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Introdução*

joão roberto fArIA

O teatro brasileiro, entendido como um sistema integrado 
por escritores, artistas, obras dramáticas e público, cons-
tituiu-se apenas no período romântico, quando os nossos 
poetas, romancistas, dramaturgos e intelectuais, estimu-
lados pela independência pátria e pelo fervor naciona-
lista, dedicaram-se à criação de uma literatura própria, 
autônoma em relação à de Portugal. A poesia, o romance 
e as peças teatrais “vestiram-se com as cores do país”, 
poderíamos dizer, lembrando palavras de Machado de 
Assis.1 A vida brasileira, em seus mais variados aspectos 
— passado histórico, contato do índio com o branco, cos-
tumes urbanos e rurais, algo da escravidão, natureza exu-
berante —, inspirou os nossos escritores nesse momento 
de afirmação da nacionalidade recém-conquistada.

O primeiro passo importante para a formação do 
teatro brasileiro foi um feliz encontro de um ator e dois 
escritores, em 1838. A 13 de março, João Caetano inter-
pretou o papel principal da tragédia Antônio José ou O 
poeta e a inquisição, de Gonçalves de Magalhães, aconte-
cimento que mereceu dos historiadores de nossa literatura 
uma atenção especial. Com o espetáculo, que fez muito 

* Os leitores ainda não familiarizados com as peças aqui reu-
nidas devem levam em conta que detalhes de seus enredos se-
rão revelados nesta introdução. (n. e.)
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antologia do teatro brasileiro8

sucesso, nascia o teatro nacional, como sugere a avaliação 
de José Veríssimo: “atores brasileiros ou abrasileirados, 
num teatro brasileiro, representavam diante de uma pla-
teia brasileira entusiasmada e comovida o autor brasileiro 
de uma peça cujo protagonista era também brasileiro e 
que explícita e implicitamente lhe falava do Brasil”.2

Não mereceu a mesma consideração o segundo au-
tor teatral encenado pela companhia de João Caetano, 
alguns meses depois. A comédia em um ato O juiz de 
paz da roça, de Martins Pena, estreou a 4 de outubro, 
e não teve uma plateia “entusiasmada” como a de An-
tônio José. Os contemporâneos do jovem comediógrafo 
não viram nada de mais na pecinha que complementava 
o espetáculo da noite e não lhe atribuíram muito valor. 
Nem sequer desconfiaram de que se iniciava com aquele 
texto despretensioso — que divertia o espectador com a 
ação centrada na luta de um casal de namorados contra 
os obstáculos a sua união, ao mesmo tempo que apre-
sentava com sincero realismo o funcionamento precário 
da justiça na roça — a única tradição forte do teatro 
brasileiro do século xix: a da comédia de costumes.

Martins Pena e a criação da comédia nacional

Martins Pena continuou a escrever comédias, mas não 
sem antes tentar o gênero sério, que dava mais prestí-
gio. O repertório das companhias dramáticas na época 
alternava tragédias neoclássicas, dramas românticos e 
melodramas, buscados geralmente na França e em Por-
tugal. Os poucos autores brasileiros que surgiram, in-
centivados pelo exemplo de Gonçalves de Magalhães, 
preferiram nessa altura as formas da tragédia e do melo-
drama, deixando de lado o gênero cômico, em especial 
as pequenas comédias e as farsas, que os intelectuais dos 
tempos românticos não viam como manifestações de um 
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introdução 9

espírito superior. João Caetano, diga-se de passagem, 
não se dava ao trabalho de interpretar as personagens 
cômicas desse tipo de texto. Tais fatos talvez expliquem 
as tentativas frustradas de Martins Pena para se fazer 
reconhecido como dramaturgo, e não apenas como co-
mediógrafo, à época da encenação de O juiz de paz da 
roça. Entre 1837 e 1841, ele escreveu cinco melodramas, 
todos de pouco valor artístico. Nenhum foi publicado na 
época e apenas um, Vitiza ou O Nero de Espanha, foi 
encenado uma ou outra vez, sem grande sucesso. Por ou-
tro lado, mais uma pequena comédia do autor pôde ser 
apreciada e aplaudida pelo público fluminense: A família 
e a festa na roça, em 1840.

