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NOTA DE APRESENTAÇÃO

Aristóteles, no seu tratado sobre a Poética, que a nós chegou 
incompleto, tentou apresentar o primeiro esqueleto, a primeira 
análise dos elementos da comédia como gênero literário. Das 
anotações de Aristóteles, como é sabido, ficou a esperança de se 
encontrar o perdido texto que completaria seu tratado, o segun-
do livro da Poética, dedicado a uma análise mais profunda do 
gênero cômico, livro esse que suscitou um conjunto variado de 
lendas envolvendo seu paradeiro, seu conteúdo. O que nos ficou 
foi que, sempre que voltamos à Poética, estamos em contato com 
a ausência do famoso e desconhecido livro, o qual nos oferta, 
com isso, uma preciosa imagem.

Tornou-se, desde Aristóteles, uma tarefa difícil, por parte da 
crítica e da teoria, delimitar as características da comédia ao lon-
go do tempo de uma forma acabada e final, pois, diferentemente 
dos demais gêneros aristotélicos (a tragédia, o ditirambo e a epo-
peia), a comédia não perdeu sua carga de mutabilidade e de adap-
tação ao contexto histórico em que veio a figurar, pondo os estu-
diosos sempre um passo atrás das suas variações, colocando-os 
em constante busca por preencher esse espaço, completar o tra-
tado aristotélico. Estudar a comédia e suas muitas manifestações 
sempre será uma atividade, em parte, de busca por completude. 

Estamos sempre em contato com os buracos de uma máscara 
cênica constantemente a serem preenchidos pelos olhos dos que 
com ela têm contato. As muitas ausências, sempre benéficas aos 
estudiosos, circundam a história da comédia, tendo como ponto 
central as inúmeras maneiras de criar o riso, de provocá-lo ao 
longo do tempo, na necessidade que tem a humanidade de rir de 
si mesma. O olhar do crítico, do teórico, é sempre aquele que 
preenche o espaço vazio da máscara cômica. Vestida a máscara, 
buscará – mirando o público, o instante da atuação cênica cômi-
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ca – entender, enlaçar, pensar o que, em nós, provoca o riso, esse 
sorriso de persona.

O presente livro é resultado dessa tentativa de pensarmos as 
muitas formas de riso e de recepção da arte, buscando entender, 
sempre um passo atrás do texto literário, a quais buracos da más-
cara o texto irá nos levar, que vazios vamos preencher, sabendo 
que a mirada será a de um crítico, um pensador, munido de ou-
tras máscaras para driblar as artimanhas, buscando entender os 
elementos que compõem as formas de produção do riso em suas 
variadas manifestações. 

Assim, os ensaios “Teatro de revista: as convenções do gê-
nero em O tribofe, de Artur Azevedo”, de Ana Maria Quirino; 
“A América é um blefe!!!: elementos da sátira em O rei da vela, 
de Oswald de Andrade”, de Danilo Barcelos; “A barca de Gil no 
inferno de Alvarito: O auto da barca do inferno de Gil Vicen-
te revisitada por Alvarito Mendes Filho”, de Eduardo Baunilha; 
“Amor, honra e facécia em  La niña de plata, de Lope de Vega 
e La dama duende, de Calderón de la Barca”, de Ester Abreu 
Vieira de Oliveira e Maria Mirtis Caser; “Nem todo Qorpo é san-
to: recorte sobre a comediografia de José Joaquim de Campos 
Leão”, de Fernanda Lyrio; “Diga-me o que vestes e te direi quem 
és: a importância da roupa em Don Gil de las calzas verdes, de 
Tirso de Molina”, de Karina Fleury; “O riso em O inspetor geral, 
de Nikolai Gógol”, de Luanda Moraes Pimentel; “Teatro de títe-
res”, de Rociele de Lócio Oliveira, e “O papel do leitor na obra 
literária em Roman Ingarden, Hans Robert Jauss e Paul Zum-
thor”, de Thiago Brandão Zardini, que figuram nesta coletânea, 
produzidos ao longo de um curso sobre o drama moderno e con-
temporâneo, ministrado pelas professoras Ester Abreu Vieira de 
Oliveira e Maria Mirtis Caser, no primeiro semestre de 2012, no 
Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal 
do Espírito Santo, trabalham elementos da comédia e de recep-
ção dentro de uma mirada que respeita o fato de o gênero cômico 
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abarcar sempre grandes questões dos estudos literários, uma das 
mais antigas no pensamento sobre a arte. São, mais uma vez, a 
necessidade de se pensar exegeticamente o riso e a recepção, as 
muitas formas do cômico em variado conjunto de textos e auto-
res modernos. Discutir o que do contato estético entre espectador 
e espetáculo, texto e leitor, crítica e arte pode ser depreendido 
como material que nos permita compor uma máscara, um texto, 
percebendo o que é possível vasculhar no sorriso de uma perso-
nagem, por fim, o sorriso provocado por ela graças ao contato 
estético que com ela traçamos.

Danilo Barcelos
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TEATRO DE REVISTA: 
AS CONVENÇÕES DO GÊNERO EM 

O TRIBOFE, DE ARTUR AZEVEDO

Ana Maria Quirino1

No final do século XIX e na primeira metade do século XX, o 
gênero revista mudou a face do teatro brasileiro, tendo se torna-
do um grande chamariz de público para a dramaturgia brasileira. 
Tornou-se, já nos primeiros anos de sua origem no Brasil, alvo 
de interesse de um público diversificado quanto a classes sociais 
e níveis de cultura. É objetivo do presente artigo retomar breve-
mente as origens do teatro de revista, bem como apresentar um 
comentário de leitura da peça O tribofe, de Artur Azevedo, reco-
nhecendo na obra os elementos que constituem as convenções do 
gênero revista.

Tributário do teatro parodístico de rua da antiga Grécia, bem 
como da Commedia dell’Arte italiana, o teatro de revista se en-
quadra, por suas características, no denominado teatro popular, 
aqui entendido como teatro feito para o povo (não pelo povo). 

O teatro popular, desde sua origem, apresenta algumas ca-
racterísticas próprias, tais como a tipificação, o não aprofunda-
mento dos temas, a mistura de gêneros, o enredo descontínuo, os 
espetáculos de variedades: esquetes seguidas de danças; quadro 
de malabarismo; uma declamação; um número musical cantado, 
sem uma sequência que configure um padrão. 

A profissionalização do teatro popular teve um grande impul-
so com os grupos da Commedia dell’Arte, desde sua origem no 
séc. XVI, nas ruas de Veneza. As peças passaram a valorizar a 

1. Doutoranda em Letras – Ufes.
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presença de personagens fixas (o dottore, o pantaleão, os namo-
rados, os zanni); o ator tornou-se o centro do espetáculo. 

No séc. XVIII, os descendentes da Commedia dell’Arte, já 
radicados em Paris, inauguraram, nos teatros de feira, o gênero 
revista, uma mistura de vaudeville e de opereta. É desse período 
o registro das primeiras representações da Revue de fin d’année. 

A chamada revista de ano se propunha, como o nome já faz sus-
peitar, a fazer a revisão dos acontecimentos do ano anterior à re-
presentação, de uma maneira crítica e bem humorada. Os recursos 
da paródia, da pilhéria e da caricatura eram largamente usados. No 
Brasil, nas décadas finais do séc. XIX, foram feitas as primeiras 
tentativas de representação de revistas de ano nos teatros da capital 
federal. Em 1877, encenou-se, pela primeira vez, uma revista de 
ano de autoria de Artur Azevedo, considerado o maior autor de 
teatro de revista no Brasil. A peça era O Rio de Janeiro em 1877, 
escrita em parceria com o português Lino d’Assunção. O primeiro 
sucesso de público do autor só ocorreria, entretanto, em 1884, com 
a peça O Mandarim. Nesta peça, o autor introduziu a caricatura 
pessoal de personalidades que se destacaram na vida real, naquele 
ano retratado. 

Em 1896, na peça A fantasia, Artur Azevedo conceituou poe-
ticamente o teatro de revista com as seguintes palavras: “Pimenta 
sim, muita pimenta/ E quatro, ou cinco, ou seis lundus/ Chalaças 
velhas, bolorentas/ Pernas à mostra e seios nus...” Esses versos 
de algum modo sintetizam o que o público poderia esperar do 
teatro de revista: crítica, música, pilhéria e belas mulheres, as 
famosas vedetes do teatro rebolado.

O dramaturgo Artur Azevedo, natural de São Luís, Maranhão, 
destacou-se na vida cultural do país em sua época. Ao lado do 
irmão, o reconhecido escritor Aluísio Azevedo, participou da 
fundação da Academia Brasileira de Letras, na qual criou e foi ti-
tular da cadeira 29, que tem como patrono o dramaturgo Martins 
Pena. Exerceu diversas atividades como jornalista, poeta, contis-
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ta e dramaturgo. Contemporâneo de autores consagrados da Lite-
ratura Brasileira, a exemplo de seu irmão Aluísio e de Machado 
de Assis, atingiu um público diferente, dada a peculiaridade de 
dedicar-se mais à dramaturgia de apelo popular, tanto nos temas 
quanto na linguagem. Destacou-se como o grande autor do tea-
tro de revista no Brasil cabendo-lhe o primeiro reconhecimento 
público para um autor do gênero. Tal reconhecimento perdurou 
enquanto se manteve em atividade e coube a ele consolidar o 
novo gênero na dramaturgia brasileira. 

Em sua forma consolidada, o teatro de revista brasileiro 
apresentava alguns elementos fixos em sua composição: núme-
ros de cortina, caracterizados como pequenas apresentações de 
músicas ou quadro cômico, entre os atos da revista; quadros de 
comédia (ou esquetes); quadros de fantasia, nos quais se apre-
sentavam musicais de alto luxo, com iluminação, figurinos e 
cenários caprichados, com belas atrizes, música vibrante, visu-
al colorido; monólogos, sentimentos, cançonetas e, finalmente 
apoteose (ou divinização) que, em geral, tinham um tom patri-
ótico, e caracterizava-se como um convite ao aplauso. O papel 
do autor é fundamental visto que trabalha diversos tipos de tex-
to numa única peça.

Veneziano (1991, p. 30) assim caracteriza a revista de ano bra-
sileira daqueles tempos pioneiros: “Ao passar em revista os acon-
tecimentos do ano anterior, esta forma de construção dramática 
seguia o modelo português. Só que os assuntos, as personagens, 
os tipos, o humor e a irreverência já se caracterizavam como bem 
brasileiros.” O foco era sempre o Rio de Janeiro, a corte, com a 
modernização e o encanto da capital federal.

Ainda segundo Veneziano (1991), as representações tinham 
uma estrutura-padrão, que se repetia: no início, ainda no séc. 
XIX, as peças tinham três atos, cada um com dois estágios: o do 
fio condutor e o dos quadros episódicos; um prólogo, coplas de 
apresentação, intercalação de quadros episódicos ou de carica-
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turas e três apoteoses; havia os quadros obrigatórios: Imprensa, 
Teatros, Doenças personificadas. Mais tarde (1ª década do séc. 
XX), reduziram-se a dois atos; afastando-se do enredo, equilibra-
vam texto dramático e números musicais. 

Dentro do gênero, criou-se também a revista carnavalesca, consi-
derada tipicamente carioca, com um prólogo no qual “o Rei Momo 
propunha, como solução para os males do Rio de Janeiro, que se ca-
ísse na farra.” (VENEZIANO, 1991, p. 39). Na apoteose, as atrizes 
vinham representando as sociedades carnavalescas da época.

A presença de alguns elementos fixos na composição das peças 
caracteriza as convenções do gênero revista. Um desses elementos 
é a personagem do compère (ou da comère), que veio do modelo 
francês e funcionava como o aglutinador, apresentador, comenta-
rista, dançarino, cantor, bufão, contador de histórias. Sua função era 
“costurar” os diversos quadros, estabelecer contato com a platéia, 
com liberdade para a improvisação do artista. Outro elemento é a ti-
pificação – as personagens-tipo opõem-se aos indivíduos: são quan-
tidades fixas, construídas sobre atitudes externas. Havia quatro tipos 
permanentes nas revistas: o malandro (correspondente aos zanni da 
Commedia dell’Arte), a mulata, o português e o caipira. Trata-se de 
personagens estereotipadas, com seu jeito típico de se vestir, de falar 
e de se portar. Havia, ainda, a caricatura viva: recriação caricata das 
figuras ilustres da época da encenação da revista; as alegorias – o 
Ano Velho e o Ano Novo, a musa das revistas, o comércio, a impren-
sa; a metalinguagem; e as coplas de apresentação das personagens 
bem como a auto-apresentação dos tipos e personagens da revista.

Artur Azevedo lançou mão de todos esses elementos da con-
venção do gênero revista em sua obra. É o que podemos obser-
var, por exemplo, na peça O tribofe, de sua autoria, revista do ano 
de 1891, representada em 1892. A peça se divide em três atos, 
subdivididos em quadros e estes em cenas. Há duas apoteoses 
previstas: uma no final no 1º ato, e outra encerrando a peça. A re-
presentação trata de fatos marcantes ocorridos no Rio de Janeiro, 
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durante o ano de 1891. O fio condutor apresenta um enredo bem 
simples: uma família chega do interior à capital federal na época 
à procura do noivo da filha. Depara-se, logo na chegada, com 
um sério problema urbano: a falta de moradia e o consequente 
abuso nos preços cobrados pelos aluguéis. Entre idas e vindas na 
movimentação na cidade grande, o chefe da família se envolve 
com uma prostituta, amante do noivo de sua filha; a empregada é 
aliciada para a prostituição; a mulher e os filhos perambulam em 
busca de moradia, do marido e do noivo. Depois dessas peripé-
cias, todos se reencontram e decidem voltar para o interior, o que 
representa o final feliz necessário para a apoteose da peça. Mere-
ce nota os finais felizes nas peças do teatro de revista, reiterando 
o objetivo da diversão e do riso.

Intercalados com as peripécias da família de caipiras pela 
capital do país, são apresentados os episódios da vida urbana, 
entre os quais se destacam as ações do Tribofe e da Frivolina, 
que funcionam como o compère e a comère da peça. Ao mes-
mo tempo em que os dois unem, com comentários, as partes 
da peça, apresentam também as mazelas da cidade corrompida 
pela jogatina, infestada de febre amarela e varíola, ameaçada 
pela instabilidade financeira. Em um número musical do 1º ato, 
apresenta-se uma explicação do termo “tribofe”, que dá título à 
peça e nomeia o compère:

RONDÓ RECITADO

Sabichão que se estafe e se esbofe, 
Desejoso de tudo saber, 
O novíssimo termo tribofe 
- Em nenhum dicionário há de ver. 
Como gíria de sport aplicá-lo 
Tenho visto, e somente indicar 
A corrida em que perde o cavalo 
Que por força devia ganhar; 
Mas a tudo se aplica a palavra, 
Pois em tudo o tribofe se vê; 
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Qual moléstia epidêmica lavra, 
E não há quem remédio lhe dê.

[...]

No comércio, nas letras, nas artes, 
Há tribofe, tribofe haverá, 
Que o tribofe por todas as partes 
E por todas as classes irá! 
Mas nenhum sabichão que se esbofe, 
Desejoso de tudo saber, 
O novíssimo termo - tribofe 
- Em nenhum dicionário há de ver.

(AZEVEDO, 1986, p. 10)

O próprio texto já esclarece tratar-se o termo “tribofe” de um 
neologismo, não registrado em dicionário, portanto, mas associado 
a corrida de cavalos e com a acepção de engano, logro, blefe. E, no 
decorrer da peça, as duas personagens, Tribofe e Frivolina,  estarão 
sempre envolvidas em situações que envolvem trapaças e busca de 
lucro fácil, numa irônica referência ao falado gosto do brasileiro 
pelo “jeitinho”, em vários campos de atividades (“No comércio, 
nas letras, nas artes”).

Observa-se nesta peça, a exemplo de outras tantas, que, não 
obstante a seriedade dos temas tratados, as revistas de ano recor-
riam ao riso para apresentarem crítica político-social do contexto 
gerador da peça. Bergson (2007) aponta para uma tendência éti-
co-moral do riso na comédia, que tem como meta moldar e cor-
rigir a sociedade. A função do riso é, portanto, “abrir os olhos”. 
Em O tribofe, percebe-se um convite ao riso pelo inusitado das 
situações apresentadas. A própria musa das revistas de ano, Fri-
volina, no duplo papel de musa e comère,  é aquela que vive de 
falcatruas e negociatas.

Ainda na perspectiva das convenções do gênero, a peça apre-
senta algumas personagens-tipo. Gouveia, o noivo, é o típico ma-
landro: tendo passado por uma cidade do interior, na função de 



19

caixeiro-viajante, firmou compromisso com Quinota, moça que, 
apesar de interiorana, diferencia-se do restante da família por ser 
culta – peculiaridade não explicada na representação. O rapaz, tão 
logo volta à capital, Rio de Janeiro, esquece a noiva e envolve-
se com Ernestina, uma prostituta que exige dele presentes caros 
e vida social glamourosa. Totalmente avesso ao trabalho, segue 
os conselhos da Frivolina e do Tribofe e afunda cada vez mais no 
vício da jogatina, em que se dá mal, resultando num aumento das 
dívidas e da pobreza, sem, entretanto, perder a pose de bem-suce-
dido, que se traduz nos trajes e na aparência. No final, é encontrado 
por Quinota e sua família, reassume o noivado e decide seguir para 
o interior, o que faz supor que continuará seu destino de aproveita-
dor, visto tratar-se de um indivíduo urbano que se propõe a acom-
panhar a família da noiva num mundo rural, totalmente diferente 
daquele a que está acostumado. 

A figura do malandro carioca, bem vestido, bom de papo, aves-
so ao trabalho que, a exemplo do pícaro da literatura espanhola, 
sobrevive de espertezas às custas de alguém mais bem sucedido, 
encontra em Gouveia um típico representante.

