentativa progressista de Diderot sobre renovação de um teatro que correspondesse 

aos anseios de uma nascente classe na Europa que rompiam com as regras, era extremamente 

repudiado. Considerando extravagante qualquer tentativa de uma liberdade do gênio, os 

acadêmicos brasileiros – uma vez que associaram a produção teatral à essência cultural de 

cada nação – condenam os alemães como sendo os principais difusores de um ―teatro 

monstruoso‖ (ibidem, p. 298). Para eles, as ideias de Schlegel, Lessing e Goethe 

representavam o contrário de um bom gosto. Vemos assim uma rigidez nas considerações 

sobre gênero e suas regras ser defendida pela crítica nascente. Tal tendência de se libertar das 

regras era interpretada com uma incapacidade de obedecê-las. Ao falarem do Teatro 

Português, os autores não veem nele muitas qualidades, mas lamentam a impossibilidade de 

ler as tragédias de Almeida Garret. O ensaio bastante interessado com a produção teatral de 

cada país busca um modelo que fosse essencialmente espelhado na tradição das nações 

europeias, por isso a defesa intensa da tragédia tal como elaborada na França por Corneille e 

por outros homens de sua geração. 

Com seu conteúdo preocupado em difundir um modelo estético para o teatro 

brasileiro, o ensaio da Revista Filomática se mostra fundamental para percebemos a influência 

do classicismo nessa primeira geração de intelectuais após a Independência, bem como a 

assimilação dos movimentos artísticos no Brasil no período em que Martins Pena escreve sua 
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primeira peça, O Juiz de Paz na Roça. Tendências críticas que, como veremos, se opõem 

bastante aos artifícios do gênero teatral que Martins Pena executa em sua estreia, a comédia 

com elementos da farsa. Fatos aqui explícitos que também nos ajudam a constituir o horizonte 

histórico em que nosso dramaturgo Martins Pena tem suas experiências teatrais.  

A influência dos escritores do Ensaio sobre a tragédia é apontada por João Roberto 

Faria (2001). Segundo ele é com Justiniano José da Rocha que nasce a crítica teatral 

brasileira. Ele pretendia inaugurar uma atividade nova no país, defendendo a ideia de que as 

peças teatrais deveriam ter um espaço de crítica nos jornais. Em publicações presentes no 

jornal O Chronista, ele enfatiza tal opinião e lamenta que apenas O Jornal do Commércio 

possibilitava esse espaço voltado para a crítica teatral. 

Por vias diferentes à construção de artefatos civilizatórios para o Brasil, seja nas visões 

dos gêneros literários e teatrais, eis que em 1836 a Nitheroy, Revista Brasiliense publica 

também um ensaio preocupado com os rumos da Literatura (e nisso, pode-se pensar nas artes 

de um modo geral). Escrito por Gonçalves de Magalhães durante sua estadia em Paris, Ensaio 

Sobre a história da Literatura no Brasil reflete anseios românticos, e nele se pretende lançar 

sementes para a constituição de uma História da Literatura Brasileira. Partimos da 

compreensão de que Gonçalves de Magalhães entende a Literatura como artefato que também 

inclui produções teatrais. 

O engajamento por uma História da Literatura era fruto um desejo de buscar as raízes 

históricas do Brasil, já que cada nação era digna de uma literatura fruto, essencialmente, do 

que há de mais peculiar em cada nação: ―Cada povo tem sua literatura, como cada homem o 

seu caráter, cada árvore o seu fruto‖ (MAGALHÃES, 1836, p. 03). Porém, de modo diferente 

dos editores do Ensaio sobre a Tragédia, o que se defendia na Nitheroy, Revista Brasiliense 

era uma literatura própria ao Brasil, sem se basear em modelos, buscando, assim, sua própria 

identidade nacional: ―o que dá realce e nomeada a alguns dos nossos poetas não é certamente 

o uso destas ficções; mas sim outro gênero de belezas naturais, não colhidas nos livros, mas 

que só a pátria lhes inspirara.‖ (MAGALHÃES, 1836, p. 12). Um dos pontos que Magalhães 

carregara nas décadas seguintes em sua construção artísticas é o empenho em ver essas raízes 

nos povos indígenas: 

 

Que precioso monumento para nós não fora desses povos incultos que quase têm 

desaparecido da superfície da terra, sendo tão amigos da liberdade que, para evitar o 

cativeiro caíam, de preferência, debaixo dos arcabuzes dos portugueses que 

tentavam submetê-los ao seu jugo tirânico! Talvez tivessem eles de influir na atual 

poesia brasileira como os cânticos dos bardos influíram na poesia do norte da 

Europa, harmonizando seus melancólicos acentos com a sublime gravidade do 

cristianismo.‖ (MAGALHÃES, 1836. p.10) 
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Importante observar o caráter revolucionário que o ensaio publicado na Nitheroy, 

Revista Brasiliense expressava ao enfatizar a separação da cultura de Portugal, apontando 

como início desse processo o ano de 1808, quando o Brasil se eleva à condição de Reino 

Unido. Para Magalhães, a literatura do Brasil se inicia ali: ―De duas distintas partes consta a 

História do Brasil, compreendendo a primeira os séculos XVI, XVII e XVIII; a segunda o 

curto espaço que de 1808 até os dias de hoje decorre.‖ (MAGALHÃES, 1836, p. 14). Outro 

aspecto fundamental nessa busca da identidade é a palavra ―Pátria‖, sendo aqui também 

utilizada para fins de orientação do que deveria se construir dali adiante no país: 

 

(...) uma só idéia absorve todos os pensamentos, uma nova idéia até ali 

desconhecida, é a ideia da pátria, ela domina tudo, tudo se faz por ela ou em seu 

nome. Independência, liberdade, instituições sociais, reformas, política enfim, tais 

são os objetos que atraem a atenção de todos e os únicos que ao povo interessam. 

(MAGALHÃES, 1836, p. 15) 

 

O projeto se baseia na busca daquilo que seria essencialmente nacional. A História da 

Literatura, que aqui é reivindicada, é aquela que expressa os mais íntimos traços da Pátria. 

Embora não chegue a defender qualquer gênero literário ou teatral, o ensaio é considerado um 

manifesto romântico por esse conteúdo nacionalista que defende. 

É justamente essa peculiaridade que podemos notar com os Românticos. Mesmo o 

prefácio de Cromwel de Victor Hugo o autor não chega a eleger um gênero exclusivo que 

represente o movimento:  

 

Se tivéssemos o direito de dizer qual poderia ser, em nosso gosto, o estilo do drama, 

queríamos um verso livre, franco, leal, que ousasse tudo dizer, sem hipocrisia, tudo 

exprimir sem rebuscamento e passasse com um movimento natural da comédia à 

tragédia, do sublime ao grotesco, alternadamente positivo e poético, ao mesmo 

tempo artístico e inspirado, profundo e repentino, amplo e verdadeiro. (HUGO, 

2002, p. 77). 

 

Para ele, a peça quando elaborada deveria se voltar para um modelo que melhor 

correspondesse às demandas particulares de seu tempo, em busca da compatibilidade entre o 

público e a obra. 

Os dois ensaios que aqui apresentamos têm posições bastante antagônicas para o 

caminho que as artes deveriam se organizar; o Ensaio sobre a Tragédia se mostra 

extremamente "conservador" para com as novas tendências estéticas em voga na Europa, já o 

Ensaio da História da Literatura, ao revogar a busca da nacionalidade, se mostra empenhado 

em um projeto amplo de consolidação da Independência, em que o campo das artes deveria a 

ele corresponder. Ao falarmos da Revista Filomática e da Nitheroy, Revista Brasiliense, 

procuramos marcar, de um lado, um contexto bastante retrógrado em relação às tendências 
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progressistas do período e, de outro, essas tendências progressistas sendo absorvidas com 

mais intensidade. Contrastes e expressões de tendências artísticas que se orientavam sobre 

uma necessidade de um norte nacional. O que veremos com António José, ou O Poeta e a 

Inquisição, de maneira ainda mais radical e adversa a tais debates com as comédias de 

Martins Pena. 

Fato curioso, no entanto, é que Gonçalves de Magalhães, embora tenha inaugurado a 

Nitheroy, Revista Brasiliense alguns anos antes, em 1836, faz a opção pela escrita de uma 

tragédia. Ainda que, muitas vezes, na Historiografia Teatral Brasileira esse gênero seja 

encontrado como uma ponte de transição entre o Classicismo e o Romantismo, classificado 

até mesmo como drama histórico, veremos adiante que o seu conteúdo se empenha em trazer 

aspectos nacionais, já que António José, o herói protagonista da peça, nascera no Brasil. 

Podemos supor, assim, que a escolha da tragédia se deu intencionalmente, mesmo que 

pareça contraditória para um autor que se mostra favorável ao movimento romântico, que 

surge em um contexto empenhado em romper com a estética rígida dos clássicos
32

. Sugerimos 

a hipótese de que tal fato se deu primeiro pelo seu envolvimento em um projeto de Educação 

Estética do Homem
 
(SCHILER, 2002), tendo em vista sua ligação quando estudava em Paris 

com essas ideias e, ainda, devido à tradição europeia do uso do gênero tragédia. Talvez tenha 

suposto que houvesse maior aceitação no Brasil, o que facilitaria para executar assim um 

projeto de formação da identidade nacional ao atrair maior público para a sua peça. 

 

 

2.2 A busca de uma educação estética: Gonçalves de Magalhães e a tragédia 

nacional 

 

Desejando encetar minha carreira dramática por um objeto nacional, nenhum me 

parece mais capaz de despertar as simpatias e as paixões trágicas: as desgraças de 

um homem de letras, de um poeta. (MAGALHÃES, 1839, p. 15) 

 

Como bem aponta o autor em seu prefácio, António José, ou O Poeta e A Inquisição, 

peça composta por cinco atos, publicada em 1839, um ano depois de encenada em 1838, é a 

primeira de assunto nacional, ou seja, que tratava de personagens brasileiros. Embora essa 

                                                           
32

 Victor Hugo ainda surge em contraposição às formas rígidas em um contexto em que o classicismo francês 

estava sendo imposto de forma radical. Pregava, contudo, a liberdade da forma, uma vez que, ao contrário dos 

classicistas que acreditavam que o gênio era fruto do rigor extremo delas, defendia que o gênio é que deveria 

guiar as formas. (ROUBINE, 2003,  p. 93) 
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seja uma questão um tanto quanto pertinente para o momento em que fora escrita, para Décio 

de Almeida Prado (2006, p.42): 

 

É discutível, no entanto, que o protagonista a peça de Gonçalves de Magalhães seja 

brasileiro. Que António José da Silva (1705-1739), o Judeu por antonomásia, nasceu 

no Rio de Janeiro, não há dúvida. Por esse lado, relativo ao homem, ele pertence de 

fato ao Brasil. Mas toda a sua formação social, assim como toda a sua carreira de 

comediógrafo [...] desenvolveram-se em Portugal, para onde partiu ainda menino.  

 

No período anterior à Independência, eram todos considerados ―Portugueses do 

Brasil‖; nacionalidade não era, portanto, definida por território. Logo, no caso de António 

José que nasceu no Rio de Janeiro, e passou a maior parte de sua vida em Portugal, esse era 

um ―Português do Brasil‖. Contudo, após a Independência, essa discussão fora revigorada 

sendo preciso definir quem era o brasileiro para de fato romper a identidade nacional 

Brasileira da Portuguesa. Tema, portanto, que com afinco os românticos se ocuparam ao 

querer romper definitivamente com a identidade portuguesa. Em António José se tem um 

paradoxo: o autor apresenta aspectos do classicismo ao, por exemplo, optar pela forma da 

tragédia e na despreocupação com a cor local, mas, ao escolher António José, o faz pelo seu 

nascimento ter ocorrido em território brasileiro. E ressaltamos aqui que António José era 

comediógrafo. 

Na peça em questão, o autor se volta a um passado que se liga ainda ao de Portugal, 

mas sem dissocia-lo ao do Brasil, talvez pelo mesmo motivo que almeja uma forma que fosse, 

sobretudo, eclética. Não era, portanto, ainda ligado a um ideário exclusivamente romântico, 

ainda não propagava a ruptura radical que irá ascender mais tarde até mesmo em suas obras. 

Parece-nos que existe algo que atrai Magalhães na essência da tragédia que é o universal. Já 

respondendo aos críticos, que buscariam definir em gênero sua peça, eis que afirma: 

 

Eu não sigo nem o rigor dos clássicos nem o desalinho dos segundos; não vendo 

verdade absoluta em dos sistemas, faço as devidas concessões a ambos; ou antes, 

faço o que entendo, e o que posso. Isto digo eu aos que ao menos têm lido 

Shakespeare e Racine; aos que tomam partido nestas questões hoje em moda em 

literatura dramática. (MAGALHÃES, 1865, p.18) 

 

Reconhecemos nela como fruto, parte de um desejo de história da sociedade nas 

primeiras décadas dos oitocentos. Valdei Lopes de Araujo, ao analisar as influências dos 

regimes de autonomia intelectual do período, ressalta: 

 

Do ponto de vista da sociedade, conhecer a história pátria tornava-se um requisito do 

exercício pleno da cidadania. Os debates nos recém-abertos parlamentos nacionais 

exigiam dos representantes da nação a capacidade de articular o processo histórico 

em defesa de suas agendas. O mercado intelectual europeu, em particular o britânico 

e o francês, vivia um momento de grande demanda por relatos históricos que 
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entretivessem e instruíssem um crescente número de leitores nos assuntos históricos 

das novas nações em surgimento ao redor do mundo. Para o "Homem de Estado", 

para negociantes ou mesmo para o cidadão comum, passou a ser fundamental o 

conhecimento histórico para a tomada de decisão e orientação política, comercial ou 

existencial. (ARAUJO, 2015. p. 375) 

 

Gonçalves de Magalhães escreve a peça em 1837, período em que estudava na França 

e teve contato direto com o movimento romântico. O autor é perspicaz em busca de uma 

escolha que correspondesse às necessidades do contexto brasileiro. Voltando-se ao que ele 

pretende em sua obra como exposto em seu prefácio, o mesmo diz objetivar ―despertar as 

simpatias e as paixões‖ (idem, 1839). Gonçalves de Magalhães em sua estadia na França teve 

contato com as ideias de Schiller (2002), que desenvolve A Educação Estética do Homem, 

sendo permeado por uma espécie de melancolia, devido à ideia de liberdade advinda da 

Revolução Francesa, mas que fora perdida nos anos que a sucederam, graças à repressão e a 

uma onda conservadora que se espraiou pela Europa. A Educação Estética teria essa 

capacidade de orientar o homem, em busca de um ideal de harmonia que equilibrasse razão 

com beleza e liberdade.  

Esses conceitos equilibrados à razão e à beleza seriam, portanto, capazes de trazer o 

homem a um estado natural de liberdade; era necessário, contudo, um estado estético que o 

educasse para essa liberdade. Portanto, era imprescindível levar a experiência do Belo para os 

palcos; através dela, o homem entraria no mundo sensível encontrando saída através do 

sublime. "Pela beleza o homem sensível é conduzido à forma e ao pensamento; pela beleza o 

homem espiritual é reconduzido à matéria e recupera o mundo sensível."(SCHILLER, 2002. 

p. 91). O Belo é entendido como aquilo que encontra o estado de prazer dentro do equilíbrio 

inteiro, ou melhor, a definição de Belo para ele é o que nos remete a algum estado especifico 

reflexo do encontro com a verdade, com a elevação moral. Um caminho para o que para ele é 

de extrema importância: o equílibro entre razão e emoção. "A Beleza, ficou dito, liga dois 

estados que são opostos um ao outro e nunca podem unir-se." (SCHILER, 2002. p 92). O 

estado de determinação passiva e ativa. Só o equilíbrio de ambas levaria á Liberdade 

permitindo assim o estado do sublime. A consciência do estado racional. 

Para Schiller (2002), o sublime é a liberdade sentida graças à condição de elevação 

perante a uma ameaça, como a morte, condição inevitável da vida. No caso da tragédia, ela 

causaria o desejo de buscar autodeterminação para enfrentar sua condição sem temor, 

cativando, assim, um homem moral, aquele que não era movido apenas pelo estado das 

emoções, mas no equilíbrio entre razão e emoção. Desse modo, o homem estaria pronto para 

atuar nas contradições do mundo através do uso da razão, que deve servir como fonte 
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autodeterminadora do homem. Magalhães quer, ao formar seu herói António José, cativar a 

paixão de seus espectadores, moldando sentimentos bons, como compaixão, diante de seu 

destino trágico.  

Gonçalves de Magalhães embora se ocupe da tragédia podemos notar que seu 

personagem António José, que por sinal era pouco conhecido entre os brasileiros, não 

pertence à nobreza. Diferente dos neoclassicistas na França que construíam seus heróis em 

suas peças, totalmente voltados para um fiel espelho das qualidades dos Monarcas. Seu 

enredo escrito em versos bem elaborados tem personagens que se voltam entre religiosos e 

artistas. Frei Gil, aquele que irá decidir sobre o destino de alguns personagens no enredo. 

Mariana jovem atriz que se apaixona pelo dramaturgo António José, e ainda o Conde de 

Ericeira e Lúcia.  

Sua trama se concentra através da perseguição da Inquisição a António José, que 

encontra refúgio na casa de Mariana, porém Frei Gil enciumado, uma vez que é apaixonado 

por Mariana, o obriga a procurar outro refúgio. O poeta dramaturgo encontra-o na casa do 

Conde de Ericeira, onde se disfarça de criado. Frei Gil em uma visita ao Conde encontra uma 

carta com o plano para salvar António José. Fazendo disso um motivo para chantagear 

Mariana, no entanto Frei Gil é rejeitado e por vingança denuncia António José ao Santo 

Oficio. Ao ser preso o dramaturgo, Mariana sofre de um grande abalo e morre. Embora pareça 

uma morte bastante melodramática, era comum a crença de que as pessoas poderiam morrer 

por sustos. Por fim António José segue seu destino trágico: 

 

ANTÓNIO JOSÉ – Oh! felizmente!... Vou saudar o meu dia derradeiro. De cima da 

fogueira... A dor da morte Não me fará tremer... Neste momento Sinto todo o vigor 

da mocidade Girar em minhas veias... Deus ouviu-me, E de minhas misérias 

condoeu-se!... Eu vítima vou ser no altar de fogo, E entre a fumaça de meu corpo em 

cinzas, Minha alma se erguerá com um aroma Puro do sacrifício à Eternidade!... 

Recebei-a, Senhor! – Eia, partamos. Adeus, masmorra! Oh mundo! Adeus, oh 

sonho! (MAGALHÃES, 1839. p.40) 

 

Assim é despertada piedade para com o herói da peça que tem a mesma nacionalidade 

de quem assiste. A plateia teria contato com sentimentos sublimes, uma liberdade sentida, e 

com a condição de elevação perante uma ameaça, cativando, dessa maneira, a sua bondade e 

sendo assim educada a viver com princípios elevados para constituir uma nação. Experiência 

muito oportuna para uma jovem nação que experimenta um novo presente após a 

Independência, em que as expectativas devem ser positivas e o homem deve estar preparado 

para as novas condições impostas pelas mudanças; deveria ser preparado com sentimentos 

como o amor e a compaixão, princípios elevados para a vida em sociedade. Gonçalves de 
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Magalhães vai além, revela em seu herói que sua obstinação diante do destino é em prol das 

letras e do teatro, um exemplo para constituir a consciência histórica da jovem nação de um 

passado que revela possuir riquezas artísticas. 

Contudo, a questão de se repensar um teatro não ocorria apenas no conteúdo moral e 

nacionalista para uma educação estética, surgia também na forma teatral. Juntamente com 

João Caetano, ao romper com a forma de declamação e introduzir aos palcos brasileiros uma 

dramaturgia expressiva e natural, podemos pensar isso como uma tentativa de reaproximação 

com o público, tendo em vista seu projeto voltado para a construção de um teatro brasileiro e 

de uma constituição da identidade nacional, o que era feito, principalmente, através de 

símbolos, sejam eles discursivos ou representações capazes de formar interação social para 

que os indivíduos se reconhecessem pertencentes à nação brasileira. 

Se o passado brasileiro, através da peça de Gonçalves de Magalhães, é reelaborado 

através da experiência trágica de António José, ao transpor isso, através da forma da tragédia 

despertando assim emoções fortes, pretende que seu público seja cativado à compaixão pelo 

judeu que fora queimado vivo em Lisboa em um auto da fé, em 1739. A tragédia aqui é uma 

estratégia de ampliação da sensibilidade para um mundo complexo, passível de organização 

dada às mudanças que aconteciam no âmbito político e social no Brasil após 1822. 

Por esse contexto sua peça mostra uma relação direta entre arte e política, moral e 

ética, o que é distinto de uma espécie de esteticismo próprio ao classicismo francês que tinha 

o teatro apenas como artifício de convenção social da nobreza. A Inquisição, elemento esse 

responsável pelo fim trágico, pode ser compreendida como a presença de um regime 

autoritário. Gonçalves de Magalhães se mostra preocupado e movido com os destinos em 

aberto da jovem monarquia recém-independente.  

 

 

2.3 O Juiz de Paz na Roça: entre a jurisdição e o cômico 

 

Sócrates: E, na comédia, sabes qual é o nosso estado de alma, e que aqui também 

há mistura de dor e prazer? (PLATÃO, Filebo)  

 

 

Muito do preconceito relegado na tradição à comédia pode ser notado por uma 

diferença básica em relação à tragédia, enquanto esta se volta para o universal, a comédia é 

voltada para o particular, para o finito. Pelo menos assim foi vista na Europa, sempre como 

forma ideal para os problemas particulares. Embora nos orientemos pela ideia de que a 
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distinção de qualquer gênero só funciona no âmbito teórico, ou seja, de que na prática teatral 

as convenções irão sempre oscilar, nunca serão puramente executadas, existe um aspecto 

presente na essência da comédia que a autora Vilma Arêas aponta: "A ambiguidade da 

comédia é principalmente exigida pelo jogo - frequentemente político - entre 

proibido/permitido em relação ao poder e à autoridade." (ARÊAS.1990 p.21). Acreditamos ser 

essa a ambiguidade explorada na peça de estreia de nosso dramaturgo, porém com contornos 

específicos centrados na figura que representa o autoritarismo, o Juiz de Paz, personagem que 

revela certo abuso de autoridade. Esse autoritarismo, contudo, é um particular, não representa 

o ideal ao qual a atribuição de poder advinda do Direito corresponde. Martins Pena nos parece 

acreditar em sua essência e por isso lança crítica às atuações dos Juízes através da elaboração 

da presença dessa autoridade.                 

Martins Pena se concentra para o presente, ao contrário de Gonçalves de Magalhães, 

que vai em sua peça na construção do passado nacional, opõe assim o corrupto Juiz de Paz ao 

elegante Poeta António José. Em 21 de outubro de 1838, vai à cena O Juiz de Paz na Roça, 

sem a mesma admiração da crítica de seu contemporâneo. Segundo Silvia Cristina Martins de 

Souza (2000, p. 24), o que se têm nos jornais do período é a notícia da peça seguida da 

informação de que ela teve todo aparato necessário e um vestuário novo. A autora ressalta, 

ainda, que no período entre 1838 e 1850 segue a crítica com profundo pesar pelo fato de a 

dramaturgia nacional ter se iniciado com o glamour da tragédia de António José, sem 

apresentar continuidade ao nível da estreia promissora. Podemos notar, além disso, a 

divulgação no Jornal do Commercio, no dia anterior à apresentação de O Juiz de Paz na 

Roça, definindo a obra como Farsa
33

. 

Seria a primeira de muitas peças do jovem fluminense Martins Pena. Barbara 

Heliodora (1966) observa nessa peça uma espécie de germe de qualidades cênicas, que serão 

desenvolvidas pelo autor dali em diante. Martins Pena faz uso de toda tradição da comédia 

para lançar crítica a um dos principais órgãos consolidados pela monarquia após 1822. Vilma 

Arêas (1987) pondera a semelhança presente na retórica da comédia e da jurisprudência; havia 

um tempo em que o teatro era a representação do julgamento popular. Com traços da comédia 

clássica, a peça se articula ao próprio contexto brasileiro: o juiz deixa de ser aqui uma simples 

figura arquetípica do gênero da comédia e da farsa para ser alvo e denúncia de grande falha 

nas instituições burocráticas, a corrupção, passando ainda por outros descompassos sociais. 

                                                           
33

  Segundo Patrice Pavis (2011), ―A Farsa sempre é definida como forma primitiva e grosseira que não poderia 

elevar-se ao nível da comédia.‖ In: PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Tradução de J. Guinsburg e Maria 

Lúcia Pereira. 3ª Ed., São Paulo: Perspectiva, 2011. 
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Ou ainda Martins Pena, ao fazer uso dos artifícios da sátira, nos coloca a questão se a peça é 

uma clara reação aos modos de atuação dos juízes de paz, ou simplesmente uma resistência ao 

cargo que foi elaborado em seu ideal para descentralizar a atuação da coroa. Em uma peça de 

um único ato e 14 personagens, são múltiplos os aspectos locais que lhe servem de inspiração, 

características que especificaremos aqui e que remetem às particularidades de seu tempo.  

A Independência Brasileira exigia uma nova organização da unidade nacional em 

termos políticos e burocráticos. Contudo, essa questão se mostra um tanto quanto divergente. 

Para alguns autores, a ruptura com Portugal e a criação da Monarquia Brasileira não 

significaram a descontinuidade com a ordem jurídica tradicional, sendo repetidas muito das 

práticas e condutas nas instituições organizadoras (CARRIGA, SLEMIAN, 2013, p. 181). 

Alguns fatos demonstram como esse processo foi conturbado. Após a Assembleia 

Constituinte de 1823, emblemática para a ruptura com Portugal, houve a elaboração da 

Constituição de 1824. Ao mesmo tempo em que a Constituição dividia os poderes, entre o 

legislativo, o judiciário e o executivo, ela também conferia autoridade ao Imperador com o 

Poder Moderador. O poder judiciário, por sua vez, foi composto por juízes de fora, juiz de 

vintena, juiz de ordinário.  