Diante desse quadro, é de se crer que Martins Pena 
tenha refletido sobre suas possibilidades como escritor 
teatral. Acertadamente, decidiu-se pelo gênero cômico 
e em apenas três anos consolidou sua carreira fazendo 
representar, entre 1844 e 1847, nada menos que quinze 
comédias, a maioria em um ato. Ao longo do século xix, 
essas comédias foram encenadas nos teatros de várias ci-
dades brasileiras, merecendo sempre o aplauso popular. 
Já entre os intelectuais o autor foi censurado por ter lan-
çado mão dos recursos cômicos típicos da farsa. José de 
Alencar, por exemplo, afirmou que Martins Pena tinha 
talento como observador dos costumes, mas que os pin-
tava sem ter em mente um alcance crítico: “visava antes 
ao efeito cômico do que ao efeito moral; as suas obras 
são antes uma sátira dialogada do que uma comédia”.3 
Além disso, “o desejo dos aplausos fáceis influiu no seu 
espírito, e o escritor sacrificou talvez as suas ideias ao 
gosto pouco apurado da época”.4

Não é muito diferente o julgamento de Machado de 
Assis. No dia 13 de fevereiro de 1866, na conclusão do 
texto “O teatro nacional”, publicado no Diário do Rio 
de Janeiro, anuncia que vai escrever sobre os nossos 
principais escritores dramáticos. De fato, nos três meses 
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antologia do teatro brasileiro10

seguintes o jornal publica longos ensaios de sua autoria 
sobre as peças teatrais de Gonçalves de Magalhães, José 
de Alencar e Joaquim Manuel de Macedo. É muito pro-
vável que, por não gostar de farsas e abominar os recur-
sos do baixo cômico, Machado tenha deixado de lado as 
comédias de Martins Pena. Em seus escritos críticos há 
poucas referências ao autor. Reconhecia-lhe o “talento 
sincero e original” e a “boa veia cômica”, alimentada 
pelas “tradições da farsa portuguesa”, mas lamentava 
que tivesse vivido pouco, que não tivesse tido tempo de 
“aperfeiçoar-se e empreender obras de maior vulto”.5

Alencar e Machado viam o teatro como literatura, 
acreditando na hierarquia dos gêneros, ao gosto do Clas-
sicismo. Para ambos, Martins Pena teria alcançado outro 
patamar se tivesse se dedicado à alta comédia. A farsa, a 
baixa comédia, o burlesco ficavam no último degrau da 
escala de valores levada em conta pelos dois escritores.

A crítica do século xx, mais aberta às formas popula-
res do teatro, não ratificou esse julgamento e recolocou o 
comediógrafo no seu devido lugar — o de criador da co-
média brasileira. Com critérios menos dogmáticos, po-
demos e devemos valorizar a sua obra, destacando prin-
cipalmente dois aspectos que a tornam digna de atenção 
ainda hoje: o que diz respeito à observação, descrição e 
crítica dos costumes e o que se refere à carpintaria tea-
tral propriamente dita.

No primeiro caso, trata-se de referendar uma opinião 
tradicional da crítica, que vê o autor como um fotógrafo 
dos costumes de seu tempo. É bastante conhecida a ava-
liação positiva de Sílvio Romero, que no final do século 
xix fez uma afirmação bastante lembrada pelos estudio-
sos de Martins Pena: “Se se perdessem todas as leis, escri-
tos, memória da história brasileira dos primeiros cinquen-
ta anos deste século xix, que está a findar, e nos ficassem 
somente as comédias de Pena, era possível reconstituir 
por elas a fisionomia moral de toda essa época”.6
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introdução 11