No núcleo da família do interior perdida na capital federal, 
Benvinda é a mulata sedutora: empregada da família, acaba sendo 
aliciada para a prostituição. De pouquíssima cultura, tenta con-
quistar seus possíveis clientes com um sofrido arremedo de fran-
cês, idioma obrigatório para quem se dedicava à arte da sedução 
remunerada. No final, também retorna à vida no campo com a fa-
mília de Eusébio. Este representa o caipira estereotipado que apa-
rece em diversas outras peças do gênero revista: tem posses em sua 
cidade, as quais de nada valem para conseguir uma boa moradia do 
Rio de Janeiro. Em sua trajetória no enredo, aparta-se da família ao 
envolver-se com a prostituta Ernestina, a qual o convence a tentar 
parecer um cidadão da corte, transformando-o num ser ainda mais 
deslocado e, naturalmente, ridículo. No final, o caipira se arrepen-
de e reencontra a mulher, Fortunata, e os filhos, Quinota e Juca.
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Como figuras alegorizadas, a peça apresenta a Liberdade, 
personagem aviltada e achincalhada pela corrupção; as Doenças 
(varíola e febre amarela) que se revezam durante o ano; a Im-
prensa – que aparece significativamente com a boca arrolhada 
–, a Legalidade, o Teatro, este representado pelas companhias 
Maresca, Gargano e Lambiasi, que comentam os espetáculos do 
ano, as dificuldades de produção, as influências estrangeiras no 
teatro brasileiro.

A metalinguagem é um recurso utilizado de forma cômica, 
especialmente pela personagem Frivolina, a musa da revista. Em 
sua primeira cena, ela entra em conflito com um “espectador” da 
plateia, que se impacienta com o fato de ela ser uma personagem 
repetida, já mostrada numa peça anterior, um plágio, portanto.  
Ela defende-se informando que a outra peça era do mesmo autor 
de O tribofe e que, portanto, não há problema algum. 

Um espectador da plateia, erguendo-se indignado. - 
Ora muito obrigado! Frivolina! Um personagem velho!

Frivolina. - Como?

O espectador. - Frivolina já apareceu noutra revista, 
que se intitulava Mercúrio... E o nome ficou... Por si-
nal que o deram a um animal de corridas.

Frivolina. - Ora essa, meu caro senhor! Um dos auto-
res do Mercúrio é o autor dO Tribofe; está, por conse-
guinte, no seu direito, servindo-se de um personagem 
que inventou.

O espectador. - E uma imperdoável falta de novida-
de. Quem não tem imaginação não se mete a escre-
ver revistas.

Frivolina. - O senhor é um espectador impertinente!

O espectador. - Exerço o meu direito de crítica. Vejo 
que a peça não tem originalidade. Hão de ver! não tar-
da por aí um ator disfarçado em espectador, a falar da 
plateia, como em todas as revistas!
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Frivolina. - Faz favor de não interromper o espetá-
culo?

O espectador. - Vou me embora! Não fico aqui nem 
mais um minuto! Não quero assistir à representação 
de uma revista que se parece com outra! Isto é fa-
zenda velha com rótulo novo! Minhas senhoras, meus 
senhores, deem uma lição a este autor... Façam como 
eu: retirem-se! Ah! Não fico eu!... (Sai.)

Frivolina. - Vão lá livrar-se de um maluco destes! 
Onde estava eu? (Ao ponto.) Vamos! Diga!... Você 
fica parado a olhar para mim!

O ponto. - É que eu já me não lembra onde estávamos!

[...]

(AZEVEDO, 1986, p. 8)

Na cena, todas as personagens em ação apontam para o fato de 
tratar-se de uma encenação. E o episódio representado aponta para 
reflexões sobre o gênero dramático: a atuação do ator, a plateia 
com seu direito a crítica, a validade de se repetir uma personagem 
de outra peça, a originalidade dos textos, os elementos técnicos, no 
caso representado pela personagem do ponto.  

A alegoria do teatro, presente na peça, também representa 
um recurso de metalinguagem, ao caracterizar as dificuldades de 
uma representação e a rivalidade entre os grupos teatrais.

Também a cena final, convite à apoteose, é um exercício 
de metalinguagem no qual a revista se auto-explica e aponta 
para a realidade:

CENA V

Gouveia, Quinota.

Gouveia. - E o couplet final?

Quinota. - As revistas de ano nunca terminam com 
um couplet, mas com uma apoteose. (Vindo ao pros-
cênio.) Minhas senhoras e meus senhores, o autor 
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quis manifestar o seu respeito por dous brasileiros 
ilustres falecidos em 1891... (Apontando para o fun-
do) Benjamin Constant e Dom Pedro de Alcântara! 
(Mutação)

QUADRO DUODÉCIMO

Apoteose. 
(AZEVEDO, 1986, p. 73)

Ainda observando os elementos da convenção do gênero, to-
dos os atos e suas subdivisões (quadros e cenas) são iniciados por 
coplas de apresentação das personagens ou dos temas, para serem 
cantadas na encenação da peça. A apresentação de Frivolina se dá 
no 1º ato, em um número de canto e dança, como segue:

CENA II

Frivolina

COPLA

De Aristófanes sou neta: 
Nasci na Grécia pagã; 
Sagrou-me um grande poeta; 
Sou graciosa e louçã. 
Troquei a sátira eterna 
Pela pilhéria moderna! 
Tenho exercitada a perna 
Nas delícias do cancã!

(Dança. Cessa a música, e extingue-se o foco de luz. 
Frivolina vem ao proscênio. [...])

(AZEVEDO, 1986, p. 8)

Na copla de apresentação de Frivolina, fica evidenciada a ori-
gem do teatro e a transformação através dos tempos, bem como a 
vocação do teatro de revista para ser “pilhéria moderna”. Confir-
ma-se a veia cômica da revista, em que o riso é produto daquilo 
que Bergson chama de “arranjo mecânico”: “É cômica toda com-
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binação de atos e de acontecimentos que nos dê, inseridas uma na 
outra, a ilusão de vida e a sensação nítida de arranjo mecânico.” 
(BERGSON, 2007,p. 51)

Com todos esses elementos da convenção da revista de ano, a 
peça O tribofe representa um exemplo típico do gênero e sua leitura 
favorece a compreensão do que foi o teatro de revista no Brasil. 

Veneziano (1991) aponta três fases pelas quais passou o teatro 
de revista no Brasil: a fase de implantação (1859-1919) – em 
que se insere a peça O tribofe, de Artur Azevedo –, na qual se 
percebia a valorização do texto, a crítica feita em versos, as per-
sonagens alegóricas. O enredo tinha um fio condutor: era comum 
o grupo de personagens que transitava pelo Rio de Janeiro à pro-
cura de alguém ou de alguma coisa; a fase de deslumbramento 
(1920-1940), na qual foi significativa a influência norte-ameri-
cana na música e das companhias francesas, que introduziram o 
desnudamento feminino como parte do espetáculo, que provocou 
a fama das grandes vedetes do chamado “teatro rebolado”; e, por 
fim, a fase dos grandes espetáculos (1941-1950), nos quais se 
dava ênfase à fantasia, por meio do luxo, de grandes coreogra-
fias e de cenários e figurinos suntuosos. Os efeitos técnicos (luz, 
fumaça, cascatas etc.) passaram a ser tão importantes quanto os 
atores. A época áurea ocorreu entre 1920 e 1950. O declínio se 
deu a partir dos anos 1960.

É importante ressaltar que o texto teatral está inserido no pe-
ríodo temporal que o gerou, e nessa perspectiva devem ser lidos 
os textos das revistas de ano. Como texto satírico, o teatro de 
revista surgiu da observação dos vícios e das distorções sociais e 
morais de sua época. Como afirma D’Onofrio (1968, p. 16), “... 
o autor satírico serve-se do ridículo para a finalidade catártica da 
correção dos costumes.”

De sua época áurea, o teatro de revistas gerou herdeiros nas 
gerações seguintes: no cinema, os artistas transportaram seus tipos 
da revista para a sétima arte; no carnaval: os desfiles das esco-
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las de samba, que apresentam o esquema das revistas até hoje; na 
música: grandes compositores escreveram para revistas e fizeram 
sucesso: Ari Barroso, Chiquinha Gonzaga, Lamartine Babo, Pixin-
guinha...; na televisão: algumas novelas apresentam final apoteóti-
co, com uma festa envolvendo elenco e equipe técnica; programas 
humorísticos com esquetes, músicas, coro. Desse modo, mesmo 
que transformado, o teatro de revista continua presente, como in-
fluência, nas manifestações culturais brasileiras.
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A AMÉRICA É UM BLEFE!!!: 
ELEMENTOS DA SÁTIRA EM O REI DA 

VELA, DE OSWALD DE ANDRADE

Danilo Barcelos2

O rei da vela figura hoje como uma das mais importantes pe-
ças satíricas feitas no século XX. Escrita em 1933 e publicada 
pela primeira vez em 1937, a peça não foi montada em seu tempo 
por não dispor, à época, de condições que possibilitassem a sua 
encenação. Só em 1967, com José Celso Martinez Corrêa e o 
grupo do Teatro Oficina, é que o espetáculo figurou nos palcos, 
tornando-se um dos mais representativos estandartes do Tropica-
lismo. Sobre a importância da peça para a geração para a qual ela 
foi encenada, comenta José Celso:

O Rei da Vela deu-nos a consciência de pertencermos 
a uma geração. Pela primeira vez eu sinto isso. […] 
Fico satisfeito de Caetano Veloso ter escrito que ago-
ra compõe “depois” de ter visto O Rei da Vela. Que 
o Nelson Leirner acha a coisa tão importante como 
o neodadaísmo na pintura. (CORRÊA, 1968, p. 114) 

 A montagem de José Celso, que seguiu a linha do teatro 
agressivo, somada à liberdade de condução do espetáculo por 
parte de seu encenador – que declarou, no manifesto do teatro 
Oficina3, não ter-se prendido à fidelidade ao autor, por ver nisso 
um contrassenso – permitiu que, mesmo quase trinta anos depois 
de sua escrita, “a nossa cara verdadeira” encontrasse o público de 
forma violenta, denunciando os desvios morais de uma burguesia 

2. Doutorando em Letras - Ufes.
3. O texto foi dado ao público no dia da estreia do espetáculo, sendo futura-
mente publicado, nos anos 60, na edição Arte em revista I.  
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usurária e de uma oligarquia agrária velha e ultrapassada. Sendo 
José Celso um dos mais virulentos expoentes do teatro agressivo 
no Brasil, de acordo com Anatol Rosenfeld, a linha que ele esco-
lheu para a montagem é um ponto relevante para começarmos a 
analisar a peça, pois: 

A agressão pode verificar-se de duas maneiras. Ela 
pode manter-se dentro dos limites do palco, atacan-
do o público de um modo indireto, pelo palavrão, a 
obscenidade (Volta ao lar, Navalha na carne) etc., ou 
pela veemência da sátira ou acusação dirigidas contra 
personagens cênicas que representam amplas parcelas 
do público (p. ex. o diretor do hospício da peça Marat-
Sade ou certas personagens caricatas de O rei da vela 
que ridicularizam determinadas camadas paulistas). 
(ROSENFELD, 1996, p. 45)

Tendo na sátira o suporte para a agressão, José Celso pôde ex-
plorar uma série de personagens caricatas, carregadas de discus-
sões morais e de condutas éticas problemáticas, o que deu a sua 
montagem a importância histórica que possui. O poder do texto 
de Oswald, capaz de quase 30 anos depois de escrito trazer a uma 
geração uma consciência de si, somada à acidez com que escan-
cara a burguesia brasileira do início dos anos 30 do século XX, 
não só faz com que pensemos mais detidamente sobre a ainda 
contemporaneidade do escrito, como também se há, no texto, um 
poder de manter-se com uma força satírica potente capaz de tor-
ná-lo atual. Isso porque o humor que limita a sátira só consegue 
prevalecer se houver, de acordo com o que pensa Northrop Frye 
(1973, p. 221), uma convenção moral que seja partilhada entre 
espectadores e texto. Se tal característica de compartilhamento 
dessa convenção moral não existisse, a peça não produziria o 
efeito que causou e suas sátiras ácidas aos valores burgueses e ao 
capitalismo não provocariam efeito.
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É esse aspecto satírico de O rei da vela que nos interessa mais 
de perto neste trabalho. Nosso intuito, pois, está em analisar a 
maneira como Oswald de Andrade se utiliza dos aspectos morais, 
dos elementos de cenário e do cadenciamento da peça a fim de 
perceber como, ao trabalhar a sátira, o autor não só critica dado 
período da história do Brasil como também o sistema capitalista 
como um todo. Para tanto, partiremos de uma breve discussão e 
apresentação da nossa orientação conceitual sobre a sátira, pas-
sando, em seguida, à análise da peça.

Araripe Jr. entende que a sátira, além de se configurar como 
um fenômeno social e literário, é antes um condição fisiológica. 
Parte da nossa natureza, a sátira seria a nossa predisposição ao 
riso maligno diante de uma situação em que percebemos a irrita-
ção, por exemplo, de um ser forte, sadio e triunfante diante de um 
fraco que rasteja. Esta nossa predisposição é que facilitaria nosso 
riso quando nos deparamos com aquilo que ele chama de um 
momentâneo desvio do eixo sobre o qual giram os fenômenos da 
vida universal. (ARARIPE JR., 1978, p. 281).  Porém, mesmo 
que já tenhamos essa predisposição para o riso maligno, não o 
fazemos diante de situações reais de contato com cenas grotescas 
ou extremamente violentas, que não estão na ordem desse des-
vio a que se refere o autor. Podemos nos chocar facilmente com 
cenas de violência verbal ou física se o que se dá não está no 
espaço que propicie uma contextualização à sátira. Esse estágio, 
que coloca o grotesco e o absurdo em um ambiente favorável ao 
satírico, o autor expõe como sendo “a malignidade traduzida em 
estilo poético”, onde se torna possível o riso sadio (ARARIPE 
JR., 1978, p. 282-283).

Diferentemente de Araripe Jr., Northrop Frye não acredita 
que seja uma condição fisiológica a predisposição ao satírico. Em 
sua Anatomia da crítica, a partir de um conjunto de elementos, 
analogias e processos cíclicos de manifestação literária, o teórico 
estabelece sua teoria dos Mỹthoi e é nela que faz suas considera-
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ções sobre as questões próprias à sátira, pensando-a como resul-
tado de um processo de ataque à moral convencionada por dado 
público (FRYE, 1973, p. 219).

Para melhor entendermos isso, é preciso esclarecer como Frye 
pensa a disposição dos Mỹthoi. Nela, ele pretende discutir como os 
gêneros literários, agrupados em quatro conjuntos que se asseme-
lham às estações do ano, podem ciclicamente se repetir na história 
da literatura. Com isso, divide essas manifestações em quatro Mỹ-
thoi e dá a cada um deles um conjunto de arquétipos comuns. 

O curioso na divisão proposta pelo teórico está no fato de que 
a comédia, com seus elementos e arquétipos, figura o Mỹthos 
da Primavera, enquanto a ironia e a sátira, o Mỹthos de Inverno. 
Diametralmente opostos e curiosamente ligados ao fim do ciclo, 
os elementos que regem a sátira não são os mesmos da comédia 
para o pensador. Isso porque, para ele, as personagens da comédia 
enquadram-se num ambiente em que são antes reconhecidas por 
alguma característica que provoque o cômico – a avareza, a co-
vardia, etc. – de forma mais acabada e universal. O ridículo é que 
gera a comicidade na comédia, e ele é muitas das vezes preso ou 
a trapalhadas e desencontros por que passam as personagens, ou 
mesmo a infortúnios ligados às suas características exageradamen-
te ressaltadas – por exemplo, as de um avarento que se vê diante 
de um provável casamento de sua filha com um homem de posses, 
tal qual se apresenta em uma comédia de Plauto (FRYE, 1973, p. 
163-170). O Mỹthos de Verão, que sucede à comédia, para Frye, é 
o romanesco, em que as personagens estão próximas do universo 
onírico, distantes de seres humanos reais e de seus valores e cons-
tituições morais complexas. As personagens do romanesco, então, 
são mais facilmente identificadas como personagens de fábulas, 
envoltas em uma atmosfera própria do maravilhoso. 

Já a sátira e a ironia centram-se no encaminhamento moral. 
De um humor mais sofisticado, a sátira depende da convenção 
moral vigente, diferentemente da universalidade dos temas da 
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comédia. Não por acaso, Northrop Frye põe como Mỹthos que 
antecede à sátira e à ironia o de Outono: a tragédia. A questão 
moral, ponto central do trágico antigo, é que cria as condições 
para se colocar e catalogar o último dos Mỹthoi. De forma adver-
sa à da tragédia, em que a questão moral surge como uma lição, 
como uma condição universal à qual não podemos nos furtar, por 
mais dura que a lição nos pareça; tanto na sátira como na ironia, 
a moral é posta de forma agressiva, mas sem o peso da lição trá-
gica. Antes, é uma ferramenta de questionamento. Escancarando 
violentamente os desvios morais é que a sátira busca pensá-los 
e questioná-los. Porém as diretrizes morais não são suficientes 
para que a sátira aconteça, já que:

Duas coisas, pois, são essenciais à sátira; uma é a graça 
ou humor baseado na fantasia ou num senso de grotes-
co ou absurdo, a outra destina-se ao ataque. O ataque 
sem humor, ou pura denúncia, forma um dos limites da 
sátira. É um limite muito nebuloso, porque a invectiva 
é uma das formas mais legíveis da arte literária […]. 
Para atacar alguma coisa, escritor e audiência devem 
concordar quanto à indesejabilidade desta, o que signi-
fica que o conteúdo de grande quantidade de sátira, ba-
seada em aversões nacionais, esnobismo, preconceito 
e ressentimento pessoal, obsolesce muito rapidamente. 
(FRYE, 1973, p. 220)

Juntamente com o ataque moral, é preciso o surgimento de 
um espaço fantasioso que aceite o grotesco e o absurdo. Sem 
esse espaço, o ataque não produziria o efeito profundo naquele 
que entra em contato com a obra satírica, perdendo-se a atmos-
fera de “tradução poética” do maligno, nas palavras de Araripe 
Jr. Mas esse ataque, de acordo com Frye, não pode ser uma pura 
expressão de ódio pessoal ou mesmo social, independentemente 
de seus motivos. Para que o ataque seja eficiente e não limitado 
pelas questões de pessoalidade, é preciso buscar um plano impes-
soal, e é por isso que deve estar centrado na questão moral, além 
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das particularidades das personagens, e dirigido a uma audiência 
mais ampla e genérica, que comungue da convenção moral ali 
atacada. Como percebemos, Frye coloca tanto ironia quanto sá-
tira sob as mesmas relações e ambas têm como elemento central 
de seu humor as questões morais compartilhadas entre leitores/
espectadores e texto. 

O que difere a ironia da sátira, para teórico, é o caráter mili-
tante desta última. Suas normas morais são relativamente claras 
e aceitam critérios de acordo com os quais pode-se medir tanto o 
grotesco quanto o absurdo. “Por isso, a sátira é a ironia estrutu-
ralmente próxima ao cômico: a luta cômica de duas sociedades, 
uma normal e outra absurda, reflete-se em seu duplo foco de uma 
moralidade e fantasia” (FRYE, 1973, p. 220).