Somente em 1827, uma lei esparsa, idealizada pelos liberais
34

, permitiu a criação do 

Juiz de Paz.  Poderia ser juiz de paz segundo a Lei de 1827, no artigo 3º, aquele que pudesse 

ser eleitor, sendo que, para tal, pelo Artigo 94 da Constituição do Império, eleitores eram 

aqueles que tivessem renda líquida anual não inferior a 200$000 (duzentos mil réis) por bens 

de raiz, indústria, comércio ou emprego; idade de 21 anos, exceto se for bacharel formado ou 

clérigo de ordens sacras, e deveria saber ler e escrever.
35

 Suas funções se baseavam em 

promover conciliações, dispersar desordens, conter ameaças. Sem qualquer tipo de 

treinamento específico e garantia de pagamento, atuavam como uma espécie de reformadores 

sociais da comunidade.  

 

[...] não é casual que no Império do Brasil, no início da década de 1830, se possa 

observar um movimento no sentido de exigência de responsabilidade de juízes que 

coincide também com um momento de maior instabilidade política e radicalização 

na projeção das alternativas de futuro com a abdicação do imperador. (CARRIGA, 

SLEMIAN, 2013, p. 219) 

 

                                                           
34

 FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado en el Brasil imperial. México: Fondo de Cultura Económica, 

1986. 
35

NASCIMENTO, Joelma A.do. Os homens da administração e da justiça no Império: eleição e perfil social 

dos juízes de paz em Mariana, 1827-1841. Dissertação de Mestrado. Juiz de Fora: Universidade Federal de 

Juiz de Fora, 2010, pp.93-101.  
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Após a abdicação de D. Pedro I, em 1834 e com já a Regência marcada por disputas 

entre liberais, conservadores e liberais exaltados, foi elaborado o ato institucional que confere 

mudanças à constituição. A partir dela houve a criação das assembleias legislativas 

provinciais, foi estipulado seu funcionamento e atribuições. Segundo Slemian (2006), a ideia 

era concretizar uma forma em que os municípios se tornassem subordinados às Províncias e 

essas interdependentes com os poderes centrais. Todas essas mudanças conferem o intenso 

debate em torno da jurisdição no período. Martins Pena escreve O Juiz de Paz na Roça em 

1837, entre a criação do ato em 1834, e pouco tempo antes da extinção dos Juízes de Paz em 

1841, no início do Segundo Reinado, juntamente com uma reforma no código do processo 

penal. 

Diante deste clima conturbado, o personagem-título da peça inaugural de nosso 

dramaturgo fluminense, o Juiz de Paz, é não só figura representativa de uma parcela do poder 

do estado, como também a representação da Constituição em um lugar afastado da corte: a 

roça. Na peça, o mesmo deverá executar a prisão de recrutas que se recusam a servir na 

Guerra dos Farrapos. Devido a duração de dez anos, entre 1835 a 1845, essa foi uma guerra 

que exigiu certo empenho político e econômico em vários setores, mostrando incentivo por 

parte da coroa em prol dos interesses do sudeste em relação ao sul. Reiterando nossa hipótese 

de que Martins Pena contribui para o clima histórico do período, conturbado em vários setores 

durante a regência, ele também trouxe certa materialidade. A maneira como a Guerra dos 

Farrapos aparece é uma prova disto, ela é pano de fundo para o conflito central da peça: o 

namoro secreto de José e Aninha, filha de Manuel João, homem rústico do campo, e Maria 

Rosa, dona-de-casa e esposa submissa. Após ter sido intimado pelo Juiz de Paz para lutar no 

conflito com os rio-grandenses, José foge com a namorada, casa-se e consegue, assim, 

permissão do Juiz para não ir para a guerra. Vemos assim como ela também formula 

determina presença da violência que o conflito trouxe em várias esferas ao mostrar a não 

aceitação dela que deveria ser uma forma de adesão ao "patriotismo": 

 

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 essa 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...  
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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. (PENA, 

2007 p. 16).  

 

Na cena em questão o escrivão entra em cena, para intimar Manuel João para levar um 

recruta para a cidade, para servir na Guerra dos Farrapos. A resposta de Manuel João 

demonstra que a consciência de que ele, e não outro, ser intimado para o serviço acontece 

pelo fato de ele ser pobre e o escrivão ao contrário responde que ele não tem patriotismo. A 

resposta do escrivão mostra como a Guerra foi um fortalecedor da consciência nacional, no 

sentido em que estar na guerra era lutar para defender seu país. A Guerra recolhia recrutas 

pelo país, já que se tratava de uma guerra civil entre revoltosos do Rio Grande do Sul, 

liderados por Bento Gonçalves, e a corte Imperial. Como bem se observa no diálogo o 

escrivão se utiliza do termo "rebeldes", para designar aqueles contra os quais estava se 

recrutando para lutar. Por fim, com Manuel João resistente para levar o recruta a cidade, 

interessante notar como o escrivão usa de chantagem, como um abuso de poder, dizendo que 

o Juiz irá prendê-lo caso se negasse. Sem questionar o submisso Manuel João aceita a 

intimação. Podemos observar que o fato de a Revolução acontecer após a Independência deu a 

ela um novo significado: o de ser elemento importante para a consciência nacional, apontando 

―inimigos‖ em comum da nação e da coroa. Mas notamos na cena em questão como esse 

argumento era servido àqueles que estavam longe de uma determinada elite, ou seja, àqueles 

que precisavam ser convencidos a irem para guerra e que não eram de famílias importantes e 

ricas e estavam longe de um ciclo pertencente às elites dos centros e da metrópole. Vemos aí 

porém a existência de uma descentralização de ideias em torno das ideia de nação forjada pela 

Coroa em relação ao restante do país. 

Quanto à presença formulada na peça vemos a cadeia, ou mesmo a referência ao 

quartel de Sant‘anna para prisão oficial, forma de elaboração de presença da violência que a 

guerra provocava; o Juiz em vários momentos se refere a ela em tom de ameaça, e ainda 

manda prender o recruta que se recusa a ir para o confronto. Para a elaboração em sua peça 

dos meios sociais, vemos outros aspectos que produzem a presença das instituições nacionais: 

lavradores pobres, como no caso dos personagens Manuel João, José da Silva, Francisco 

António e Manuel André, representando a classe produtora primária, os escravos, referência 

aos latifundiários e aos atores de teatro: ―JOSÉ - Eu te digo. Há três teatros, e um deles maior 

que o engenho do capitão-mor (...)‖ (PENA,2007.p.8). Há ainda a representação dos aparelhos 

do estado como no caso do próprio Juiz, a Assembleia provincial, a Guarda Nacional. E por 

fim a Igreja: "JOSÉ - O vigário está pronto para qualquer hora." (IDEM,p.11). 
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Mas é através de um dos personagens protagonistas, o Juiz, que a peça articula o que 

aparenta ser o interesse central da peça: os julgamentos por ele executados, como o próprio 

título da peça sugere. No entanto, outro aspecto no enredo traz controvérsias a respeito de 

qual seria a temática central, o romance escondido de José e Aninha, que pretende vencer a 

autoridade do pai, tema esse característico da Comédia Clássica.  Vemos, contudo, que, além 

do protagonismo, o Juiz se ocupa de determinados assuntos que conferem a maior parte da 

comicidade da peça dado ao seu caráter aparentemente não sério: 

 

ESCRIVÃO - [lendo] - Diz Inácio José, natural desta freguesia e casado com Josefa 

Joaquina, sua mulher na face da Igreja, que precisa que Vossa Senhoria mande a 

Gregório degradado para fora da terra, pois teve o atrevimento de dar uma umbigada 

em sua mulher, na encruzilhada do Pau-Grande, que quase a fêz abortar, da qual 

umbigada fez cair a dita sua mulher de pernas para o ar. Portanto pede a Vossa 

Senhoria mande o dito Gregório degradado para Angola, E.R.N. JUIZ - É verdade, 

Sr. Gregório, que o senhor deu uma umbigada na senhora? (PENA,2007,p.23) 

 

Segundo Vilma Arêas (1987), é o personagem do Juiz que confere toda teatralidade à 

peça, seja pela sua ligação à própria trama, trazendo movimentação e ação, ou ainda pela 

maneira como se liga ao lúdico de outros personagens; muitas vezes aparecendo em cena 

carregando um dos presentes que ganhara: 

 

Entra JOSEFA [JOAQUINA] Com três galinhas penduradas na mão e uma cuia com 

ovos.  

JUIZ - Ordena alguma cousa?  

JOSEFA JOAQUINA - Trazia este presente para o Sr. Juiz. Queira perdoar não se 

cousa capaz. Não trouxe mais porque a peste deu lá em casa, que só ficaram estas 

que trago, e a carijó que ficou chocando. (PENA,2007,p.33) 

 

E, na cena seguinte:  

 

JUIZ – [com as galinhas na mão] - Ao menos com esta visita lucrei. Sr. Escrivão, 

veja como estão gordas! Levam a mão abaixo. Então, que diz?  

ESCRIVÃO - Parecem uns perus. (IDEM,p.34)                   

 

Notamos que as cenas são construídas usando de estratégias para efeito cômico com o 

uso dos animais e a forma em que eles são introduzidos pela personagem. Várias são as 

possibilidades e chaves de leitura possíveis. Há várias formas do entendimento ou atribuição 

de sentido sobre o processo no qual o cômico é constituído, sendo elaborado com 

determinado objeto que provoca riso. Essa teoria clássica, em que esse determinado objeto se 

associa ao ridículo, se liga ao que Platão, Aristóteles e Cícero veem como uma forma de mal, 

fealdade inofensiva, certas baixezas, determinadas qualidades mesquinhas de homens 

medíocres, incapazes de sentimentos mais intensos como, por exemplo, ódio, vingança etc.
36

   

                                                           
36

 ARÊAS, Vilma. Iniciação à Comédia. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1990. 
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Atribuindo sentido para ao cômico, Bergson (1980, p. 13) com sua função social diz 

que ―o cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo 

seu efeito‖, gerando, assim, determinada visão crítica. Para ele, o cômico é visto de maneira 

bastante produtiva, uma vez que é capaz de promover sociabilidade, contribuindo com uma 

forma de equilíbrio: ―ao organizar o riso, ela aceita a vida social como um meio natural chega 

mesmo a acompanhar uma das impulsões na vida social‖ (ibidem, p. 88). O autor vê no riso a 

capacidade de um juízo de valor, uma vez que o objeto cômico, ao se afastar do vivo e do 

social, tornando-se ridículo, reflete um desvio e uma deformação social; ao ser exposto ao 

riso, tem a capacidade de ser corrigido. Aquele que porta certa comicidade não o percebe, 

enquanto os outros sim, pois ele se afasta de determinada naturalidade social e aquele que o 

vê é dominado por certa distância racional. Dessa forma, o riso torna-se capaz de aprimorar a 

moral. 

Por outro lado, essa teoria de Bergson traria uma espécie de ―insensibilidade‖ ao ver 

na experiência do riso um mecanismo racional. Como alerta Cleise Furtado (2008), isso nos 

afastaria de ver no cômico a possibilidade do fenômeno catártico, o descongelamento das 

emoções fazendo possíveis reações a determinadas condutas aparentemente comuns em 

determinadas estruturas sociais, como se as condutas morais do espectador já tivessem sido 

definidas brevemente antes do contato com as peças. Ao contrário acreditamos que ele precisa 

ter contato com os próprios costumes e reorganizá-los de acordo com a própria demanda 

social em que se insere:  

 

A comédia se destinaria apenas à faculdade cognitiva e crítica do espectador, que 

agiria como um ―legislador‖ leigo, fraco individualmente, mas fortemente escorado 

no pertencimento ao grupo social com o qual partilharia a defesa das mesmas leis de 

comportamento. (MENDES, 2008, p. 29) 

 

A experiência catártica, em que busca observar a autora dentro da forma dramática, 

não se reduz somente ao emocional nem a uma aprendizagem racional, mas absorve ambos os 

processos dada a distância permitida pela ficção. Como nos interessa aqui, ao observar a 

presença gerada pelas obras, vemos que aquilo que Martins Pena gera com o cômico é 

transposto de uma forma que só gera sentindo em um segundo momento. Logo seu projeto 

estético se volta muito mais para uma forma de apelo emocional em si do que uma construção 

racional. Sem perder de vista sua importância, claro, essa seria atribuída depois juntamente 

com a formulação de sentido sobre o que é exposto. Logo a teoria de Bergson se move em 

uma constatação um pouco mecânica para o riso dado que compreendemos que nosso 

dramaturgo se utiliza do cômico para outros fins, como o incitamento de emoções de forma 
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mais espontânea. A experiência catártica tem como possibilidade a utilização do fenômeno 

racional e do emocional, ambos em equilíbrio. Nosso autor quer também provocar a tensão do 

mundo que expõe. 

Vilma Arêas (1987) ressalta que o Juiz é o herói da peça dada a sua importância na 

trama, sobretudo, dada a sua atribuição para resolver situações, em que o personagem se 

desloca para a roça para executar julgamentos. Remetendo a A Poética de Aristóteles, os 

atributos dos personagens, seus vícios e virtudes, são definidos quando eles assumem 

determinados caracteres de acordo com suas atitudes, os personagens ―não agem para imitar 

caracteres, mas assumem caracteres para efetuar certas ações.‖ (Poét., VI, 32). O herói do 

enredo da peça de Martins Pena é o contrário do que a sociedade espera. O Juiz deve ser um 

defensor moral e ético resguardando assim a constituição, mas, devido ao próprio enredo da 

peça, o ethos da comédia, sempre comprometida em sua essência, o magistrado em questão é 

a representação de um mundo às avessas; segundo Tractatus Coisilinanus, o esquema do 

cômico ―corresponde sempre à inversão de uma ordem estabelecida, seja ela qual for.‖ 

(GIRARD, OUELLET apud ARÊAS, 190, p. 188). Essa ordem, contudo, é a que precisa ser 

investigada, certamente para a provocação do riso ela é de alguma maneira implícita, desse 

modo a ordem é a o oposto da realizada na comédia. Se o Juiz torna-se cômico por suas 

práticas é pelo fato de que suas ações deveriam ser o oposto das que ele pratica. Na peça em 

questão, o personagem do Juiz se mostra contrária à figura projetada pela sociedade que o 

assiste, é um agente que se vale de inúmeros oportunismos, vejamos o trecho a seguir: 

 

JUIZ - [...] [batem à porta] - Quem é? Pode entrar. [entra um preto com um cacho de 

bananas e uma carta, que entrega ao juiz]. 

JUIZ  [lendo a carta]: ―Ilmo. Sr. Muito me alegro de dizer a V.S.a. que a minha ao 

fazer desta é boa, e que a mesma desejo para V.Sa. pelos circunlóquios com que lhe 

venero‖. [deixando de ler] Circunlóquios... Que nome em breve! O que quererá ele 

dizer? Continuemos. [lendo] ―Tomo a liberdade de mandar a V.Sas. um cacho de 

bananas maças para V.Sa. comer com a sua bôca e dar também a comer à Sra. Juíza 

e aos Srs. Juizinhos. V.S.a há-de reparar na insignificância do presente; porém, Ilmo. 

Sr., as reformas da Constituição permitem a cada um fazer o que quiser, e mesmo 

fazer presentes; ora, mandando assim as ditas reformas V.Sa. fará o favor de aceitar 

as ditas bananas, que diz minha Teresa Ova serem muito boas. No mais, receba as 

ordens de quem é seu venerador e tem a honra de ser Manuel André de Sapiruruca.‖ 

Bom, tenho bananas para a sobremesa. Ó pai, leva estas bananas para dentro e 

entrega à senhora. Toma lá um vintém para teu tabaco. [sai o negro] 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. [Batem à porta] Quem é? (PENA,2007,p.22) 

 

Na cena é explícita a menção à Constituição, outra forma de elaboração de presença. 

Aqui algo extremamente simbólico para a autonomia da nação. De forma sarcástica e 

debochada, o senhor que presenteia o Juiz o faz claramente como uma espécie de bajulação, 
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certamente para obter algum favor. Se vermos o cômico sendo capaz de ser utilizado como 

uma função social, o Juiz torna-se réu do público ao ser submetido ao riso. O Juiz é 

construído a partir da figura arquetípica da farsa
37

, combinada ainda com aspectos de outros 

gêneros como do teatro popular de fantoches, e sua linha de personagens ligada a 

espertalhões. Assim sendo, cenicamente o personagem com características populares torna-se 

um pouco familiar para o público brasileiro. Ainda vemos, através das ações do personagem, 

a presença de sua forma autoritária e tirana, como em determinada cena ao se justificar sobre 

sua ignorância a respeito de como fazer um despacho: 

 

ESCRIVÃO - Vossa senhoria não se envergonha, sendo um juiz de paz? 

JUIZ - Envergonhar-me de que? 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 onde têm sua mão direita, quanto mais juízes de paz. E além disso, cada um 

faz o que sabe (PENA,2007.p43)  

 

Nosso dramaturgo se utiliza de outro artifício para elaboração do personagem Juiz e 

suas ações, trata-se da sátira. Artefato esse que parece servir para expor ao ridículo 

determinados comportamentos. Patrice Pavis (2011), ao definir a comédia satírica, a associa 

com aquela que critica determinada prática social. A despeito de todos esses elementos na 

criação de sua comédia, vemos onde se encontra o cerne crítico da obra inaugural de nosso 

dramaturgo, já que, como apontado a figura do juiz movimenta toda teatralidade da peça, 

sendo possíveis, assim, questões temporais que envolvem um personagem social serem 

transpostas de maneiras que são também simbólicas para os palcos.  

Em meio a relação da peça com seu próprio tempo, o que permitiu que Martins Pena 

fosse denominado o ―criador da comédia de costumes‖ no Brasil, vemos que o desfecho 

conciliador e feliz, ao contrário da tragédia em que não se tem essa possibilidade, e Martins 

Pena o faz trazendo uma atmosfera cultural. Cria toda uma ambiência na cena em questão, a 

partir da música e dos elementos presentes. Não se trata apenas de uma encenação, mas a 

própria festividade, o clima das festas populares. Assim é o desfecho em que o público pode 

experimentar e dividir as emoções por ela criadas, as mesmas de uma determinada cultura. 

Vejamos a cena final, uma festa organizada pelo Juiz em sua casa: 

 

JUIZ - Bom. [PARA OS OUTROS] Vamos arranjar a roda. A noiva dançará 

comigo, e o noivo com sua sogra. Ó Sr. Manuel João, arranje outra roda... Vamos, 

vamos! [ARRANJAM AS RODAS; O ESCRIVÃO ENTRA COM UMA VIOLA] 

                                                           
37

 Gênero que, segundo Patrice Pavis (2011), apenas se constitui enquanto tal na Idade Média, com inúmeros 

exemplos, embora se encontre características dele desde Aristófanes e Plauto na Grécia antiga, sempre excluído 

do bom gosto se associando a uma espécie de riso grosseiro, ligado ao corpo, à realidade social e ao cotidiano. 
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Os outros senhores abanquem-se... Sr. Escrivão, ou toque, ou dê a viola a algum dos 

senhores. Um fado bem rasgadinho... Bem choradinho... 

[...] 

JUIZ - bravo, minha gente! Toque, toque! [UM DOS ATORES TOCA A TIRANA 

NA VIOLA; OS OUTROS BATEM PALMAS E CAQUINHOS, E OS MAIS 

DANÇAM]  

TOCADOR – [cantando] Ganinha, minha senhora, Da maior veneração; Passarinho 

foi-se embora, Me deixou penas na mão. TODOS - Se me dás que comê, Se me dás 

que bebê, Se me pagas as casas, Vou morar com você. [DANÇAM] 

JUIZ - Assim, meu povo! Esquenta, esquenta!... 

MANUEL JOÃO - Afervente!... 

TOCADOR – [Cantando]  

Em cima daquele morro  

Há um pé de ananás 

Não há homem neste mundo  

Como o nosso juiz de paz.  

TODOS - Se me dás que comê,  

Se me dás que bebê,  

Se me pagas as casas, 

Vou morar com você.  

JUIZ - Aferventa, aferventa!... (PENA,2007.p.47-48)    
 

Câmara Cascudo sustenta que o fado tem sua origem no Brasil e descende do lundu: 

―já divulgado entre o povo quando a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil‖ (1972, p. 363-

364)
38

. A cena é introduzida em tom festivo, vemos que não há mais a existência de nenhuma 

diferença nem desavença, mesmo em personagens que se distinguem tão claramente em 

termos de estrutura social, apesar de durante todo o enredo da peça tais diferenças só terem se 

acentuado. Na rubrica notamos, ainda, como o autor sugere como ela deve ser feita, os atores 

devem tocar os instrumentos e dançarem. Dessa forma, elemento cultural do período é 

transformado em potente artifício de teatralidade, dada a musicalidade que ela traz à peça e a 

movimentação em torno dos atores que articulam vários elementos como os instrumentos 

musicais. 

Ao mesmo tempo em que nosso dramaturgo também assimila no final de sua peça da 

tradição da comédia grega, em Aristófanes (455-375 a.C.) vemos tal recurso: o desfecho 

conciliador ser introduzido de maneira semelhante, com um casamento seguido da encenação 

da festa com cantoria e dança como enfatizado nas rubricas. Em As Aves, peça também que se 

articula em torno do tema da corrupção: 

                                                           
38

 A questão sobre a origem do Fado é bastante divergente: suas origens são discutidas com várias teorias e com 

pouco consenso: ―Entre elas estão vertentes que apontam para a descendência da cultura afro-brasileira a partir 

não só do lundu e da modinha, mas também do fado-dança, que pode ser entendido como ―um conjunto de 

danças encadeadas, também conhecido como suíte‘, dançada ao som de viola e adufe, hoje substituído pelo 

pandeiro. Assemelha-se a uma quadrilha europeia e é conduzida por repentistas‖ (MATTOSO, 2003, p. 4); 

outras apostam na origem moura, ligada ao período em que o território português esteve ocupado pelos árabes. 

Outras vertentes identificam o gênero como uma canção do mar, trazida pelos marinheiros que aportavam em 

Lisboa, enquanto algumas argumentam o peso da origem lisboeta do fado, fundamentado nas classes menos 

abastadas da sociedade portuguesa e mais tarde reconhecido pela aristocracia e pela burguesia, quando se 

transformou em produto comerciável e representativo da cultura local.‖ (NICOLAY, 2012, p. 59) 
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Abram alas!  

Vamos Festejar nosso rei e sua esposa! Que venham os pássaros e façam uma roda!  

[entram diversas aves batendo asas: rouxinóis, colibris, águias, araras, gaivotas. 

Juntam-se às outras personagens. Todos dançam em torno do casal.]  

Coro:  

A sorte reina para as aves!  

Turbilhões de incensos descem das nuvens, envolvendo a terra num intenso 

perfume.  

Que cantem as divinas. usas! 

Homens e pássaros, vamos dançar e voar! 

[todos dançam e jogam flores sobre os noivos] (ARISTOFÁNES, 2001, p. 168) 

 

É dentro desse esquema, marcado com o tom conciliador da comédia, que se encerram 

também outras peças de Martins Pena. Como as do chamado ―ciclo da roça‖, A Família e a 

Festa na roça, do mesmo ano de 1837, que termina com uma folia de reis, assim como em O 

Dois ou O Inglês e o Maquinista, de 1842. Tal artefato, contudo, aos olhos de Barbara 

Heliodora (1966), é visto como uma incapacidade para resolução dos conflitos, cena de certa 

forma arbitrariamente imposta, o que a autora vê como uma tendência do autor de querer 

inserir a todo custo o seu conteúdo rico em costumes à convenção da comédia de um final 

conciliador. Contudo, vamos na contramão dessa crítica, observando a inserção do "final 

feliz" como uma necessidade de distensão das emoções, dos problemas que são evidenciados 

durante a peça. Martins Pena assim o faz pois tem também o desejo de unificar a nação tão 

contrastada. Podemos ver de forma simbólica a peça como um meio democrático ou uma 

intenção movida pela solidariedade para que o público pudesse partilhar das mesmas 

emoções, isso através de um clima político que também move o autor, o debate em torno da 

jurisdição. 

É assim, dentro de uma atmosfera política conturbada, que nosso dramaturgo 

fluminense se apropria de inúmeros artifícios tradicionais para conciliar a sátira política, 

afinal, é inegável que a peça demonstra um desapontamento para com as práticas autoritárias 

e displicentes de um cargo público. O autor executa sua crítica criando todo um universo 

teatral com práticas populares. O entremez, com características presentes não só aqui, mas em 

várias das peças que se seguem, é conhecido por ser um gênero, sobretudo, híbrido. 

Caracterizado por ser uma apresentação breve, no máximo vinte minutos, com tipos farsescos 

e fixos, tais como a Commedia Dell Arte, muitas vezes improvisada, e que contava com 

números de dança e música. Sua origem vem do latim, intermissus, posto no meio, e 

caracteriza seu próprio uso tradicional em países como Espanha e Portugal, onde era encenada 

entre peças longas como as tragédias. No Brasil afora, tivera suas apresentações com a mesma 
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finalidade. A autora Orna Messer Levin (2013) ressalta como o gênero teve forte influência 

sobre os autores portugueses e brasileiros durante os séculos XVI e XVIII: 

 

É muito provável que Martins Pena se tenha valido da concepção do entremez 

português para criar as peças cômicas iniciais, principalmente O juiz de paz da roça 

e A família e a festa da roça, mantendo o esquema básico do enredo. Com base nos 

tipos convencionais (o velho, a dama e o galã), o enredo centra-se nas peripécias de 

jovens que se amam em oposição aos velhos que contam com a ajuda dos criados 

para impedir o casamento dos enamorados; (LEVIN, 2013. p.184) 

 

Ainda ressaltando outros aspectos presentes na obra de Martins Pena a respeito do 

entremez, a autora menciona que embora houvesse personagens voltados para os costumes 

brasileiros havia um certo "exotismo" de alguns personagens, tais os da roça que se 

assemelham a alguns tipos do gênero. 