De fato, não há como negar tal qualidade. O universo 
pintado pelo comediógrafo no conjunto de suas peças é 
um vasto painel dos costumes da roça e da cidade do Rio 
de Janeiro dos anos 1830 e 1840, com seus tipos mais 
diversos apreendidos pelo prisma do realismo, por um 
lado, e da estilização cômica, por outro. Assim, são bas-
tante verdadeiros os lavradores, os meirinhos, os irmãos 
das almas, os noviços, os escravos, os guardas nacionais, 
os estrangeiros golpistas, as mocinhas namoradeiras, as 
mocinhas casadoiras, os estudantes, os frades, os empre-
gados públicos, os pedestres (homens que perseguiam os 
escravos fugidos), os melômanos, os moedeiros falsos, os 
traficantes de escravos etc. Mas quando estão em cena, 
individualizados, tipificados, tornam-se risíveis por for-
ça dos exageros que cometem, das situações em que se 
colocam, das intrigas em que se envolvem, das confusões 
em que se metem, da hipocrisia ou da desonestidade que 
tentam ocultar, da ingenuidade que os torna vítimas de 
espertalhões — tudo para que a engrenagem da comici-
dade funcione com perfeição. Ainda hoje lemos ou vemos 
em cena com prazer comédias como O Judas em sábado 
de Aleluia, Os dois ou O inglês maquinista, O diletante, 
Os irmãos das almas e As desgraças de uma criança.

A habilidade de Martins Pena para conciliar a des-
crição dos costumes e o enredo amparado por recursos 
cômicos da farsa — esconderijos, pancadaria, disfarces, 
quiproquós, apartes etc. — é notável, e pode ser avalia-
da nas duas comédias incluídas no presente volume. Em 
Os ciúmes de um pedestre, os traços característicos da 
personagem estão no título: sua profissão revela o as-
pecto degradante da sociedade escravista; a comicidade 
fica por conta do ciumento que tranca esposa e filha em 
casa, que as esconde dos outros homens, que se enrijece 
e torna mecânico o seu comportamento.7 Martins Pena 
pode ter se inspirado em Molière para criar o ponto de 
partida da comédia. Em L’école des femmes, Sganarelle 
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antologia do teatro brasileiro12

prende Isabelle em casa e não a deixa ver ninguém. O 
mesmo faz Arnolphe em L’école des maris, com Agnès. 
Ambos, mais velhos que as mocinhas, se preparam para 
o casamento e têm medo de ser cornos — tema forte em 
Molière —, mas acabam enganados pela esperteza das 
jovens e dos namorados que as ajudam.

Em Os ciúmes de um pedestre, é menos pela esper-
teza dos jovens e mais pela obtusidade do protagonista 
que a comicidade se instaura. Como André João impede 
que a esposa Anacleta e a filha Balbina saiam, os ra-
pazes interessados nelas dão um jeito de entrar em sua 
casa. Paulino, pelo telhado; Alexandre, disfarçado de es-
cravo fugido, preso pelo próprio pedestre.

A situação cômica está armada, com todos os per-
sonagens no mesmo espaço. Cenas no escuro, apartes, 
quiproquós, cartas interceptadas, disfarces, esconderi-
jos, mortes falsas — todos os recursos do baixo cômico 
garantem agilidade e graça ao enredo. Num outro nível, 
Martins Pena faz rir também pela paródia. André João, 
na sétima cena — a comédia tem dezoito —, fala da di-
mensão do seu ciúme, que é maior que o de Otelo, que 
ele viu muitas vezes no teatro. A partir desse momento, 
é impossível não considerar o pedestre como uma ver-
são cômica possível do personagem Otelo — não o de 
Shakespeare, mas o de François Ducis, que os fluminen-
ses conheciam bem, pois era um dos principais papéis de 
João Caetano. Quer dizer, a paródia era primeiramente 
textual, mas os diálogos e as rubricas sugeriam também 
uma paródia satírica ao estilo de interpretação de João 
Caetano, grandiloquente e melodramático. Foi o que en-
tendeu um dos censores do Conservatório Dramático ao 
negar a licença para a comédia ser representada. Mar-
tins Pena viu-se obrigado a fazer emendas para obter a 
suspensão da censura.8