Comecemos por pensar a atmosfera, a criação do espaço de 
fantasia que propicia os elementos da sátira em O rei da vela. 
A peça é dividida em três atos. O primeiro é a apresentação de 
Abelardo I, o “Rei da vela”, e Abelardo II, assim como o de sua 
atividade e de como trata seus devedores. É no primeiro ato tam-
bém que sabemos da intenção da personagem em se casar com 
Heloísa de Lesbos, representante da falida aristocracia paulista; 
percebemos o interesse de Abelardo I pelos antigos brasões fa-
miliares, e de que forma a personagem principal pensa a família, 
a usura, o poder do capital e o Brasil. 

O segundo ato – o mais longo – passa-se numa ilha no Rio de 
Janeiro, e é onde temos a presença dos demais personagens, qua-
se todos membros da falida família de Heloísa. Nele, a exuberân-
cia da ilha e a ostentação da propriedade denunciam o real inte-
resse dos demais:  a necessidade de se salvarem economicamente 
por meio do casamento, de negócios e de relações estabelecidas 
com o Rei da vela. Além disso, é nesse ato que estão os ataques 
mais violentos e as críticas mais ácidas à burguesia paulista e à 
oligarquia decadente, assim como a dirigida ao fato de o Brasil 
ser sempre escravo monetário do capital estrangeiro. Aparecem 
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também, nesse ato, o hábito campesino militarista – representado 
pela personagem Perdigoto, que quer formar com os revoltosos 
explorados de sua fazenda um exército fascista – os preconceitos 
à sexualidade que permeiam o contato de Abelardo I e Totó-Fru-
ta-do-Conde, seu cunhado, e a relação estranha que tem com sua 
sogra e com os demais membros da família de Heloísa.  

No terceiro e derradeiro ato, após se descobrir roubado, Abelar-
do I se mata, passando para Abelardo II, que o rouba, a sequência 
de seus planos de família e propriedade. É do terceiro ato o mais 
poderoso ataque ao público, o grito de um nós que surge de forma 
potente e ácida, como veremos mais adiante no nosso estudo.

Na peça, são dois os cenários. O escritório de Abelardo I, que 
aparece no primeiro e no terceiro ato, traz na rubrica elementos 
que figuram um resumo da estrutura violenta do capitalismo. Os 
poucos móveis transmitem a ideia de descontinuidade, reunin-
do no mesmo espaço um divã futurista, uma secretária Luís XV, 
um quadro da Gioconda, um castiçal de latão e uma jaula onde 
os devedores do Rei da vela estão presos. Juntamente com esse 
mobiliário estranho e em desarranjo, um mostruário de velas, 
uma janela e o sol da manhã buscam o exagero do contraste, da 
ruptura da harmonia, em que o telefone, marca de interrupção 
do movimento por praticamente todo o primeiro ato, faz com 
que conheçamos a personagem principal e seu mundo. Nesse am-
biente, o mais importante é a atmosfera carregada de elementos 
contraditórios para um escritório que é conjuntamente de usuras 
e da indústria de velas. A mobília, a decoração estranha numa 
abertura de cena, transporta-nos para um espaço fantasioso ne-
cessário, onde o Rei da vela pode figurar-se tranquilamente, co-
metendo os desmedidos abusos e as violentas agressões aos seus 
devedores e ao público sem provocar forte estranheza.

O segundo cenário, a ilha no Rio de Janeiro, que Abelardo I 
compra para se casar com Heloísa de Lesbos, dá sequência a essa 
atmosfera. É ao mesmo tempo o símbolo da propriedade privada, 
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do exagero e do distanciamento, lugar onde as vilanias das per-
sonagens da família de Heloísa, bem como a relação declarada de 
exploração mútua presente no casamento, surgem. Tanto a ilha 
quanto o escritório trazem em si o duplo entre o normal e o ab-
surdo. Sobrepostas as realidades, as personagens têm a condição 
propícia para começarem suas provocações morais. 

A usura é a base da peça e, consequentemente, a alma do Bra-
sil satirizado por Oswald de Andrade em seu violento ataque. A 
exploração da prática por parte de Abelardo I é de onde todos os 
vícios morais saltam e também onde se embasam e se justificam 
os demais  interesses das personagens.

As características mais dérmicas das personagens centrais, 
assim como suas condutas, são o terreno fértil em que se desen-
volverá a parte mais propriamente satírica do texto dramático. 
A conduta moral e pilar da sátira na peça centra-se basicamente 
em Abelardo I. É por meio de suas falas que o maior número de 
ataques ao conservadorismo paulista e à decadência aristocrática 
acontecem. Frases como “chamo a polícia […]. Para defender o 
meu dinheiro”, do primeiro ato; “É preciso dar emprego aos de-
socupados. Distrair o povo. E trocar café pelos armamentos que 
estão sobrando lá fora”, do segundo; ou “Na época moderna, para 
nós, classe dirigente, minha amiga, só há um chamado – o cha-
mado da nota!”, do último, são exemplos do tipo de burguês que 
ele representa: declaradamente capitalista, explorador e ganan-
cioso. As demais personagens, em menor monta, surgem apenas 
para motivar as falas do Rei da vela. 

O autor, dessa forma, encarna na figura do Rei da vela todos 
os elementos que pretende atacar na burguesia brasileira do pe-
ríodo. Ao mesmo tempo um usurário e um industrial; de casa-
mento arranjado com o nosso passado agrário, oligarca, velho 
e decadente, mas ainda carregado de sobrenome e falsa pompa; 
dono de um poder sobre o destino e a liberdade dos outros graças 
ao dinheiro que possui, Abelardo I é quem enfrenta e agride o 
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público. É ele que, com suas ideias tacanhas e preconceituosas, 
mostra “a realidade de nossa cara verdadeira”, como salientou 
José Celso Martinez Corrêa no manifesto do Teatro Oficina. 

A atualidade da personagem encaminha-nos para nossa pri-
meira questão, de se pensar a sátira e a contemporaneidade da 
peça. Ora, se Abelardo I concentra em si os elementos funda-
mentais da sátira que Oswald de Andrade produz ao criticar o 
Brasil dos primeiros anos do século XX, esse estereótipo burguês 
ainda nos é contemporâneo. Ele denuncia não só a revolta do 
autor com a burguesia do período como também reflete – graças 
à montagem de José Celso, quase trinta depois – que a burguesia 
brasileira ainda mantinha essas características. O burguês nele 
representado é prepotente, arrogante, mesquinho e néscio (já que 
se deixa roubar por Abelardo II), e eternamente passando de mão 
em mão o bastão de quem dá as ordens: o poder sobre o capital. 
Essa alusão ao fato de que a burguesia assim configurada sempre 
se substituirá, perpetuamente, repetindo até os mesmos nomes, 
é outro indício de que Abelardo I encarna em si mais do que a 
posição de personagem principal.

A questão dos usurários e a violência grotesca com que Abe-
lardo I e Abelardo II tratam os clientes configura um microcosmo 
da São Paulo que já começava a se formar a partir dos imigrantes, 
devedores das altas taxas e proletários sem propriedade. A ques-
tão central em torno da exploração do capital e de suas consequ-
ências desastrosas, os discursos violentamente preconceituosos 
e reacionários das personagens – seja o do intelectual de direita 
manipulado pelo poder, o do funcionário que substitui o patrão, 
o da família que se vale do passado por ser um peso morto –, 
assim como todos os elementos que figuram na peça, fazem parte 
de um complexo jogo de crítica escrachada a um país ainda for-
temente preso aos valores coloniais e imperiais, em um século 
que passou, em seu início, pela primeira crise violenta do capital.



36

 Quando, pouco antes de morrer, Abelardo I diz “Somos uma 
história de vanguarda. Um caso de burguesia avançada...”, ele 
não está somente fazendo alusão a passar para Abelardo II o bas-
tião da exploração; é a severa crítica ao modo como a burguesia 
brasileira sempre se reveza no poder, mantendo-se os bens e os 
nomes nas mãos sempre dos mesmos. 

A atualidade e a presença de uma convenção que ainda per-
mite que a sátira de O rei da vela tenha alcance estão também no 
grito final da voz que surge no último ato.

UMA VOZ (grossa, terrificante, da porta escancarada 
que mostra a jaula vazia) – Eu sou o corifeu dos deve-
dores relapsos! Dos maus pagadores! Dos desonrados 
da sociedade capitalista! Os que têm o nome tingido 
para sempre pela má tinta dos protestos! Os que man-
dam dizer que não estão em casa aos oficiais de jus-
tiça! Os que pedem envergonhadamente tostões para 
dar de comer aos filhos! Os desocupados que esperam 
sem esperança! Os aflitos que não dormem, pensando 
nas penhoras (Grita) A A-mé-ri-ca – é – um – ble-fe!!! 
Nós todos mudamos de continente para enriquecer. Só 
encontramos aqui escravidão e trabalho! Sob as garras 
do imperialismo! Hoje morremos de miséria e vergo-
nha! Somos os recrutas da pobreza! Milhões de fali-
dos transatlânticos! Para as nossas famílias, educadas 
na ilusão da A-mé-ri-ca, só há a escolher a cadeia ou 
rendez-vouz! Há o sui-cí-dio também! O sui-cí-dio... 
(ANDRADE, 2008, p. 84)

A voz desse “nós” fala abertamente ao público e engloba todos. 
O ataque à condição vigente, ao massacrado e usurpado devedor 
deste capitalismo, personagem que é a principal vítima de O rei 
da vela, aparece no fim da peça em todos nós. O dinheiro, que 
mantém a todos – a polícia, a família, a religião – presos ao mando 
violento de um capitalista que desconsidera os valores humanos, 
os direitos sociais e as lutas de classe, presente no grito da voz dos 
oprimidos, na voz que chama o outro, o público, de devedor de 
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Abelardo, graças à carga universalizante presente na palavra nós, 
resume todo um sistema e é emblema de toda uma época. 

Assim como a ilha que aparece como a representação cruel 
da propriedade privada (único elemento que justificaria, nas pa-
lavras do próprio Rei da vela, a família), Abelardo I é o retrato 
escancarado dos acordos burgueses, da farsa que é a América. A 
massa de clientes concentrada nessa voz, exageradamente car-
regada de revolta, apresenta-nos uma metáfora cruel de quem 
somos. Explorados por um sistema que se substitui permanen-
temente,  permeado de relações absurdas pautadas na lógica da 
compra, do poder e da cobiça, somos os que com o Brasil não 
temos nenhuma relação que não a de arrependimento de não ter-
mos aqui enriquecido, como era a promessa colonial. O autor 
joga para o público a complicada situação de ser este também 
membro do conjunto do qual Abelardo I é o expoente. Somos, ao 
mesmo tempo, na visão do autor, o anseio pelo lugar do usurário 
e o que por ele sofre o massacre.

É na exploração em último grau, na lógica de que tudo o di-
nheiro pode comprar, que mora a espinha dorsal do desenvolvi-
mento satírico da peça, denunciando o atraso e apresentando o 
nosso rosto que O rei da vela ainda figura atual e potente. En-
quanto as falas de Abelardo I causarem o choque e o desconfor-
to, estaremos imersos na mesma convenção moral dos primeiros 
anos do século passado, compartilharemos ainda do mesmo jogo 
satírico, e a peça continuará atual, pondo-nos enjaulados, sem-
pre, na opressão capitalista denunciada por Oswald de Andrade.
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A BARCA DE GIL NO INFERNO DE 
ALVARITO: O AUTO DA BARCA DO 

INFERNO DE GIL VICENTE REVISITADA 
POR ALVARITO MENDES FILHO

Eduardo Baunilha4

“Toda grande obra cria seus próprios precursores.”
Jorge Luis Borges

Uma barca, passageiros, o diabo, um anjo e dois destinos. 
Fios que, tecidos por uma hábil mão, se tornaram pares de um 
tecido único que formou o Auto da barca do inferno, uma peça 
escrita por Gil Vicente, em 1517, que teve uma ressignificação 
feita por Alvarito Mendes Filho, em 1988.

Tal ressignificação nos faz pensar na dinâmica em que vive 
o mundo cultural e, sendo assim, como uma das suas manifes-
tações, o teatro não pode ficar longe desse processo. Nesse mo-
vimento, o teatro continua cumprindo seu papel social de trans-
figurar as expressões exteriores de uma determinada sociedade, 
denunciando, por meio da linguagem, os conflitos, as alegrias, as 
mazelas, os desejos e as tristezas daquela.

Assim, ao colocar em pauta o que é real a todos, o teatro faz 
com que nos identifiquemos com as situações e nos envolvamos 
nelas, criando um lugar próprio onde a arte e a vida se entrela-
çam, pois, como diz Hall (2009, p. 344), “o mundo real não está 
fora do discurso; não está fora da significação. É prática e discur-
so, como qualquer outra coisa”. Ainda, fazendo coro com Hall, 
Lionel Abel (1968, p. 109) tergiversa que “o mundo todo é um 
palco, e todos os homens e mulheres apenas atores.”

4. Mestre em Letras - Ufes.
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Como discurso, é possível pensar no teatro como um condu-
tor de propostas sociais que podem nos incitar a repensar nossas 
práticas e, por meio destas, maximizar o desejo de possíveis mu-
danças; ou, se não isso, levar-nos a rir dos contextos nos quais 
vivemos, entendendo que a força da ideologia corrompida que 
nos circunda não se rende a uma racionalidade que é subsidiada 
pelo bem comum, por ser egoísta e má.

Todavia, como diz Nietzsche, “temos a arte para não pere-
cermos da verdade”, levando-nos a montar em nossa mente um 
conhecimento de que a representação tem uma missão prepon-
derante ao fazer renascer em nós a utopia que reside além da 
verdade que a realidade nua e crua vaticina.

Sendo assim, ao apresentar ao público leitor e telespectador 
sua obra Barca do inferno, Alvarito Mendes Filho nos conduz a 
uma diáspora cuja temática nos embala a proclamar a arte teatral 
como uma estrutura dialogal que nos eleva do nível metafórico 
a um patamar mais elevado, que é o encontro da (ir)realidade, 
conclamando-nos a sorteá-la como um prêmio para uma alma 
que anela por diferentes ações, mas que sofre na esperança sem-
pre tardia. É um sentimento que, misturado com o que é risível, 
cria em nós motivos de significação que, muitas vezes, incons-
cientemente, nos incita a nos envolver em conhecimentos que 
construirão em nós um ser com capacidade de pensamentos nem 
sempre esquartejados.

Todavia, depois de todos esses ditos e desditos, ao analisar-
mos ambas as obras, a de Gil Vicente e a de Alvarito Mendes 
Filho, percebemos nitidamente uma diferença que já se mostra 
no título. A obra de Gil Vicente é um auto, ou seja, uma peça 
teatral que tem uma ligação bem estreita com os motivos reli-
giosos e que, segundo Ester Abreu Vieira de Oliveira (2011, p. 
24) “tem sua origem na Grécia e suas raízes são os mistérios e os 
milagres”. E é fácil identificar tal proposta quando lemos e per-
cebemos no elenco a presença de um anjo e de um diabo dispu-
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tando pela “posse” de alguns tripulantes, ou melhor dizendo, dos 
salvos e dos perdidos. Por sua vez, Alvarito Mendes burla esse 
caminho trilhado por Gil Vicente. Em primeiro lugar, ele diminui 
o título denominando a obra de Barca do Inferno, desfazendo, 
assim, com alguns elementos possuidores de identidade religio-
sa. Também não existe a presença de um anjo ou de um judeu, 
como existe no Auto de Gil Vicente, figuras que, pela identidade 
nominal, já se revelam como elementos eclesiásticos piedosos.

Também a presença exígua de personagens cria um outro tom, 
pois todo o espetáculo é encenado por apenas duas pessoas, sen-
do uma o diabo e outra um ator que, no decorrer da peça, se 
transverte de outros personagens como um fidalgo, um ministro, 
um crítico e um bispo.

Essa estratégia é bem discutida por Linda Hutcheon, em Poé-
tica do pós-modernismo, quando nos deixa escrito que

o pós-modernismo é um empreendimento fundamen-
talmente contraditório: ao mesmo tempo, suas formas 
de arte (e sua teoria) usam e abusam, estabelecem e 
depois desestabilizam a convenção da maneira pa-
ródica, apontando autoconscientemente para os pró-
prios paradoxos e o caráter provisório que a elas são 
inerentes, e, é claro, para sua reinterpretação crítica e 
irônica em relação a arte do passado. 
(HUTCHEON, 1987, p. 43)

Não temos como passar em branco sem discutirmos a respeito 
de cada um dos personagens criados por Alvarito, percebendo 
que o entendimento do discurso teatral se assenta na construção 
e na performance de seus intérpretes. 

Falando de personagem, Oliveira (2011, p. 28) anota que, 
“ao desempenhar o seu papel, este deve apoderar-se do artista, 
que, com base no argumento, deve dizer tudo o que o autor não 
chegou a proferir sobre os personagens e a ação, no limitável 
texto dramático, pela voz, pela entonação e pelo olhar”, o que, 
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em outras palavras, significa que a encenação, ou seja, o papel 
desempenhado pelo personagem, somada com figurino, cenário 
e texto, constrói o tipo de julgamento que levantará o público 
diante da recepção do espetáculo; ou seja, tudo em uma peça é de 
suma importância, mas a personagem é o condutor de todo esse 
arsenal. “Assim, a personagem não é um ser, mas uma situação”, 
relata Ester Oliveira (2011, p. 33).

Pois bem, vamos ao fidalgo. Um ser prepotente e desonesto, que, 
ao ver-se diante do diabo, pergunta-lhe pela outra barca, ignorando 
o convite do “coisa ruim”, alegando que tinha dinheiro para pagar e 
embarcar para onde desejasse e que encontrar com o Todo Poderoso 
era para ele uma fantasia. E da própria fala dele transcrevemos:

- Pois fica sabendo que a minha fantasia é ir ter com 
o Todo Poderoso. E é o que conseguirei, pois direi ao 
barqueiro do céu: “Vamos, homem, é o fidalgo Dom 
Tirado, o conquistador do mundo, quem te ordena. 
Que venha a prancha! Quero subir nesta lancha! 
(MENDES FILHO, 2011, p. 23)

Tal personagem transfigura uma crítica ao poder, que é uma 
característica da escritura literária tanto de Alvarito quanto de Gil 
Vicente, e que desmascara uma realidade velada diante da grande-
za que o personagem ostenta. Por trás de uma aparência se esconde 
uma decadência moral tão grande quanto a própria hipocrisia que 
(re)vela. É um ser revestido de uma armadura, que Gérard Lebrun 
(1984) chama de corpo político, tão eficaz a seu ver que se reco-
nhece como um “todo poderoso”, ao pensar que tudo ao seu redor 
deve trabalhar para a realização de suas vontades.