O projeto de João Caetano ao fundar sua companhia composta por atores brasileiros 

trazia certa rejeições ao repertorio Português e também ao cômico. Contudo e mesmo a 

despeito da influência do entremez, João Caetano em 1838, com Martins Pena, passou a ceder 

mais espaço para o gênero. Porém foi dentro de seu princípio, de ser encenado junto a peças 

longas que o empresário e ator João Caetano as executou. A peça de estreia de Martins Pena 

tivera sua encenação junto o drama histórico de três atos, A Conjuração de Veneza. Foi 

divulgado com o nome o Juiz na Roça, e a notícia trouxe como destaque a encenação musical.  

 Nosso dramaturgo não só se utilizou de tais gêneros, como a farsa, o entremez, mas de certa 

forma se apropriou deles para um teatro mais amplo em sua elaboração. Vemos ainda que o 

espaço, ocupado pelas peças de entremez e farsas, foi por Martins Pena preenchido ao longo 

do tempo, ganhando popularidade ao lado de outras encenações de dramas históricos, 

tragédias e melodramas. Dali adiante, foram, em média, vinte e cinco peças, sendo vinte delas 

comédias, quase todas encenadas enquanto esteve vivo. Gumbrecht (2012) ressalta que a 

presença sempre se dá em consonância em uma sociedade que revela o desejo por ela. 

Podemos entender com isso que Martins Pena diz também muito sobre os anseios do público 

oitocentista. 

Sobre seu forte envolvimento com a comédia, é com ela que ganhara repercussão, 

incomodando muitas vezes seus contemporâneos como João Caetano, que mais tarde irá 

mostrar sua predileção pelo melodrama e drama histórico; o próprio não escapara à paródia de 

Martins Pena e Joaquim Manuel de Macedo. Em O Ciúmes de Um Pedestre, peça de 1845, a 

paródia é feita com Otelo em sua versão romântica, peça que foi constantemente encenada por 

João Caetano em sua versão francesa, em 1860; Joaquim Manuel de Macedo faz o mesmo 

com sua peça O Novo Otelo. 
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Nosso jovem fluminense não apenas conquistara espaço com popularidade, como 

também abriu o caminho para uma tradição que, ao longo da Historiografia teatral brasileira, 

nunca foi vista com contentamento. Em meio a tantos projetos, a comédia estaria sempre a 

repercutir nos palcos brasileiros. Ao contrário do que vimos, os autores de o Ensaio Sobre a 

Tragédia defenderem com bastante ênfase, outro gênero firma raízes por aqui: 

 

Na verdade em nosso teatro permanentemente em crise, é a tradição cômica que 

assegura certa linha de continuidade, muitas vezes repetitiva. Não que faltassem aos 

nossos homens de letras a intenção e o desejo de inovar, abandonando o que lhes 

parecia o filão popular e grosseiro. (ARÊAS, 1900, p. 87) 

 

Comicidade essa que irritou os defensores de um teatro hierarquizado voltado para 

projetos teatrais considerados "sérios", como vimos no capítulo anterior com as teses de 

Dumas Filho, que tanto influenciaram José de Alencar. Nosso dramaturgo abre espaço para 

uma tradição de comédia de costumes que muito bebeu dos elementos que ele introduz. Algo 

que irá trazer para a crítica certo pesar. Não seria, portanto, esse "teatro em crise" uma visão 

dotada de sentido que tende a não aceitar ou ver projetos por vias da comédia e do uso do 

cômico. Desapontamento na crítica vemos aparecer singelamente na fortuna crítica de Martins 

Pena, muitas vezes carregada da necessidade de uma elaboração de sentido muito dela vindo 

ainda de uma crítica literária, que tem métodos adversos a análise teatral. 

 Essa tradição na qual Martins Pena se coloca à frente foi possível pelo fato de que o 

público aceitou bem a comédia de Martins Pena, seja por questões de identidade, ou mesmo 

por anseios políticos sendo representados através dos elementos que a comédia mobiliza: a 

ironia, a sátira. Ainda elabora ele um determinado modelo que poderá ser facilmente seguido 

pelas próximas gerações de dramaturgos. 

Mas nossa hipótese vai ao encontro de uma tentativa de ver que o que Martins Pena 

mobiliza em suas obras é a presença e podemos entender a sociedade bem mais em 

consonância com uma cultura de presença que permite certa interação do que uma imposta 

com modelos mais constituídos em outros países. Essa predileção por uma cultura de presença 

talvez tenha raízes ainda anteriores a Martins Pena. Vilma Arêas ao mergulhar na comédia 

brasileira aponta que: ―os autos do Padre José de Anchieta, as primeiras manifestações ditas 

literárias da colônia, retornavam às experiências do teatro medieval, com dupla função 

pedagógica.". (ARÊAS,1990 p. 77) O que nos interessa na afirmação, mesmo a despeito do 

caráter conservador que os autos representam, é porém a forma com que eles foram 

introduzidos: de maneira teatral. O que nos sugere já sendo formado um público acostumado 

com práticas de educação por essas vias. Já no século XVIII: 
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(...)a partir de 1770 principia a surgir uma ou outra tentativa para estabelecer um 

teatro de certo modo estável, com representações levadas a efeito regularmente, em 

casas especialmente a isso destinadas. Antes disso, as igrejas e os conventos 

continuavam a ser utilizados para os espetáculos teatrais, segundo a ideia de que o 

teatro é instituição basicamente educativa. Um Alvará de 1771 aconselhava "o 

estabelecimento dos teatros públicos bem regulados, pois deles resulta a todas as 

nações grande esplendor e utilidade, visto serem a escola onde os povos aprendem 

as máximas sãs da política, da moral, do amor da pátria, do valor do elo e da 

fidelidade com que devem servir aos soberanos, e por isso não só são permitidos 

mas necessários.‖. (ARÊAS,1990 p.80) 

 

Por esse modo Magalhães em António José, embora faça por meio da tragédia, em seu 

projeto de educação estética encontrou um campo apto a receber o teatro para com esses fins. 

Ambos, Magalhães e Martins Pena, movidos por necessidades temporais, o primeiro a 

constituição de um passado, já o segundo colocando no mesmo ritmo as várias faces do 

Brasil. Ambos influenciados por expectativas em aberto em que ao presente cabia gestar o 

futuro sendo aquele para isso intensamente problematizado.  

 

 

2.4 O imaginário da nação 

O novo presente requer uma nação autônoma, que precisa ser abertamente 

compreendida em sua essência, consolidando-a assim. Outro potencial que o teatro orientado 

por fins nacionalistas de ambos apresenta é que podemos pensar acerca da ideia de nação 

como algo que necessita ser pensado e compartilhado, algo que o teatro como vemos aqui se 

propôs, a um só tempo. "A essência de uma nação é que todos os indivíduos tenham muitas 

coisas em comum e que também tenham esquecido outras tantas."(ANDERSON, 1989. p. 14). 

O que Martins Pena quer fazer ao remeter em forma de presença, ou mesmo ao se utilizar de 

tradições teatrais e musicais, o entremez e o fado, como já foi visto. Magalhães por sua vez, 

relembrando um passado por vias da tradição teatral, o destino trágico de um comediógrafo. 

Benedict Anderson (1989) ao trabalhar o conceito de nação enquanto comunidade 

imaginada, defende o caráter construtivo de Estado- Nação. Pois esse seria fruto de uma 

unidade. O Estado- Nação viria após o sentimento nacionalista estar consolidado. A Nação 

seria antes de tudo imaginada por aqueles que nelas estão inseridos, o sentimento de 

pertencimento, o de uma comunhão seriam fatores relevantes para construção do Estado-

Nação. O fato de ela ser imaginada traz o sentido de comunhão daqueles que imaginam seus 

antepassados (em comum), daqueles que comungam do mesmo estilo em que imaginam a 

própria comunidade o que garante, dessa maneira, um vínculo entre seus membros. Para ele, a 
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possibilidade de se imaginar uma nação surgiu historicamente a partir de três conceitos 

culturais básicos. Em um primeiro momento a língua escrita capaz de oferecer acesso 

privilegiado à verdade ontológica; depois a crença de que a sociedade era organizada em 

torno de e sob "centros elevados" – monarcas, que eram pessoas distintas dos outros seres 

humanos e que governavam por alguma forma de disposição cósmica (divina); e, por fim, 

uma concepção de temporalidade, em que cosmologia e história não se distinguem, sendo, 

porém idênticas as origens do mundo e dos homens. É a partir desses três conceitos culturais 

básicos que pode, então, ser imaginada a nação como comunidade. Dessa maneira, Benedict 

Anderson (1989) propõe que a consciência nacional é imaginada a partir desses elementos que 

são constitutivos e comuns a todas as experiências de formação da nação. Elementos culturais 

que o teatro ao trazer ao palco constituía interação, indo ao encontro de uma concretude de 

um projeto de construção do sentimento nacionalista tão caro para a Independência se ver 

consolidada. 

Ao terem como conteúdo dramático o que se entende como nacional, Martins Pena e 

Gonçalves de Magalhães elaboraram a presença desse imaginário da nação permitindo que o 

espectador sinta seus efeitos. Materializando cenicamente especificidades que correspondiam 

a elementos da comunidade e reforçando dessa forma um imaginário comum. Projeto esse a 

que Martins Pena dá continuidade possuindo como matéria essencial o povo da nação. Como 

ele molda isto nas peças que se seguem depois de 1838 veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

NACIONALIDADE, PRESENÇA E COMÉDIA 

 

 

"...por outro lado, não existe emergência de sentido que não alivie o peso da 

presença.‖ (GUMBRECHT, 2010, p.  90) 

 

 

Martins Pena, seja por vias da construção da cor local ou da fidelidade com os 

costumes em suas construções cênicas, teve como pano de fundo um Brasil cujos traços 

deveriam ser cuidadosamente identificados. Traçar a individualidade brasileira em contraste 

com a portuguesa, elevando o país à condição de um estado-nação autônomo. Sua produção 

teatral, como constatamos anteriormente, em nosso segundo capítulo, teve por norte a 

aspiração do sentimento nacionalista, anseio esse presente no clima-histórico de um Brasil 

recém independente. Observar os traços da nação, modificá-los e regenerá-lo de acordo com 

uma padrão civilizatório muitas vezes similar ao Europeu e seus princípios modernos.  Vilma 

Arêas (1987) aponta o olhar melancólico de Martins Pena sobre as mazelas brasileiras, a partir 

de trecho de folhetim do dia 8 de setembro de 1847, de autoria deste: "nesta tapera de  santa 

cruz. Nesta terra de ignorância e promissão". Nesses folhetins, o jovem fluminense expõe a 

necessidade de uma solução para arte brasileira, acreditando no seu potencial social, bem 

como mostram as "relações do teatro com outras instâncias sociais" (ARÊAS, 1987 p. 06). O 

exame que a autora faz dos folhetins nos traz a constatação da aspiração de Martins Pena de 

pensar o teatro em consonância com as demandas de outras áreas sociais brasileiras. 

Emergindo de uma atmosfera conturbada causada pelo debate político, o cerne da 

discussão se pauta em pensar como a nação deveria ser constituída e, sobretudo, a 

organização de seu povo. Como organizar a estrutura social segundo a interpretação da 

constituição. Conservadores, Liberais e Exaltados tiveram como eixo das discussões a 

compreensão do que se definia como o povo da nação, uma vez que organizar a sociedade 

segundo essa compreensão iria ao encontro também das interpretações dos limites impostos 

pela constituição. 

Os projetos de nação variavam de acordo com o que cada grupo entendia sobre as 

regras e orientações presentes na constituição, elemento central para consolidação da 

autonomia nacional, bem como cada grupo definia o papel de cada indivíduo que compõe a 
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sociedade. O teatro de Martins Pena, fiel às peculiaridades sociais de um tempo em constante 

aceleração, deve ser assim pensando como um organizador da esfera social, tendo em vista os 

usos e desusos da arte teatral no período da modernidade, quando o homem se coloca como 

observador de si mesmo. 

Em consonância com o ideal de cada grupo político, o teatro não apenas teve um fim 

didático como também expressou parte dessa organização social em suas construções cênicas. 

Em forma de presença muito desses aspectos surgem nas comédias de Martins Pena, sendo 

alguns instrumentos, como a sátira, a ironia e o cômico, uma forma de absorver parte dessas 

disputas. Torna-se assim o teatro um espaço de confronto para a exposição desses distintos 

projetos de nação ou daquilo que deveria ser combatido para que determinada ordem social 

idealizada por cada um desses projetos fosse executada. Um veículo gerador de coesão e 

educador, como vimos no capítulo anterior. Contudo, faz-se necessário compreender como se 

deu parte desse debate indo ao encontro da compreensão do que cada grupo expõe sobre 

nação e seus entendimentos de organização social. Martins Pena tem compreensão de como se 

expressa isso em suas obras. Apesar de pouco delineado em grande parte da historiografia 

teatral, o seu teatro revela peculiaridades acerca dessas ideias sobre povo, o que, pensado em 

conjunto com a estratégia estética da comédia e da presença, revela também fins políticos uma 

vez que ele coloca à mercê do riso as peculiaridades que expõe. 

 

 

3.1 O Povo como centro do debate. 

Em 1831, a abdicação de D. Pedro I, após intenso conflito marcado pela revolta de 7 

de abril
39

, inicia um período de disputas políticas entre grupos que se enfrentam em prol de 

maior influência no governo. Três grupos protagonizam as rivalidades em torno do trono, 

cada um deles com concepções e projetos distintos: Restauradores, também conhecidos como 

                                                           
39

  Após uma sucessão de conflitos, a abdicação é o ápice de várias revoltas que sucederam ao longo do mês 

anterior, os motivos pelos quais o movimento se deu são diversos, entre eles : A onda revolucionária que então 

abalava a Europa – especialmente a revolução que derrubou Carlos X e colocou Luís Filipe no Trono francês – 

encontrou ampla receptividade na voz dos liberais brasileiros, que insinuavam haver uma associação, ditada pelo 

imputado caráter absolutista do governo, entre o monarca deposto da França e o imperador do Brasil. A notícia 

deste movimento, chegada em setembro, foi, segundo um documento, ―a faísca elétrica que despertou o Brasil‖ 

(BASILE,) outros setores liberais, receosos de um golpe absolutista por parte do então Imperador. Para uma 

compreensão maior das agitações do período ver: - KATO, Ruth Maria. Revoltas de rua: o Rio de Janeiro em 

três momentos (1821-1828-1831). Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Instituto de Filosofia e Ciências 

Sociais - 18 Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1988; - MOREL, Marco. As transformações dos espaços 

públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na Cidade Imperial (1820-1840). São Paulo: 

HUCITEC, 2005. 
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Caramurus, Liberais Moderados e Liberais Exaltados. Após a saída do Imperador, cada qual 

conduziu à sua maneira o debate em torno da organização da nação. 

Caramurus, compreendidos como os mais conservadores, apresentam como modelo de 

monarquia aquela que tenha uma constituição centralizada, seus ideais sendo pautados por 

postulados liberais clássicos. Pretendiam uma política alinhada aos resquícios absolutistas do 

antigo regime. Ao se voltarem para visão da organização da sociedade abarcavam uma 

"concepção excludente de povo, nos termos da habitual distinção entre povo e plebe, que a 

esta vetava o pleno exercício dos direitos políticos." (BASILE,2006 p.80). Os Caramurus 

compreendem, no que tange às relações sociais, que os homens eram naturalmente desiguais, 

que não poderia haver igualdade além da jurídica. Para eles, a nação já estaria formada 

segundo as bases da constituição. No que tange aos homens de cor, defendiam seus direitos 

sociais pois partiam do princípio de que todo indivíduo era capaz de mobilização econômica 

se valendo do direito à livre iniciativa, sendo possível a garantia ao direito de ascensão social. 

Porém para esses homens de cor assim como para as mulheres o direito político era limitado, 

sendo negada a atuação nesse campo.  Para as mulheres deveria ser destinado apenas o 

trabalho no âmbito privado, sendo o papel feminino reduzido à atuação familiar e não ao de 

cidadã atuante na esfera pública, campo em lhes era dignado apenas o lugar de espectadoras. 

Com a atuação das mulheres reduzida no campo político, os caramurus entendiam que elas 

deveriam se educar através de determinados valores transmitidos através de jornais e de uma 

literatura específica. 

 Marcelo Basile (2006), ao examinar a imprensa de cada um dos três grupos, aponta 

que ao que tange a escravidão o assunto era por eles ignorado. Estando ausente uma defesa ou 

uma crítica, pode ser observado assim que não viam nos ex-escravos possibilidade de inserção 

na nação como cidadãos. No que tange aos estrangeiros, grande parte portugueses residentes 

no Brasil que também compunham o grupo, eles eram aceitos como pertencentes a nação 

pelos Caramurus. A Constituição era pilar máximo para os conservadores, devendo ser 

rigorosamente seguida, sendo eles contra qualquer reforma da mesma ou descentralização. 

Entre Caramurus e Exaltados, estavam os Liberais Moderados, um dos principais 

grupos responsáveis pela eclosão do 7 de abril. Como bem se denominavam, defendiam o 

equilíbrio da sociedade, estando entre o liberalismo e o absolutismo, repudiando qualquer dos 

dois extremos. Acreditavam assim na limitação dos poderes dos governo, defendendo os 

direitos de cidadania. Diferente dos caramurus não viam na sociedade uma diferença natural 

entre homens, mas que a nação era fruto do pacto social. As desigualdades sociais eram 



  

85 
 

atribuídas ao livre arbítrio de cada um, sendo a ascensão social possível a todos que se 

empenhassem (BASILE 2006, p.63). Era, contudo, necessário definir quem se enquadrava 

como povo, como plebe, quem eram os cidadãos ativos e os cidadãos passivos. Os direitos e 

deveres de cada um presentes na constituição dependiam dessa divisão.  

Por esse modo, a concepção de cidadania dos Moderados era também excludente, a 

plebe compreendia mulheres e demais cidadãos passivos. Já aqueles que gozavam plenos 

direitos civis como os homens, eram os cidadãos ativos. A plebe era excluída de direitos 

políticos, sendo considerada incapaz do exercício público. 

Nota-se que essa divisão incorporada pelos moderados compreendia aqueles que eram 

capazes e incapazes de participar da vida pública. Aos homens negros livres era concedido o 

direito à cidadania. Escravos por sua vez não eram considerados cidadãos sendo excluídos da 

nação e ainda representavam uma ameaça à sociedade, já que não estavam preparados para 

conviver socialmente. Porém, condenavam a escravidão por essa ser uma ameaça ao 

progresso. No que vale aos estrangeiros presentes no Brasil, aceitavam os Portugueses 

naturalizados, defendendo a integração deles à nação. Buscavam portanto uma nação 

heterogênea regulada pelas diferenças que são inerentes ao próprio sistema (BASILE, 2006).  

Radicalmente opostos aos conservadores, à esquerda estavam os exaltados. Como 

princípio norteador possuíam os ideais democráticos revolucionários. Defendiam que a nação 

deveria ser construída sobre o pilar da igualdade social. Lutavam por uma sociedade mais 

justa, com direito de cidadania a todos indivíduos. 

Segundo Marcelo Basile (2006) conforme expresso pela imprensa partidária as 

concepções de pátria e nação dos Exaltados eram opostas às dos Caramurus e Moderados.  

Uma das principais diferenças que leva a essa oposição está no entendimento da ideia do que 

é a nação. A primeira característica é que a compreensão deles se divide em duas a nação 

física e moral. A nação física sendo especificada de duas formas: a geral e particular, e a 

segunda uma ideia de nação relativa a concepção moral a pátria. A nação e sua ideia física se 

liga a  concepção daquilo que o homem pertence de maneira geral o território do  Brasil de 

forma generalizante como um todo,  por outro lado a concepção  que se liga ao particular a 

terra, cidade, ou vila inerente ao que a natureza proporcionou essencialmente, o interior, o 

campo, roça e sertão etc. Já a Pátria se ligava a uma concepção moral de nação, como aquela 

que controlava os direitos civis naturais dos homens a ela pertencentes, bem como era 

responsável pela manutenção de símbolos e leis que regiam os homens da nação. 
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A sociedade imperial era para os Exaltados intensamente injusta, se dividindo entre 

ricos e pobres, privilegiados e oprimidos. Diante disso exerciam uma postura antiaristocrática 

que repudiava privilégios, títulos de nobreza e o autoritarismo, sendo eles radicalmente 

contrários ao absolutismo e a um governo centralizador que privilegiasse apenas um grupo. 

Enquanto os outros grupos dividiam a sociedade no que tange aos direitos políticos, os 

Exaltados acreditavam que os indivíduos oprimidos mereciam atenção da sociedade. A 

condição de povo para eles era um patamar elevado em que todos eram dignos e tinham 

direito à cidadania plena. 

Compreendiam assim, como povo, todos habitantes da nação, inclusive o Rei. 

Contudo utilizam a distinção entre povo e plebe – ainda que a plebe passe a se equivaler não à 

baixa condição econômica, mas sim a uma aristocracia com maus hábitos e exploradora. As 

mulheres eram para eles dignas de plenos direitos políticos, inclusive ao voto, e participação 

na esfera pública. Era defendidos direitos compatíveis entre os sexos. Negros e mulatos livres 

deveriam também se agregar ao povo e a nação, bem como compreendiam o homem livre de 

cor como um símbolo de nacionalidade. Porém no que tange à abolição, esse não é um 

assunto muito claro na investigação de Marcelo Basile (2006) nos jornais exaltados. Quando 

se posicionavam eram contrários a escravidão utilizando se de argumentos cristãos e 

humanitários, com críticas aos maus tratos com escravos. 

Outro aspecto que diferenciava radicalmente Exaltados dos Caramurus e Moderados 

era o antilusitanismo e a aversão a estrangeiros, principalmente Ingleses e Franceses.  Isso se 

dava por uma necessidade de um nacionalismo exaltado bem como por uma oposição ao 

imperialismo que esses países exerciam. 

A luz dessas diferentes noções de povo e nação, observamos que Martins Pena, 

mesmo que não deixe claro em suas peças qual seu posicionamento político, nos dá indício de 

acreditar em valores liberais de forma intensa. Ou ainda, ao ter como alvo o que se pode 

compreender como o povo, se preocupava em, através das emoções do riso, educar seu 

público e regenerar esse grupo. Em O Juiz de Paz na Roça,de 1837, seu alvo é autoridade que 

se põe acima da constituição. Parece que a ele incomoda o autoritarismo, tal como aos 

exaltados, tornando assim o Juiz elemento cômico principal da peça. A constituição aparece 

também em outros momentos tal como em O Caixeiro na Taverna,de1845, quando Francisco 

explica para Manuel, um português a compreensão dela e o livre arbítrio como justificativa 

para seu desejo de se tornar advogado: 
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FRANCISCO  Manuel, tu és filho de Portugal e não está bem ao fato da nossa 

Constituição. Ela diz: A lei é igual para todos. Isto quer dizer que todos podem ser 

tudo.  

MANUEL  Ah, entendes assim?  

FRANCISCO No talento é que está a diferença. O homem de talento pode ser tudo 

quanto quiser, e tu bem sabes que eu tenho talento... (PENA, 2007. p. 273) 

 

Martins Pena tem como material a sociedade brasileira: o povo. A escolha pela 

comédia, que dentro da tradição historicamente se volta para pessoas comuns, isso é, não 

somente a Aristocracia, nos dá indício, contudo, de um imaginário de organização do povo e 

da nação brasileira. Isso elaborado através do uso dos instrumentos que o universo teatral da 

comédia permitia. O que torna possível observar seus alvos críticos e  sua elaboração da 

presença, remetendo em um segundo momento ao sentido, o que está intimamente ligado à 

interpretação de uma dada organização social. A presença que vemos nas peças de Martins 

Pena, segundo nossa hipótese, é capaz de provocar um sentido no espectador de empatia pelo 

local intensificando assim o sentimento de nacionalidade, uma vez que ele conhece e se 

identifica com o que é posto em forma de presença e a simpatia é amplificada pela forma da 

comédia. 

 

 

3.2 A linguagem da comédia: esboço pitoresco do povo 

 

Se o Humor de Martins Pena é lúdico, divertindo-se com as cabriolas que faz as suas 

personagens executarem no palco, o seu espírito crítico é ferino, percuciente, com o 

seu tanto de causticidade. Só que ele o põe a serviço de uma visão cômica do 

homem e da sociedade, cobrando todos os erros, inclusive os políticos, que não 

rareiam em sua obra, muito mais pelo riso do que pelas indignações inflamadas. 

(PRADO, 2008. p. 61-62). 

 

As palavras de Décio de Almeida Prado em sua História Concisa do Teatro Brasileiro 

vão ao encontro da compreensão de que Martins Pena se mostra tendencioso no 

posicionamento quanto às questões de seu tempo assim como na elaboração de sua 

linguagem. Humor, comédia, sátira e ironia são articulados por ele segundo uma orientação 

ético-política diante da construção da modernidade brasileira. Décio de Almeida Prado, em 

prefácio da obra de Vilma Arêas (1987), rebate crítica feita por Silvio Romero de que o 

repertório de personagens das peças de Martins Pena era medíocre; de forma enfática diz "a 

mediocridade [é que] caberia ao Brasil." (apud ARÊAS, 1987, p.13). 

Martins Pena não apenas se ocupa com um riso fácil, como vemos afirmado na crítica 

que repercute desde José de Alencar e seu artigo A Comédia Brasileira, mas antes absorve 
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uma série de tradições teatrais, como a farsa – cuja constituição, como gênero, Patrice Pavis 

localiza na Idade Média e cujas características embrionárias já podem ser apontadas em 

Aristófanes, na Antiguidade Grega – sendo associada a uma espécie de riso grosseiro, ligada 

ao corpo, à realidade social e ao cotidiano.  