As complicações do enredo culminam com um desfe-
cho que concilia o melhor da farsa e certa moralidade: 
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introdução 13

vendo-se enganado pela mulher e pela filha, pensando 
ter matado Anacleta e Paulino, o pedestre enlouquece e 
vai para um convento. Alexandre se casará com Balbina, 
claro, mas Paulino não pode ficar com Anacleta, que é 
casada. Martins Pena o faz passar por tantas e boas que 
ele mesmo acaba desistindo de conquistar a vizinha. Ela, 
por sua vez, só lhe dera um pouco de atenção porque 
o marido a tratava mal. O que a comédia reserva para 
Anacleta é surpreendente: ela fora deixada na roda dos 
enjeitados pelo pai e criada como órfã. O viúvo André 
João se casara com ela interessado apenas no dote que 
ganharia. Eis que no desfecho o pai da mocinha reapare-
ce e conta sua história, típica dos melodramas que infes-
tavam os palcos nacionais: fora obrigado a abandonar 
Anacleta, dezoito anos antes, e depois de muitas priva-
ções e trabalho duro na África, voltava com enorme for-
tuna para resgatar a filha.

Se a interpretação do ciumento André João pede o 
registro melodramático para se tornar cômica — quanto 
mais ele se leva a sério, mais engraçado fica, com seus 
exageros de linguagem e ênfase nas exclamações —, a 
retórica do gênero aparece também nas falas de Rober-
to, no relato de sua trajetória de homem virtuoso perse-
guido e enfim recompensado.

A paródia ao melodrama aparece também em O 
noviço, a comédia mais popular de Martins Pena. Boa 
parte da comicidade está centrada no vilão Ambrósio, 
casado com a ingênua viúva Florência, convencida por 
ele a colocar no convento a filha Emília, o filho Juca e 
Carlos, o sobrinho criado por ela. A cobiça já o havia le-
vado ao altar no Ceará, de onde fugiu com o dinheiro da 
esposa. Agora, dá o segundo golpe, tramando tirar do 
caminho os herdeiros de Florência. No plano do enredo, 
a comédia mostra que Ambrósio, nas primeiras cenas, é 
um hipócrita — como o Tartufo, de Molière — que finge 
ser religioso e bom homem. Em monólogos e apartes, 
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antologia do teatro brasileiro14

deixa claras as intenções que o movem. Impossível não 
rir quando define o mundo com a retórica do melodra-
ma e de maneira mecânica, com frases decoradas, para 
mostrar a Florência que a filha deve ir para o convento 
para ficar protegida: “O que é este mundo? Um pélago 
de enganos e traições, um escolho em que naufragam a 
felicidade e as doces ilusões da vida. E o que é o conven-
to? Porto de salvação e ventura, asilo da virtude, único 
abrigo da inocência e verdadeira felicidade”.

A comicidade ganha corpo quando surge em cena o 
noviço Carlos, fugido do convento. Disposto a enfrentar 
Ambrósio, pois quer se casar com Emília, tem a sorte 
de estar na sala da casa quando chega Rosa, do Ceará, 
à procura do marido que a abandonou. A partir desse 
momento, conhecendo o segredo de Ambrósio, Carlos 
passa a ter vantagem sobre o vilão, ameaçando contar 
tudo a Florência. O ritmo da comédia se acelera, as con-
fusões se multiplicam, as perseguições se sucedem no 
palco, até porque os frades vêm à procura de Carlos. 
Os recursos cômicos empregados são os da farsa: não 
faltam os disfarces (Carlos disfarçado de Rosa; Rosa, de 
frade; Ambrósio, de frade), as correrias em cena, a pan-
cadaria (Florência e Rosa, no desfecho, dão uma surra 
em Ambrósio com cabos de vassoura), os esconderijos 
e até mesmo certo espírito lúdico (Carlos, embaixo da 
cama, escondido, puxa o vestido de Emília, enquanto 
ela conversa com a mãe).

Martins Pena constrói a comédia com pleno domínio 
das regras do gênero: sabe como armar o enredo e pôr em 
pé os personagens, bem como provocar o riso no espec-
tador, conciliando a comicidade burlesca com a crítica 
aos costumes de seu tempo. Aqui, parece preocupado em 
mostrar o perigo dos casamentos por interesse, as mulhe-
res como vítimas de espertalhões. Além disso, critica, nas 
falas de Carlos, na cena vii, a imposição de profissões 
aos jovens, por parte dos pais. A certa altura, depois de 
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introdução 15

mostrar como isso cria profissionais infelizes e incompe-
tentes, Carlos defende que “não se constranja ninguém, 
que se estudem os homens e que haja uma bem entendida 
e esclarecida proteção, e que, sobretudo, se despreze o pa-
tronato, que assenta o jumento nas bancas das academias 
e amarra o homem de talento à manjedoura”.