A respeito disso é o próprio Lebrun que nos irá explicar: 

Para que haja “corpo político”, é preciso que as von-
tades de todos sejam depostas numa única vontade, e 
que exista um depositário da personalidade comum: 
“O depositário desta personalidade é chamado sobe-
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rano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos 
os restantes são súditos. (LEBRUN, 1984, p. 33)

Lebrun delineia um retrato de um ser que vive um papel social 
revestido pela ideologia dominante e que é representado dentro de 
um processo artístico. Não é preciso dizer mais nada, não é mesmo? 

Analisando o segundo personagem, encontramo-lo como um 
estrangeiro, chamado de ministro, obviamente um norte-ameri-
cano, caracterizado por um diálogo em que muitas palavras es-
tão em inglês. Ele não difere muito do primeiro personagem por 
também achar que tudo pode ser comprado pelo dinheiro e até 
propõe em uma de suas falas fazer com que o diabo perceba que 
sua barca precisava ser modernizada, colocando na ordem do dia 
uma das estratégias do capitalismo: investir para ganhar.

Todavia, o que é mais aterrador é o diálogo em que o diabo e o 
ministro conversam a respeito da forma de enriquecimento deste, 
que se denomina um dos homens mais importantes de sua época 
e um dos homens mais ricos do mundo, tendo como sustentação 
desses “títulos” o fato de ser um empresário bélico. E o que é o 
pior: vendia armas, da forma mais desonesta possível, pois trava-
va negócios com as duas partes, com a “intenção” de promover 
a paz. Vamos à obra:

[...]
Ministro: - Oh, yes, um façanha. Ho ho ho! Eu 

vender armas de guerra.
Diabo: - Armas de guerra? Não acredito!
Ministro: - Meu tática ser infalível: eu vender 

armas para as dois lados. Primeiro, vender para um 
lado; depois, vender para outro. E assim eles não bri-
gar.

[...] 
(MENDES FILHO, 2011, p. 29).

Tal postura traz à baila um pensamento de Raymond Williams 
sobre a arte, e como esta se associa com a relação dinâmica entre 
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experiência, consciência e linguagem:
Relacionar uma obra de arte com qualquer aspecto da 
totalidade observada pode ser, em diferentes graus, 
bastante produtivo; mas muitas vezes percebemos na 
análise que, quando se compara a obra com esses as-
pectos distintos, sempre sobra algo para o quê não há 
uma contraparte externa. Este elemento é o que deno-
minei de estrutura de sentimento, e só pode ser per-
cebido através da experiência da própria obra de arte. 
(WILLIAMS, 2002, p. 370)

O pensar de Raymond nos reporta à intrínseca relação entre 
obra de arte e o contexto social. Não dá para fazer dissociações. 
Elas estão ali, no mesmo campo de batalha, no mesmo front. No 
que se refere especificamente a respeito do personagem, perce-
bemos que não é diferente, visto que ele é o “próprio canal, e os 
seus gestos ocorrentes remetem a gestos de tipo interpretável, 
atribuíveis a outros seres humanos” (ECO, 1989, p. 30).

Finalmente, apresentamos o terceiro personagem: um crítico 
prepotente que subleva seu fazer alegando que cometeu suicídio 
no afã de ir para o céu para discutir como o Criador as Suas 
obras, uma vez que todos os outros criadores terrenos eram mui-
to ruins, mas que no fim recebeu como recompensa a ida para 
o inferno, por ter sido desonesto, mau-caráter, hipócrita e sem 
compaixão para com todos que criticou. Tais constatações são 
facilmente perceptíveis neste fragmento da obra:

[...]
Crítico: - Olha aqui, bofe, sou crítico de arte. E arte 

é criação. Cometi o suicídio como forma de “criar” 
o meu próprio destino. Cansei-me de criticar aquelas 
obra medíocres lá na Terra. Agora pretendo passar a 
eternidade discutindo com o Criador a obra dele.

Diabo: - Criticar a obra do Onipotente?
Crítico: - Perfeito.
Diabo: - (À parte) Mas que sujeito! (Para o Críti-

co) E foi por isso que cometeu suicídio?
Crítico: - Por que esta cara de sabonete de pensão?
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Diabo: - É que, na minha humilde opinião... Se é 
que o cavalheiro me permite.

Crítico: - Continue.
Diabo: - O cavalheiro cometeu dois erros. O pri-

meiro foi matar-se ainda tão moço. O Criador, todos 
sabem, é eterno. Poderia esperar pelo senhor por mui-
to tempo.

Crítico: - Ah, bofe, você não imagina o terror que 
sentia. Eu me olhava no espelho e dizia: “Bicha velha 
tudo bem, desde que não seja a senhora!”.

Diabo: - E quanto ao segundo erro? Decisivo. 
Fundamental. (Em tom de sentença) Nenhum crítico 
de arte jamais foi para o céu!

[...] 
(MENDES FILHO, 2011, p. 33-34).

Nesse quadro, fica nítida a presença da comicidade como for-
ça motriz que rege toda a peça de Alvarito, levando-nos a concor-
dar com Bergson que reza que, “se é certo que o teatro é uma am-
pliação e simplificação da vida, a comédia poderá nos dar mais 
instrução que a vida real” (BERGSON, 1987, p. 41).

Por último, temos um bispo para fechar o drama. Ele, não 
diferente de todas as outras personagens, seguia a vida agindo 
para o bel-prazer, não tendo nenhum compromisso com a respon-
sabilidade, com a ética e a moral diante do ofício que alegava de-
sempenhar. Era tão infame que fumava, bebia, jogava, cheirava, 
praticava sexo dentro das dependências da igreja e era glutão. Es-
sas ações levam a pensar não apenas na vileza que transfiguram, 
mas na ideologia que as embasa, convidando o leitor/expectador 
a adentrar em relação imediata com a malignidade da alma hu-
mana escancarada na personagem.

Além disso, o que faz com que a peça se torne uma obra de 
grande relevância são os diálogos finais em que o ator e o diabo, 
ou o diabo e o ator, ou o ator/diabo e o diabo/ator conversam so-
bre a arte de interpretar, utilizando-se de metateatro para criar um 
clima de camaradagem e cumplicidade com o leitor/espectador, 
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como se vê no seguinte diálogo:
Ator: - Fantástico! Fabuloso! O senhor é um gran-

de ator. Veja: fiquei todo arrepiado! Que interpreta-
ção! Que garra! Que força deu a cada palavra! O se-
nhor e eu formaríamos uma grande dupla.

Diabo: - Acho que estou começando a gostar de 
interpretar.

Ator: - É natural. O senhor me contagiou com as 
suas rimas e eu o contagiei com o meu teatro. Uma 
pena eu ter morrido! Uma pena mesmo! No momen-
to, estava ensaiando “O Auto da Barca do Inferno”, 
de Gil Vicente. E adivinha que personagem eu ia in-
terpretar?

Diabo: - Não!
Ator: - Sim. E depois de assistir à sua performan-

ce.... Oh, mas isso ajudaria muito na composição da 
personagem.

Diabo: - Senhor ator, faça um pouquinho da mi-
nha parte para eu ver.

Ator: - Impossível! A personagem ainda não esta-
va pronta. Nem figurino tinha. Só esta máscara.

[...] 
(MENDES FILHO, 2011, p. 48)

Tal forma de construção do texto teatral nos faz reportar às 
palavras de Helena Tornquist (2011, p. 290), para quem a “técni-
ca do teatro no teatro não se confunde, portanto, com a simples 
referência ao teatro, pois o ato de fingir viver uma situação com 
o pleno conhecimento do público é um modo de referir à repre-
sentação dramática”. 

Contribuindo com a discussão, Lionel Abel (1968) reza que o 
que faz com que essas peças ganhem um relevo especial é a ma-
neira como os fatos da vida são teatralizados, tendo como mote 
apenas a mera passagem do tempo, que cria um quê de realidade 
para os espectadores, mesmo não sendo esse o objetivo. 

Ainda com Abel (1968, p. 150), finalizamos destacando que 
“o metateatro pressupõe que não existe mundo senão aquele cria-
do pela luta humana, pela imaginação humana”. E imaginação 
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não faltou para Alvarito Mendes Filho que, ao nos embalar com 
sua criação, nos levou a embarcar em uma barca que nos levará a 
concordar ou não com suas premissas, mas que, com certeza, nos 
fará rir da vida ao rir da representação.
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AMOR, HONRA E FACÉCIA EM LA NIÑA 
DE PLATA, DE LOPE DE VEGA, E LA DAMA 

DUENDE, DE CALDERÓN DE LA BARCA

Ester Abreu Vieira de Oliveira5 
Maria Mirtis Caser6

O teatro tornou-se um gênero dominante no século XVII e foi, 
nessa época, a diversão favorita de significativa parte da popula-
ção. A comédia (compreendida genericamente, então, como obra 
teatral) tinha nos temas do amor e da honra uma constante e as 
situações de graça e jocosidade completavam o panorama dessas 
peças que encerravam a incumbência de agradar ao público e 
permitir-lhe viver momentos de diversão. Ao lado de Alarcón, 
Amescua e Tirso, Lope e Calderón são os representantes máxi-
mos do período.

Lope de Vega, que fixou definitivamente o gênero, alterando-
lhe a estrutura e dando-lhe mais flexibilidade formal e variedade 
temática, suprimiu a fronteira entre o trágico e o cômico, numa 
tentativa de imitar a natureza humana. O texto teatral, em verso, 
adaptava a métrica de acordo com o momento da ação e entre 
os personagens tipo estão “el galán”, “la dama” e, o mais repre-
sentativo deles, “el gracioso”, que apresenta aspectos cômicos, 
divertidos e realistas, e que contribui para romper os limites entre 
o trágico e o cômico. Os temas são variados, extraídos da épica 
medieval, da história universal e espanhola, da tradição pastoril e 
cavalheiresca e da literatura religiosa. 

Lope Félix de Vega Carpio (1562-1634) foi autor de assombro-
sa produção literária que abarca a narrativa, a poética e a drama-

5. Pós-Doutora em Filologia Espanhola: Teatro contemporâneo – Uned (Ma-
drid); Doutora em Letras Neolatinas – UFRJ; Professora do PPGL-Ufes.
6. Doutora em Letras Neolatinas – UFRJ; Professora do PPGL-Ufes.
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turgia. Na dramaturgia experimentou com sucesso múltiplos cami-
nhos temáticos e técnicos. Desde peças curtas até dramas extensos, 
valendo-se de temas religiosos, mitológicos, pastoris, cavalheires-
cos, históricos (nacionais e estrangeiros), lendários, novelescos e 
de costumes. Calderón de La Barca (1600-1681), por outro lado, 
cultivou diferentes tipos de peças teatrais: os autos sacramentais, 
os dramas religiosos, filosóficos e os  trágicos, comedias de capa 
e espada, as comedias de costumbre ou de enredo, que recolhe da 
herança de Lope de Vega, sofisticando a trama, manipulando todos 
os recursos tradicionais na construção do texto e atingindo, assim, 
a maestria em sua produção.

Como poeta dramático, Lope retrata o ambiente social de seu 
país e de sua época com intrigas hábeis, finas e irônicas. Como 
“técnico” do drama de sua época, introduziu entre o galã e a dama 
o personagem que ganhou destaque na comédia espanhola – a figu-
ra do gracioso – que tem sua ascendência nas figuras dos pastores, 
que se encontram em obras de Juan del Encina (1469-1529). El 
gracioso (e la graciosa) intervém nos diálogos e nos atos do galã 
e da dama como se fosse sua paródia, seu hipertexto, seu outro, o 
que explica que ao final, quando se recupera a harmonia perdida 
e se caminha para as bodas dos protagonistas, costuma realizar-se 
também o casamento entre os criados dos protagonistas. 

Pedro Calderón de La Barca tem o seu valor  reconhecido em sua 
época e continua a ser considerado um dos maiores dramaturgos da 
literatura espanhola e mundial e foi engrandecido pelo próprio Lope 
de Vega. Foi visto como símbolo do gênio e da raça castelhana pelos 
homens cultos de seu tempo, mas durante o século XVIII perdeu 
algo desse brilho, recuperando-o, porém, nos séculos seguintes. No 
século XIX, foi considerado precursor da revolução literária e artís-
tica e tido como cúspide do ideal dramático. Suas obras merecem 
representações constantes durante o século XX e no século atual, 
e seus textos são objeto de estudos críticos avançados em todos os 
grandes centros de pesquisa dos estudos literários.
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Na produção de Lope se harmonizam as correntes idealista e 
realista, enquanto na de Calderón, a corrente idealista ganha mais 
espaço. Comparando a produção dos dois dramaturgos, Monte-
liu (1947, p. 711) conclui que Calderón “no tiene la soberana 
fuerza de la creación, la genial inventiva” de Lope  e “tampoco 
la inmensa amplitud y la infinita variedad del horizonte poético” 
do gênio de Lope, assim como “la espontaneidad y la gracia” da 
expressão poética e “la observación e interpretación del corazón 
humano”. O crítico afirma que Lope supera Calderón em natura-
lidade e agudeza e que Calderón tem seu máximo valor em “ser 
el perfeccionador técnico del teatro español, en ser representante 
perfecto y acabado de la sociedad española de su época”. Essa 
apreciação de Monteliu está carregada de juízo de valor e acredi-
tamos que deva ser recebida com cautela.

Para a leitura das obras aqui enfocadas, leva-se em conta que a 
concretização da obra teatral se faz por meio de diferentes elemen-
tos, uma vez que se associam para essa realização, em princípio, 
um texto literário e sua representação no palco, que deve contar ne-
cessariamente com a assistência dos espectadores, caracterizando-se 
assim a teatralidade. A  primeira encenação dos elementos teatrais é 
montada, abstratamente, pelo leitor, que, ao operar a decodificação 
do texto escrito, organiza com seu gênio criativo, sua sensibilidade 
e seu conhecimento os dados fornecidos pelo dramaturgo, nos quais 
estão os diálogos, as didascálias e as rubricas.

O teatro está, como as obras de arte em geral, ligado a seu tempo 
histórico e reflete os conflitos que afligem uma sociedade, adquirin-
do, dessa forma, um caráter epifânico, que permite a sua identifica-
ção com as coisas do mundo. Assumindo o papel de uma espécie de 
consciência dessa sociedade, aponta-lhe as iniludíveis deficiências 
com os recursos advindos dos elementos dramáticos, tais como o 
sofrimento, resultante de separação dos amantes, desencadeada por 
situações diversas, e os elementos cômicos como o fingimento, os 
jogos, os subentendidos e os mal-entendidos, por exemplo. 
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Interessam-nos aqui, em especial, os recursos cômicos, que 
caracterizam o gênero mais baixo, mais popular, na acepção dos 
clássicos: a comédia. O riso e o gracejo ou a facécia povoam, 
desde sempre, a vida, as artes de uma maneira geral e a literatura 
de modo particular. Privilégio dos seres humanos e inacessível 
aos demais seres, na percepção de filósofos e críticos, o riso tem 
destaque significativo na obra teatral por sua comunicação ins-
tantânea com o público. Em seus estudos no campo do sério-
cômico, Bakhtin (1981) observa o papel  fulcral do riso na obra 
de Dostoiévski e de Rabelais, identificando-o como força cria-
dora da literatura e pontuando-lhe o poder de, com suas formas 
expressivas, desconstruir a seriedade e a circunspecção. Por seu 
lado, Henri Bergson (1987, p. 42) anota a presença das situa-
ções de riso em todas as circunstâncias da vida humana, desde 
os mais prematuros anos, nas brincadeiras infantis, e em todas as 
demais etapas. Declara o filósofo que a comédia funciona como 
um brinquedo que se usa para imitar a vida e que o riso tem fun-
ção social, pois almeja o aperfeiçoamento do homem na socie-
dade. Em Os chistes e suas relações com o inconsciente, obra de 
1905, Freud também apresenta explicações para a manifestação 
do riso e das situações de gracejo, ligadas, segundo o psicanalis-
ta, às situações constrangedoras das quais não temos coragem de 
falar e para as quais encontramos liberação por meio de piadas 
e chistes. Ressalte-se, no entanto, que, no artigo intitulado “Os 
filósofos, o riso e a neurociência”, João de Fernandes Teixeira 
(2013) registra que “[...] as teses de Bergson e Freud estão dando 
lugar a teorias neurocientíficas e antropológicas que visam a ex-
plicar os mecanismos de produção do riso por meio de estudos do 
cérebro e do comportamento, não só de humanos, como também 
de primatas”. 

A comédia clássica espanhola tem fórmula bastante usual e re-
corrente: a apresentação de uma situação em que um evento im-
portante e inesperado desestrutura o cotidiano pessoal, familiar e 
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social, com peripécias, jogos e mal-entendidos, para, depois de 
muitas reviravoltas, tudo retornar ao equilíbrio e resolver-se a situ-
ação com o expediente de uma boda vantajosa para todos, tanto do 
ponto de vista amoroso-sentimental quanto do econômico-social. 

Na comédia o encontro/desencontro entre os amantes é um 
dos principais recursos para garantir o interesse do público, que, 
envolvido nos incidentes vivenciados pelos namorados na bus-
ca da conquista da felicidade, representa garantia de atenção à 
peça e seu consequente triunfo. Um casamento feliz entre o galã 
e a dama, irradiando uma imagem de ventura, sempre seduz o 
espectador e significa uma solução bastante adequada a esse gê-
nero de espetáculo, como ocorre na comédia de capa e espada. 
É mister lembrar ainda que se faz necessária a participação de 
outros personagens para assegurar que o projeto de felicidade 
dos protagonistas seja levado a cabo. Segundo estipula o códi-
go dramático do Siglo de Oro, os protagonistas apaixonados ‒ a 
dama, linda, gentil, honrada; e o galã, audaz, cavalheiro, sincero, 
movido pelos ciúmes ‒ contam com a cooperação do rei, que 
intervém em favor dos namorados; da criada, uma espécie de 
conselheira da dama; do pai, que facilita/dificulta a vida dos jo-
vens; e a mais forte figura, a de “el gracioso”, o criado do galã, 
conselheiro esperto, cheio de graciosidade, solícito, ambicioso, 
glutão, dorminhoco, medroso, enfim, o espelho às avessas de seu 
amo, isto é, a sua antítese.                                                                                                                               

É necessário registrar-se o papel dos antagonistas, que, provo-
cando a ruptura da ordem propiciadora do encontro dos que se 
amam, intervêm com suas ações contraproducentes na obstrução 
da aventura amorosa dos protagonistas, seja com galanteios dirigi-
dos à mulher, principalmente, ou com intrigas direcionadas a um 
ou a outro, que acabam por desmerecer os noivos.