É na obra Na Tapera de Santa Cruz, de Vilma Arêas, que o lugar perpetuado por 

Martins Pena como mero criador da "comédia de costumes" no Brasil é colocado à prova e o 

universo teatral por ele elaborado é destrinchado. A autora resignifica assim o lugar da 

comédia exercida por Martins Pena no teatro brasileiro: 

 

A Comédia era (e talvez ainda o seja) uma forma pouco legitimada de arte, portanto 

deixada em relativa liberdade para abordar (até por convenção de gênero) aspectos 

considerados indignos do grande teatro. O cotidiano (ou o profundo, como quer 

Bandeira) é o maior exemplo: banido dos temas alto, é contudo, matéria por 

excelência da comédia. No entanto, o mais extraordinário pode ser também o mais 

cotidiano, e o mais estranho, frequentemente o mais banal. (ARÊAS, 1987. p. 151)  

 

O trabalho da autora é um divisor de águas acerca da visão de Martins Pena apenas 

como um autor superficial, observando a capacidade da comédia de transformar o cotidiano 

em extraordinário. Conclui a autora que toda visão de Martins Pena da sociedade brasileira é 

construída com artifícios teatrais muito bem elaborados, conscientes da tradição em que 

tocavam, sendo ele capaz de transpor algumas tradições espetaculares, como a do entremez, 

do teatro popular, do teatro de rua e da comédia para a realidade brasileira que punha no 

palco. Em comparação com Machado de Assis, sem ressaltar as diferenças relativas aos 

gêneros (Machado de Assis se dedicou ao romance) a autora menciona a aproximação de 

ambos no que tange aos modelos que dispuseram para realização de seus trabalhos e como se 

posicionaram em relação a eles adequando conteúdo e forma. Seguindo também a famosa 

análise empreendida por Roberto Schwarz
40

 acerca da capacidade de Machado de adequar 

conteúdo nacional a sua forma literária. No caso de Martins Pena o desencontro, o local, o 

desnível, se equilibrando muitas vezes a forma cômica: ―Pois por definição, o cômico existe 

na fratura, na interrupção (no corte), na repetição, que força os limites das palavras e ações, 

fazendo-as não idênticas a si mesmas, isto é, tornando-as contraditórias." (ARÊAS, 1987. p. 

258). Esse é um recurso amplamente usado por Martins Pena para acentuar características e 

contrastes como, por exemplo, quando se utiliza da oposição brasileiros versus estrangeiros, 

corte e interior, prática legal e ilegalidade etc. 

Por esse modo compreendemos que a forma da comédia a que Martins Pena recorre 

não é apenas fruto da adequação e equilíbrio com conteúdo local que tais críticos tendem a 

                                                           
40

 SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas cidades, 1988. 



  

89 
 

ver como próprio da comédia, como forma possível de espelhar contrastes. Historicamente 

sempre ligada ao defeito, a contradição. Vemos que em Martins Pena a escolha pela comédia 

se dá por uma estratégia para sensibilizar seu público sobre aspectos relativos à sua própria 

identidade, isso através do apelo provocativo do riso. Recurso esse que permite seduzir o 

público por vias do entretenimento, chamando assim atenção para o conteúdo nacional. Como 

exemplo dado pela autora: "A inclusão do elemento nacional em Martins Pena, e não falamos 

agora apenas da figura do escravo, pode existir algumas vezes como dado exótico, mas 

funciona principalmente como exposição do jogo de relações da sociedade.‖ (ARÊAS, 1987. 

p. 264).  

Como vimos anteriormente os projetos de nação distintos dos diversos grupos 

políticos buscam organizar a sociedade de maneiras distintas. Utilizar a comédia para expor 

elementos sociais permite ao teatro a função de deixar o expectador aberto a esses elementos, 

com sensações possibilitadas cativantes de simpatia, especificidade que o riso pode provocar, 

para além o descongelamento perceptivo de práticas comuns da sociedade que necessitavam 

certa problematização. Ao seguir a tradição da comédia, vemos que ele se utiliza da 

convenção básica de expor o vício do homem: o avarento, o hipócrita, o ciumento. O Juiz de 

Paz, como visto em capítulo anterior, pode ser compreendido também como espécie de 

velhaco avarento.  

Assim o jogo de relações é delineado em suas peças com um repertório voltado para 

sociedade brasileira. Aqueles que para os Conservadores e os Moderados seriam 

compreendidos como Plebe, sem direitos políticos, nas peças de Martins Pena são 

protagonistas: desde ciganos, sertanejos, caixeiros até cidadãos mais distintos como médicos e 

noviços.  

Já o negro por sua vez em suas peças aparece de forma silenciada, reflexo de uma 

sociedade escravista que não o compreende enquanto cidadão. O estrangeiro é inserido em 

suas peças de maneira cômica. No caso da mulher, em As Casadas Solteiras, peça de 1847 o 

protagonismo feminino é feito de maneira forte a ponto de essas se tornarem heroínas do 

enredo. Seu universo de construção de personagens é compreendido com construções de 

arquétipos da tradição da comédia, principalmente no que tange a suas funções no enredo, 

sendo transpostos para realidade local e tendo como norte inspirador o jogo de relações 

dessas. A família está presente muitas vezes como núcleo da peça, assim como na comédia 

nova, e casais de namorados em fuga são elementos básicos em seu repertorio. Mas há 

também o conjunto daqueles personagens de representação de empregados públicos: Os 
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Meirinhos, peça que assim como em Os Três Médicos utiliza-se do recurso da triplicação. São 

três os meirinhos protagonistas. 

 Martins Pena não apenas obedece à convenção da comédia de ter como repertório 

personagens sem status social elevado, mas ele o faz criticando alguns setores e os vícios que 

tornam a sociedade contaminada por uma falsa moral. Como vimos, para Exaltados, a plebe 

estava ligada a homens de má índole mesmo que pertencentes à Aristocracia.  

Em O Irmão das Almas, peça de 1844 de um único ato, o alvo satírico é a religião, 

mais especificamente as irmandades religiosas. Nela a construção do personagem Jorge, 

corrupto que se beneficia da arrecadação das verbas para a Igreja, é uma bela mostra de seu 

alvo: "E demais, tirar esmolas para almas e para os santos é um dos melhores e mais cômodos 

ofícios que eu conheço. Os santos sempre são credores que não falam" (PENA, 2007. p.292). 

Em seguida o personagem justifica seus desvios deixando claro sua falha de caráter: 

 

Luísa – E não entregas dinheiro nenhum para os santos?  

Jorge – Nada, o santo destas opas sou eu. Não tenho descanso, mas também o lucro 

não é mau. 

Luísa – O lucro.... Aquele pobre velho que morava defronte do paredão da Glória 

também pedia esmolas para os santos, e morreu à míngua. 

Jorge – Minha rica, o fazer as coisas não é nada; o sabê-las fazer é que é tudo. O 

carola experiente deve conhecer as ruas por que anda, as casas em que entra e as 

portas a que bate. Ruas há em que se não pilha um real – essas são as da gente rica, 

civilizada e de bom-tom, que, ou nos conhecem, ou pouco se lhe dá que os santos se 

alumiem com velas de cera ou de sebo, ou mesmo que estejam às escuras. Enfim, 

pessoas que pensam que quando se tem dinheiro não se precisa de religião. Por essas 

ruas não passo eu. Falem-me dos becos aonde vive a gente pobre, das casas de 

rótulas, das quitandeiras; aí sim, é que a pepineira é grossa! (Vai guardar as opas.) 

Tenho aprendido à minha custa! 

Luísa, sorrindo-se – À custa dos tolos, deves dizer. 

Jorge – E quem os manda serem tolos? Mas, ah, neste mundo nem tudo são rosas. 

Eu vivia tão bem e tão feliz, e por desconto dos meus pecados dei a mais reverente 

das cabeçadas! (PENA, 2007. p. 295) 

 

Eufrásia, esposa de Jorge, e Mariana, sua mãe, são as personagens que invertem aqui o 

papel e colocam o marido a seu serviço, maltratando-o, deixando-o submisso: 

 

Eufrásia – Essa é que é a desgraça: não termos medo ao burro, senão depois do 

couce. Um marido! Sabes tu o que é um marido? É um animal exigente, 

impertinente, insuportável... A mulher que quiser viver bem com o seu, faça o que 

eu faço: bata o pé, grite mais do que ele, caia em desmaio, ralhe e quebre os trastes. 

Humilhar-se? Coitada da que se humilha! Então são eles leões. O meu homem será 

sendeiro toda sua vida... E se hás de ter o trabalho de ensinares a esses animais, é 

melhor que não te cases. (PENA, 2007. p. 290) 

 

Por esta inversão da ordem patriarcal, estratégia permitida pelas convenções da comédia de 

inverter uma determinado ordem, (e nesse caso, a inversão se refere à lógica da sociedade em 

que os homens ocupam a posição dominante). Jorge se torna, assim, o principal artifício 
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risível da peça. A elaboração do cômico é vista com maior destaque na construção de suas 

falas carregadas de ironia e deboche ou conduzindo algumas situações. Mas a construção dos 

personagens com falhas morais de caráter não se limita apenas a Jorge. Eufrásia também não 

escapa da condenação dos vícios. Na peça, deseja ir a Festa dos Ossos pois lá será reunida 

muita gente luxuosa de urnas. Já o personagem Felisberto é um ladrão  

É contudo a lógica de inversão do enredo que é constantemente elaborada pelo autor 

nessa peça, criando um jogo assim de dominação, entre homens e mulheres. Ora Eufrásia tem 

controle, ora José toma controle da situação, armando peripécias e quiproquós. A construção 

do personagem Jorge ao longo da peça se dá em cima de um homem medroso e mau caráter, 

sendo, por esse modo condenado ao riso de maneira também a ser ridicularizado. Na cena 

final Jorge finge ser maçom, "pedreiro-livre" para assustar a esposa e a sogra, obtendo assim 

vantagem sobre a esposa, invertendo dessa forma o enredo.  O que porém não deixa de ser 

feito utilizando-se artifícios cômicos, através do uso de um disfarce. Martins Pena parece 

satirizar uma estrutura social que se baseia no patriarcalismo. Jorge só obteve autoridade 

dentro de casa através do uso da farsa e da mentira. Vejamos o desenrolar da cena: 

 

Jorge (levanta-se e coloca-se entre as duas) Até aqui tenho vivido nesta casa como 

um cão  

Eufrásia Assim o merecias 

Mariana E ainda mais. 

Jorge Mas como tudo neste mundo tem fim, o meu tratamento de cão também o terá. 

Mariana Agora também digo eu - veremos! 

Jorge: Até agora não tenho sido homem, mas era preciso sê-lo. E o que havia eu de 

fazer para ser homem (Com exaltação) Entrar nessa sociedade portentosa, universa 

sequidepal, aonde se aprendem os verdadeiros direitos do homem. (faz momices e 

sinais extravagantes com as mãos) 

Eufrásia O que quer isto dizer? 

Mariana Ai, o que está ele a fazer? 

Jorge Estes são os sinais da ordem. (Faz os sinais) 

Mariana Está doudo! 

Jorge (segurando -as pelos punhos) A senhora tem feito de mim seu gato - sapato; e 

a senhora, seu moleque; mas isto acabou-se! (levanta os braços das duas, que dão 

um grito) Acabou-se! Sou pedreiro-livre! Satanás! 

Mariana Misericórdia! 

Eufrásia Jesus! (Tibúrcio salta do armário. Jorge deixa o braço de Mariana e, 

segurando em ambos os de Eufrásia, gira com ela pela sala, gritando: Sou pedreiro-

livre! O diabo é meu compadre! Tibúrcio faz com Mariana tudo quanto vê Jorge 

fazer. As duas gritam aterrorizadas. Jorge larga a Eufrásia, que corre para dentro. 

Tibúrcio, que nessa ocasião está do lado esquerdo da cena, larga também a Mariana, 

que atravessa a cena para acompanhar Eufrásia; encontra-se no caminho com Jorge, 

que faz -lhe uma careta e a obriga a fazer um rodeio para sair, os dous desatam a rir) 

Jorge Bem diz o ditado, que ri-se com gosto que se ri por último. (IDEM, p. 344) 

 

No trecho explícito, ao examinamos as rubricas, vemos toda ação ser delineada de 

maneira intensa para o disfarce de Jorge; é possível observar que elas também nos dão uma 

dimensão da presença da autoridade uma vez que ele usa de gestos agressivos para impor 
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medo.  Ela é elaborada na fala carregada de exaltação e violência de Jorge,  que a explicita 

também as suas ações: em determinado momento ele segura os punhos de Mariana de forma 

extremada, revelando assim os efeitos dessa presença. Por sua vez as outras duas personagens 

também gritam e provocam alvoroço, criando a presença do medo e da violência. Já em outro 

momento Jorge na cena X insinua uma bofetada em Eufrásia, elaborando a presença da 

violência. Medo que tem sua presença elaborada em outros momentos pelos sinais da 

personagem, no trecho anterior na cena de Luisa e Tibúrcio, em que ela se benze em sinal 

proteção da maçonaria, que é retratada na peça revelando o imaginário preconceituoso que 

causa. No dialogo abaixo Tibúrcio consola Luísa do medo que ela tem de ele ser "pedreiro-

livre", maçom: 

 

Tibúrcio Ah, ah, ah! (Rindo-se às gargalhadas.)  

Luísa E ri-se?  

Tibúrcio – Pois não me hei-de rir? Meu amor, isto são caraminholas que te meteram 

na cabeça.  

Luísa  Eu bem sei o que é. Falas com o diabo à meia-noite; mata as crianças para 

lhes beber o sangue; entregaste tua alma ao diabo; freqüenta as...  

Tibúrcio, interrompendo-a – Ta, ta, ta! O que aí vai de asneiras! Não sejas pateta; 

não acredite nestas baboseiras 

Luísa  Baboseiras, sim! 

Luísa  Nada disso me disseram.  

Tibúrcio  Então por que é?  

Luísa  É porque... (Hesita.) 

Tibúrcio Acaba, dize...  

Luísa  Porque és... pedreiro-livre. (Benze-se.)  

Tibúrcio Um pedreiro-livre, minha Luísa, é um homem como outro qualquer; nunca 

comeu crianças nem falou com o diabo à meia-noite. 

 Luísa Visto isso, não é verdade o que te digo?  

Tibúrcio  Qual! São carapetões que te meteram nos miolos para talvez te indisporem 

comigo. A maçonaria é uma instituição... 

 Luísa Dá-me a sua palavra de honra que nunca falou com o diabo?  

Tibúrcio  Juro-te que é sujeitinho com quem nunca me encontrei. (PENA, 2007. p. 

322) 

 

A presença do preconceito em torno da Maçonaria é construída nas duas cenas através 

da reação de medo das personagens expressa nos gestos e falas de espanto. 

Outro artifício da comédia empregado na peça, que cria efeitos de presença, já que traz 

intensa movimentação, forte visual e ação física, são os quiproquós. O alvoroço gerado na 

cena, aumentando assim seu potencial cômico, bem como os esconderijos, disfarces e 

pancadarias. Todos esses recursos teatrais permitem que a presença seja potencializada na 

cena, fazendo com que o público interaja com o sons e com o visual, alterando os sentidos 

cognitivos e sendo tocado pela ação dramática. Na peça um armário é amplamente utilizado 

como esconderijo criando forte movimentação para as cenas, aumentando sua carga cênica. 
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O universo da comédia é explorado por Martins Pena em vários níveis cênicos e 

convencionais. Mas é unânime determinada convenção básica: o ataque a vícios e excessos 

humanos. Em Os Meirinhos, a escolha recai sobre os oficiais de justiça. Peça de 1845, de um 

único ato que tem como principal espaço cênico o jogo de bilhar. Lá se concentram os agentes 

de justiça para jogar e beber. Logo na cena inicial Manuel Piaba, um dos meirinhos justifica: 

―O que queres? Deus pôs o homem no mundo para beber e comer; é preceito católico. 

Enquanto há, bebe-se; e quando não há, bebe-se ainda e come-se dos amigos. Para isso 

inventaram os amigos." (PENA, 2007. p. 7). 

Toda atmosfera do jogo de bilhar é explorada, elaborando-se assim a presença do 

vício, da euforia, do divertimento, da competição e principalmente da desordem: 

 

VOZES  (DENTRO, NA SALA DE BILHAR) Bravo a carambola, bravo! Ganhou, 

ganhou! Bravíssimo, bem jogando! 

 JOSÉ Não foi carambola!  

 VOZES  Foi, foi! Não foi! JOSÉ - Arrastou o taco, é ladroeira! VOZES - É 

ladroeira! Não é! Ladrão será ele!  

MANUEL - Que diabo é lá isso?  

VOZES (DENTRO, GRITANDO) Vinte e cinco pontos! Roubados! Perdeu! 

Ganhou! Ladrão! Patife! (CONFUSÃO NA SALA DE BILHAR, E OS 

JOGADORES JOGAM ÀS BORDOADAS COM OS TACOS. JOSÉ GRITA 

COMO DESESPERADO, E CHEM_CHEM ESFORÇA-SE PARA APAZIGUAR 

A CONTENDA) (PENA, 2007. p. 11) 

 

Notemos aqui que o autor usa com bastante engenho o recurso permitido pelas 

rubricas para que possa delinear a cena em questão, intensificando assim seu caráter cênico 

repleto de ação, o que é inerente à própria tradição da comédia, que tem como peculiaridade a 

força da movimentação física. As vozes em destaque, indicando a gritaria, carregam a cena de 

muita presença. Em outro momento a presença se desdobra pelo próprio ambiente da sala de 

bilhar sendo detalhadamente reproduzida. Vejamos a rubrica inicial: 

 

O teatro, na antecena, representa uma sala... Portas laterais, mesas de um e outro 

lado; no fundo, três portas que deitam para outra sala, onde se vê um bilhar em que 

jogam diferentes pessoas, e outras sentadas em bancos ao redor, diversamente 

vestidas - tudo como se observa nessas casas de jôgo. (N.B. Durante a representação 

jogam bilhar, com as modificações que vão marcadas.) (IDEM, p. 5) 

 

Martins Pena parece condenar as práticas excessivas, em uma das falas um dos 

meirinhos, João, replica com o outro colega, Manuel: 

 

JOÃO - Acabarás por ficar bêbado... E assim é que um indivíduo só como tu 

desacredita um corporação; encontram-te moafa na rua, e depois dizem - Todos os 

meirinhos são assim! - sem fazerem diferença dos bons e maus. (PENA, 2007. p. 10) 

 

Aqui se referindo à má fama que a classe havia adquirido. 



  

94 
 

A fim de explorar o mau hábito da desonestidade, outra peça, O Cigano, de 1845, traz 

como protagonista um tipo bem específico. Mello de Morais Filho (1981) retrata uma 

comunidade de Ciganos na cidade do Rio de Janeiro, como comerciantes de escravos, 

cavalos, etc. Ainda aponta o autor que, no período, a Rua da Constituição, era denominada de 

Rua dos ciganos, por ser povoada por muitos deles.  

O Cigano de Martins Pena, Simão, é um ladrão, ainda que pai de três filhas – as quais, 

seguindo modelo da comédia nova, namoram escondido do pai. Simão nos remete a um tipo 

comum na tradição da comédia: o velho ranzinza na comédia nova, espécie de Vecchio na 

commedia dell'arte, tipo convencional do velhaco também presente no entremez. Velho, 

ciumento, possessivo e autoritário com as filhas, tudo isso transporto para figura social que 

constituía o povo na visão dos exaltados e a plebe para moderados e caramurus.  

Em outro momento da peça há a elaboração da presença de outros sujeitos que 

compõem o povo. Logo na cena inicial, Isabel, Barbara e Silvéria, ao discutirem sobre 

casamento: 

 

SILVÉRIA Bárbara, a Isabel diz que não tem namorado. 

ISABEL E ainda digo: Tu, sim... 

BÁRBARA Já esqueceu daquele sujeito que passa sempre por aqui, puxado a 

quatro... 

SILVERIA É verdade, daquele cocheiro do ônibus. 

ISABEL: A mana Bárbara vê muito, mas é porque está sempre colada à janela a 

fazer gaifonas às escondidas para o caixeiro da venda, que mora ali defronte. 

BARBARA: Quem te disse isso? (zangada) 

ISABEL (RINDO-SE): O cocheiro do ônibus... 

BÁRBARA (zangada): É mentira, não namoro o caixeiro da venda! É mentira. 

(...) 

BÁRBARA (PARA SILVÉRIA): Tu também, minha santinha era melhor que 

cuidasses mais do teu cambista... 

ISABEL Um cambista? Bravo. 

BÁRBARA: E que lhe mandasses dizer que o Diretor dos Teatros e a Polícia andam 

com o olho vivo, e que mais hora menos hora irá dar com ossos na cadeia. (PENA, 

2007. p. 212) 

 

Em tom de deboche as irmãs brincam umas com as outras demonstrando um 

imaginário preconceituoso em torno de determinados setores sociais: o cocheiro de ônibus, o 

caixeiro da venda e um cambista, que têm assim a presença constituída no diálogo. Mesmo 

que as personagens se envergonhem junto as irmãs, elas são apaixonadas com os namorados 

secretos. Ao final da peça, após o pai cigano ser preso, são os respectivos amantes das filhas 

que condenam Simão por seu caráter: 

 

ANICETO Se antes de nos casarmos já é assim, o que será ao depois?  

ANSELMO Casar-me? Já não estou muito resolvido. 

JOSÉ  Nem eu.  

ANICETO  No fim de tudo, são filhas de um ladrão.  
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ANSELMO E para pano de amostra, basta-lhe o peso.  

JOSÉ  Façamos retirada honrosa.  

ANICETO  Dizes bem. (Conduzem as três moças com dificuldade as assentam nas 

cadeiras, onde permanecem desmaiadas. Eles observam.)  

ANSELMO  Estão que nem dão acordo de si.  

JOSÉ  Faz pena; porém mais tenho eu de mim.  

ANICETO Coitadinhas, se o pai não fosse tão tratante...  

JOSÉ  Estão imóveis... Tornam a si! (Aqui as três moças suspiram e movem-se.)  

ANSELMO  Safemo-nos enquanto é tempo!  

(Saem correndo pelo fundo e desce o pano.) (PENA, 2007. p. 262 e 263). 

 

O tipo convencional da comédia, o pai, velho ranzinza que se opõe ao amor romântico 

da filha, está também presente em outras peças, como em As Casadas Solteiras de 1845, 

imitação de outra peça francesa chamada Les trois dimanches, que a despeito disso não perde 

o seu caráter de transpor as características locais.  

Na peça Narciso pai de Virginia e Clarisse não aceita que as filhas se casem com John 

e Bolingbrook. Desse modo, a primeira parte do enredo se concentra em elaborar as 

peripécias de ambas irmãs para se encontrarem com os amantes escondidas do pai. Peça em 

que mais de uma vez o recursos da comédia de inverter uma ordem social e uma lógica do 

enredo são utilizados. Aqui, ambas personagens dão uma lição no marido e se recusam a 

cumprirem com o que os maridos autoritários exigem. Utilizando de recursos como a fuga e 

chantagem, as personagens protagonistas conseguem inverter o jogo de relação, equalizando 

assim o seu casamento no que tange ao equilíbrio para com vontade de ambos lados.  Já o 

personagem velho e ciumento aparece mais uma vez em O Namorador ou a Noite de S. João, 

de 1844: 

 

JOÃO (voltando-se muito zangado para Júlio) – Não lhe dou minha filha, não lhe 

dou, não lhe dou! E tenho dito.  

JÚLIO Atenda-me!  

JOÃO  Aonde viu o senhor dar-se caça a um pai de semelhante maneira? 

JÚLIO  Desculpe-me, é o meu amor a causa de...  

JOÃO Homem, não me quebre mais a cabeça! Não quero, não quero e não quero, e 

vá-se com os diabos!  Não só de minha presença, como de minha casa. Vá-se, vá-se! 

(Empurrando.) (PENA, 2007 .p. 29). 

 

A presença da autoridade é elaborada através da figura do pai, sendo acentuada com a 

repetição das palavras que gera insistência e arbitrariedade. Mesmo que obedecendo à regra 

da comédia de condenar vícios humanos em suas peças, o repertório de personagens segue 

outra tradição de se voltar para pessoas comuns. O fato é que tal articulação entrou em 

consonância com a necessidade do período de se delinear o povo que constituía a nação 

brasileira, em cujo escopo há trabalhadores honestos, empregados, lavradores e funcionários 

públicos.  
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A linguagem da comédia é instrumento para que Martins Pena possa com artifícios do 

gênero empreender seu projeto teatral que tem como princípio a tentativa de constituição da 

nacionalidade. Cai como luva a forma que historicamente foi utilizada sem exclusão de 

determinados grupos sociais. Com isso não lhe escapa até mesmo aqueles que circulavam no 

país na condição do outro, portugueses, ingleses, franceses, o estrangeiro, sujeito esse que 

serviu de contraste para a oposição com o brasileiro. 

 

 

3.3 A presença do outro: o estrangeiro. 

 

FRANCISCO  É um engano, é uma mania, e todos vão com ela; é obra estrangeira, 

e basta! Não se vê por esta cidade senão alfaiates franceses, dentistas americanos, 

maquinistas ingleses, médicos alemães, relojoeiros suíços, cabeleireiros franceses, 

estrangeiros de tôdas as seis partes do mundo. (PENA, 2007. p. 272) 

 

O universo cênico dos personagens de Martins Pena tem como seleção comum os 

estrangeiros. Incômodo, rejeição, admiração ou crítica? A construção do estrangeiro dentro de 

um repertório fiel em traçar cor local é a elaboração da presença do outro. Despertando nos 

corpos da plateia a sensação de lidar com o diferente, o estranho. Elemento no qual no 

decorrer do enredo muitas vezes cria a instabilidade. Contudo, a presença do estrangeiro não é 

elaborada apenas com os personagens estrangeiros e imigrantes, mas de certa forma com a 

demonstração da afetação de hábitos e costumes culturais no interior dos hábitos brasileiros 

ou ainda na maneira exploratória que alguns exerciam. Em As Casadas Solteiras, Virginia diz 

que ―os estrangeiros falam que não gostam do Brasil, mas sempre vão chegando, para lhe 

ganharem o dinheiro‖(PENA,2007. p.325) 

A sátira, a paródia, a ironia e o cômico são os instrumentos pelos quais Martins Pena 

constrói todo o universo que elabora a presença do outro, do estrangeiro, do hábito cultural 

alheio. A investigação dessa construção torna-se necessária pois como vimos em subitem 

anterior, a visão acerca do estrangeiro é uma das principais diferenças no que tange ao projeto 

de nação de Exaltados, Caramurus e Moderados – cada um destes pensando a inserção do 

estrangeiro na sociedade brasileira de modo diferente. 