A comédia de costumes de Martins Pena, apesar de 
pou co valorizada a princípio, ou por causa dos preconcei-
tos de escritores românticos e intelectuais do período em 
relação ao uso dos recursos do baixo cômico, ou porque 
ocupava posição secundária nos espetáculos da época, 
tornou-se modelo para um bom número de dramaturgos 
dos séculos xix e xx. As formas populares de comicidade 
continuaram a ser aproveitadas e, por meio delas, várias 
facetas da vida brasileira ganharam expressão teatral.

joaquim Manuel de Macedo  
e a comicidade burlesca

É muito provável que Joaquim Manuel de Macedo tenha 
visto algumas comédias de Martins Pena nos teatros do 
Rio de Janeiro. Afinal, depois de publicar A moreninha, 
em 1844, tornou-se escritor conhecido e devia circular 
pelos teatros, como provam a iniciativa de fazer repre-
sentar uma adaptação do bem-sucedido romance em 
1848 e, no ano seguinte, a estreia do drama em verso O 
cego. A aproximação com o gênero cômico se dá logo 
em 1851, ano em que é encenada com bastante sucesso a 
“ópera em três atos” O fantasma branco. A designação 
dada pelo autor pode ser explicada pelo fato de se tratar 
de uma comédia em que há partes cantadas pelas perso-
nagens; porém, dado o predomínio dos diálogos, o mais 
adequado seria classificá-la como “comédia-vaudeville”, 
associando-a ao modelo criado por Scribe na primeira 
metade do século xix. Esse comediógrafo francês trouxe 
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antologia do teatro brasileiro16

para o primeiro plano a complicação do enredo, típica 
da comédia de intriga, por meio de quiproquós e inú-
meros recursos da comicidade popular, acrescentando à 
fórmula a descrição e a sátira de tipos e costumes. E, 
claro, mantendo as partes cantadas.

O leitor de O fantasma branco perceberá que Macedo 
faz a crítica do velho costume do casamento arranjado, 
imposto sobretudo às moças; cria tipos ridículos, como 
o velho militar covarde, característica herdada pelos 
seus dois filhos; e faz o enredo caminhar com o auxílio 
da música. Além disso, para fazer o jovem casal que se 
ama vencer todos os obstáculos, lança mão de recursos 
cômicos que não são diferentes daqueles utilizados por 
Martins Pena: esconderijos, disfarces — a começar pelo 
fantasma que dá título à comédia —, espírito lúdico, qui-
proquós, pancadaria e esperteza dos moços. Também 
está presente na comédia a rigidez de caráter, que faz dos 
irmãos Galateia e Basílio dois briguentos engraçados, e a 
comicidade de palavras. Macedo sabe como provocar o 
riso no leitor/espectador. Mas, além disso, preocupa-se 
em dar lições morais, construindo um desfecho em que 
a jovem protagonista, embora apaixonada, recusa-se a 
fugir com o amado, buscando apoio na religião. Para o 
nosso gosto, hoje, as cenas finais parecem piegas, mas em 
1851 garantiram boa acolhida à comédia.

Em 1855, uma nova “ópera em dois atos” comprova 
a veia cômica do escritor. A 12 de abril, O primo da Ca-
lifórnia inaugura o Teatro Ginásio Dramático no Rio de 
Janeiro. Mais uma vez, trata-se de uma “comédia-vaude-
ville”, em dois atos, centrada nas complicações do enredo 
e na crítica de alguns costumes e tipos sociais, com uma 
parte cantada. Anunciada pelo autor como “imitação do 
francês”, a comédia é provavelmente calcada em L’oncle 
d’Amérique, de Scribe, uma “comédia-vaudeville” em 
um ato, representada pela primeira vez no Gymnase Dra-
matique de Paris, em 14 de março de 1826.
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