É o que se verifica nas obras objeto desta análise: La niña 
de plata, de Lope de Vega, e La dama duende, de Calderón, 
em cuja teia, para burlar ou confirmar o signo da ordem social, 
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os autores lançam mão dos temas do amor e das bodas para 
provocar o riso pelos  meios próprios do teatro: a cineses, a 
paralinguística e a prossêmica. 

Em La niña de plata, as peripécias se desenrolam com Don 
Enrique, que é filho do rei Don Pedro e se apaixona em Sevilha 
por Dorotea, jovem humilde, conhecida como La niña de plata. 
Disposto a conquistar de qualquer maneira o objeto de seu dese-
jo, o infante decide subornar os que a rodeiam. Como ela está, 
no entanto, enamorada de outro homem, Don Juan, não cede aos 
caprichos do nobre e consegue por suas próprias forças, advindas 
de sua virtude e inteligência, vencer as artimanhas do sedutor e 
daqueles que a ele se tinham aliado.  Em  La dama duende de 
Calderón, Doña Ángela, uma jovem viúva, tem os passos rigida-
mente vigiados pelos irmãos, enciumados e decididos  a impedir, 
a todo custo, qualquer nódoa à honra da irmã e, consequentemen-
te, da família. Os dois irmãos hospedam em casa a Don Manuel, 
de quem escondem a existência da irmã, receando uma aproxi-
mação entre os jovens. Entediada com a rotina cotidiana, Ângela 
resolve explorar os aposentos de Manuel e na revista revira todos 
os seus pertences, o que é interpretado por Manuel e seu criado 
Cosme como obra de algum duende, dando margem a inúmeros 
mal-entendidos, que se resolvem, no entanto, e tudo se encami-
nha para a solução final equilibrada e harmoniosa. Em La niña 
de plata casam-se, depois de muitas peripécias, os personagens 
principais Don Juan y Dorotea,  e se casam também os auxiliares, 
Félix e  Marcela, enquanto “el gracioso” Chacón é recompensado 
com dinheiro de prata: 

CHACÓN – Todos se alegran y casan;
Perezca el pobre Chacón.
Nunca nadie le dé nada. 

D. JUAN  – Yo te mando mil escudos

LEONELO – ¿Son de paciencia o de pasta?
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D. JUAN – Del nombre de mi mujer.  
(v. 1000-1005)

A mesma solução é adotada pelo autor de La dama duende, 
em que os protagonistas Don Manuel e Doña Ángela e os criados 
Cosme e Isabel conseguem realizar o sonho das bodas. Na opi-
nião de Don Juan, personagem de La niña de plata, na cena XIV, 
ato 1º, o casamento com amor une extremos e é uma virtude: 

No me muestres, Dorotea,
Desdén, por Dios te  suplico;
Que si eres pobre y soy rico,
Amor quiere hacer que sea
El medio destos extremos
El casarnos, que es virtud. (v. 844-849)

Na mesma obra, Dorotea explica, na cena XVIII, ato 1o, que 
se chama “de Plata” não pelas virtudes que possui, mas para ofe-
recer-se  pura para o casamento: 

[...] porque he sido
De muchos solicitada;
Y por estar obligada
Del honor con que he vivido,
Enfermé de pensamiento;
Y temiendo que amor mata,
Quise ofrecerme de plata
 Al templo del casamiento (v. 1016-1023).

Juan Martí vê, no século XVIII, benefícios na representação 
e escreve: 

[...] si se usase con el modo debido, que en el modo 
y la materia está el bien y el mal, que aunque a veces 
por ir a caza de cosas graciosas se mezclan palabras y 
refieren cosas que tienen alguna oscuridad; pero esto 
no quita el pasto y materia de toda la farsa, que siendo 
buena y de enseñanza, por los buenos ejemplos será 
provechosa [...] (apud SÁNCHEZ ESCRIBANO; 
PORQUERAS MAYO, 1990, p. 131). 
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Em toda obra literária, há dados que podem ser considera-
dos  sociológicos. Em um texto dramático, acrescenta-se a essa 
consideração o fato de que há um conjunto de estruturas em que 
certos elementos se diferenciam na expressão e no conteúdo. Na 
análise de um texto de teatro, portanto, é preciso considerar-se a 
complexidade de sua organização, composta por um conjunto de 
várias realizações concretas da expressão dramática. No palco 
entram em ação efeitos visuais e auditivos (decoração, figurinos, 
gestos, expressão, fala), indicados pelas rubricas e didascálias – 
textos que, paralelos ao desenrolar dos fatos, sugerem ao dire-
tor a concepção imaginada pelo autor, que continua a puxar os 
cordões, mesmo depois de tornar público seu texto dramático, 
aconselhando/determinando ao diretor como se dirigirá o espe-
táculo, como o ator tirará o melhor partido na composição de 
seu personagem, como, enfim, a peça alcançará o que o autor 
projetou ao criá-la. 

O Teatro do Siglo de Oro caracterizou-se por ser renovador, 
conforme apontamos acima, mas isso não significa que se tenha 
afastado totalmente da tradição dramática. Muitos aspectos da 
técnica da dramaturgia medieval, como a vinculação de conteú-
dos da fé católica nos temas teológicos, que dramatizam o bem 
e o mal, como se pode constatar em El burlador de Sevilla e El 
condenado por desconfiado, de Tirso de Molina, nos quais a mi-
sericórdia de Deus é determinante para os rumos que tomam os 
acontecimentos. No entanto, é mister registrar a contribuição de 
Lope de Vega nas novas orientações que imprimiu ao teatro espa-
nhol de então, fixando-lhe as normas. Em una ampla revolução da 
história da poesia dramática, o autor impôs formas definitivas ao 
cenário da dramaturgia espanhola. E assim de uma lenta e longa 
evolução da liturgia e da arte religiosas da Idade Média ressurgiu 
o teatro na Europa. Não se pode deixar de apontar que, em 1499, 
Fernando Rojas havia renovado com La Celestina os esquemas 
latinos medievais, com a introdução de um conteúdo humano na 
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arte dramática. Lope, contudo, revigorou mais profundamente o 
teatro de seu tempo: abandonou os rígidos preceitos clássicos, 
introduziu a ação e distribuiu a matéria dramática em três atos: 
apresentação, nó/enlace/trama, desenlace com movimentos rít-
micos e com personagens que movimentam a trama. Essa fór-
mula foi reconhecida dentro e fora da Espanha, obtendo grande 
êxito entre os autores e o público de diversos lugares. O teatro 
de Lope apresenta polimetria – variedade métrica –, segundo a 
temática envolvida da ação teatral, e trabalha com a diversidade 
espaço-temporal – as cenas se repetem em lugares diversos e os 
personagens podem aparecer em diferentes épocas de sua vida, 
prescindindo das rígidas convenções aristotélicas. 

La niña de plata e La dama duende fazem parte de una sé-
rie de outras peças do período do Siglo de Oro que mimetizam 
costumes da época em um ambiente citadino e têm na aristocra-
cia e na alta burguesia seus personagens principais. Como sói 
acontecer nas comédias de capa e espada, são comuns nas obras 
estudadas neste estudo os temas da vida diária, o trabalho, a casa, 
os pequenos problemas. Além disso, aparecem também os temas 
das críticas sociais: critica-se o comportamento das mulheres e 
os costumes familiares no que se relaciona com a honra, a con-
duta feminina, os modos de vestir, as proibições variadas e os 
arranjos dos namoros e das bodas. Incluem-se exemplos de desfi-
les, bailes, jogos, entre outros eventos. O ensinamento moral é o 
objetivo desses recursos cômicos, daí a inclusão de temas histó-
ricos que buscam, muitas vezes, a identificação do público com 
os fatos que se representam na obra. As intrigas giram sempre ao 
redor das tramas amorosas, mescladas de comicidade, resultante 
dos ardis permitidos pela linguagem, pelas confusões provoca-
das por situações inusitadas, como as que envolvem a falta de 
paralelismo entre personagens. A presença dos temas da honra 
não pressupõe vinganças sangrentas, o que afasta esse gênero do 
drama – produções que tratam especificamente da honra e retra-
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tam reações violentas a qualquer atitude que signifique mancha 
para esse bem. 

 O êxito da trama depende da habilidade do criador para sua 
construção, na tessitura dos enganos, confusões, ardis e os neces-
sários esclarecimentos. Mais do que Lope de Vega, Calderón uti-
liza tanto nos diálogos trágicos quanto nos cómicos o recurso do 
monólogo, o que lhe dá maior chance de reforçar a teatralidade 
do personagem, de aflorar suas emoções e o seu subconsciente, 
permitindo que os ouvintes tenham acesso aos pensamentos mais 
íntimos do personagem. Em La dama duende, terceira jornada, 
encontra-se o recurso empregado pelo dramaturgo, possibilitan-
do que o espectador desvende o mistério que envolve Don Ma-
nuel no episódio em que Beatriz e Ángela entram nos aposentos 
do jovem: 

D. MANUEL – ¡Oh!, ¿a cuánto, cielos, se atreve
 quien se atreve a entrar en parte,               
 donde ni  alcanza ni entiende
 que daños se le aperciben,
 qué riesgos se le previenen?
 Vénme aquí a mí en una casa,
 que dueño tan noble tiene
 (de excelencia por lo menos),
 lleno de asombros crueles,
 y tan lejos de la mía.
 Pero ¿qué es esto? Parece
 que a esta parte alguna puerta
 abren. Sí, y ha entrado gente. (v. 2484- 2496)

O mesmo expediente pode ser encontrado na cena XIV, da 
primeira “jornada”, quando se manifesta o medo de Cosme: 

Ya que me he servido a mí,
De barato quiero hacerle
A mi amo otro servicio.
Mas ¿quién nuestra hacienda vende
Que así hace almoneda della?
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¡Vive Cristo!, ¡que parece
Plazuela de la Cebada
La sala con nuestros bienes!
¿QUIÉN ESTÁ AQUÍ? No está nadie,
Por dios; y si está, no quiere
Responder. No me responda,
Que me huelgo de que eche
De ver que soy enemigo
De respondones. Con este 
Humor, sea bueno, o sea malo
(Si he de hablar discretamente),
Estoy temblando de miedo;
Pero como a mi me deje
El revoltoso de alhajas
Libre mi dinero, llegue
Y revuelva las maletas
Una y cuatrocientas veces,
Mas ¿qué veo? “Vive Dios
(Registra la bolsa)
Que en carbones lo convierte!
Duendecillo, duendecillo,
Quien quiera que seas o fueres,
El dinero que tú das
En lo que mandares vuelve,
¿Mas lo que yo hurto, por qué? (v.894-920)

Entre os temas tratados na comédia do Siglo de Oro, ocupa lu-
gar de destaque o tema da honra. No século XVII, esse concepto 
possui caráter social e a honra é comparada à própria vida. Tinham 
diferente concepção os termos “honra” –  percebido como honra-
ria, resultante da conduta individual, admissão alheia da virtude 
–, e “honor” entendido como dignidade, prestígio, virtude, quali-
dade intrínseca do indivíduo, reconhecimento social da virtude da 
pessoa, por seus valores e “limpieza de sangre”, consequência da 
ruptura da convivência entre mouros judeus e cristãos. 

Nesse conceito marcadamente espanhol, a honra não depende 
de quem é dela dotado, mas sim da percepção do outro em re-
lação a isso, isto é, a sua existência depende da ação individual 
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mas está sujeita ao reconhecimento alheio. Além disso, também 
se pode tanto adquirir como perder a honra por atitudes alheias, 
quando se retira de alguém a consideração e o respeito, ou quan-
do uma injúria que se sofre torna-se pública. Em La dama duen-
de (1951), com o signo de um móvel de vidro tapando a porta que 
dá comunicação a dois aposentos, um ocupado por uma mulher 
jovem e bela e outro, por um homem jovem e forte, Calderón 
mostra quão vulnerável é a honra: “[...] No ha puesto por defensa 
/ De su honor más que unos vidrios, / Que al primer golpe se 
quiebran” (v. 366-368). Sugere também que se pode reparar a 
honra perdida com o casamento e lembra a gravidade que toma o 
fato, se a mancha se tornar pública: 

D. MANUEL – [...] Yo la he de poner en salvo
 A riesgo de vida y alma
 De suerte que nuestro duelo,
 Que había a puerta cerrada
 De acabarse entre los dos,
 a ser escándalo pasa[...] 

D. LUIS – [...] Esa mujer es mi hermana
 No la ha de llevar ninguno/
 A mis ojos de su casa,
 Sin ser su marido: así
 Si os empeñais a llevarla,
 Con la mano podrá ser;
 Pues con aquesa palabra/Podéis llevarla [...] 

D. MANUEL – Y para cumplir mejor/
 Con la obligación jurada,
 A tu hermana doy la mano. 
 (Jornada tercera, escena XV, v. 3046-3081)

Outra forma de se recuperar a honra, livrando-a da mancha 
provocada pela má ação, está no dinheiro. Em La niña de plata, 
Don Enrique arde de desejos por La Niña de Plata (Dorotea) e 
procura comprar a honra da jovem por uma quantia elevada, pois 
o dinheiro se prestaria a livrá-la da difícil situação financeira e 
com isso não lhe faltaria pretendente para casar-se com ela. Para 
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tal arranjo, Don Enrique conta com a aprovação e ajuda de Te-
odora, a tia de Dorotea, que, embora sabendo que “La honra es 
prenda divina”, se compromete a ajudá-lo na empreitada deso-
nesta. Nas duas obras, os dois conceitos – honra e honor – podem 
ser observados e lidos como velada crítica à superstição e aos 
costumes da época.

Localizada em Sevilha, a trama de La Niña de Plata tem 
como cenário a Calle de Armas e  a Calle de Franco, o jardim e 
o salão do palácio, os aposentos de Don Juan e de Dorotea e as 
salas da casa de uma e outro. Dorotea e Don Juan se amam, ela é 
bonita, mas, como é pobre, o pai de seu pretendente é contrário 
ao casamento e impede que se realizem os planos dos amantes. 

Com a chegada a Sevilla do infante Don Enrique, querido por 
castelhanos e andaluzes, surgirá o motivo de festas, com ruas en-
galanadas com balcões cobertos por tapetes, signos de respeito à 
realeza. O interesse que uma mulher desperta em dois homens e 
o ciúme resultante dessa situação estabelecem o ápice da trama, 
pois Don Enrique se interessa pela beleza de Dorotea assim que a 
vê no balcão e procura imediatamente conquistá-la, primeiro com 
galanteios e depois, não conseguindo alcançar seu intento, com 
estratagemas tais como a oferta de ofício a Félix, irmão da jovem, 
e o dinheiro para a tia que vive com ela, colocando em perigo a 
reputação e, consequentemente, a honra de Dorotea. Para evitar o 
assédio de Don Enrique, Dorotea, que ama a Don Juan, consegue 
trocar de casa com Marcela, a amada de Félix, o que provoca o riso 
no espectador e ciúmes em Don Juan, pois o rei enviará prendas 
a Dorotea com a finalidade de conseguir um encontro entre ela e 
o infante enamorado para acalmar a  tristeza do rapaz. Os presen-
tes são, porém, entregues a Marcela, que agora vive na casa que 
havia sido de Dorotea. Don Juan, que desconhece a troca de casa 
entre as jovens, toma conhecimento de que entram objetos caros 
na casa de Dorotea e fica enciumado. Ao final, tudo se harmoniza 
com o esclarecimento do enredo. Don Enrique, que havia tentado 
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desonrar Dorotea, ao entrar em seus aposentos, dá demonstração 
de grande generosidade. Ao admitir os sentimentos e a honestidade 
da moça e tomar conhecimento de que o pai de Don Juan é contrá-
rio às bodas dos amantes por ser pobre a jovem, auxilia a união de 
Dorotea e Don Juan, com o apoio do rei. Constata-se, portanto, a 
existência na obra de duas diferentes vertentes: ao mesmo tempo 
em que a competição entre nobres e fidalgos cria comicidade, o 
resultado feliz com as bodas dos amantes, Don Juan e Dorotea, põe 
em destaque a virtude e o sentimento e se evidencia a generosidade 
e fidalguia da família real. 

A técnica utilizada em La dama duende se assemelha a um 
quebra-cabeça, que só tem sua solução nos momentos que an-
tecedem o clímax da trama: a realização das bodas. Antes do 
grande evento ocorrem ações graciosas na rua, onde se está fes-
tejando o batismo do Príncipe Baltasar Carlos, filho de Felipe IV. 
Uma mulher encoberta pede socorro a Don Manuel, que havia 
chegado há pouco à cidade e que na verdade estava hospedado 
na casa dos irmãos dessa mulher, onde a porta que existe entre os 
aposentos de Don Manuel e Doña Ángela está oculta por um frá-
gil móvel, facilmente removido pela mulher com o auxílio de sua 
criada. Destaca-se aqui o processo cômico que Bergson (1978, p. 
53) assinala como inversão de situações verdade/mentira; reali-
dade/imaginação – em consequência do conflito de duas forças 
que se enfrentam com golpes sucessivos.

 A mulher tinha recorrido a Don Manuel para que ele impedis-
se que determinado fidalgo a seguisse. O seguidor da moça era, 
na verdade, Dom Luis, que estava curioso por saber quem era 
a mulher que dele fugia, mas na praça falava alegremente com 
um grupo de pessoas (“a quien todos celebraron / Lo que dijo, y 
alabaron / De entendida y sazonada”, escena VIII, acto 1o, v. 478-
480) e que ele suspeitava ser sua irmã. A preocupação do irmão 
se justificava porque, caso se confirmasse tal comportamento, es-
taria denegrida a honra da família. 
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Don Manuel deduziu falsamente que a mulher encoberta que 
fugiu na rua era a amada de Don Luis, o que aumenta a confusão 
na trama. Doña Ángela, por sugestão de sua criada Isabel, passa 
pela falsa parede aos aposentos do hóspede, curiosa para vê-lo, 
cuidando para que ele não a visse. Junto com sua criada entra e re-
vista as malas e lhe deixa uma carta, que o criado de Don Manuel, 
Cosme, supersticioso, fantasia ser obra de algum duende. Mais ra-
cional, o amo procura explicações lógicas. Rechaçando a tese de 
que um fantasma tivesse provocado a confusão em seus aposento, 
inclina-se a pensar que a intrusa fosse a dama de Don Luis. 