Em Os Dois O Inglês e o Maquinista, de 1842, Gainer, o inglês trapaceiro, é 

construído de maneira caricatural, inventor de uma máquina que faz açúcar a partir de ossos, 

invenção mirabolante, exagerada e exótica, um recurso cômico utilizado pelo autor e razão do 

título da peça. Não por acaso o Brasil figura durante a colonização no século anterior como 
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grande produtor de açúcar. Durante a colonização o pacto colonial imposto pela Inglaterra a 

Portugal garantia mercado aos comerciantes ingleses. Assim Gainer e sua máquina milagrosa 

são uma metáfora simbólica do inglês no Brasil. Os ingleses maquinários buscando 

experimentar suas engenhosidades no Brasil. A realidade é transposta com artifícios fictícios 

para a peça.  Os artefatos cômicos na elaboração do personagem trazem assim uma relevância 

importante no enredo. Vejamos o seguinte trecho: 

 

GAINER  Passa bem? Estima muito. Senhora Dona Clemência foi passear?  

FELÍCIO  Não senhor, está lá dentro. Queria alguma coisa?  

GAINER  Coisa não; vem fazer minhas comprimentos. 

(...) 

GAINER  Vem fazer meu visita.  

CLEMÊNCIA  Muito obrigada. Há dias que não o vejo.  

NEGREIRO  COM IRONIA - Sem dúvida com algum projeto?  

GAINER  Sim. Estou redigindo um documento para as deputados.  

NEGREIRO e CLEMÊNCIA - Oh! FELÍCIO - Sem indiscrição: Não podemos 

saber...  

GAINER  Pois não! Eu peça na requerimento um privilégio por trinta anos para 

açúcar de osso. (PENA, 2007. p. 152) 

 

Conforme destacado em negrito, Ganier não apresenta um bom português, trocando assim o 

gênero em algumas palavras, tornado risíveis todas as suas falas. 

Mas, não é apenas através do cômico que Gainer chama a atenção. Sua função no 

enredo provoca tensão, afinal, ele disputa a mão  de Mariquinha com o Negreiro. Essa disputa 

torna-se porém irônica, isso dado pelo contexto e o que a Inglaterra representava no momento 

para o Brasil e para questão do tráfico. A Inglaterra era a principal responsável por fechar o 

cerco para o tráfico negreiro. Na peça a tensão de Gainer é justamente com Negreiro, um 

traficante de escravos. A intervenção inglesa no tráfico no Brasil fazia crescer um sentimento 

de xenofobia anti-inglesa movido por aqueles não favoráveis ao fim do tráfico
41

. Isso aliado 

ao sentimento já presente pelos exaltados que demonstram insatisfação com o monopólio 

comercial da Inglaterra. 

O interesse de Gainer na peça para com casamento de Mariquinha é pelo fato de sua 

condição social elevada, e para desmascarar o lado interesseiro do inglês o autor arma a 

peripécia: tendo o casamento recusado pela filha, Gainer decide-se por casar com a mãe. 

Ganância, interesse e esperteza são características que constroem o Inglês na peça em questão. 

O personagem estrangeiro é colocado em uma perspectiva distanciada de outro personagem, 

Feliciano, jovem honesto brasileiro que por sua vez tem o amor de Aninha. 

                                                           
41

 Vale ressaltar que a relação entre Brasil e Portugal tem início em 1808 com a abertura dos Portos e o aumento 

do comércio inglês. Contudo, tal relação é abalada graças entraves imposto pela Inglaterra peça questão 

antitráfico de escravos. 
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O Inglês exerce também papel notório em As Casadas Solteiras de 1845. Bolingbrook 

é um jovem empreendedor que vem ao Brasil a negócios e é apaixonado pela jovem Clarisse. 

Detalhe esse que trará tensão à primeira parte da peça, já que a união de ambos é impedida 

pelo pai: 

JOHN  Teu pai ainda se opõe à nossa união?  

VIRGÍNIA Ainda. Ele diz que odeia aos ingleses pelos males que nos têm causado, 

e principalmente agora, que nos querem tratar como piratas. (PENA, 2007. p. 344) 

 

A xenofobia é expressa por Narciso em uma fala carregada de pavor: NARCISO  Ah, 

são os senhores? É o que me faltava: casá-las com ingleses! Antes com o diabo!(IDEM) e se 

revela ainda pela resistência de não se preocupar em conhecer os jovens pretendentes, 

julgando os apenas por serem ingleses. A tensão contudo é revelada não apenas no imaginário 

de Narciso a respeito dos ingleses, mas também o contrário, em uma briga de ambos: 

 

BOLINGBROOK  My Clarisse, há de ser mulher  

a mim, quando mesmo este velho macaco.  

NARCISO  Macaco? Inglês de um dardo! (IDEM, p. 346). 

 

A expressão usada por Bolingbrook para ofender Narciso, macaco, revela um 

pensamento que colocava o Brasil em um grau de civilização inferior em relação à grande 

marcha que os outros países da Europa se encontravam em direção à civilização. Revela 

também o exótico no sentido animalesco com que as terras do outro (para os europeus) lado 

do Atlântico estavam caracterizadas, um país atrasado em termos civilizatórios que seria 

permeado por homens- animais. Há a presença do contraste, da diferença, do sentimento de 

atraso do Brasil em relação aos outros países. Nesse mesmo contraste em relação a um 

suposto atraso cultural, o inglês encontra motivos para comparações: 

 

JOHN  Enfim, chegamos.  

BOLINGBROOK  Oh, yes, enfim! É uma vergonhe  

estes barques de vapor do Bresil. Tão porque, tão, tão, tão...  

JOHN  Ronceira.  

BOLINGBROOK  Ronceire? Que quer dize ronceire?  

JOHN  Vagarosa. (IDEM, p. 331). 

 

O personagem John, dupla inseparável do inglês, e que aqui serve como espécie de 

tradutor para o português errôneo do amigo, é uma figura igualmente interessante na peça, 

assim como os filhos de ingleses, que apresentam um sentimento de superioridade já que 

incorporam com naturalidade os hábitos ingleses. John é elemento essencial para ajudar a 

concretizar principal artificio cômico do personagem inglês, servindo como espécie de escada 

para o jogo cênico presente nas falas de Bolingbrook. Vejamos o trecho a seguir: 
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JOHN Bem sabes, Bolingbrook, que ainda que sou filho de ingleses, nasci no Brasil 

e nele fui criado; assim, não admira que fale bem a língua... Mas vamos ao que 

serve.  

BOLINGBROOK  Yes, vamos a que serve.  

JOHN  Primeiro, correremos tudo para ver se encontramos nossas belas.  

BOLINGBROOK Oh, God! Encontre nosses beles... Mim fica contente se encontre 

nosses beles. Oh, God! 

 JOHN  Já vejo, meu caro Bolingbrook, que estás completamente subjugado. 

Admira-me! Um homem como sois, tão frio e compassado...  

BOLINGBROOK  Oh, non, my dear! Este é um error muito... fundo... muito oco... 

non, non! Muito profundo... yes... muito profundo. Minha peito é uma volcão, uma 

barril de pólvora... Faltava só a faísca. Miss Clarisse é faísca, e minha peito fez, fez, 

fez bum! 

 JOHN  Explosão.  

BOLINGBROOK  Yes, yes! Explosão! Mim está incêndio.  

JOHN  Podias ter-te atirado ao mar.  

BOLINGBROOK Oh, non, non! Mar non! Primeiro quero casa com my Clarisse, 

senão eu mata a mim. 

 JOHN  Devagar com isso, homem, e entendamo-nos.  

BOLINGBROOK  Oh, God!  

JOHN Há dois anos que chegaste de Inglaterra e estabeleceste, na Bahia, uma casa 

de consignação, de sociedade comigo. Temos sido felizes. 

 BOLINGBROOK Yes! 

JOHN  E há oito que nossos negócios estão concluídos, e estaríamos já de volta, se 

não fosse o amor que nos prende.  

BOLINGBROOK  Oh, my Clarisse, my Clarisse!  

JOHN  Por um feliz acaso, que servirá para mais estreitar nossa sociedade, amamos 

a duas irmãs.  

BOLINGBROOK Oh, duas anjos, John! Duas anjos irmãos...  

JOHN Antes de ontem fomos, pessoalmente, pedi-las ao pai, que teve o desaforo de 

negar o seu consentimento, dizendo que não criou suas folhas para casá-las com 

ingleses.  

BOLINGBROOK Oh, goddam! Atrevida! 

 JOHN Mas deixa-o. Estamos de inteligência com elas, e hoje nos há de ele pagar.  

BOLINGBROOK Oh, yes! Paga, atrevida, paga! 

 JOHN Elas aqui estão desde manhã para assistirem à festa. Logo haverá fogo de 

artifício... Sempre há confusão... a falua estará na praia às nossas ordens, e 

mostraremos ao velho o que valem dois ingleses... 

 BOLINGBROOK Yes! Vale muito, muito! Goddam! (IDEM)     

 

O uso de palavras em inglês misturadas no diálogo em português, a falta de 

concordância, assim como vimos na construção de Gainer em Os Dois e O Inglês e o 

Maquinista,de 1842, aqui com Bolingbrook é risível graças a esse modo errôneo de falar. O 

riso aqui provocado é portanto causado primeiramente pelo ridículo, pelo estranhamento. Em 

um primeiro momento são elaboradas essas emoções no espectador e em um segundo o 

sentido é dado quando associadas essas características ao inglês, ao estrangeiro. Inserido no 

contexto local nota-se uma rejeição, com tendência a colocá-lo no lugar do alheio, do 

diferente. O próprio John não escapa a essa tendência de distanciá-lo quando diz a 

Bolingbrook que este parecia um homem frio. A situação torna-se mais acentuada com John, 

por sua vez tendo que guiar o amigo seja pela dificuldade com a comunicação ou pela falta de 

conhecimento das terras brasileiras. Bolingbrook está perdido e necessita ser conduzido. O 
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desejo de esperteza, sua ambição e arrogância com intuito de se beneficiar em "terras mais 

atrasados" é vencido pelas adversidades encontradas pelo fato de ser estrangeiro. Vemos 

assim uma presença da xenofobia, que nada mais é que o impedimento de o estrangeiro se 

acomodar em terras que não são suas. 

Seguindo esse viés de contrapor ambas culturas e destacar a rejeição, o enredo se 

desenvolve após o casamento entre John e Virgínia, Clarisse e Bolingbrook. Já na Bahia, 

ambas se incomodam com as diferenças de hábitos com que se sujeitam a viver. A presença 

dos hábitos ingleses é responsável pela provocação dessa tensão: 

 

VIRGÍNIA As contrariedades do estado nada seriam; com elas contava eu, 

razoavelmente falando. Porém o que mais me desespera é ter de aturar as manias 

inglesas de nossos caros maridos... Ontem, o meu quis que eu comesse, por força, 

rosbife quase cru.  

CLARISSE  E o meu, que eu engolisse metade de um plum-pudding horroroso.  

VIRGÍNIA Ateimou comigo boa meia hora para que eu bebesse um copo de cerveja. 

Prrr... que bebida diabólica!  

CLARISSE E eu vi-me obrigada a beber um copo de ponche deste tamanho, que me 

deixou a cabeça por esses ares! (PENA, 2007. p. 366) 

 

São expressos aqui de forma detalhada hábitos que contrastam com os costumes de 

Virginia e Clarisse:  a cerveja, o ponche, o rosbife, o plum-pudding, bebidas e comidas típicas 

inglesas e que são recebidas por elas com estranheza, desgosto e as fazem perder o encanto 

pelos respectivos maridos. 

A presença do outro na peça que marca a insatisfação em Clarisse e Virginia relativa 

aos hábitos ingleses é também elaborada através da religiosidade. A questão crucial que 

levará Clarisse e Virginia a repudiarem seus casamentos e desacreditarem de suas validades é 

justamente o fator religioso. Estão casadas dentro de uma religião mas dentro da religião das 

duas suas o casamento não é legitimo. Ao fugirem do pai para se casarem com os ingleses a 

cerimônia ocorre na religião protestante: 

 

HENRIQUETA  Sabes tu o que se diz no Rio de Janeiro?  

VIRGÍNIA Tu me assustas!  

CLARISSE  Acaba.  

HENRIQUETA Que vocês não estão casadas legitimamente.  

AMBAS  Não estamos casadas?  

HENRIQUETA  Não.  

VIRGÍNIA Tu gracejas. (PENA, 2007. p. 394 e 395). 

 

Esse é o principal contraste elaborado na peça do que distancia e cria um abismo entre 

ingleses e brasileiros: 

HENRIQUETA  Ora dizei-me, em que religião fostes criadas?  

VIRGÍNIA Na religião de nossos pais.  

CLARISSE Católica, Apostólica, Romana.  

HENRIQUETA  E teus maridos?  
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VIRGÍNIA  São protestantes.  

HENRIQUETA  E onde vos casastes?  

CLARISSE No templo inglês do Rio de Janeiro, na Rua dos Barbonos.  

EHENRIQUETA E não fostes também receber a benção católica do vigário da vossa 

freguesia?  

VIRGÍNIA  Não.  

HENRIQUETA Minhas amigas, sinto muito repetir; não estais legitimamente 

casadas.  

VIRGÍNIA  Mas por quê?  

CLARISSE  Não compreendo.  

HENRIQUETA As cerimônias núpcias protestantes só ligam os protestantes; e as 

católicas, os católicos. (IDEM, p.394)  

 

As religiões protestantes nasceram na Europa e floresceram na Inglaterra e nos EUA, o 

que influenciou mais tarde a ascensão do capitalismo com sua ética42. A não aceitação pode 

ser entendida não apenas como intolerância religiosa, já que no período as práticas religiosas 

eram diversas e independentes da considerada religião oficial do Império, a Católica. Essa 

disputa expressa entre católicos e protestantes pode aqui ser compreendida como parte de uma 

xenofobia contra os ingleses mais uma vez.  

A presença do estrangeiro não é elaborada apenas através do inglês. Ela aparece 

através da cultura musical italiana, que surge em uma referência direta ao momento da cena 

teatral do período, quando as companhias italianas se faziam presentes na Corte do Rio de 

Janeiro, o que mais tarde será assunto polêmico ainda no final do século XIX: 

 

JEREMIAS Esta noite temos a primeira representação da Sonâmbula, pela 

Companhia Italiana. Dizem que a Mugnai e a Bocomini rivalizarão; e depois da 

pateada de outro dia, é natural que haja coisas boas. (PENA, 2007. p. 369) 

 

Na cena em questão, feita com bastante humor dada a situação, Clarisse e Virginia usam de 

estratégias para convencerem seus maridos a  levarem para ver a Cia Italiana presente na 

cidade. 

É através da presença musical italiana que as peças de Martins Pena elaboram e 

marcam a presença de outro aspecto cultural forte no Rio de Janeiro de então. O Diletante, 

peça de 1844, tem como recurso amplamente utilizado a paródia. O alvo é a ópera Norma,  de 

1831,de Vincenzo Bellini (1801-1835), tragédia lírica de dois atos, que foi constantemente 

apresentada no período. Todo universo da música italiana é explorado na peça. Nela um dos 

artifícios mais fortes, a elaboração das rubricas, permite que o clima musical seja transposto, 

por exemplo através da presença do piano e a viola sobre o sofá. Elementos esses que marcam 

                                                           
42

 Essa questão é abordada em WEBER, Max. A ética protestante e o Espírito do Capitalismo, Edição 

revisada, São Paulo, Editora Martin Claret, 2003. Para questão do protestantismo no Brasil, HOLANDA, Sergio 

Buarque de, Raízes do Brasil, Companhia das Letras, 1995 e VELASQUES FILHO, Prócoro. Introdução ao 

Protestantismo no Brasil. São Paulo: Edições Loyola, 1990.  
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as diferenças culturais, dadas as origens e os usos de determinados instrumentos musicais, o 

violão comum no interior, o piano símbolo europeu. Esse contraste é uma das principais 

táticas para provocar a presença do diferente: 

 

JOSÉ ANTÓNIO  Homem, goze primeiro os prazeres da corte. Não queira enterrar-

se em vida no sertão. Vá ao teatro ouvir Norma, Belisário, Ana Bolena, Furioso.  

MARCELO Não acho graça nenhuma. Umas cantigas que eu não percebo e que não 

se pode dançar. Não há nada como um fado. 

 JOSÉ ANTÓNIO Que horror, preferir um fado à música italiana! (À parte:) O que 

faz a ignorância! (PENA, 2007. p. 355) 

 

José António é apaixonado pela ópera e pela música italiana. Contudo sua construção 

é caricata e seu amor pela música  exagerado, o que, aliado ao contraste com Marcelo, que 

também é uma figura do interior delineada de maneira caricatural, se torna um artifício 

cômico: "Quando a música toca no fundo da minha alma, dá-me vontade de fazer um 

despropósito; de fazer nem sei o que... Saltar, pular, esfregar-me, espojar-me pelo chão... Ah, 

meu amigo, que sensação deliciosa!"( PENA, 2007, p. 357). Assim como faz com o inglês, 

aqui mais uma vez Martins Pena usa a presença estrangeira para a elaboração da comicidade. 

No caso a exportação cultural. As atitudes extremadas do personagem chegam ao limite de 

fazê-lo obrigar sua filha Josefina a receber lições de música contra vontade desta. 

Parece que Martins Pena tem como alvo a grande repercussão no momento da ópera 

na cidade do Rio de Janeiro e uma crítica à cultura importada. Tanto que por isso escolhe o 

recurso da paródia. Esse recurso, para que sua mensagem seja compreendida, necessita que o 

público reconheça a referência que é feita, tendo, porém, um efeito simbólico entre público e 

autor.  Outro elemento mobilizado para que tal mensagem se dissolva é a sátira, ao retratar 

toda essa obsessão intensa presente no personagem José Antônio. Assim como em 

Norma,peça de 1831, a história é a mesma, sendo modificada apenas a forma. Martins Pena, 

transforma a tragédia em comédia, invertendo porém os sentidos capazes de serem elaborados 

pelas respectivas formas. 

O uso da paródia reforça seu interesse nacionalista. O principal intuito com ela pode 

ser compreendido como uma maneira de controle, de monopólio nacional. Ou seja, de 

aproveitar-se da moda do uso de um elemento estrangeiro para dar um tom nacional. Pode 

também ser compreendida como uma forma de homenagem, como salienta Linda Hutcheo 

(1987), uma alteração de sentidos, uma recontextualização. Uma apropriação de uma famosa 

peça teatral, musical, com seu conteúdo transposto para outra realidade revela a não 

submissão e a capacidade de adaptação para determinado contexto do que é referenciado. 
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A relação de Martins Pena com a música é, nos estudos realizados sobre o autor, 

bastante mencionada43. Sua escolha pelo tema revela uma espécie de interesse no movimento 

musical do período de forma tendenciosa. No período de setembro de 1846 a outubro de 1846, 

o dramaturgo se dedicou a escrita aos espetáculos líricos no Jornal do Commercio. A 

construção da cultura musical italiana em O Diletante de 1844, tem como alvo crítico a 

postura nacional, tornando possível repensar a maneira pela qual o fanatismo era exercido 

com a cultura importada, diferente da construção do universo inglês em que é o sujeito o alvo. 

No que tange aos hábitos, mais uma vez a importação cultural dos costumes é exposta 

em Os Dois e o Inglês e o Maquinista. Em dado momento Clemência exibe de forma esnobe a 

aprendizagem de francês da filha: 

 
JÚLIA  Bon jour, Monsieur, comment vous portez-vous? Je suis votre serviteur. 

JOÃO Oui. Está muito adiantada.  

EUFRÁSIA - É verdade.  

CLEMÊNCIA (PARA JÚLIA)  Como é mesa em francês? 

JÚLIA Table.  

CLEMÊNCIA  Braço?  

JÚLIA Bras.  

CLEMÊNCIA Pescoço? 

 JÚLIA  Cou.  

CLEMÊNCIA  Menina!  

JÚLIA  É cou mesmo, mamã; não é primo? Não é cou que significa?  

CLEMÊNCIA  Está bom, basta.  

EUFRÁSIA Estes franceses são tão porcos. Ora veja, chamar o pescoço, que está ao 

pé da cara, com este nome tão feio. (PENA, 2007. p. 178) 

 

A piada fica por conta do estranhamento que a palavra "cou" causou em Clemência 

que associou a palavra a cu, revelando sua ignorância a desmascarando, já que se passava por 

uma senhora elegante e culta. O francês torna-se risível pela situação quando a personagem 

pretendia esnobar o aprendizado da filha, recaindo, portanto, a crítica também à exaltação da 

língua estrangeira. A França tinha forte relevância na formação cultural dos letrados do 

período, basta lembrarmos dos próprios percussores do Romantismo recém regressos de 

Paris44. Parece, porém, que assim como em O Diletante, de 1844,Martins Pena se incomoda 

como uma exaltação a hábitos importados, transformando isso em artifício cômico. Não 

apenas no que tange aos aspectos culturais a França surge, para além disto, em outro momento 

em O Caixeiro da Taverna, de 1847,Francisco ao se lamentar por não conseguir dinheiro com 
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 Vilma Arêas menciona que Martins Pena era possuidor de um conhecimento musical acima da média 

brasileira (1987, p. 66). Já o autor Luiz Costa Lima Neto, em sua tese, ao estudar o universo música nas obras 

cênicas de Martins Pena afirma que ele era músico. Ver mais in: Costa-Lima Neto, Luiz. Música, teatro e 

sociedade nas comédias de Luiz Carlos Martins Penna (1833-1846): entre o lundu, a ária e a aleluia / Luiz 

Costa-Lima Neto, 2014. 
44

 Como vimos no segundo capítulo com a Revista Niterói. 
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trabalho, se queixa da concorrência francesa no Rio de Janeiro: FRANCISCO - Ora, dize-me, 

o que pode fazer um pobre latoeiro de país, quando a Rua do Ouvidor está cheia de latoeiros e 

lampistas franceses? (PENA, 2007 p. 267). 

Na mesma peça o português tem sua presença delineada em Manuel, caixeiro vindo do 

Porto para o Brasil há seis anos, que deseja ascender socialmente, mas, frustrado, passa 

lamentando que ainda não tenha alcançado fortuna em terras brasileiras. Martins Pena não 

hesita que em expressar nas falas do personagem sua desmedida ambição por fortuna e 

ascensão social, a ponto de desprezar o próprio oficio: MANUEL - E ainda sou caixeiro! 

Caixeiro! Sabes tu o que é um caixeiro? É um traste que paga imposto à Câmara Municipal, 

como qualquer carruagem ou burro. (IDEM, p. 278). A intensidade de sua ambição chega ao 

ponto de ter se casado em segredo com Deolinda para que consiga conquistar Angélica, dona 

da taverna que trabalha para torna-se seu sócio. Motivo esse pelo qual toda confusão da peça 

se arma, tornando a situação absolutamente risível. Manuel, mesmo que demonstre uma ética 

do trabalho, exaltando o valor do trabalho para o enriquecimento, não deixa de ter ações 

desonestas, além das mentiras e situações criadas para esconder seu casamento. Um 

verdadeiro velhaco, avarento, viciado em contas, que se torna ridículo em seu desespero 

quando pensa que seus planos para enriquecer não se concretizaram: 

 

MANUEL  (COMO LOUCO) Caixeiro, sempre caixeiro! Oh, afastem-se de mim, 

que estou louco, desesperado, furibundo! Para longe! Serei sempre caixeiro, 

caixeiro, caixeiro! Pagarei sempre imposto, como uma saca de café, um burro, um 

cavalo. Não sou nada no mundo, Cortem-me esta cabeça, pendurem-me na porta do 

açougue. Sou um boi; paguei direitos na barreira. Sou um boi. (ASSIM DIZENDO, 

PRINCIPIA A BERRAR COMO UM BOI.) (PENA, 2007. p. 323) 

 

Na cena final ao descobrir que Angélica se casara com Francisco, Manuel cai em um 

exagero e apronta um verdadeiro dramalhão, sendo digno de pena dos outros personagens. O 

detalhamento da rubrica leva o personagem a conduzir o seu desespero de maneira ridícula. 

Contudo consegue o que deseja a sociedade da taverna, mas por outros meios. Angélica cede 

a ele por reconhecimento a sua dedicação e trabalho. Parece-nos aqui que o final nos deixa 

uma lição, a de que o reconhecimento e as conquistas são dadas pelas vias honestas. A 

ambição cega de Manuel não deixa de ser condenada uma vez que cai no ridículo e vira objeto 

cômico, contudo não é pela via dos apelos emocionais e artifícios mesquinhos que alcança o 

que tanto deseja, mas sim pelas vias honestas da dedicação ao trabalho. 

Vilma Arêas (1987) menciona detalhe curioso a respeito dessa peça. Após sua 

encenação a plateia ficou em alvoroço aos gritos de "velhacos, velhacos". Eis que um leitor 

escreve para um dos jornais do período relatando se sentir constrangido com a plateia, já que 
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se sentia um "brasileiro de coração”. Fato esse que nos leva a concluir a intensidade que a 

mensagem da plateia poderia provocar no espectador. 

Esse dado nos leva a constatar o quanto a peça foi capaz de tencionar um clima 

(stimmung) permeado pela intolerância para com o estrangeiro, xenofobia de certa forma, 

rejeição fruto de uma radicalização da necessidade do nacionalismo. Por questões identitárias 

ou por questões econômicas, o imperialismo inglês, ou até mesmo por interesse daqueles 

grupos que divergiam da imposição inglesa do tráfico, questão essa que se liga a escravidão e 

que veremos no próximo item.  

A presença do estrangeiro é posta sempre em forma conflituosa. Seja o inglês 

trapaceiro, os excessos da importação cultural, ou ainda a concorrência comercial pela cidade. 