Um novo engenho de Doña Ángela deixa-a frente a frente 
com Don Manuel, que tarda um pouco mas compreende final-
mente os acontecimentos: 

Como sombra se mostró,
Fantástica su luz fue;
Pero como cosa humana.
Se dejó tocar y ver:
Como mortal se temió
Receló como mujer,
Como ilusión se deshizo,
Como fantasma se fue.
Si doy la rienda al discurso,
No sé, ¡vive Dos! No sé,
Ni qué tengo de dudar,
Ni que tengo de creer. 
(2ª jornada, escena XXI, v. 2225-2236). 

Tudo se esclarece finalmente e, na 3ª “jornada”, Don Manuel 
e Doña Ángela se encaminham para as bodas, solução social para 
todas as pendências da honra, segundo a percepção da época. 

Nas obras La niña de plata e La dama duende estão os recur-
sos da comicidade, como o da jovem enamorada que provoca si-
tuações que envolvem a maioria dos personagens para conseguir 
casar-se com quem ama. Nas duas peças, as cenas representadas 
na escuridão  provocam maiores mal-entendidos, propiciando si-
tuações de muita comicidade. 
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Como registrou Bakhtin (1981), ao examinar a carnavaliza-
ção em obras do segundo período de produção literária de Dos-
toiévsky, o riso revela uma posição estética. Adita ainda esse 
autor que o riso é próprio de uma cultura e de uma época e está 
relacionado a questões de ordem histórica, social, nacional e pes-
soal. Há pessoas mais propensas a rir do que outras; cada época e 
cada povo possui seu próprio e específico sentido do humor e do 
cómico. Essas peculiaridades do riso explicariam as dificuldades 
em traduzir-se a outra língua textos cômicos, que podem perder 
sua eficácia, ao ser outra a sociedade receptora, já que o que faz 
rir uma sociedade pode não obter o mesmo resultado em outra. 

Segundo Bergson (1978, p. 22), “a arte do caricaturista con-
siste em captar um pormenor, às vezes imperceptível, e torná-lo 
visível a todos os olhos mediante ampliação deles”. O grotesco, 
por outro lado, matiza o cômico com grande carga de dramati-
cidade. Chacón, o gracioso de La niña de plata, provoca o riso 
com suas narrativas mentirosas de valentia, enquanto Cosme, o 
gracioso de La dama duende, faz rir com sua demonstração de 
medo do que ele imagina ser um duende. Além disso, o disfarce, 
a dissimulação, o ocultamento de personagens são elementos que 
provocam a comicidade nas obras que analisamos aqui. 

A paródia, outro recurso sublinhado por Bergson (1978), con-
siste em fazer parecerem grandes as coisas de pequena monta. 
Exemplifica essa forma de comicidade a paródia de soneto de 
Chacón, contida na cena 4, ato 3º, de La niña de plata. Simula um 
discurso intelectual numa linguagem que assume a inversão nobre/
vil da sátira, resultando num metassoneto, que provoca o riso:  

Un soneto me manda hacer Violante, 
Que en mi vida me he visto en tanto aprieto, 
Catorce versos dices que es soneto; 
Burla burlando van los tres delante. 

Yo pensé que no hallara consonante, 
Y estoy a la mitad de otro cuarteto; 
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Mas si me veo en el primer terceto, 
No hay cosa en los cuartetos que me espante. 

Por el primer terceto voy entrando, 
Y parece que entré con pie derecho, 
Pues fin con este verso le voy dando. 

Ya estoy en el segundo y, y aun sospecho 
Que voy los trece versos acabando; 
Contad si son catorce, y está hecho. (v. 306-319)

A análise das duas peças autoriza afirmar que há entre elas um 
tipo de comicidade que as aproxima e que, provavelmente, Cal-
derón se inspirou em seu antecessor Lope de Vega, nas situações 
quid pro quo para criticar a sociedade de sua época no que tange 
ao modo de tratar a honra familiar, as mulheres e o casamento. 
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NEM TODO QORPO É SANTO: RECORTE 
SOBRE A COMEDIOGRAFIA DE JOSÉ 

JOAQUIM DE CAMPOS LEÃO

Fernanda Maia Lyrio 7

“Se foi precursor do surrealismo, do teatro do absurdo, do 
besteirol (por que não?), se nele abundam procedimentos 

expressionistas, futuristas, dadaístas, são questões de 
importância apenas formal. Importa o que resultou da 

dialética que estabeleceu entre o corpo que se queria santo e a 
‘impossibilidade da santificação.”

Eudinyr Fraga

I – Em cena, um Qorpo estranho...

“Louco”, “ousado”, “genial”, “enigmático”, “descompensa-
do” – muitos são os adjetivos atribuídos ao dramaturgo mais ex-
cêntrico que compõe a nossa comediografia do Oitocentos. Tra-
ta-se de Qorpo-Santo, pseudônimo de José Joaquim de Campos 
Leão (1829-1883), gaúcho nascido em Vila Triunfo, professor de 
primeiras letras, homem público, tendo, inclusive, sido eleito ve-
reador da Câmara Municipal de Alegrete, no Rio Grande do Sul, 
e, como então se dizia na capital Porto Alegre, e como ele mesmo 
se intitulava: “um escritor público”.  

Apesar desse curioso epíteto, Qorpo-Santo, em verdade, teve 
a sua obra dada a lume apenas em meados do século XX, devido 
aos esforços de artistas, intelectuais e críticos gaúchos preocupa-
dos em resgatar, especialmente, a arte dramática sul-rio-granden-
se, que, nas palavras do estudioso Guilhermino Cesar, não tivera 

7. Mestre em Letras - Ufes.
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um “desenvolvimento criador” (CESAR, apud FRAGA, 2001, p. 
7), visto que a maioria dos teatrólogos desse período “não criou 
efetivamente um teatro válido, como expressão inconfundível do 
meio” (CESAR, apud FRAGA, 2001, p. 7).

Para além do fato de a dramaturgia sul-rio-grandense não ser 
reconhecida e/ou apreciada pela elite cultural brasileira do nos-
so Oitocentos, alguns fatores marcantes contribuíram para que 
Qorpo-Santo ficasse relegado ao título de “ilustre desconhecido” 
àquela época em que iniciara as suas escritas dramáticas. Dentre 
tais itens, tem-se o fato de o teatrólogo ter sido coetâneo de Ma-
chado de Assis, Aluísio Azevedo e Artur Azevedo – nomes ím-
pares de nossa literatura – autores que, de certa forma, e cada um 
à sua maneira, se preocupavam em manter os modelos literários 
e dramáticos que negavam por completo os padrões românticos 
até então vigentes em nossos palcos (algo bem diferente do que 
Qorpo-Santo fez com a sua dramaturgia).

Como se não bastasse, outro fator contribuiria para que o es-
critor gaúcho permanecesse por tanto tempo no ostracismo: nos 
anos de 1864, sua própria esposa abriu contra ele um processo 
de interdição no Juizado de Órfãos e Ausentes; e a personali-
dade conturbada e controvertida do autor conduziu-o ao Hos-
pício D. Pedro II, no Rio de Janeiro, onde fora diagnosticado 
com uma “exaltação mental”, uma doença incurável chamada de 
“monomania” (no caso de Qorpo-Santo, tal monomania seria o 
exercício compulsivo e desorientado da escrita). Há indícios de 
que essa perturbação mental tenha se desenvolvido no autor bem 
cedo, encerrando-lhe a carreira de professor, afastando-o da fa-
mília, dos filhos e da esposa e isolando-o da sociedade.

Dentre as tantas atitudes que fizeram de Qorpo-Santo um in-
compreendido pela sociedade da época, tem-se o ideário de uma 
radical reforma ortográfica na Língua Portuguesa, que visava 
tornar mais “fonética” a nossa língua materna, eliminando le-
tras que ele considerava “inúteis”, como o ph de pharmacia (na 
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grafia da época), o y, o w, o c cedilhado e assim por diante. Daí 
a estranha grafia de seu nome, Qorpo-Santo, e de sua obra, or-
ganizada na Ensiqlopédia, uma espécie de compêndio com todas 
as suas produções literárias, poemas, pensamentos, reflexões so-
bre política, ética, moral – tudo distribuído aleatoriamente, sem 
quaisquer critérios seletivos, em nove volumes, à exceção de um 
deles, dedicado exclusivamente às peças teatrais do autor.

A despreocupação em hierarquizar e/ou organizar de forma sis-
temática os temas e gêneros de suas produções contribuíram para 
que os contemporâneos de Qorpo-Santo estranhassem ainda mais 
o que muitos autores, talvez precipitadamente, consideraram como 
“ousadia moderna”, conforme nos atesta o crítico Eudinyr Fraga:

[...] Dessa aparente anarquia, a tirar o fôlego do 
leitor desprevenido, resulta uma vastíssima e fragmen-
tária visão de mundo, cujo aspecto confessional esta-
beleceria a unidade. A aparente falta de critério da se-
leção deve ter causado espécie (a palavra arrepios seria 
mais apropriada...) aos olhos dos seus contemporâneos 
(poucos, certamente), e, num dos exemplares encon-
trados na biblioteca de uma senhora – Joaquina de As-
sis –, esta não hesitou em escrever de próprio punho, 
na capa: “Alucinações”. O que não deixa de ser o juízo 
crítico da época e dos anos subseqüentes. 

Para a sensibilidade moderna, entretanto, o que jus-
tamente impressiona – favoravelmente – é essa despre-
ocupação de hierarquizar quaisquer temáticas. Para o 
artista contemporâneo deixou de haver temas nobres e 
irrelevantes já que as propostas estão tão intimamente 
associadas à forma de propô-las que se torna impossí-
vel privilegiar uma em detrimento de outra. O que se 
obtém, então, na leitura da Ensiqlopédia, é um retrato 
do ser humano, caótico, sem dúvida, como caótica é a 
nossa existência. Pelo que o drama, as imprecações, os 
gritos de angústia e desespero se mesclam, de forma 
perturbadora, como observações prosaicas que des-
mistificam o próprio drama, encarado, em imprevisível 
mudança de chave, com um humor ferino e cáustico, 
sarcástico mesmo (FRAGA, 2001, p. 8-9).
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Alfredo Bosi, em sua História concisa da literatura brasilei-
ra, lembra-nos, contudo, de que a “loucura” e o “nonsense” de 
Qorpo-Santo devem ser historicizados “à luz do contexto fami-
liar do século XIX e, mais largamente, à luz dos conflitos entre o 
capricho individual e a conduta instruída; conflito de que a farsa 
é expressão e válvula de escape” (BOSI, 1996, p. 245).

Independentemente do dado biográfico e da perseguição que 
sofreu por parte de seus coetâneos ao longo dos anos em que teve 
uma produção intelectual intensa, Qorpo-Santo estava à frente 
de seu tempo no que tange à produção teatral brasileira e isso é 
inquestionável porque a nossa visão e os nossos preceitos partem 
de uma leitura de mundo seduzida pelos novos padrões do com-
portamento do século XXI. Do seu arsenal de dezessete peças – 
todas escritas em um único ano (1866) –, a sensação de urgência, 
a escrita atormentada e despreocupada com soluções estéticas 
fixas e a falta de linearidade temporal em suas comédias parecem 
ser inerentes à escrita dramatúrgica desse autor gaúcho. Se não 
bastasse, é comum, em suas peças, o uso recorrente do fluxo de 
consciência nas falas de suas personagens, bem como os diálogos 
curtos, truncados e, muitas vezes, sem sentido – algo nada co-
mum se compararmos as suas comédias com a de seus coetâneos. 
Aliás, vale salientar, aqui, que as comédias de Qorpo-Santo so-
freram a recusa por parte de muitos estudiosos por ser ele gaúcho 
e estar longe dos grandes centros urbanos de produção intelectual 
do país (leia-se Rio de Janeiro e São Paulo) e, mais ainda, pela 
falta de ordem no desenvolvimento dos seus textos, assim como 
pela inexistência de personagens de profundidade interior ou dra-
mas psicológicos exacerbados.

Tudo isso, hoje, é considerado pela crítica como “inovador”. 
E tais “inovações”, ainda que não reconhecidas de imediato, ti-
veram, um século depois, a oportunidade de serem comprovadas 
nos palcos (a primeira montagem de uma comédia qorpo-santen-
se foi da peça As relações naturais, em agosto de 1966, em Porto 
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Alegre) e também de serem analisadas criticamente, com olhos 
já treinados pela dramaturgia moderna:

Suas comédias, lidas tanto tempo depois de escritas, 
beneficiaram-se de uma perspectiva moderna: o olho 
crítico, já treinado em Pirandello, em Jarry, em Iones-
co, vê nonsense e absurdo como fenômenos ideoló-
gicos e estéticos válidos em si, além de testemunhos 
de resistência à lógica da dominação burguesa. E o 
aspecto descosido daquelas comédias, o efeito de de-
lírio que às vezes produzem, a força do instinto que 
nelas urge, enfim, o desmantelo do quadro familiar 
decoroso do Segundo Império que nelas vê, tudo se 
presta a uma leitura radical no sentido de atribuir a 
Qorpo-Santo uma ideologia, ou melhor, uma contra
-ideologia, corrosiva, se não subversiva dos valores 
correntes no teatro brasileiro do tempo. O dado bio-
gráfico tem também seu poder de ressonância: a mar-
ginalização do homem interdito na provinciana Porto 
Alegre do fim do século XIX empresta-lhe uma aura 
extremamente simpática em tempos de contracultura. 
(BOSI, 1996, p. 244-245).

A comicidade por vezes farsesca da obra dramática de Qorpo-
Santo chamou a atenção de críticos e estudiosos exatamente por 
certa distância que as suas peças mantiveram do que era norma 
na segunda metade do século XIX e, principalmente, pelo caráter 
inusitado e bastante irônico com que o autor conduzia os seus 
textos e atacava a moral oitocentista. Na época em que escre-
veu as suas comédias, aliás, o teatro brasileiro oscilava entre os 
melodramas românticos e a comédia de costumes, iniciada por 
Martins Pena (1815-1848) e continuada por Joaquim Manuel de 
Macedo (1820-1882), França Júnior (1938-1890) e Artur Aze-
vedo (1855-1908). Dessa forma, a carpintaria teatral do criador 
da Ensiqlopédia não deixa de usufruir de boa parte do arsenal 
cômico herdado de Martins Pena e de outros comediógrafos da 
comédia de costumes, como as personagens caricaturais, os qui-
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proquós, os esconderijos, enfim, elementos que perduraram no 
século XX nos palcos nacionais, e ainda que com o estabeleci-
mento de novos costumes, novos padrões de comportamento e de 
moral permaneceram atraindo o público.

Entretanto, mesmo fazendo uso dessa comicidade já conheci-
da do público brasileiro, Qorpo-Santo acrescentou a suas peças 
o peso de sua imaginação fértil e, para os padrões da socieda-
de brasileira de meados do século XIX, “malcomportada”. As-
sim sendo, é recorrente em sua dramaturgia o uso de recursos 
do “baixo cômico” em contrapartida com os da alta comédia, 
que era mais comedida, cheia de jogos de palavras e ironia fina. 
Se isso fora proposital ou não, não se sabe ao certo. Suas peças 
são recheadas de situações farsescas, com ênfase no grotesco: 
pancadarias, gestos obscenos, alguns palavrões, insinuações ma-
liciosas e por vezes sexuais, baixezas e vulgaridades, escatolo-
gias e atos fisiológicos compõem a obsessão e a perturbação que 
dariam ao seu teatro o caráter de “transgressor” e “desobediente” 
às regras e aos padrões sociais vigentes até então: “Qorpo-Santo 
vivendo, é claro, em ambiente bem mais provinciano do que o 
Rio de Janeiro, [...], se angustiava por ter de exibir uma máscara 
de respeitabilidade, de decoro, que não lhe permitia dar vazão a 
uma ‘ingrata e nojenta imaginação’ [...]” (FRAGA, 2001, p. 14).

Bem mais tarde, a “loucura” qorpo-santense seria relacio-
nada à realidade caótica e vertiginosa que já não mais causaria 
tanta estranheza:

 
Como na comédia antiga, a linguagem cá e lá desabu-
sada faz contraponto necessário com as notações tra-
dicionalistas. Mas em Qorpo-Santo, a série veloz das 
falas e o truncado das cenas deixam conviver mais in-
tensamente os opostos do Id e da censura; misturam-
se o cômico e a sublimação retórica num andamento 
estranho que beira a vertigem e o caos. E essa não é a 
menor das razões por que estamos hoje mais abertos 
à voz de Qorpo-Santo do que os seus contemporâneos 
(BOSI, 1996, p. 245).
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Tudo isso sob o olhar de leitores que, lembremos, não estão 
situados no tempo histórico e social que contextualiza a obra do 
autor gaúcho bem como a sua personalidade e as suas vivências.

II – Uma comédia e muitos “qorpos” em um único 
Qorpo: notas sobre os elementos geradores do riso 
na peça Um assovio (1866)

Se para o filósofo Henri Bergson “não há comicidade fora do 
que é propriamente humano” (BERGSON, 1980, p.12), em Qor-
po-Santo a comicidade extrapola todos os limites do conhecido 
“bom senso” e, de tão humana, invade a alma para, justamente, 
mostrar as fraquezas do homem.

Com uma escrita camaleônica, o cotidiano entra, na obra 
qorpo-santense, de modo incômodo, visto que o autor sugeria 
para os palcos exatamente a encenação pura da excentricidade 
do comportamento humano, que, hoje, pode ser observada como 
mola propulsora de um questionamento acerca da realidade – 
questionamento esse, aliás, que parece perpassar, ainda que in-
conscientemente, toda a sua obra dramática, pois ele “na maior 
parte das vezes, trabalha com dados absolutamente banais – coi-
sas, objetos, situações –, mas trata-os de tal forma que perturba 
a ordem porventura existente no universo, desintegrando-o e nos 
fazendo estranhar e recusar esse real” (FRAGA, 1988, p. 92). 