Essa presença é elaborada de forma caricatural, mas muitas vezes com os defeitos sendo 

expostos, como no caso de Manuel. Fato é que o inglês interesseiro e perdido em terras 

brasileiras e a exportação da cultura italiana sempre marcam o outro, o diferente na 

organização social brasileira, sendo assim um extremo da sociedade, assim como outro 

personagem social: o escravizado. 

 

 

3.4 A presença da escravidão: o negro, silêncio e violência. 

O sistema escravista penetra no século XIX brasileiro de formas múltiplas. Defini-lo 

por uma única lógica diminui suas variadas inserções na sociedade. Fato é que o sistema 

escravista refaz parte da dinâmica econômica e social do país. Seja pela capacidade de 

organizar a sociedade ou por haver trazido para o continente um número bem elevado de 

afrodescendentes. A corte brasileira agregava, em meados de 1849, a maior concentração 

urbana de escravos; eram 110 mil escravos para 266 mil habitantes
45

. 

Se o quadro da escravidão torna-se complexo pelas inúmeras faces que tomou ao 

longo do Império, Martins Pena por sua vez nunca o abordou como tema direto, mas elaborou 

sua presença em nuances tão sutis como o silêncio que o escravizado ecoava enquanto 

cidadão não reconhecido da nação, bem como tem a presença da ilegalidade elaborada através 

de artifícios como a ironia. A reconhecida ideia de que o sistema representava um atraso para 

o desenvolvimento e progresso do Estado parece não lhe escapar. Para entendermos a força de 

                                                           
45
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sua crítica e a repercussão capaz de gerar, ressaltamos que a peça Os Dois ou o Inglês 

Maquinista, de 1842, cuidadosa em denunciar o tráfico negreiro foi imediatamente censurada 

pela câmara dos deputados após a sua encenação. Se a escravidão não é aqui tratada de modo 

direito ela surge por meio da denúncia da ilegalidade. Embora só em 1850 o tráfico tenha sido 

totalmente proibido no Brasil, já a Lei Eusébio de Queirós, de 7 de Novembro de 1831, 

também conhecida como lei Feijó, declarava livres todos os escravos vindos de fora do 

Império, e impõe penas aos importadores de escravos. O que ocorre porém é um total descaso, 

tanto da parte do Estado como da sociedade para com a lei. Os traficantes permaneciam em 

total liberdade (CONRAD, 1978, p. 32 e 33). Assim como em O Juiz de Paz na Roça, nosso 

dramaturgo utiliza-se de uma atmosfera de intenso debate em torno das leis ao mesmo tempo 

absorvendo esse clima político tenso e intensificando-o através da radicalização da sua 

linguagem.  Um debate que move toda organização social e até mesmo interpretativa da 

constituição em torno do que se compreendia como liberdade e a quem ela se destinava. Em 

Os Dois ou o Inglês Maquinista, o centro do debate gira em função da questão do tráfico: 

 

No século XIX, o Império do Brasil aparece ainda como a única nação independente 

que praticava o tráfico negreiro em larga escala. Alvo da pressão diplomática e naval 

britânica, o comércio oceânico de africanos passou a ser proscrito por uma rede de 

tratados internacionais que a Inglaterra teceu no Atlântico(...) O tratado anglo-

português de 1818 vetava o tráfico no norte do equador. Na sequência do tratado 

anglo-brasileiro, de 1826, a lei de 7 de novembro de 1831, proibiu a totalidade do 

comércio atlântico de africanos no Brasil. Entretanto, 50.000 africanos oriundos do 

norte do Equador são ilegalmente desembarcados entre 1818 e 1831, e 710.000 

indivíduos, vindos de todas as partes da África, são trazidos entre 1831 e 1856, num 

circuito de tráfico clandestino. (ALENCASTRO, 2008) 

 

Em Os Dois ou o Inglês Maquinista o personagem Negreiro, contrabandista de 

escravos, que, como já foi visto, se contrapõe ao Inglês e se move através da ironia, não 

apenas pela lógica da contradição que é a existência da pretensão do liberalismo e da 

escravidão no mesmo espaço, mas igualmente pelo proibido naturalizado e banalizado pela 

prática. O Negreiro, nome de personagem bastante sugestivo, manuseia em sua fala com 

bastante tranquilidade seu comércio ilegal, o que pode ser observado principalmente em seus 

diálogos. Logo na primeira cena, o Negreiro, Felício e Clemência em um diálogo relatam 

sobre esquemas de suborno e da entrada de escravos africanos no Brasil do período: 

 

FELÍCIO  Senhor Negreiro, a quem pertence o brigue Veloz Espadarte, aprisionado 

ontem junto a Fortaleza de Santa Cruz pelo cruzeiro inglês, por ter ao seu bordo 

trezentos africanos? 

NEGREIRO A um pobre diabo que está quase maluco... Mas é bem feito, para não 

ser tolo. Quem é que neste tempo manda entrar pela barra um navio com semelhante 

carregação? Só um pedaço de asno. Há por aí além uma costa tão longa e algumas 

autoridades tão condescendentes!... 
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FELÍCIO Condescendentes porque se esquecem de seu dever! (PENA, 2007. p. 146) 

 

A ironia se intensifica na resposta do Negreiro a censura dada por Felicio da falta de 

rigor na fiscalização, o personagem ainda usa a idade para sobressair em relação ao jovem 

rapaz, como se a maturidade tivesse lhe ensinado a se valer das práticas lhe permitindo menos 

ingenuidade: 

 

NEGREIRO  Dever? Perdoe que lhe diga: ainda está muito moço... Ora, suponha 

que chega um navio carregado de africanos e deriva em uma dessas praias, que o 

capitão vai dar disso parte ao juiz do local. O que há-de êste fazer, se for homem 

cordato e de juízo? Responder do modo seguinte: Sim senhor, Sr. Capitão, pode 

contar com a minha proteção, contando que V.Sa. ... Não sei se me entende? 

Suponha agora que êste juiz é um homem esturrado, desses que não sabem onde têm 

a cara e vivem no mundo por ver os outros viverem, e que ouvindo o capitão, 

responda-lhe com quatro pedras na mão: Não senhor, não consinto! Isso é uma 

infame infração da lei e o senhor insulta-me fazendo semelhante proposta! - E que 

depois deste aranzel de asneiras pega na pena e oficie ao Govêrno. O que lhe 

acontece? Responda. 

FELÍCIO  Acontece o ficar na conta de integro juiz e homem de bem. 

NEGREIRO - Engana-se; fica na conta de pobre, que é menos que pouca coisa. E, 

no entanto vão os negrinhos para um depósito, a fim de serem depois distribuídos 

por aqueles de quem mais se depende, ou que têm maiores empenhos. Calemo-nos, 

porém isso vai longe. (IDEM, p. 147). 

 

A fala do negreiro é implícita no que tange sua ética para com as leis e sua 

compreensão de como devem agir aqueles que detém o controle da Justiça: cobrando suborno. 

A quebra da normalidade ocorre ainda na réplica da resposta de Felício sobre como Juiz 

deveria acabar sendo prejudicado caso não cumprisse com a lei: o Negreiro logo o contradiz 

deixando claro mais uma vez o jogo sujo de que prejudicado seria o pobre, certamente pela 

incapacidade de pagar o suborno.  O juiz honesto recebe por recompensa a pobreza, enquanto 

juízes corruptos enriquecem, já os negros acabariam escravos do mesmo jeito. Em um único 

diálogo com bastante acidez, Martins Pena presentifica pelo tom da fala do Negreiro todo 

aspecto do tráfico: o desrespeito pela lei fruto do oportunismo generalizado.  

Outro aspecto no trecho citado está no que se refere ao modo como o Negreiro 

menciona os negros trazidos no navio. Os coloca no diminutivo "negrinhos" aumentando 

assim o tom de desprezo e rebaixamento, o modo como fala que eles serão mandados para o 

depósito aumenta ainda mais a impressão de desprezo à sua condição humana, os colocando 

como mero objetos. Elabora assim a presença do escravo desumanizado, como um ser menor 

em sua condição social.  

A presença da corrupção que sustentava o tráfico de africanos perpassa a peça em 

outros momentos, não apenas na personificação do Negreiro: 
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CLEMÊNCIA - Deixe-o falar. A propósito, já lhe mostrei o meu meia-cara, que 

recebi ontem na Casa de Correção? 

NEGREIRO - Pois recebeu um? 

CLEMÊNCIA - Recebi, sim. Empenhei-me com minha comadre, minha comadre 

empenhou-se com a mulher do desembargador, a mulher do desembargador pediu ao 

marido, êste a um deputado, o deputado ao ministro e fui servida. 

NEGREIRO - Oh, oh, chama-se isso transação! Oh, oh! (IDEM, p. 148) 

 

Mais uma vez aqui o Negreiro em suas falas trata com ironia, demonstrando habitual 

familiaridade e consciência deste tipo de "esquema". O meia-cara, escravo importado pelo 

contrabando, é exibido como uma mercadoria bastante almejada. Em outro momento o 

Negreiro oferece um de presente a Clemência: 

 

ENTRA NEGREIRO ACOMPANHADO DE UM PRETO DE GANHO COM UM 

CESTO À CABEÇA COBERTO COM UM COBERTOR DE BEATA 

ENCARNADA.  

NEGREIRO  Boas noites!  

CLEMÊNCIA Oh, pois voltou? O que traz com êste prêto?  

NEGREIRO  Um presente que lhe ofereço.  

CLEMÊNCIA Vejamos o que é.  

NEGREIRO  Uma insignificância... Arreia, pai.  

NEGREIRO AJUDA AO PRETO A BOTAR O CESTO NO CHÃO. 

CLEMENCIA, MARIQUINHA CHEGAM-SE PARA JUNTO DO CESTO, DE 

MODO QUE ÊSTE FICA A VISTA DOS ESPECTADORES. CLEMÊNCIA- 

Descubra. 

 NEGREIRO DESCOBRE O CESTO E DÊLE LEVANTA-SE UM MOLEQUE DE 

TANGA E CARAPUÇA ENCARNADA, O QUAL FICA EM PE DENTRO DO 

CESTO. Ó gentes! 

 MARIQUINHA - AO MESMO TEMPO Oh!  

FELÍCIO  AO MESMO TEMPO Um meia-cara.  

NEGREIRO - Então, hem? PARA O MOLEQUE - Quenda, quenda!  

PUXA O MOLEQUE PARA FORA CLEMÊNCIA- Como é bonitinho.  

NEGREIRO  Ah, ah!  

CLEMÊNCIA Pra que o trouxe no cêsto? 

 NEGREIRO  Por causa dos malsins...  

CLEMÊNCIA Boa lembrança.  

EXAMINANDO O MOLEQUE: Está gordinho... bons dentes...  

NEGREIRO À PARTE, PARA CLEMÊNCIA É dos desembarcados ontem no 

Botafogo... CLEMÊNCIA- Ah! Fico-lhe muito obrigada.  

NEGREIRO  PARA MARIQUINHA Há de ser seu pajem.  

MARIQUINHA Não preciso de pajem.  

CLEMÊNCIA Então, Mariquinha?  

NEGREIRO Está bom, trar-lhe-ei uma mocamba.  

CLEMÊNCIA Tantos obséquios... Dá licença que o leve para dentro?  

NEGREIRO  Pois não, é seu.  

CLEMÊNCIA Mariquinha, vem cá. Já volto.  

SAI CLEMENCIA, LEVANDO PELA MÃO O MOLEQUE, E MARIQUINHA. 

(IDEM, p. 188) 

 

Comecemos observando as rubricas da cena, talvez o elemento que explicite de 

maneira mais forte a consciência teatral do nosso autor, uma vez que elas indicam a 

disposição da ação, o que nos interessa aqui pois ajuda na elaboração da presença. O que elas 

nos trazem é a maneira pelo qual o meia-cara é colocado em cena: vem dentro de um cesto 
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como um presente, um objeto que deve ser transportado sem consciência e vontade própria 

mas principalmente para vir escondido, outra vez é presentificado aqui a ilegalidade do 

tráfico. As vestes com que ele aparece são bastante pobres: uma tanga e uma carapuça 

encarnada. No que tange a sua objetificação, a reação de Clemência e Mariquinha ao ver seus 

dentes e dizer que ele está gordinho é acentuada com o espanto que elas revelam. A rubrica 

que introduz a cena aponta a presença de um preto acompanhando o Negreiro, essa é uma das 

poucas vezes que o negro é exposto no universal teatro de Martins Pena e não apresenta 

falas,apenas quando para cobrar o dinheiro que o Negreiro havia oferecido para ajudar a levar 

o meia-cara. 

              Quanto ao escravizado sendo presentificado como propriedade particular, em O Juiz 

de Paz na Roça Aninha e Maria Rosa são também explícitas: 

 

Aninha Meu pai quando principia um trabalho não gosta de o largar, e minha mãe 

sabe bem 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, 2007. p. 6). 

 

O desejo que Aninha expressa em sua fala do presente prometido pelo pai revela um 

lugar dignado ao escravizado enquanto propriedade particular, bem de consumo, e até mesmo 

status social alcançado com sua posse.  

O ambiente privado em a escravidão é explorada no universo cênico de Martins Pena 

permite que o jogo de relações medido à base da autoridade seja presentificado. Uma das 

cenas que provoca a intensidade da violência conferida ao sistema escravista consiste em dado 

momento em Os Dois ou o Inglês Maquinista: 

 

ESSA CENA DEVE SER TÔDA MUITO VIVA. OUVE-SE DENTRO BULHA 

DE LOUÇA QUE SE QUEBRA. O que é isso lá dentro? 

 VOZ LÁ DE DENTRO  Não é nada senhora. 

 CLEMÊNCIA Nada? O que é que se quebrou lá dentro? Negras!... VOZ LÁ DE 

DENTRO - Foi o cachorro. 

 CLEMÊNCIA  Estas minhas negras!... Com licença. CLEMÊNCIA SAI 

EUFRÁSIA - É tão descuidada esta nossa gente! 

JOÃO DO AMARAL - É preciso ter paciência. (OUVE-SE DENTRO BULHA 

COMO DE BOFETADAS E CHICOTADAS) Aquela pagou caro..  

EUFRÁSIA  GRITANDO - Comadre, não se aflija. 

JOÃO DO AMARAL Se assim não fizer nada tem.  

EUFRÁSIA - Basta, comadre perdoe por esta. CESSAM AS CHICOTADAS Êstes 

nossos escravos fazem-nos criar cabelos brancos. ENTRA CLEMÊNCIA 

ARRANJANDO O LENÇO DO PESCOÇO E MUITO ESFOGUEADA. (PENA, 

2007. p. 165) 
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Em um primeiro momento não é narrado no diálogo o que ocorre, apenas pode ser 

constatado pelo som das louças quebradas. Conforme nos fornece as indicações nas rubricas, 

as bofetadas, as chicotadas nos trazem uma dimensão em forma de presença da violência 

provocada pelo castigo às escravas responsáveis pelo estrago. O castigo dado, aspecto 

inegável do sistema escravista e que Martins Pena explora com recursos cênicos para 

evidenciar a ação e, conforme indicado na rubrica, a vivacidade da cena a torna extremamente 

intensa. A estratégia estética, aqui ampliada pelos sons e pelo grito, intensifica a dimensão da 

violência, criando a percepção no espectador da agitação e do impacto do ato. A maneira pelo 

qual a cena é criada é outro detalhe curioso: o castigo não é exposto visualmente em cena, o 

que se elabora são os sons que são emitidos, já que Clemência sai do espaço cênico para 

praticar o castigo. Isso nos traz uma possibilidade de leitura simbólica: sabe-se que o que 

ocorre é o castigo com uma violência física desumana mas, como isso não é posto 

escancaradamente, a sociedade finge que não vê.  

O castigo é um tratamento que tende a diminuir a humanidade do escravizado bem 

com uma implícita imposição de adequação aos serviços impostos; ato radical que Clemência 

se sente obrigada a praticar para enquadrar seus escravos em suas normas: 

 

CLEMÊNCIA Os senhores desculpem, mas não se pode... (ASSENTA-SE E TOMA 

RESPIRAÇÃO) Ora veja só! Foram aquelas desavergonhadas deixar mesmo na 

beira da mesa a salva com os copos pra o cachorro dar com tudo no chão! Mas 

pagou-me!  

EUFRÁSIA  Lá por casa é a mesma coisa. Ainda ontem a pamonha da minha Joana 

quebrou duas xícaras.  

CLEMÊNCIA Fazem perder a paciência. Ao menos as duas não são tão mandrionas.  

EUFRÁSIA  Não são? Xi! Se eu lhe contar não há de crer. Ontem, todo o santo dia a 

Mônica levou a ensaboar quatro camisas do João.  

CLEMÊNCIA  E porque não as esfrega.  

EUFRÁSIA  É o que a comadre pensa.  

CLEMÊNCIA  Eu não gosto de dar pancadas. Porém, deixemo-nos disso agora. A 

comadre ainda não viu o meu africano? (IDEM, p. 166) 

 

A atitude de Clemência é aqui mais uma vez irônica, seu pesar em praticar o castigo, 

tão bem posto através de sua respiração ofegante torna-se cínico. Inverte o papel da vítima, no 

caso o escravizado, como se ele fosse culpado pela sua tão penosa prática de castigo. Vemos 

de certa forma ser elaborada a presença da violência, do autoritarismo. Ao fim da fala ainda se 

dirige à colega para a exibição de mais um escravizado adquirido ilegalmente. 

Se a escravidão não é debatida de forma explicita no universo teatral de Martins Pena, 

sua presença através de suas inúmeras faces é constantemente elaborada. A peça  Os ciúmes 

de um pedestre ou o terrível capitão do mato, de 1845, é a própria personificação dessa 

violência que apenas o sistema escravista poderia gerar. O protagonista é um pedestre e como 
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o próprio título sugere é "terrível‖. O personagem tem sua construção voltada no enredo para 

um cargo social que não apenas é algoz do escravo, mas sua autoridade excessiva e irracional 

recai no próprio trato com a família. Essa condição social que exerce com bastante violência 

permite que ele se transforme em um sujeito movido por paixões excessivas e irracionais, 

como o ciúme, fazendo com que trate sua filha como mero objeto. Vejamos uma cena em que 

ele sugere o castigo e em que o mesmo artifício empreendido em Os Dois ou o Inglês 

Maquinista, onde ele não ocorre em cena, sendo apenas sugerida sua ação, é usado: 

 

PEDESTRE Hum é assim? Que trama! Vem cá, negrinho da minha alma, tratante... 

Amanhã, hem? Correção, cabeça rapada e... (FAZ SINAL! E DAR PANCADA.) 

Mas antes, hem? meu negrinho, hei-me de te dar uma reverendíssima maçada de pau 

bem repinicadinha. Vem cá, meu negrinho....  

ALEXANDRE  (QUERENDO RESISTIR) Mas sinhô... 

 PEDESTRE  Vem cá, vem cá... (VAI LEVANDO-O PARA O SEGUNDO 

QUARTO À ESQUERDA E METE A CHAVE NA FECHADURA, PARA ABRIR 

A PORTA) (PENA, 2007. p. 130) 

 

Conforme análise empreendida por Vilma Arêas(1987) essa peça revela com bastante 

engenhosidade cênica o racismo. Comum no período era o uso do recurso de black face, em 

que atores pintavam o rosto de preto para representarem os personagens negros, em Os ciúmes 

de um pedestre ou o terrível capitão do mato um dos personagens se utiliza desse artifício 

como disfarce, no caso Alexandre, amante de Balbina. Ao final da peça quando o pai 

descobre que sua filha fugira com um negro, a despreza por isso, dizendo que ela mesmo 

criou seu próprio castigo. Nesse momento Alexandre retira o disfarce, desmascarando assim o 

racismo presente na sentença de Antônio João. 

 

PEDESTRE - (PARA BALBINA) - E tu, que tão indignadamente me enganaste, 

casa-te com este negro, que estou vingado!  

ALEXANDRE - Aceito a vossa palavra. (PASSA A MÃO NO ROSTO E, 

LIMPANDO A FACE, MOSTRA AO PEDESTRE) (PENA, 2007. p. 181) 

 

Aqui claramente o recurso da teatralidade é mobilizado. Com plena consciência da 

ficção e do recurso teatral que são utilizados, Martins Pena, com seu artifício, sem formular 

frases com sentenças, mas através do espanto e do disfarce, desmascara o racismo contido em 

Alexandre. 

O escravizado tem sua presença elaborada através do silêncio, não aparece em Martins 

Pena ao lado dos outros protagonistas, sempre o fazendo em posição inferior. O sistema 

escravista é elaborado com uma presença forte de violência através da autoridade de seus 

donos e da construção de cenas de castigo. Bem como é elaborada a presença da ilegalidade 

do tráfico, isso através dos recursos teatrais que o mesmo usa, colocando atores com uso de 
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disfarce para fugir ou com personagens envolvidos com essa ilegalidade carregados de ironia. 

Nem mesmo o racismo lhe escapa. Marcando assim um quadro de uma sociedade segregadora 

onde figuras como negros e ate mesmo mulheres muitas vezes são postos de forma 

diferenciada. Assim como a presença do negro na obra de Martins a presença da condição 

feminina merece que nos debrucemos sobre ela.  

 

 

3.5 O universo feminino: a presença da fragilidade, da obstinação e da 

desobediência frente à autoridade. 

A presença da autoridade elaborada em Os ciúmes de um pedestre ou o terrível 

capitão do mato, peça de 1845, recai também sobre a estrutura familiar, tendo como outra 

vítima a mulher. Como vimos anteriormente essa peça tem como eixo o ciúme que André 

João sente por sua esposa Anacleta e por sua filha Balbina, o que faz com que elas vivam 

sobre sua autoridade e controle. No enredo, porém, a grande tensão se dá quando elas 

apresentam grande contestação frente aos excessos de André João.  

 

BALBINA  Meu Deus, Meu Deus, por que meu pai desconfia tanto de nós, que nos 

deixa assim fechadas cada uma no seu quarto? Se ao menos nos deixasse juntas! A 

causa de tanta imposição é fruto do imaginário da mulher como um ser cheio de 

malícia que precisa ser domesticado.  

ANACLETA  Êle diz que uma mulher só é capaz de enganar ao diabo, e que duas 

juntas enganariam o inferno em peso. (PENA, 2007. p. 119) 

 

Na construção dos personagens vemos a elaboração de um lado do algoz André João e 

de outro de maneira ingênua as figuras femininas: 

 

BALBINA Não posso... Eu estava cosendo; fui espevitar a vela e apaguei-a... Fiquei 

às escuras. Nisso deu meia-noite.... Arrepiaram-se-me os cabelos... Levantei-me e ia 

meter-me na cama assim mesmo vestida, quando ouvi as tábuas do forro estalarem 

como se uma pessoa andasse sobre elas... 

 PAULINO  (À PARTE) E não enganou-se.... 

 ANACLETA  O mêdo é que te fez crer isso.  

BALBINA  Não, não foi mêdo, bem ouvi... E fiquei com tanto susto, que nem ousava 

respirar. Afinal, cobrei ânimo para chegar até aqui e chamar-lhe (IDEM, p. 117) 

 

Balbina, narrando seu medo, dá o tom necessário para que seja percebida a presença 

de sua fragilidade. Diz ter dito medo de respirar, caracterizando o tamanho de seu susto. É 

possível observar aqui a peculiaridade da sensibilidade de sua fala.  

O que chama atenção é que na peça o que sobressai não é a submissão das mulheres, 

afinal o fato delas contestarem sempre gera bastante ação. Seu clima tensional se dá pela 
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reação delas às imposições de André João. Ambas personagens possuem amantes, 

contrariando assim a ordem estabelecida e provocando o clímax da peça com as empreitadas 

criadas para a concretização de seus romances. Se o imaginário da mulher ingênua que precisa 

ser domesticada é explicito na conduta de Andre João, o dramaturgo constrói suas 

personagens e suas falas de modo a contrariar qualquer noção de que o tratamento para com 

as mulheres de forma controladora possa ser benéfico: 

 

ANACLETA  Pensa meu marido que se guarda uma mulher prendendo-a debaixo de 

sete chaves! Simplório! Não sabe que quando elas não se guardam a si mesmas, bem 

quantas fechaduras e portas há são capazes de as reter. É peior às vezes desconfiar. 

 PAULINO (À PARTE, CAMINHANDO) - Não há dúvida, o peior é desconfiar... 

ANACLETA  Os ciúmes despropositados de alguns maridos fazem com que as 

mulheres pensem em coisas que nunca lhe passariam pela cabeça, se êles tivessem 

mais confiança. 

PAULINO  (À PARTE) Pobres maridos! Eu arrisco-me a falar-lhe...  

ANACLETA Se o meu não me atormentasse com ciúmes, eu não teria de certo dado 

atenção ao meu vizinho...  

PAULINO  (À PARTE) - Ai, que fala da pessoa!  

ANACLETA  Pois como desconfia de mim, hei-de namorar o vizinho, ainda que 

não seja senão para vingar-me...  

PAULINO  (ALTO) Sim, sim, meu bem, vinga-te! Aqui estou eu para vingarmo-

nos! (IDEM, p. 121) 

 

O jogo cênico criado no diálogo traz a dimensão da manipulação e controle que 

Anacleta exerce sobre o amante, tornando-se dessa maneira uma figura com poder dentro da 

relação. Segundo sua explicação traição que é fruto das próprias atitudes de seu marido 

controlador. Vemos a presença da força de sua autoridade ser criada pelo quiproquó que 

ocorre em dado momento no enredo, com a chegada de André João quando Paulino e 

Anacleta namoravam escondidos. Vejamos: 

 

PAULINO  Oh, diabo, é ele! Se aqui me pilha, mata-me... Ou ao menos leva-me 

para a Correção. (PROCURA A ESCADA COM ANSIEDADE) Ah, enfim! (VAI A 

SUBIR APRESSADO E A ESCADA REBENTA PELO MEIO, E ELE ROLA 

PELA CENA.) Ai, ai! (LEVANTANDO-SE APRESSADO:) Maldito namoro! Que 

hei-de fazer? A escada quebrou-se! Abrem a porta! Jesus! (PROCURA O 

ARMÁRIO.) Ah! (ESCONDE-SE NO ARMÁRIO) (PENA, 2007. p. 123) 

 

Elaborada com enorme potencial cênico, dando a objetos do cenário uma forte 

relevância para influenciar a ação do personagem, como o armário, a desorientação de Paulino 

conforme possível de ser observada pelas indicações nas rubricas revela o potencial agressivo 

do Pedestre, gerando intenso medo nos personagens que fogem de sua autoridade e violência 

extremada causada por sentimentos passionais como o ciúme: 

 

PEDESTRE  Não és criança... Mas és namoradeira, e eu cá ensino as namoradeiras a 

palmatória. Santo remédio! Venha!  