As sofisticações linguísticas e literárias nunca fizeram parte 
das pretensões de Qorpo-Santo. Ele mesmo reconhecia suas co-
médias como sendo “principiantes”. Sobre as referências que ele 
faz acerca de si mesmo em algumas de suas peças, o estudioso 
Friedrich Frosh comenta a possibilidade de uma espécie de con-
fessionalismo somada à sua diagnosticada insanidade mental:
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O que encontramos na obra teatral de Qorpo-Santo, 
espírito dilacerado entre inconfessáveis desejos do 
instinto, tidos como baixos, e ideais intelectualizados, 
impossíveis de serem realizados plenamente, é o eixo 
de um insistente impulso grafómano, em cujo esteio 
funciona o confessionalismo. Este último aproxima-
ria as suas peças das autoanálises retrospectivas de 
Santo Agostinho ou Jean-Jacques Rousseau – se não 
existisse no teatro do gaúcho um clima de anárquico 
humor demolidor –, pois a dimensão mais atraente 
nelas é o burlesco, satirizando costumes da vida pri-
vada e da convivência social, expresso numa confusa 
paródia de estilos literários e extraliterários (FROSH, 
2010, p. 59-60).
 

Friedrich Frosh, em seu estudo intitulado Qorpo-Santo: a ca-
nonização de um certo Campos Leão ou inadaptação X inércia 
(2010), critica veementemente a postura de muitos críticos, estu-
diosos, professores e estudantes mestres e doutores em literatura 
que veem ou, ainda, “exaltam” a produção dramática qorpo-san-
tense, fazendo do autor um “mestre inspirado”, quando, em ver-
dade, se deve, na visão de Frosh, sempre ponderar, sem os típicos 
exageros que cercaram a sua fortuna crítica ao longo dos tempos 
de redescoberta de suas comédias:

Quem escolhe Qorpo-Santo e o seu teatro como ob-
jeto de estudo faz isso devido a afinidades pessoais, 
atraído pela estranheza e pelo mistério, pois toda 
loucura contém uma porção de pulsões enigmáticas 
e perigosas. Pode tal predileção conter também uma 
atitude de justiceiro póstumo, a de reabilitar um au-
tor indevidamente desprezado e maltratado (FROSH, 
2010, p. 60). 

O crítico é pontual ao expressar a sua indignação para com aque-
les que tratam Qorpo-Santo como um gênio e afirma que a “tentação 
transgressora que reside na estilização de um Qorpo-Santo crítico 
implacável de sua sociedade (e de toda sociedade injusta) levou a 
várias interpretações errôneas” (FROSH, 2010, p. 65). 
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Ainda para Frosh, comparar Qorpo-Santo aos cânones da li-
teratura, com textos considerados pelo estudioso como “estetica-
mente convincentes” (2010, p. 66), é uma falha. Segundo o crítico, 
muito da violência da obra qorpo-santense se deve ao fato de o 
autor não conseguir provar aos seus concidadãos a sua própria sa-
nidade mental: “[...] apesar de numerosas furtivas pérolas de uma 
rara beleza estética e de uma fineza graciosa de espírito, na íntegra, 
o teatro de Qorpo-Santo não passa disto: um mistério trivial, banal 
e, afinal de contas, entediante” (2010, p. 66-67). E o crítico vai 
ainda mais longe ao afirmar que a obra “nunca vai conquistar os 
palcos nacionais” (p. 68).

A opinião de Lúcia Carvalho Melo é similar à de Friedrich Frosh: 

A autenticidade e valor do teatro de Qorpo-Santo 
consistem em ele apresentar uma visão toda sua do 
mundo, deformada pela crueldade, pela distorção, 
pela desconexão, destruindo a personalidade dos per-
sonagens que se apresentam fracionados na ação e 
nas palavras (apud CRISTALDO, 2006).

Para além das críticas e dos apontamentos que exaltam a “des-
conexão” de Qorpo-Santo e de suas personagens com o mundo 
dito “real”, assumimos, no presente artigo, a ideia de que, cons-
ciente ou inconscientemente (pendemos para este último modo), 
a sua comediografia possui elementos geradores do riso e de co-
micidade e que demonstram exatamente essa personalidade dú-
bia, dividida, desmantelada – tudo sob a máscara do ser humano 
que se mostra fraquejado e excêntrico diante de uma sociedade 
que, de uma forma ou de outra – mesmo que fosse para levá-lo à 
loucura – o reprimiu.

Dessa forma, pouco nos importa, aqui, a (im)possibilidade de 
montagem das comédias desse extravagante teatrólogo do nos-
so Oitocentos, pois concordamos com a estudiosa da obra qor-
po-santense, Maria Valquíria Alves Marques, que afirmou, em 
estudo sobre o autor, que as suas peças “[...] são antes para se-
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rem lidas, o que não invalida a sua possibilidade de montagem” 
(MARQUES, 1993, p. 15), ou seja: a obra qorpo-santense é “ma-
terial vivo”, dramático, teatral, pois o autor, inquestionavelmen-
te, nos ofereceu isso. Não é nossa intenção discutir aqui a (im)
possibilidade de levar a sua obra aos palcos.

Vale observar que, no presente estudo, tal qual Friedrich 
Frosh, entendemos que a maior motivação do teatro qorpo-san-
tense – ainda que considerada uma motivação “estritamente pes-
soal” – é a luta pela liberdade: “o grande alvo desse teatro, per-
seguido furiosamente, é a Lei – uma instituição pela qual Qorpo 
Santo se sente prejudicado gravemente” (FROSH, 2010, p. 66).

Mais da metade dos acontecimentos que permeiam a obra te-
atral do gaúcho atacam exatamente essa “Lei” – inimiga por na-
tureza de Qorpo-Santo –, e que, nas mãos dos “heróis cômicos” 
de suas personagens ganham contornos que beiram o vulgar, o 
nonsense ou, ainda, o que ficou conhecido por “baixo cômico”.

A premissa amplamente divulgada na Arte poética aristotélica 
de que a comédia é a representação dos “homens baixos” e, por-
tanto, um gênero desprovido da “grandeza” que o filósofo grego 
observava na tragédia – ainda que controversa e bastante polê-
mica – ganha contornos aceitáveis se levarmos em consideração, 
principalmente, a questão das personagens e das diferenças entre 
o herói trágico e o herói cômico. Isso é bastante notável na peça 
qorpo-santense intitulada Um assovio (1866), que analisaremos 
a seguir.

Martin Esslin, no seu livro Uma anatomia do drama (1987), 
discorre sobre essa questão das diferenças entre o herói trágico e 
o herói cômico:

[...] os personagens das tragédias são obviamente 
deuses ou heróis, e olhados de baixo para cima; os do 
drama realista - e o termo inclui todas as formas de 
comédia – são vistos no nível da plateia e, finalmen-
te na farsa, eles são definitivamente olhados de cima 
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para baixo pelo espectador. [...] A experiência de se 
compartilhar do destino de um outro ser humano com 
profunda compaixão, de se adquirir uma visão pro-
funda e percuciente da natureza humana e dos per-
calços do homem neste mundo, produz uma emoção 
semelhante ao sentimento religioso; e quando tal sen-
timento é tocado por alguma coisa que é estranha e 
maior que nossas experiências cotidianas, adquirindo 
percepção maior dos desígnios do destino, produz-se 
o efeito sublime e catártico da tragédia.

A comédia, por outro lado, permanece ao nível 
do cotidiano. Ela não nos faz compreender melhor 
as crises extremas da vida humana e as mais exalta-
das emoções a elas ligadas, mas, mesmo assim, per-
mite que tenhamos visão mais clara dos costumes e 
hábitos da sociedade, das pequenas fraquezas e ex-
centricidades do comportamento humano (ESSLIN, 
1987, p. 81).

Partindo dessa ideia, consideramos que a comédia Um assovio 
(peça de 1866), escolhida para análise no presente estudo, é o tipo 
de texto dramático que, de forma jocosa, nonsense e, muitas vezes, 
absurda, permite exatamente essa visão de muitas das “fraquezas” 
a que o estudioso Martin Esslin se refere – fraquezas essas que são, 
ao mesmo tempo, geradoras do riso, da comicidade.

Um assovio (1966) é dividida em três atos e um quadro. A 
história passa-se, segundo rubrica de Qorpo-Santo, em Paris e 
gira em torno de um ambiente permissivo, cheio de liberdades e 
camaradagem nas relações sociais existentes entre o empregado 
Gabriel Galdino e seu patrão, Fernando Noronha.

Sem qualquer noção de polidez, Gabriel é um criado indolente, 
glutão e devasso, que a todo instante na peça se mostra como um 
bufão, ridicularizando a sua própria esposa, tratando a criada com li-
cenciosidade e dirigindo-se ao patrão com uma liberdade tosca e vil, 
quando não o extorquindo com as mais mirabolantes peripécias por 
saber de segredos íntimos de Fernando, como ele mesmo assume, 
em um aparte: “– Por isso é que muitas vezes chupo-lhe o dinheiro, e 
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faço de amo! Tem segredos, que eu sei; e que ele não quer que sejam 
revelados!” (QORPO-SANTO, 2001, p. 256).

A comédia se configura a partir de fatos bem simples do coti-
diano, apresentando elementos grotescos e uma comicidade que 
beira o ridículo. O tom inusitado da peça acaba por aproximá-la 
do surrealismo, embora ela apresente também algumas nuanças 
do absurdo – características bastante comuns às obras dramáticas 
do autor da Ensiqlopédia e recorrentes na fortuna crítica destina-
da ao estudo de sua dramaturgia8.

O tom de intimidade e de liberalidade da relação estabelecida 
entre Fernando Noronha e Gabriel Galdino, ainda no primeiro 
ato da peça, ganha contornos extremos, beirando mesmo a vul-
garidade e a absurdidade: Galdino está grávido de seis meses (!) 
e, sem qualquer pudor ou bom senso, conforme nos atestam as 
rubricas de Qorpo-Santo, o patrão “bate na bunda” do emprega-
do, que protesta com insolência:

FERNANDO – Então, Galdino! Encheste o teu pan-
dulho deste (bate-lhe na bunda, que é também for-
midável, e na barriga) esta extremidade até esta...!

GABRIEL – Ai! Ai! Seu diabo! Não sabes que ainda 
não botei as páreas, do que pari por aqui! (Apalpa a 
bunda.) 
(QORPO-SANTO, 2001, p. 256)

Se não bastassem os atrevimentos nas relações patrão-empre-
gado, a agressividade e os embates físicos a que essas persona-
gens se submetem são estapafúrdios, como nos comprova o di-
álogo, ainda do primeiro ato, em que Fernando Noronha ordena 
que Galdino vá buscar-lhe uma xícara de café:

8. As influências do Surrealismo e do Teatro do Absurdo na obra qorpo-san-
tense são bastante controversas. A respeito desse assunto. Cf. o estudo de Eu-
dinyr Fraga, editado pela Perspectiva e intitulado Qorpo-Santo: surrealismo 
ou absurdo? (1988).
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FERNANDO – [...] Vai me buscar uma xícara, anda!

GABRIEL – Oh! Pois não! (Pulando e dando voltas.) O 
meu amo sabe dançar a chula? (Olha para os calcanha-
res.) E ainda me faltam as esporas; senão, havia eu de 
fazer o papel mais interessante que se tem visto1 Nem 
o Juca Fumaça era capaz de me ganhar em levianeza e 
linda graça! (Continua a dançar a chula.)

FERNANDO – Este diabo (à parte para um lado) não 
me vai buscar café! Então? Vais ou não vais!?

GABRIEL – Ah! Quer café! Já vou! (Dá mais duas ou 
três voltas e entra por uma porta, pela qual torna a vir 
logo depois.)

FERNANDO – Que tal estará o café deste judeu?

GABRIEL – Eis aqui! Está melhor que o chocolate da 
velha Teresa lá do Caminho Novo, em que não há senão 
velhas tabaqueiras ou espirradeiras, que na frase dos ra-
pazes são tudo a mesma coisa!

FERNANDO (pegando a xícara e levando-a aos lábios) 
– Fum!... Fede a rato podre! E tem gosto de macaco são! 
Que porcaria! Pega, pega! (Atira-lhe com o café à cara.)

GABRIEL (limpando-se todo) – Não precisava fazer-
me beber pelos olhos! Já estava farto de derramá-lo pela 
cara. Agora arrumo a xícara.

FERNANDO – Quem sabe se o fédito e o gosto pro-
veem da xícara!? Pode ser! Para não tornar a ter des-
tes prazeres... (atirando), quebrarei as pernas deste 
pançudo! (Atira xícara e pires às pernas do criado.)

GABRIEL – Ó diabo! Quase me quebras as pernas! Mas 
ficou sem o casal da xícara! O que me vale (à parte) é 
que, por eu há muito já o conhecer, mandei o ano pas-
sado forrá-las de aço no ferreiro das encomendas, que 
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mora lá por trás das vendas, na Rua das Contendas! 
(QORPO-SANTO, 2001, p. 257).

A liberdade com que a linguagem é trabalhada em Qorpo-
Santo é bastante autêntica na comédia Um assovio e fica ainda 
mais evidente nas conversas travadas entre suas personagens – 
o que nos leva a uma importante observação feita por Eudynir 
Fraga: não se pode exigir uma análise meticulosa, filosófica ou 
psicanalítica das cinco personagens que compõem a peça porque 
nelas o nonsense prevalece:

É preciso cuidado [...] para não cairmos na armadilha da 
seriedade e do pedantismo, procurando profundidades 
metafísicas e esdrúxulas paronomásias no que é, muitas 
vezes, apenas nonsense, ligado a uma tradição de comé-
dia e costumes brasileiros. [...] Um assovio é exemplar 
sob esse prisma. Suas cinco personagens forjam inin-
terruptamente frases, brincam com as palavras e com os 
gestos. Quando Fernando Noronha, tirando um pedaço 
do nariz, reclama que seu glutão criado até já o comeu, 
não devemos cair no exagero de procurar uma explicação 
psicanalítica para o ato: vejam como suas personagens se 
despedaçam! [...]
É nonsense, sem dúvida, nonsense popular, às vezes 
vulgar, sem a sofisticação daquele de um Lewis Carrol, 
por exemplo. E quando nos referimos à popular e vulgar, 
não se veja nessa adjetivação uma vontade de diminuir o 
dramaturgo. Ao contrário, parece-nos extraordinária essa 
capacidade de Qorpo-Santo de, com um ouvido bastante 
fino, recriar brincadeiras tão ao gosto brasileiro. E, sobre-
tudo, numa época em que o teatro era sempre visto com 
letra maiúscula, ele não hesita em ser autêntico. O que 
demonstra mais uma vez a sua personalidade dividida 
(FRAGA, 1988, p. 104).

Ao longo do enredo dramático de Um assovio, o amo Fernan-
do Noronha, ao descobrir que o seu criado tinha filha e esposa, 
encanta-se pela primeira e consegue, com a permissão de Gabriel 
Galdino, casar-se com ela, o que possibilita a alteração social do 
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servo. Dessa maneira, ao deixar a posição de criado, Gabriel en-
graça-se com a criada Ludovica, conduzindo a peça a uma toada 
mais grave, porém, não menos ridícula e cômica.

A inveja que Fernando sente pelo fato de seu amo ter con-
seguido uma mulher para casar-se é muito forte, o que já abala 
a convivência entre o criado e o patrão. No decorrer da peça, o 
patrão não resiste e pede a mão da filha de Galdino, a Esméria, 
em casamento, num diálogo patético e muito engraçado em que 
os tons da relação entre o patrão e o servo começam a mudar:

FERNANDO – Onde diabo, em que casa tinhas tu 
metido a mulher e este anjo de bondade!? Tão escon-
didos ou bem guardados, que eu nunca pude saber 
que existiam!?

GABRIEL – Não me convinha, porque sei o quanto 
o senhor é amigo de alheias mulheres! E, se a minha 
Esméria é um anjo de bondade, a minha Ludovina é 
uma santa de maldade!

FERNANDO (muito zangado) – Todos têm mulher. 
(Puxando os cabelos) Isto é o diabo! É o diabo! E é o 
diabo! Onde irei eu buscar, achar uma que me agrade! 
(De repente para Gabriel Galdino): Amigo, dás-me a 
tua filha em casamento!? (Pondo-lhe a mão no peito.) 
Se me dás a mim, hoje mesmo, meu caro, ela será 
minha mulher!

GABRIEL – A Esméria é um anjo de bondade; só se o 
senhor se sujeitar a todos os preceitos que ela lhe impu-
ser! [...] (QORPO-SANTO, 2001, p. 260)

Nesse mundo conturbado de Qorpo-Santo, onde tudo é real-
mente possível, surge, ainda, um “entreato” com uma cena que 
foge completamente ao andamento inicial da peça: músicos e a 
expectativa de se ouvir uma música harmoniosa e melodiosa re-
forçam a não concretização do convencional, o nonsense e, mais 
ainda, a comicidade existente exatamente nessa imagem arbitrária, 
sem quaisquer compromissos com a realidade. Ao fim e ao cabo, 
adentram no palco, segundo uma rubrica, todas as personagens, 



82

que cantam, dançam e comemoram a vida tocando, cada qual com 
um instrumento: violas, tambores, flautas, rabecas e violões – to-
dos mascarados. Como verdadeiros fanfarrões, as personagens da 
obra entoam um canto estranho, cujos versos são tão absurdos e 
sem sentido diante dos acontecimentos anteriores, que chocam o 
leitor acostumado com certa linearidade nas obras dramáticas.  

Ivo Bender, no livro Comédia e riso (1996), aponta alguns 
dos elementos fundamentais da comédia que, segundo o estudio-
so, são propiciadores do riso: a obscenidade e o linguajar de bai-
xo calão, a escatologia, o transformismo e/ou o uso de máscaras, 
o nonsense, o absurdo, a presença de personagens rebaixadas por 
defeitos e falhas exageradas, como bufões, fanfarrões etc.:

[...] Se o herói trágico é a representação de homens 
melhores do que a comédia, o herói cômico retrata os 
homens piores. Essa inferioridade deve ser entendida, 
porém, como o resultado do herói apresentar falhas 
ou vícios risíveis.
Assim sendo, temos que ambos os heróis, tanto o trá-
gico quanto o cômico, são portadores de falhas. O pri-
meiro, porém, é por ela conduzido ao aniquilamento, 
de modo geral.
[...]
A falha da personagem cômica levará, normalmente, 
uma vez finda a ação, à felicidade pessoal do sujeito 
ou à sua punição e à consequente alegria dos que o 
cercam. Da exposição da falha jocosa, passando pelas 
peripécias até atingir o clímax e a acomodação final, o 
trajeto a ser percorrido pode mesmo implicar o sane-
amento do defeito, a resignação a ele ou, como vimos 
acima, a submissão do sujeito a castigos que visem a 
sua correção. Porém, o aniquilamento da personagem 
portadora do vício ou do defeito não se faz presente. 
(BENDER, 1996, p. 23-24)

No caso da comédia aqui proposta para análise, todos esses 
elementos podem ser encontrados e, para corroborar os dizeres 
do estudioso Ivo Bender, nenhuma das personagens sofre “ani-
quilamento”, pelo contrário, a comédia é tão fora dos padrões 



83

que ficamos sem saber ao certo qual o derradeiro final que levam 
as personagens. As referências à sexualidade, o automatismo 
verbal, a produção de imagens oníricas, a descaracterização das 
personagens e o linguajar livre de preocupações comunicantes 
– “Há, na quase totalidade dos seus textos, o uso sistemático 
do fluxo da consciência que, partindo da personagem, adquire, 
sutilmente, feição confessional do próprio dramaturgo” (FA-
RIA, 2006, p. 280) – são elementos que se caracterizam, na 
obra em questão, como mecanismos propiciadores do riso e, 
portanto, característicos do gênero cômico: “A esse elenco [o 
autor enumera uma série de elementos de ações do discurso que 
são fontes geradoras do riso] podemos somar, ainda, as neces-
sidades e manifestações do corpo, o beber, o comer, o exercício 
indulgente da sexualidade ou a sua recusa, e ainda o vestir-se” 
(BENDER, 1996, p. 41-42).