BALBINA  Meu pai, meu pai, pelo amor de Deus!  
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PEDESTRE Ah, a menina tem namorados, recebe cartinhas e quer casar-se contra 

minha vontade! Veremos... Venha, enquanto está quente... Venha!  

BALBINA - (CAINDO DE JOELHOS) Por piedade! (PENA, 2007. p. 132) 

 

Aqui ao descobrir que Balbina recebia cartas de amor ele ameaça palmadas, a fazendo 

implorar para que não execute o castigo. Se Anacleta é a vingança e desobediência pelo trato 

autoritário enquanto esposa, Balbina representa a jovem indefesa, o amor romântico, não quer 

desagradar o pai e sonha em viver seu amor com Alexandre.  

Já o núcleo familiar enquanto instituição que apresenta problemas no âmbito privado é 

explorado em Quem Casa Quer Casa, peça provérbio de 1845: o filho que leva a nora para 

casa pois não tem casa e a filha que leva o genro pois também não possui casa. Nessa peça é 

notória as personagens femininas presente no enredo, já que é Fabiana a responsável pela 

organização de todo o ambiente e responsável pelo clima de tensão na peça dada a disputa 

pelo papel de mandante na casa com Paulina sua nora. Logo na cena inicial vejamos como 

essa tensão se constrói na ação das personagens: 

 

PAULINA (batendo o pé) - Hei de mandar!...  

FABIANA (no mesmo) - Não há de mandar!...  

PAULINA (no mesmo) - Hei-de e hei-de mandar!...  

FABIANA  Não há-de e não há-de mandar!...  

PAULINA  Eu lho mostrarei. (Sai.) (PENA, 2007.p65)  

 

Fabiana passa boa parte da peça lamentando com seus tiques, tal como o bater dos pés, 

as perturbações que os outros lhe causam. Nem mesmo seu marido lhe escapa, já que segundo 

ela ao invés de cuidar da casa cumprindo com seus deveres ele passa o tempo todo em torno 

da igreja com ―carolices, procissões, terços" etc. Parece-nos que aqui há uma inversão no 

sentido já que é à mulher que muitas vezes o adjetivo de "carola" é designado, que possui os 

hábitos da igreja Fabiana, mesmo que ranzinza não passa a ideia de uma mulher submissa, 

revela autonomia em seus desejos, embora fossem eles voltados para vida doméstica 

organizada conforme suas vontades. A força de sua obstinação contrasta com os personagens 

masculinos acomodados à condição social. Seu filho e seu genro não possuem dinheiro para 

comprar uma casa, sendo esse o motivo pelo qual eles são rebaixados por ela. 

Romances proibidos parecem ser uma das peripécias preferidas de Martins Pena e 

delineiam personagens femininos com um misto de romantismo, devaneio e virtude. Em O 

Juiz de Paz na Roça, Aninha cobra do amante José uma postura séria: 

 

ANINHA  Fique quieto. Não gosto dêstes brinquedos. Eu quero casar-me com o 

senhor, mas não quero que me abrace antes de nos casarmos. Esta gente quando vai 

à Côrte, vem perdida. Ora, diga-me, concluiu a venda do bananal que seu pai lhe 

deixou? Se o senhor agora tem dinheiro, por que não me pede a meu pai? (PENA, 

2007. p. 7) 
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Aninha repele as manifestações de José porque quer se preservar para o casamento. 

Suas reações são bastante frágeis, e se vale do apelo emocional para pressionar o amante: 

ANINHA - Nem vintém! Então o que fêz do dinheiro? É assim que me ama? 

(CHORA.)(PENA,2007,p.8). A filha educada para um bom casamento, que é também 

projetado pelos pais: 

 

MANUEL JOÃO Senhora, sabe que mais? É preciso casarmos esta rapariga.  

Maria Rosa  Eu já tenho pensado nisto; mas nós somos pobres, e quem é pobre não 

casa. (IDEM, p. 14) 

 

O tom humilde na fala de Maria Rosa é próprio de sua própria constituição, voltada no 

enredo para os afazeres domésticos: 

 

MANUEL JOÃO Adeus, senhora Maria Rosa.  

MARIA ROSA Adeus, meu amigo. Estás muito cansado?  

MANUEL JOÃO  Muito. Dá-me cá isso?  

MARIA ROSA  Pensando que você viria muito cansado, fiz a tigela cheia.  

MANUEL JOÃO Obrigado. (Bebendo:) Hoje trabalhei como gente... Limpei o 

mandiocal, que estava muito sujo... Fiz uma derrubada do lado de Francisco 

Antônio... Limpei a vala de Maria do Rosário, que estava muito suja e encharcada, e 

logo pretendo colher café. Aninha?  

ANINHA Meu pai?  

MANUEL JOÃO Quando acabares de jantar, pega em um samborá e vai colhêr o 

café que está à roda da casa.  

ANINHA  Sim, senhor.  

MANUEL JOÃO Senhora, a janta está pronta? 

 MARIA ROSA Há muito tempo.  

MANUEL JOÃO Pois traga.  

MARIA ROSA Aninha, vai buscar a janta de teu pai. (IDEM, p. 13) 

 

Maria Rosa e Aninha têm aqui os gestos de submissão prontos para atenderem a 

ordem patriarcal. Outro aspecto observado na esfera familiar de O Juiz de Paz na Roça é a 

segregação no trabalho: enquanto Manuel João se volta para os trabalhos mais pesados do 

campo Maria Rosa e Aninham têm ações como costurar e cozinhar. Importante observar que 

aqui em nenhum momento o caráter de ambas personagens é colocado à prova. 

Contudo a ânsia por pintar um mundo com faces diversas permite a Martins Pena que 

o universo feminino seja explorado com inúmeras características. Mesmo que virtuosas, a 

submissão não as diminui no que tange a suas vontades. Aninha em O Juiz de Paz na Roça 

foge para se casar com José, tendo função relevante na trama e resolvendo de uma só vez a 

situação do amante que deseja escapar da guerra e as desavenças com o Juiz. 

Há também aquelas se opõem à conduta moral e aos bons modos. Em Os Dois e O 

Inglês e Maquinista, de 1842, Mariquinha, ao contar para amiga Cecília que ama o primo e 

não deseja o casamento arranjado pela mãe, recebe conselhos bastante ousados da amiga: 
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CECÍLIA  E o que tem isso? Estou eu que amo a mais de um, e não perderia um tão 

bom casamento como o que agora tens. E tão belo ter um marido que nos dê 

carruagens, chácara, vestidos novos pra todos os bailes... Oh, que fortuna! Já ia 

sendo feliz uma ocasião. Um negociante dêstes pé-de-boi, quis casar comigo, a 

ponto de escrever-me uma carta, fazendo a promessa; porem logo que soube que eu 

não tinha dote como êle pensava, sumiu-se e nunca mais o vi.  

MARIQUINHA  E nesse tempo amavas a alguém?  

CECÍLIA Oh, se amava! Não faço outra coisa todos os dias. Olha, amava ao filho de 

D. Joana, aquêle tenente, amava aquêle que passava sempre por lá, de casaca verde; 

amava...  

MARIQUINHA  Com efeito! E amava a todos?  

CECÍLIA  Pois então?  

MARIQUINHA Tens belo coração de estalagem!  

CECÍLIA  Ora, isto não é nada. 

 MARIQUINHA  Não é nada? (PENA, 2007. p. 172) 

   

Cecília, a personagem namoradeira, e o modo como narra as peripécias para controlar 

os muitos namorados têm sua comicidade ampliada com a ajuda da reação de espanto de 

Mariquinha: 

CECÍLIA  Não. Agora tenho mais namorados que nunca; tenho dois militares, um 

empregado do Tesouro, o cavalo rabão...  

MARIQUINHA  Cavalo rabão?  

CECÍLIA  Sim, um que anda num cavalo rabão.  

MARIQUINHA Ah!  

CECÍLIA Tenho mais outros dois que eu não conheço.  

MARIQUINHA Pois também namoras a quem não conheces?  

CECÍLIA  Pra namorar não é preciso conhecer. Você quer ver a carta que um dêstes 

dois mandou-me mesmo quando estava-me vestindo para sair? (IDEM, p. 173) 

        
O recurso cômico é amplamente elaborado pela personagem: ela retira a carta dos 

seios, e lê uma declaração de amor de um de seus amantes, que é bastante exagerada. Em 

seguida, quando Mariquinha a questiona o porquê de ela ter tantos namorados, ela não hesita 

em dizer que era primeiro por diversão e depois para ver se algum deles "caía". Parece Cecília 

ironizar Mariquinha e o contraste entre ambas coloca esta de maneira inocente. A resposta de 

Mariquinha revela um imaginário negativo em torno dos hábitos da amiga. Contudo Cecília a 

responde: 

MARIQUINHA  Mau cálculo. Quando se sabe que uma moça dá corda a todos, 

todos brincam, todos...  

CECÍLIA  Acaba. 

 MARIQUINHA  E todos a desprezam.  

CECÍLIA Desprezam! Pois não. Só se se é alguma tôla é que dá logo a perceber que 

tem muitos namorados. Cada um dos meus supõe-se único na minha afeição. 

MARIQUINHA - Tens habilidade.  

CECÍLIA  É tão bom estar-se à janela, vendo-os passar um atrás do outro como os 

soldados que passam em continência. Um aceno para um, uma tossezinha para 

outro, um sorriso, um escárnio, e vão êles tão contentezinhos... (IDEM, p. 175) 
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Cecília não tem forte relevância no enredo da peça, além da provocação cômico e do 

contraste com Aninha que parece reprovar os conselhos da amiga devido a seu caráter 

romântico e frágil. 

Tal presença feminina que é ora resgatada através do imaginário da mulher submissa 

ou da mulher que deve ser educada por ter um gênio naturalmente indomado e ora criada 

através da desobediência e da subversão da ordem imposta pelos maridos e pais. Isso pode ser 

compreendido como uma reação ao que já é uma clássica interpretação da organização social 

do Brasil: a estrutura patriarcal.  

 

Não foram raros os viajantes que, passados os meados do século 

ainda estranhavam o costume que os brasileiros tinham de segregarem 

esposas e filhas. Imperava na cidade como no campo 

uma severa disciplina patriarcal (COSTA, 1999. p. 244). 

  

A autora Emília Viotti destaca como a disciplina patriarcal era notada não apenas na 

roça, mas também para a vida na cidade. Todavia, a elaboração da presença feminina por 

meio de inúmeras atitudes das personagens em Martins Pena nos revela que essa estrutura não 

era tão engessada, sendo passível de questionamento e resistência por parte das mulheres. 

Em O Judas e O Sábado de Aleluia, peça de 1844, a namoradeira, essa presença que 

foge à norma, aparece em Maricota, uma das filhas de José Pimenta, membro da Guarda 

Nacional. O nome da personagem, Maricota, aqui por si só já constitui um elemento cômico 

dada a referência ao apelido popular para a moça curiosa, faladeira etc. Aqui talvez o nome se 

tenha dado para brincar com a mania da personagem de estar sempre à janela em busca de 

namorado. 

CHIQUINHA, para Maricota, Maricota, ainda te não cansou essa janela? 

MARICOTA, voltando a cabeça Não é de tua conta.  

CHIQUINHA, Bem o sei. Mas, olha, o meu vestido está quase pronto; e o teu, não 

sei quando estará.  

MARICOTA, Hei de aprontá-lo quando quiser e muito bem me parecer. Basta de 

seca – cose, e deixa-me.  

CHIQUINHA, Fazes bem. (Aqui Maricota faz uma mesura para [a] rua, como a 

pessoa que a cumprimenta depois a fazer acenos com o lenço.) Lá está ela no seu 

fadário! Que viva esta minha irmã só para namorar! É forte mania! A todos faz festa, 

a todos namora...  

MARICOTA, retirando-se da janela O que tu estás a dizer, Chiquinha?  

CHIQUINHA, Eu? Nada. 

 MARICOTA, Sim! Agarra-te bem à costura; vive sempre como vives, que hás de 

morrer solteira. 

 CHIQUINHA Paciência. 

 MARICOTA Minha cara, nós não temos dote, e não é pregadas à cadeira que 

acharemos noivo. (PENA, 2007. p. 224) 

 

Não obstante que a figura feminina seja construída dentro do núcleo familiar e com 

suas funções sociais delineadas somente a essa esfera, personagens femininas são 
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constantemente questionadoras e com grande relevância para as ações que modificam o 

enredo. Fato é que Martins Pena sempre revela mais de um ponto de vista daquilo que retrata. 

No que tange aos maus hábitos, as falhas de caráter, o universo feminino não é 

explorado, mas no que tange às estruturas sociais consideramos, que ao serem as mulheres 

principais a questionarem a lógica do casamento movido por interesses, elas mobilizam um 

desejo liberal e burguês, mesmo que sob as vestes do amor romântico. Mesmo que a ironia se 

apresente como resposta a muitas dessas idealizações. Isso pode ser compreendido como uma 

tentativa do autor de mostrar um mundo permeado por opostos, exaltando as diferenças e até 

mesmo o livre-arbítrio, uma vez que tais diferenças interagem no mesmo espaço, como vemos 

com Chiquinha e Maricota. 

A presença feminina, hora aparece com a autoridade do pai ou imposição do marido 

mas sempre com a subversão da desobediência. Grande parte do clima do enredo é porém 

assim elaborado sob essa tensão, as mulheres buscando impor suas vontades. Martins Pena ao 

elaborar a dinâmica da comédia de inversão de uma lógica chega ao extremo ao colocar a 

mulher como principal mantedora do lar em Quem casa quer casa. O amor romântico é um 

meio pelo qual as personagens femininas são capazes de conduzir o enredo para o final feliz, 

como aquelas que conseguem se unir a seus amados, Aninha em O Juiz de Paz, Virginia e 

Clarisse em As Casadas Solteiras, por exemplo. A principal diferença na elaboração da 

presença feminina parece estar, contudo, no que tange à mulher do interior. Esta é delineada 

como mais ingênua do que a mulher da corte, esta permeada de malícia, como Clemência em 

O Dois e O Inglês e o Maquinista, que não excita em narrar suas peripécias para obtenção de 

um escravo oriundo do tráfico. Essa diferença é fruto de uma das marcas mais fortes de nosso 

dramaturgo: o contraste entre roça e a corte. 

 

 

3.6 O Brasil físico: a presença do contraste. 

De um lado o Rio de Janeiro, centro da corte do Império Brasileiro, de outro seus 

arredores, a roça, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Ceará e Espírito Santo são muitos dos 

lugares que de alguma forma têm sua presença em suas peças. É consenso em boa parte da 

crítica estética a capacidade inventiva de Martins Pena em presentificar o território Brasileiro 

em suas diferentes nuances: o interior e a capital do Império. O contraste mais bem marcado 

na obra de Martins Pena é o da roça versus a metrópole.  O que revela o desejo de mostrar a 

presença de um país em sua totalidade, necessidade esta de uma nação que pretende uma 
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consolidação. O dramaturgo elabora assim a presença das diferenças de um Brasil que não é 

único em seu território.  

Martins Pena tem como característica a tentativa de delinear um mundo dualista, 

influência da época, fruto da percepção romântica de que o mundo se completa com opostos. 

Esse contraste tem maior destaque elaborando a presença através de várias nuances cênicas 

para delinear dois extremos do país. O Namorador e A Noite de São João, peça de 1844, é um 

dos exemplos em que a cor local é elaborada dentro das rubricas, com a especial atenção que 

era possibilitada pela vocação para encenador de nosso dramaturgo. Isso o faz ser minucioso 

com cada detalhe do arranjo do cenário, a disposição dos objetos como a carroça, o monte de 

palha e também com a inserção da música, que possibilita igualmente a construção de uma 

atmosfera específica. A ação ocorre no Engenho Velho, no ano de 1844, notemos assim que a 

roça se tratava de qualquer lugar que estivesse um pouco mais afastado do centro da corte: 

 

O teatro representa uma chácara. No fundo, a casa de vivenda com quatro janelas 

rasgadas e uma porta para a cena. A casa dentro estará iluminada, deixando ver pelas 

janelas várias pessoas dançando ao som de música, outras sentadas e alguns meninos 

atacando rodinhas. À esquerda, no primeiro plano, a casinha do feitor, a qual, sendo 

saliente sobre a cena, terá uma janela larga para frente do tablado e uma porta para o 

lado; debaixo da janela haverá um banco de relva. No canto que faz a casinha, um 

monte de palha; à direita, no mesmo plano da casinha, uma carroça. Defronte da 

porta da casa, uma fogueira ainda não acabada; mais para frente, o mastro de S. 

João, e dos lados deste, um pequeno fogo de artifício constando de duas rodas nas 

extremidades e de fogos de vista e coloridos, que serão atacados a seu tempo. A 

cena é alumiada pela lua, que se vê sobre a casa por entre árvores. (N.B.: Deve-se 

dar todo o espaço necessário para a distribuição da cena acima marcada, a fim de se 

evitar a confusão e conservar a naturalidade do que se quer representar.) (PENA, 

2007. p. 5) 

 

A Família e A Festa na Roça, de 1837, tem sua estrutura voltada para o universo 

roceiro tanto no lugar que decorre a ação cênica quanto na formação da cor local. Um 

fazendeiro, a filha do capitão-mor, lavradores, o Imperador do Espírito Santo e uma 

curandeira são os personagens que marcam a essência própria do lugar de origem. Mas o 

contraste não se dá apenas pelo local da ação cênica, seja na corte ou no interior, mas também 

pelo relato da experiência dos personagens nesses espaços.  Juca, o estudante de medicina, 

que em sua fala traz a presença da metrópole no espaço da roça, a referência como um lugar 

superficial em comparação à pureza encontrada na roça: 

 

Na cidade vi muita gente bonita, porém nenhuma me agradou tanto como ela; e 

demais ela me ama com sinceridade, pois só ama a minha pessoa, e não o meu 

dinheiro. Na cidade, isso se fia mais fino... Há meninórias finas como lá de cágado. 

Muitos agrados, carinhos, cartas cheias de ditinhos amorosos e tão eloquentes que 

fariam inveja ao maior literato; citações de Mme. de Genlis, Mme de Staël, de 

Lamartine, porém o amor verdadeiro...por um óculo! Principia um pobre rapaz a 

amar uma moça, e o que faz ela? Indaga se é empregado, quanto tem de ordenado, 
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quanto de herança, e, sendo coisa que faça conta, aí a temos terna, carinhosa, 

chorosa; enfim, tudo quanto lhes vem à cabeça põem em prática, somente para mais 

nos prenderem. Porém se sabem que temos só por fortuna um coração amante e 

sincero, e quanto baste para viverem duas pessoas honestamente, mas sem luxo - 

adeus minhas encomendas! Leva tudo o diabo. Batem com as janelas na cara, 

voltam as costas, não respondem quando se lhes fala, e por que tudo isto? Porque o 

pobre coitado não tem dinheiro bastante para depois de casado levá-la ao baile dos 

Estrangeiros, do Catete, ao teatro, às partidas, e cada vez com um vestido novo, 

porque é feio e fica mal andar duas vezes com o mesmo vestido. Nada, não me 

pilham! Eu quero casar-me com uma moça que compreenda o meu coração, que me 

ame por mim mesmo, e que faça a minha felicidade. Já achei o que procurava, e se 

pudesse verificar o meu intento, ah eu seria feliz e continuaria com mais vontade os 

meus estudos!" (PENA, 2007. p. 90) 

 

Lamentando pela falta de casa, a roça, ele faz uma referência que transmite bastante 

pureza em oposição a um certo artificialismo urbano. Juca fez menção a nomes de escritores 

modernos como se o contato com eles não fosse capaz de proporcionar às mulheres o 

verdadeiro encanto. Essa mesma posição de pureza frente ao avanço cultural da corte aparece 

em O Noviço, com Rosa, que assim como Juca deixa a roça para ir à cidade grande: "Sou 

provinciana, não possuo talvez a polidez da Corte, mas tenho paixões violentas e resoluções 

prontas"(PENA, 2007. p. 75). A fala humilde de Rosa, vinda de outra parte do Brasil, o Ceará, 

revela seu caráter e condição no enredo de esposa enganada pelo vilão Ambrósio – que foge 

para casar com outra. 

Esse ar de ingenuidade transmitido por aqueles vindos do interior é revelado mais uma 

vez através do fascínio que a presença da corte provoca: a aura do novo e do deslumbre, que 

se mostra, por exemplo, na tentativa de conquista de Aninha por José em O Juiz de Paz na 

Roça (1837): 

ANINHA  Mas então o que é que há lá tão bonito?  

JOSÉ Eu te digo. Há três teatros, e um deles maior que o engenho do capitão-mor.  

ANINHA a Oh, como é grande!  

JOSÉ Representa-se todas as noites. Pois uma mágica... Oh, isto é cousa grande!  

ANINHA O que é mágica?  

JOSÉ  Mágica é uma peça de muito maquinismo.  

ANINHA  Maquinismo?  

JOSÉ  Sim, maquinismo. Eu te explico. Uma árvore se vira em uma barraca; paus 

viram-se em cobras, em um homem vira-se em macaco.  

ANINHA  Em macaco! Coitado do homem!  

JOSÉ  Mas não é de verdade.  

ANINHA  Ah, como deve ser bonito! E tem rabo?  

José  Tem rabo, tem.  

ANINHA Oh, homem!  

JOSÉ  Pois o curro dos cavalinhos! Isto é que é cousa grande! Há uns cavalos tão 

bem ensinados, que dançam, fazem mesuras, saltam, falam etc. Porém o que mais 

me espantou foi ver um homem andar em pé em cima do cavalo. (PENA, 2007. p. 8-

9) 

 

A engenhosidade do personagem ao falar torna a cena cômica, dadas suas maneiras de 

explicar e as comparações que realiza. Remete à vida na corte, e aos hábitos culturais como 
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extraordinário: teatros bem grandes, mágica etc. Notemos como José, ao fazer sua 

caracterização da Corte, apela para os entretenimentos visuais que criam também um efeito de 

presença, ou mesmo, os animais tão presentes em sua fala são colocados de maneira exótica 

em sua descrição. Ele parte de referenciais daquilo que convive como espetacular na roça, 

usando de exemplos presentes no cotidiano da roça: “um deles maior que o engenho do 

capitão-mor”
46

 (IDEM, p.10). Ou o exemplo usado por ele para explicar do que se tratava 

uma mágica: uma árvore se vira em uma barraca; paus viram-se em cobras, em um homem 

vira-se em macaco  (IDEM). Em todas essas falas José cita animais e objetos certamente 

presentes na vida na roça. O fascínio que José revela é graças a outras características que 

envolvem a ambição de civilização cultural. Toda sua retórica é construída elaborando a 

presença do fascínio que cultura da corte provoca. Ao finalizar sua narrativa da corte ele 

remete a Rua do Ouvidor, famosa durante todo o império por ser uma espécie de centro do 

divertimento: 

 

JOSÉ Além disto há outros muitos divertimentos. Na Rua do Ouvidor há um 

Cosmorama, na Rua de São Francisco de Paula outro, e no Largo uma casa aonde se 

vêem muitos bichos cheios, muitas conchas, cabritos com duas cabeças, porcos com 

cinco pernas etc. (IDEM, p. 11) 

 

O cômico é mobilizado no choque de hábitos entre o homem da corte e o da roça. Em 

O Diletante, de 1844, os dois extremos são elaborados através do fanático pela ópera e o 

sertanejo, vindo de São Paulo, colocados em posição antagônica, como vimos anteriormente 

no que tange aos hábitos culturais. 

 

JOSÉ ANTÔNIO (tomando e abrindo a caixa e tirando um óculo grande [de] 

tartaruga) — Vejamos. É bonito! E que tal será? (Põe o óculo para os camarotes.) É 

magnífico! Um verdadeiro diletante não deve estar sem óculoS, para gozar o frangir 

da testa, o arregalar dos olhos e o entumescimento da veia dos cantores de sua 

predileção.  

MARCELO (ri-se) Ah! Ah!  

JOSÉ ANTÔNIO De que se ri? 

GAUDÊNCIO (ao mesmo tempo) Achou graça?  

MARCELO O senhor com estas duas coisas nos olhos parece-me um boi com dois 

chifres... 

 GAUDÊNCIO E o senhor com que se parece, com essa bota enlameada e esse 

ridículo ponche? Que cara! Sô tanajura! (PENA, 2007. p. 379) 

 

                                                           
46

  O título capitão-mor foi criado ainda no período colonial para patente dos primeiros governadores das 

capitanias. Ainda no século XVIII, pequenas capitanias como o Sergipe e Ilhéus, eram governadas por um 

capitão- mor e não por um governador. No período colonial, sua função era manter a paz na localidade, vigiando 

estranhos e prendendo criminosos. Havia diversas autoridades coloniais nas vilas, como o juiz ordinário, mas em 

algumas localidades a autoridade era o capitão-mor.  (BOTELHO, Angela Vianna – Dicionário Histórico 

Brasil: Colônia e Império – Belo Horizonte: Autêntica 2006 p. 35). 



  

122 
 

Se em determinado momento a ingenuidade de Marcelo é exposta e risível pela 

ignorância de alguns hábitos, em outro momento ele se mostra como corajoso, valente e viril, 

capaz de enfrentar Gaudêncio: 

 

MARCELO Com que me pareço? (Abaixa e tira das botas uma faca grande; o que 

vendo Gaudêncio, dá um salto para o lado.)  

GAUDÊNCIO Não brinque! 

 JOSÉ ANTÔNIO O que é isto, patrício?  

MARCELO( para Gaudêncio) — Vem cá, carioca, quero te dizer com que me 

pareço... 

 JOSÉ ANTÔNIO Então? Tenha prudência! 

 MARCELO Queres brincar com o paulista? (Anda para Gaudêncio, que recua. 

 José Antônio está ao meio deles.) 

 GAUDÊNCIO Tenha mão nele, sr. José Antônio!  

JOSÉ ANTÔNIO Patrício! Patrício!  

MARCELO Tenho pena de ti! (Mete a faca nas botas, volta as costas e sai.) (IDEM, 

p. 379) 

 

Na cena em questão é elaborada a presença deste contraste através do choque cultural, 

primeiro pelo deboche que Marcelo faz a respeito dos óculos, a rivalidade é porém criada 

quando Gaudêncio responde com outra provocação, ridicularizando as roupas típicas da roça 

usadas por Marcelo. 

A chegada de Marcelo já é delineada com uma forte carga expressiva para construção 

de seu personagem. Vejamos a rubrica: "Entra Marcelo vestido à paulista, isto é, de bota 

branca, calça e jaqueta de ganga azul e ponche de pano azul forrado de baeta vermelha. O seu 

falar é carregado." (PENA, 2007. p.  353). Tal rubrica elabora a presença peculiar do paulista 

tanto no que tange ao visual como até mesmo ao som, já que especifica o tom carregada da 

fala do personagem. 

Em O Sertanejo Na Corte
47

  é o mineiro Tobias, vindo de Curral Del Rei48, 

responsável por levar à corte outra parte do Brasil, elaborado com o falar com a distinção 

específica ―acentuação que dão os mineiros de classe mais baixa". Nela mais uma vez o 

recurso cômico é explorado por cima da ignorância do homem do interior: 

 

Primeiro cigano: Assim mesmo é que é a moda em Paris. 

Tobias: Em quê? 

Primeiro cigano: Em Paris. 

Tobias: Não conheço este homem. (PENA, 2007. 56) 

 

                                                           
47

 data improvável 1833 ou 1837, segundo Vilma Arêas(2007). 
48

 A atual capital mineira, Belo Horizonte, recebeu o nome de Curral Del Rey quando pertencente à comarca de 

Sabará durante a colonização. 
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Em outro momento, o fascínio e surpresa de Tobias em contato com os objetos é 

radicalizado com sua reação misto de espanto e admiração que o faz parecer um verdadeiro 

bobo: 

Tobias (só, olhando espantado para as paredes e trastes da casa) Que coisas bonitas! 

(examinando as cadeiras) Oh, homem, que tamboretes tão bonitos! Senhor Pereira é 

bem rico! Lá por riba não há disto. (aproxima-se do piano e o examina) O que é 

isto? Tem um regimento de coisinhas brancas e pretas! (toca em uma e ouvindo o 

som recua espantado) Oh é um bicho! Ele canta tão bonito! (examina com interesse, 

porém de longe) Eu quero levar um destes bichos lá para riba, pra cantar no meu 

quarto. (PENA, 2007. p. 61) 

 

O espanto de Tobias, ao ter contato com o piano, imaginando ser um bicho amplifica 

intensamente o recurso cômico. Isso certamente elaborado pois há a suposição que a plateia 

partilha de certa noção de ridículo, ou mesmo de grotesco, sendo possível assim um deboche 

em torno do atraso e ignorância de Tobias, que ignora a existência de um símbolo cultural tal 

qual o piano. A comicidade assim se constrói em torno da expressão do atraso e da 

ignorância. A reação de Pereira frente a isso é uma indignação frente a uma suposta falta de 

educação. Desse modo o riso é provocado dado o lugar em que Tobias é inserido e suas 

reações à resposta de Pereira são a expressão da consciência da razão daquele tipo de 

desacerto da sociedade. 

A dualidade construída por Martins Pena é clara: ao centro a corte, a modernidade, o 

padrão cultural, um lugar que apresenta dificuldades para se viver: CLEMÊNCIA- Muito 

custa viver-se no Rio de Janeiro! É tudo tão caro. (PENA, 2007. p. 144).  De outro lado, um 

olhar atento para a ingenuidade e pureza, a construção de um Brasil ainda marcado pela 

tradição, pelo hábito típico, o particular. Notemos como os vícios relacionados à moral e ao 

caráter têm sua presença bem marcada nas ações que se passam no Rio de Janeiro, a esperteza 

do cigano ladrão, o caixeiro ambicioso, o exagero do jogo presente na construção da 

atmosfera do bilhar. Enquanto no outro extremo da nação há um esforço grande por parte do 

autor de delinear os hábitos da vida do que se compreende como o interior do país, a roça. 

Uma nação que tem porém um centro que deseja se expandir e que enche de fascínio os 

oriundos do restante do país submetidos ainda ao grau de envolvimento com a natureza. 

É seu desejo presentificar um contraste, um oposto. O atraso versus a tradição, o 

progresso cultural versus o hábito local, a ingenuidade versus a esperteza, tudo isso revela um 

desejo de alcançar um Brasil inteiro, que se completa através das diferenças. A nação física 

tão ampla permite que seja múltipla. Martins Pena traz a presença desses hábitos culturais, 

muitas vezes em contraste com o avanço cultural da corte, sendo delineada quase de forma 

ingênua. Não lhe escapa porém a oportunidade de traçar o cômico entre as nuances de tão 
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exacerbadas diferenças: o homem do interior torna-se risível com seu fascínio, o que provoca 

de um lado espécie de pena pela ignorância, pelo atraso e de outro simpatia por sua própria 

ingenuidade. O homem que ainda não se corrompeu, mas que em sua tentativa de 

sobrevivência em um mundo estranho transforma-se em espécie malandro, que como visto em 

José em Juiz de Paz na Roça cria meios de sobrevivência. 

 

 

3.7 A presença do povo e o sentido criado pelo desejo de nacionalidade 

Todos hábitos expostos por Martins Pena carregam a peça com a presença do que se 

pode dar sentido através da interpretação do que seria o Brasil. São muitos momentos em que 

a constituição tem sua presença elaborada, através dos conflitos que sua interpretação gerou 

para a sociedade recém- independente. O sentido para o povo exposto, é porém gerado pelo 

desejo de concretizar o sentimento de nacionalidade e de definir quem era esse povo, ou 

ainda, ao notarmos que essa presença é elaborada sobre a estratégia da comédia, esse sentido 

pode ser elaborado pelo desejo de que o que é posto em cena seja pensado e resignificado.  

Martins Pena se aproxima de uma visão liberal pois parece crer em valores morais que 

pudessem elevar a autonomia da nação à altura de outras nações. Insere-se no debate em torno 

da constituição, problematizando a sociedade brasileira. O que fica muito claro em Os 

Meirinhos, de 1845,  quando constrói a presença da desordem para condenar práticas indignas 

de um funcionário público. O mesmo ocorre em O Irmão das Almas,de 1844,em que condena 

a corrupção, até mesmo em O Noviço,de 1845, em que o casamento por interesse, o desejo 

pela herança é exposto. Parece por isso acreditar em valores morais elevados e se utiliza dos 

instrumentos da comédia para condenar práticas que não obedeçam a esse desejo. Ao expor os 

castigos dos escravizados muito se assemelha a uma visão liberal exaltada, já que é radical em 

expor o que há de pior na escravidão: a violência, bem como expõe o que pode haver de mais 

prejudicial em um juiz: o abuso de poder. 

Contudo, ele permite em suas peças, uma vez que elabora a presença do povo da 

nação, a criação de um sentido que só é possível em meio a tantos debates que buscavam 

compreender a fundo a essência de um Brasil que se distingue de Portugal. Muita dessa 

elaboração é criada sobre a tensão da visões múltiplas do liberalismo sobre como se dá a 

organização social. O sentido estabelecido está em consonância com muito dos debates 

políticos do período que pleiteavam construir uma identidade brasileira específica. Assim 

público e teatro se reconhecem. Ao terem seus defeitos expostos à mercê do riso e da presença 
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são capazes assim de elaborar novos sentidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta dissertação, buscamos investigar o projeto teatral de Martins Pena a partir da 

hipótese de construção de uma Nacionalidade marcada pelas orientações ético-políticas 

presentes em sua obra. Apresentou assim uma possibilidade de releitura das comédias de 

Martins Pena em busca da presença (conceito basilar utilizado na pesquisa) que elas são 

capazes de produzir. Foi essa presença que tornou possível a criação estética de um teatro que 

pretendia tocar seu público e modificar a realidade social que o cercava. Mais do que isso, ao 

constatarmos sua capacidade de presentificar aspectos muitas vezes camuflados da realidade 

social, o teatro pode ser entendido como uma linguagem capaz de revelar um novo sentido 

para o que parecia encoberto por práticas que deixavam invisíveis defeitos compreensíveis 

como inerentes a falta de valores, ou aqueles indesejáveis para uma sociedade digna de 

padrões civilizatórios com valores modernos influenciados desde o Iluminismo até o 

Romantismo. Constatamos assim que o teatro de Martins Pena foi uma arte do acontecimento 

que permitiu seus desdobramentos fictícios a partir de experiências do real. Assim sua 

dimensão temporal potencializa sua capacidade transformadora de seu próprio tempo. Por 

esse modo, seu sentido só pode ser gerado com amplitude a partir do mesmo tempo e espaço 

em que surgiu. 

Neste sentido, alcançamos que Martins Pena resignifica um gênero que, 

historicamente, foi visto por uma tradição engessada como desprovido de maiores fins sociais 

e que tampouco via alguma potência no riso. Ou ainda tais valores não são vistos na presença 

e na extração de sentido possível a partir do entretenimento teatral.  Vimos que um gênero, no 

caso aqui a comédia, não tinha sua estrutura e motivações pré-definidas, isso porque quando a 

analisamos que a compreensão de um gênero artístico pode compor em essência um clima 

histórico, nós temos a possibilidade de compreendê-lo como materialidade de um tempo e 

espaço particulares, sendo necessário, por hora descartar parte de algumas teorias que 

estabelecem um sentido já traçado e delimitado antes da compreensão do teatro como um 

fenômeno que corresponde a demandas temporais. Como vimos na presente pesquisa, a 

comédia de Martins Pena motivou um Stimmung de ceticismo e até mesmo de ironia frente a 

alguns acontecimentos. 



  

127 
 

Chegamos ao fim da pesquisa depois de um longo itinerário que nos possibilitou a 

compreensão do projeto teatral de Martins Pena, o qual, através de recursos estéticos da 

comédia fortaleceu a identidade nacional e um meio reformador da sociedade no qual fosse 

possível discernir determinados valores, isso a partir da organização das emoções provocadas 

com contato com as peças. A presença encontrada é uma prova de que as características 

expostas pelo autor não poderiam ser definidas com um sentido prévio, mas antes apenas no 

interior de um tempo-histórico que se volta para expectativas em aberto, possibilitadas por 

uma nação que busca se desvincular de imposições colonizadoras. Martins Pena faz do teatro 

um espaço público em que o brasileiro se torna observador de si mesmo. 

Em Martins Pena, a comédia torna possível um esboço pitoresco do Brasileiro, o que 

respondeu a determinadas demandas sociais e políticas que tinham como ideal formar uma 

identidade única. Nosso dramaturgo transforma seu teatro para um fim que, para além de 

propagações de ideais e ideologias políticas tal como entende-se que é próprio do "teatro -

político- moderno" no século XX, torna-se político de modo diverso por se colocar como 

capaz de interagir com a sociedade a tocando e principalmente por mostrar a relação dos 

homens com outros homens. Ele permite que o teatro repense os modos de ser do brasileiro, 

concretizando uma forma de educação estética em que emoções são cativadas: prazer, 

antipatia ou mesmo simpatia, isso através do riso, para que assim o público resignifique e crie 

sentido para o que é exposto. Ou ainda, a via do prazer permite a concretização do hábito: ir 

ao teatro, convenção social digna de um centro urbano. A comédia não lhe serve como 

anestesia, mas é um entretenimento resignificado, que torna a experiência teatral elemento 

comum da modernidade: espaço de observação dos sujeitos, bem como de projeções e 

constituição de um imaginário. 

Em face a inúmeras narrativas em torno de quem era o Brasileiro, a urgência de 

realizar uma composição identitária da jovem nação, o comediógrafo fluminense parece 

querer mostrar que no Brasil já existe um povo dotado de caracteres próprios. Como nos 

propusemos nesta pesquisa a irmos em busca de presença em seu teatro, ao encontrá-la 

podemos afirmar que Martins Pena presentifica o povo Brasileiro. Anos mais tarde, José de 

Alencar e Gonçalves de Magalhães encontraram na idealização do índio e do corpo negro 

uma forma de símbolo nacional, explorado por certo exotismo. Martins Pena, por sua vez, de 

modo diferente, se concentra nos homens e mulheres simples, na verdade ácida exposta pela 

sátira e pela ironia, na música que compõe o clima tão único da Folia de Reis ou do fado 

musical. 
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Buscamos ao longo da pesquisa observar como Martins Pena se insere e compõe o 

quadro da modernidade brasileira quando a questão nacional se encontrava no centro do 

debate político e social. Ao nos centramos na cultura visual do teatro vemos que o sentido 

capaz de ser criado no momento da ação teve uma enorme potência de atingir seu público. 

Tanto é que seu teatro superou expectativas de crítica sendo constantemente encenado, 

surpreendendo o projeto de críticos teatrais do período que buscavam implementar um projeto 

teatral com gêneros "mais nobres", ou ainda em busca de uma "evolução de gêneros" ao 

modelo europeu.  

Concluindo, temos que Martins Pena torna-se moderno ao tocar as múltiplas 

possibilidades de execução teatral acumuladas no seu tempo: entremez, comédia nova, teatro 

de bonecos, o drama burguês, farsa. Tudo lhe serve, nada o satisfaz por completo. Ao final se 

importa mais com a lição proposta pelo riso: a de provocar o incômodo com a autoridade 

excessiva, com o castigo sobre o escravizado, com o cinismo do traficante de escravos. Faz 

reparar no excesso dos Meirinhos, se indignar com a corrupção dentro das instituições 

religiosas. Constrói personagem com características similares a um "malandro", incorporado 

pela tradição teatral brasileira em forma de arquétipo, em Martins Pena pela primeira vez José 

de O Juiz de Paz na Roça, o jovem que deseja sobreviver na cidade. Nada mais que a 

elaboração da presença do desejo, do fascínio que o imaginário da corte como espaço 

fantástico fruto progresso civilizatório exercia sobre a ingenuidade daqueles ligados à vida no 

campo, padrão de vida aquele imaginado como superior. 

Por um lado constatamos que a presença elaborada pelas peças de Martins Pena 

permitiu que seu público tivesse contato com temas que mais tarde abririam o campo de 

possibilidades para elaboração de conceitos de características da jovem nação se alinhando ao 

intenso desejo de modernização da sociedade recém-independente. Seja na construção estética 

de suas obras, criando elementos de que a tradição teatral mais tarde usufruirá, como do 

contraste entre o homem do interior e a corte, ou ainda fortificando o imaginário de quem era 

o brasileiro e de como o ele se organizava entre os demais. Por outro lado a presença é capaz 

de tocar seu público levando à comum percepção das urgências de se familiarizar com alguns 

elementos, assim como a Constituição, que como vimos, é tematizada diversas vezes em suas 

peças. Permite então que esse espaço, o teatro, cumpra uma função social. Teatro porta voz de 

uma identidade que não podia ser definida brevemente, mas encontrada, sentida, percebida e 

unificada. Transformou assim o teatro em um espaço de múltiplas vozes. Fortificou seu 

caráter: público. 
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A dificuldade em definir uma posição política de Martins Pena se dá pela sua 

capacidade em absorver um tempo em que a centralização monárquica estava longe de ser 

absoluta e por isso diversos setores vieram impor diferentes pontos de vistas. Mas, longe de 

não possuir uma posição, cumpriu seu papel político de questionador de práticas capazes de 

corromper um ideal de sociedade baseada em valores tais como a Igualdade e a Liberdade. A 

independência brasileira seguida de sua instabilidade social abriu espaço para disputas e 

diferentes ideais e coube ao teatro seu papel de espelhá-la. Martins Pena contudo, se inquieta 

frente ao seu presente, cumpre seu papel engajado de trazer a\o público a oportunidade de 

repensar seus costumes. Se incomoda com abuso de autoridade, o excesso de exaltação da 

cultura exterior, a ignorância das leis. Influenciado pelas ideias europeias advindas do 

Iluminismo, da Revolução Francesa, e de um novo momento da História em que sistematizar 

o presente em prol do progresso se fazia demanda de primeira ordem. Isso, elaborado na 

presença própria do teatro, dentro de um tempo que muda de forma acelerada, alarga a 

experiência de aspectos do presente. 

Essa presença oitocentista, elaborada nas comédias, ainda hoje, ao termos contato com 

os textos teatrais, nos permite conhecer o passado. Conhecemos, assim, parte da experiência 

teatral do século XIX brasileiro. No que tange a sua encenação, suas construções apresentam 

peculiaridade próprias à encenação, sendo seu papel digno de ser avaliado não como um texto 

para ser lido, mas sim encenado. Martins Pena não escapa à tradição, porém, fortalece as 

práticas teatrais, abrindo o campo de possibilidades de um fazer teatral que englobou o 

chamado popular e também os elementos mais elaborados da comédia nova, tradição 

encabeçada por sua influência, não só no uso de elementos para provocar o riso, mas também 

de algumas estruturas, como o casal de jovens fugindo do pai e o jovem da roça desejando ir 

para a corte. É o que acontece com o que se segue na cena teatral brasileira, Joaquim Manoel 

de Macedo, França Junior e mais tarde Artur Azevedo. Este último, ao final dos oitocentos, 

absorveu muito da sátira para intensificar um posicionamento político que provocou a 

instabilidade da monarquia. 

Esses projetos teatrais que, embora de cunho nacionalista, expressam diferentes 

maneiras de se pensar os modelos sociais  a identidade nacional e vertentes políticas tiveram 

início com Gonçalves de Magalhães e sua peça Antônio José ou O Poeta e a Inquisição 

(1837). Embora partilhando das mesmas motivações do clima histórico, Martins Pena 

continua sua trajetória teatral abrindo caminho para outros autores. O desejo de presença que 

vemos suas comédias corresponderem parece ser aproveitado algumas décadas mais tarde de 
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modo fomentar uma determinada "indústria do entretenimento" que viu na comédia apenas o 

divertimento, esvaziando contudo o sentido que nas décadas de ação de Martins Pena era 

possível de ser concretizado
49

. De certo modo, o caminho aberto por Martins Pena, no que 

tange à aceitação da comédia, algumas décadas depois, em 1855, influenciado por uma maior 

necessidade de engajamento nacionalista, já que o repertório de peças estrangeiras se 

popularizou com constantes encenações, levou à fundação do Teatro Ginásio Dramático, 

quando o Rio de Janeiro contava apenas com a companhia dramática de João Caetano fixa no 

Teatro São Pedro de Alcântara. Em março de 1855, o empresário Joaquim Eliodoro Gomes 

dos Santos inaugura o novo teatro quebrando o monopólio da companhia de João Caetano. 

Vemos, assim, nascer uma disputa entre ambas as companhias; o debate presente nos folhetins 

mostra uma tendência a uma plateia mais exigente no Ginásio Dramático ante a um teatro do 

―bom gosto‖. O que influenciou para que o repertório, a partir de outubro de 1855, fosse a 

comédia realista, também chamada de comédia séria, a introduzida por Alexandre Dumas 

Filho na França. Fato é porém que esse projeto não teve tanta repercussão, perdendo espaço 

para o chamado teatro musicado e as operetas, o que nos leva a constar que comédia e 

presença, tal como tem intensidade em Martins Pena, tiveram maior aceitação no Brasil.  

O teatro musicado e a opereta merecem uma dimensão investigativa mais ampla, aqui 

não realizada, mas que será alvo de investigações futuras. Em Artur Azevedo e Francisco 

Correia Vasques, conhecido apenas como Vasques, se utiliza a sátira e a ironia, assim como 

Martins Pena, com fins políticos. Acreditamos que produziram um teatro também com 

enorme potencial de presença. Vasques, em 1868, estreia com Orfeu na Roça, paródia de 

Orphée do aux Enfers, de Offenbach, ópera-bufa com alvos satíricos à solenidade da ópera e à 

mitologia clássica. A versão brasileira contou com 500 apresentações consecutivas (PRADO, 

2008, p. 95). Nela, o protagonista se transforma de forma caricatural em um tipo brasileiro: 

Joaquim Preguiça. Seu sucesso abre caminho, assim, para uma propagação de versões 

brasileiras das operetas francesas. A paródia que, como vimos, tem forte relevância em 

Martins Pena como uma forma de dar determinado tom nacional àquilo que é importado.  

Arthur Azevedo, em sua condição não apenas de crítico mas também de autor, 

também se dedica a suas versões, como A Filha de Maria Angu, de 1874, versão da peça 

francesa La fille de M. Angot; peça que traz, em seu enredo, personagens históricos com pano 

de fundo da Revolução Francesa. Na versão de Arthur Azevedo, o enredo é nacionalizado, a 

                                                           
49

 Essa tradição conforme vemos em Décio de Almeida Prado (2008) segue até as primeiras décadas do século 

XX, quando Nelson Rodrigues usufrui da inversão dos elementos da comédia de costume para construção de um 

novo teatro. 
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começar pelo próprio título. Porém, é ao chamado ―Teatro de Revista‖, já nas últimas décadas 

do século, que se dedica com maior intensidade: ―Arthur Azevedo, o maior entre os criadores 

do Teatro de Revista do período, aceitava a popularização do teatro efetuada pela revista, mas 

guardando certa distância, não se igualando jamais ao popularesco‖ (PRADO, 2008 p.106).  O 

autor muitas vezes preocupado com temas como o nacionalismo, em 1884 estreia com O 

Mandarim. Nele, elementos como a comicidade e a farsa juntam ao seu caráter de síntese de 

acontecimentos do ano anterior 

O famoso teatro de revista, popular no final do século, traz em si a capacidade de 

sintetizar os acontecimentos ao longo do ano em que são produzidos. Isso em meio a 

inúmeros elementos teatrais e espetaculares. O que nos leva a outros desdobramentos e 

indagações: esse campo iniciado por Gonçalves de Magalhães e Martins Pena inicia um uso 

do teatro: o de observador de si, da sociedade e um sintetizador de acontecimentos. Os 

inúmeros agentes, porém, nos levam a questionar sobre as múltiplas possibilidades narrativas: 

tanto acerca da identidade nacional, quanto a respeito dos acontecimentos. Esses inúmeros 

projetos de educação estética se completavam ou disputavam entre si? Que vertentes 

nacionalistas eles representavam? 

Novas hipóteses surgem com isso. Vemos que o teatro, ao longo do século XIX, 

empenhou-se na execução de projetos de educação estética para organizar a sociedade recém-

independente, segundo determinados fins – sejam estes políticos ou sociais. Porém, esses 

projetos não eram uniformes, apresentavam em seu interior múltiplos modos e anseios dada a 

orientação ético-política dos diversos sujeitos que se empenharam na sua construção. Ainda, 

dado o crescente desejo de História e por certa necessidade de legitimidade da Independência 

uma investigação a respeitos de como esses projetos abarcavam a necessidade de criar 

narrativas, o que levou a disputas em torno daquilo que expressavam; pensamentos tais como 

―quem era o brasileiro‖, bem como dos acontecimentos do período, se faz necessário. Esses 

diferentes projetos podem não apenas se assemelhar, como podem completar-se entre si, 

contudo, ao observamos os anseios e ideias presentes na crítica, ou mesmo na elaboração dos 

próprios autores sobre suas criações teatrais, podemos questionar se há uma espécie de 

disputa entre tais projetos, seja em torno das narrativas que abarcavam em seu conteúdo ou 

dos fins que moviam suas criações, muitas vezes, em defesa de determinadas agendas 

políticas. 

Essa tensão pode ser avaliada seja por vias de questionamentos dos recursos estéticos 

ou pelo repertório escolhido, pela própria questão literária, como no caso daqueles que 
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lamentam a ascensão do teatro musicado e da opereta que se volta pouco para o texto e mais 

para encenação, assim como em Martins Pena. De todo modo vemos nascerem disputas 

manifestadas e expressas de vários modos. A comédia que a crítica aponta como aquela que 

obteve maior sucesso, muitas vezes tem um repertório voltado para pessoas mais simples, 

como o arquétipo inaugurado por Martins Pena do ―homem da roça‖. Repertório esse que 

talvez tenha causado determinado incômodo para alguns setores. Arthur Azevedo, ao receber 

críticas a respeito de sua dedicação ao teatro musicado, com caráter aparentemente não sério, 

diz: ―Eu, por mim, francamente o confesso, prefiro uma paródia bem feita e engraçada a todos 

os dramalhões pantafaçudos e mal escritos, em que se castiga o vício e premia a virtude.‖ 

(AZEVEDO, 1937, p. 165). Certamente, o mesmo se refere a alguns dramas realizados no 

Ginásio Dramático, onde eram englobados projetos distintos do seu. Essa crítica de um teatro 

"não sério" muito se assemelhava a parte das críticas recebidas por Martins Pena. O que nos 

leva, a partir da investigação que empreendemos aqui sobre a presença, a supor que esse 

caráter não sério está ligado também a uma cultura de presença, que uma cultura de sentido 

predominante que a modernidade tende a não valorizar. Essa oscilação entre cultura de 

presença e cultura de sentidos talvez tenha sido um fator que fortemente influenciou a crítica 

teatral e os projetos ao longo do século XIX brasileiro. 

Por fim, destacamos que as décadas de atuação de Martins Pena foram permeadas de 

um desejo de presença e sua comédia permite caminhar em direção a outras indagações, para 

um quadro investigativo maior da cena teatral brasileira ao longo do século XIX.  
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