Na peça, um exemplo de referência à sexualidade, a que 
Bender trata como geradora de comicidade, também pode ser 
notada no diálogo malicioso e irônico travado entre a criada 
Ludovica e Gabriel Galdino:

GABRIEL GALDINO (com palavras muito ternas 
ou açucaradas) – Então, minha queridinha? (Aproxi-
ma-se dela) Nem um beijinho me dás, nem uma bo-
quinha, nem um abracinho, nem ao menos um volver 
de olhos estrelados!

LUDOVICA (sorrindo-se) – Ora, nunca pensei que o 
senhor fosse tão audaz!
 
GABRIEL – Pois é audácia pedir-se aquilo de que se 
tem necessidade!?

LUDOVICA – Vá procurar a sua mulher e com ela 
faça o que quiser!

GABRIEL – E se ela não quiser, o que hei eu de fazer!?

LUDOVICA – Ter paciência e fazer-lhe continência! 

GABRIEL – Então, além de me negar aquilo que me 
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deve dar, ainda hei de ter paciência e fazer-lhe con-
tinência!? [...] (QORPO-SANTO, 2001, p. 263-264)

O ponto máximo dos elementos da comicidade encontrados 
na supracitada comédia fica para o final da obra, cuja rubrica vale 
a pena reproduzir: “Aparecem todos; cantam, dançam mascara-
dos; de violas, tambores, flautas, rabecas e violões [...]” (QOR-
PO-SANTO, 2001, p. 265) – rubrica completamente destoante 
com o resto do enredo dramático, nonsense puro.

Aliás, as máscaras e o clima de confraternização existentes 
no desfecho da comédia Um assovio, para além desse nonsense, 
sugerem, ainda, que o mundo é um baile no qual as verdadeiras 
personalidades encontram-se sempre mascaradas, alteradas pelas 
normatividades sociais e pelos convencionalismos das relações 
humanas – atitudes que se opõem drasticamente ao estado natu-
ral das “relações naturais”, puras e livres das imposições dogmá-
ticas e sociais.

Loucura, atrevimento ou originalidade? Qorpo-Santo, com 
todos os seus percalços de percurso parecia, a todo instante, ter 
certa consciência de que tudo não passava de, nas palavras de um 
dos grandes gênios de nossa dramaturgia, Nelson Rodrigues, de 
“puro, autêntico, válido e incoercível teatro”. 

Se não tinha essa consciência na íntegra, possuía-a parcial-
mente, pois a noção de que produzia, a todo instante, teatro é 
bastante evidente no caráter metateatral que essa peça assume.

Para Vilma Arêas, embora muitas vezes relacionado ao margi-
nal (ARÊAS, 1990, p. 21), o riso – tão largamente analisado por 
teóricos, filósofos, psicanalistas, dentre tantos outros estudiosos 
– é suscitado por meio de muitos recursos textuais e nos conduz 
ao pensamento de que um de seus tantos outros propósitos em 
uma comédia é exatamente o de fazer-nos enxergar o próprio 
discurso teatral. No livro Iniciação à comédia, a autora, além de 
definir o gênero, analisa as mais diversas considerações (que vão 
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desde Aristóteles, Platão e Cícero a Bergson, Bakhtin e Freud) 
acerca da noção de cômico:

Ora, a comédia necessita, justamente, estabelecer 
cortes para a distância crítica; um de seus alvos é o de 
repensar as convenções. Isto não significa uma vol-
ta à naturalidade, mas, ao contrário, daí resulta seu 
caráter altamente convencional. Sua “rigidez” tem a 
função de apontar “aquilo é teatro” e não “a verda-
de”. A impulsão à repetição, o multiplicar simétrico 
dos pares cômicos (contra a individualidade trágica), 
reforçam essa característica de jogo, assim como a 
marionete, ou certa mímica de farsa, estilizam o pró-
prio movimento, mostram como ele é feito (ARÊAS, 
1990, p. 31, grifo da autora).

Em Um assovio, a metateatralidade – vista aqui como “Teatro 
cuja problemática é centrada no teatro que ‘fala’, portanto, de si 
mesmo, se ‘auto-representa’” (PAVIS, 2001, p. 240) – é mais um 
dos tantos recursos que geram o cômico na obra.

Sabendo-se ser a metateatralidade “[...] uma propriedade 
fundamental de toda comunicação teatral” (PAVIS, 2001, p. 
241), vale salientar que não é necessário “– como para o teatro 
dentro do teatro – que esses elementos teatrais formem uma 
peça interna contida na primeira. Basta que a realidade pinta-
da apareça como já teatralizada: será o caso de peças onde a 
metáfora da vida como teatro constitui o tema principal [...]” 
(PAVIS, 2001, p. 240).

Qorpo-Santo parecia saber disso. Tanto que deixa escapar, na 
própria peça, mais precisamente no entreato, a ideia de que tudo 
não passa de teatro. Em rubrica, ele acena: “Neste ato e baru-
lho, deve pouco a pouco ir descendo o pano” (QORPO-SANTO, 
2001, p. 263-264).
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DIGA-ME O QUE VESTES E TE DIREI 
QUEM ÉS: A IMPORTÂNCIA DA ROUPA 
EM DON GIL DE LAS CALZAS VERDES, 

DE TIRSO DE MOLINA9

Karina de Rezende Tavares Fleury10

Das quatrocentas obras dramáticas escritas por Tirso de Mo-
lina (1584-1648), pseudônimo do Padre espanhol Gabriel Téllez, 
oitenta, aproximadamente, chegaram ao nosso conhecimento. 
Tirso, como Lope de Vega, a quem admirava, escreveu Comédias 
de Capa e Espada.

Em suas obras, apropria-se do recurso da mulher disfarçada 
de homem para criar confusão e uma falsa aparência tão a gosto 
de um público que pedia emoção e diversão, ainda que a ação 
fosse inverossímil. Kenji Inamoto, em seu artigo “La mujer ves-
tida de hombre en el teatro de Cervantes” (1994), escreve que

en centenares de comedias del Siglo de Oro, aparece 
la mujer vestida de hombre como uno de los perso-
najes principales y característicos del teatro clásico 
español. Como queda enumerado y calculado en el 
estudio realizado, hace más de medio siglo, por Jaime 
Homero Arjona, de 460 comedias de Lope de Vega, 
113 revelan el uso del disfraz varonil, es decir, casi la 
cuarta parte de su obra. Tirso de Molina, también, lo 
usó en 21 de sus comedias.

9. Texto apresentado no Congreso Internacional Extraordinario de la Aitenso 
(UFES/2012). Disponível em: <http://literatura.ufes.br/sites/literatura.
ufes.br/files/field/file/teatro_barroco_textos_y_contextos.pdf#overlay-
context=publica%25C3%25A7%25C3%25B5es-eletr%25C3%25B-
4nicas>. Acesso em: 02 set. 2013.
10. Doutoranda em Letras - Ufes.
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Othón Arróniz, em La influencia italiana en el nacimiento de 
la comedia española, nos ensina que Lope recuperou da cultura 
do teatro italiano a figura da mulher vestida de homem (1969, p. 
309). No entanto, a mulher desonrada passa, na cultura teatral es-
panhola, a ser a mulher heroína, que busca a organização social.

Lope de Vega parece ter optado por descrever mulheres belas, 
ternas, pacientes, fiéis e bem dotadas, enquanto Tirso as vê mais 
vivas e astutas. Isso não significa dizer que ele tenha tido a inten-
ção moralizadora, nem que tenha saído em defesa da liberação 
feminina diante das convenções da época. Usou, sem exagero, 
a sátira aproveitando-se de tudo o que escutava das mulheres no 
confessionário. Em sua obra dramática, Tirso se destacou por sua 
singular galeria de figuras femininas.

Em Don Gil de las calzas verdes, uma comédia de intriga e 
vilanesca, com três atos, representada em 1615, o enredo amoro-
so começa quando Doña Juana, uma donzela de Valladolid, sen-
tindo-se enganada e abandonada por Don Martín, um cavalheiro 
também de Valladolid, decide vingar-se dele. Então, deixa a casa 
de seus pais, acompanhada de seu fiel criado, Quintana, para ir 
a Madrid. Na didascália da cena I, do Ato I, podemos ler: “Sale 
Doña Juana, de hombre, con calzas y vestido todo verde, y Quin-
tana, su creado”.

Assim, vestida de homem e disposta a viver sob a pele (ou sob 
a roupa) de Don Gil de las calzas verdes, para conseguir o que 
quer (“La mujer / que se venga, así se empeña”, p. 107), Doña 
Juana afirma a Quintana que abandonará a debilidade feminina e 
agirá com astúcia:

DOÑA INÉS – Saqué fuerzas de flaqueza,
                         dejé el temor femenil,
                         dióme alientos el agravio
                         y de la industria adquirí
                         la determinación cuerda; [...] 
                         (Ato I, cena I)
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Don Martín, por sua vez, se fez Don Gil de Albornoz para 
apresentar-se a Doña Inés, donzela de Madrid, enamorada de 
Don Juan. No entanto, Don Pedro, pai de Doña Inés, preferia 
vê-la casada com Don Gil de Albornoz, ideia que não agradava à 
moça, segundo sua réplica abaixo:

DOÑA INÉS – ¿Don Gil?
                         ¿Marido de Villancico?
                         ¡Gil! Jesús, no me le nombres!
                         Ponle un cayado y pellico. 
                         (Ato I, cena V)

Doña Inés estava segura de que não se casaria com o tal Gil, 
uma pessoa sem importância, dono de um cajado e de um traje 
de aldeão (“de un pellico”). Esse, por certo, não era o modelo de 
homem que uma donzela madrilenha havia de querer para mari-
do, ainda que o pai a tivesse orientado para que não reparasse no 
nome, quando o sujeito fosse nobre e, principalmente, rico.

A utilização do texto para apresentar as regras de bem vestir e 
de bons modos na corte, ou ainda como pretexto para ridiculari-
zar aqueles que faziam mal uso da moda habitual foi um recurso 
do qual o trovador Fernão da Silveira se apropriou ao explicar a 
Garcia de Melo de Serpa a forma correta de usar um gibão, como 
nos mostra Eneida Bonfim em seu estudo O traje e a aparência 
nos autos de Gil Vicente (BONFIM, 2008, p. 22). Por isso, ainda, 
destacamos que, em Don Gil de las calzas verdes, “a vestimenta 
permite observar os mecanismos da sociedade cortesã em ação; 
ela é um modo de exibir posição e conquistar prestígio. É tam-
bém um elemento nas representações e nas realidades de um sis-
tema que pode ser acelerado ou freado [ ]” (BONFIM, 2008, p. 
193) pelos interessados, conforme queiram.

É, ainda, no primeiro Ato, na cena VI, que Doña Inés, sua 
prima Doña Clara e Don Juan, vão encontrar-se pela primeira 
vez com Doña Juana disfarçada de Don Gil. Começa, então, na 
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verdade, o plano de Doña Juana para impedir que Don Martín se 
case com Doña Inés. E, assim, enquanto bailam no jardim do Du-
que, Doña Juana se apresenta aos três como Don Gil, deixando 
as moças encantadas (“!Qué airoso y gallardo talle! / ¡Qué buena 
cara!”) e despertando preocupação e ciúme do pretendente rejei-
tado (“!Ay de mí! / ¡Qué presto empiezo a envidialle!”). 

Se prestarmos atenção ao ambiente, veremos que a protago-
nista articula sua intenção amorosa com Don Gil num jardim 
onde as parreiras estão cheias de cachos. Nas cantigas de amigo 
medievais, o fato de a mulher esperar o amado debaixo da copa 
de uma árvore simbolizava sua predisposição para o amor, possi-
bilitava a realização do idílio. Essa imagem da natureza, simbo-
licamente, fértil (no jardim há flores, frutos, fonte de água pura) 
prenuncia o porvir.

Entretanto, a alegria de Doña Inés dura pouco, pois quando 
disse ao pai que estava apaixonada pelo pretendente por ele es-
colhido, percebeu que havia dois diferentes “Dons Giles” (o que 
acabara de conhecer no jardim: na verdade Doña Juana disfarça-
da; e o que seu pai a apresentara: na verdade Don Martín usando 
nome falso). Doña Inés, então, afirma ao pai que preferia a gra-
ciosidade e a aparência do primeiro Don Gil, um anjo de beleza.

DOÑA INÉS – ¿Don Gil tan lleno de barbas?
                      Es el don Gil que yo adoro
                      un gilito de esmeraldas.
                      …

DON PEDRO – ¿Qué señas tiene ése?...
        
DOÑA INÉS – Una cara como un oro,
                      de almíbar unas palabras,
                      y unas calzas todas verdes,
                      que cielos son, y no calzas.
                      …

DON PEDRO – ¿Don Gil de cómo se llama?
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DOÑA INÉS – Don Gil de las calzas verdes
                      le llamo yo, y esto basta. 
                      (Ato I, cena X)

Porém a roupa, “símbolo de identificação e de status social” 
(SANTOS, 2006, p. 38), pode também transformar aquele que 
a veste, simplesmente, num manequim, vazio de personalidade, 
como percebemos nas palavras de Don Martín, que ironiza o ves-
tir de seu rival, Don Gil, sem prestar a devida atenção na varieda-
de de significados que traz o signo de um traje:

DON MARTIN – Calzas verdes
                         me pongo desde mañana,
                         si esta color apetece. 
                         (Ato I, cena X)

O que Don Martín não percebe é que não basta vestir as “cal-
ças verdes”. Para ser “Don Gil de las calzas verdes” seria preciso 
ser “en la voz, presencia y cara” (Ato III, cena VII). A “vesti-
menta externa tem também uma função interna. Se as roupas têm 
um significado, este é, antes de mais nada, pessoal” (HARVEY, 
2001, apud SANTOS, 2006, p. 38). O jogo com a aparência, com 
as roupas, permite que Doña Juana crie, diante da sociedade, a 
ilusão de ser e de parecer, de verdade e de máscara. Vestir-se 
como homem para alcançar seu objetivo não foi uma escolha 
que Doña Juana fez ao acaso (“Saqué fuerzas de flaqueza / dejé 
el temor femenil”). Além disso, o jogo de Doña Juana, agindo 
com duplicidade (apresentando-se ora vestida de homem, ora de 
mulher) para ocultar sua identidade perante os personagens, mas 
com a ciência do espectador, é um recurso para provocar o riso 
da plateia que assistia à peça.

A mulher tirsiana está imbuída de uma missão: a de fazer 
justiça a si mesma, ou seja, a de trazer de volta a sua honra 
perdida. Ela investe, para tanto, em seu maior bem, que é o seu 
próprio corpo: o “primeiro veículo de comunicação e expressão 
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utilizado pelo ser humano para a produção, reflexão e análise 
do conhecimento” (CARDIN, 2008, p. 75). Usado como supor-
te para a emissão de mensagens, o corpo, através da roupa, é o 
principal elemento de produção de sentido.

Os artifícios da aparência usados pela protagonista causam 
efeito: capturam as damas (Clara e Inés); confundem os ho-
mens (Don Juan e, principalmente, Don Martín); destacam a 
ambivalência mulher-macho que Caramanchel percebia em seu 
amo-ama. Vale aqui destacar que Tirso de Molina, ao construir 
a personagem Doña Juana, optou por substituir a usual figura da 
dama de companhia por outros dois personagens masculinos que 
a acompanham: Quintana e Caramanchel. Isso põe em destaque 
a independência da protagonista que não precisa de damas para 
fazer seus contatos amorosos. Ela mesma elabora e põe em práti-
ca seus planos, graças à sua capacidade de disfarçar-se e de jogar 
de forma inteligente com as palavras, semeando a discórdia e a 
confusão até o final da história.

A sequência das ações que ocorrem no terceiro Ato, quando 
aparecem quatro falsos “Giles”, com suas alegres e vistosas capas 
verdes, quando, na verdade, nem mesmo o primeiro (Don Martín) 
é verdadeiro, nos remete ao texto Sobre os espelhos e outros en-
saios, de Umberto Eco. No ensaio “O signo teatral”, o autor nos 
ensina que o signo teatral “é um signo fictício [ ] porque finge não 
ser um signo” (ECO, 1989, p. 39). A prova disso é que os elemen-
tos de uma representação teatral são possíveis: um corpo humano, 
animais, objetos de signos possíveis. Assim, ver um homem cam-
balear no tablado, segurando uma garrafa, seria talvez o suficiente 
para imaginarmos, como espectadores, um bêbado.

Nesse sentido, entendemos que Tirso foi primoroso ao elabo-
rar um mise-en-scène nessa obra. Em Don Gil de las calzas ver-
des, o jogo de espelhos já se apresenta no título. A protagonista é 
Doña Juana, mas é seu nome falso que dá título à peça. Ela espera 
utilizar em seu proveito a imagem especular para mentir para 



95

todos que a cercam, exceto para Quintana. Para alcançar seus 
objetivos, adquire certos comportamentos, gesticula e fala coisas 
com a intenção de dar a entender a seus interlocutores sentimen-
tos, ideias e histórias ocorridas que não correspondiam à realida-
de. Esse recurso da comédia de oferecer duas possibilidades de 
visão do mundo representado (a dos protagonistas atores e a do 
espectador), pode-se dizer que é um metateatro.

Doña Inés  – ¡Qué varonil!
                  mujer! Por más que repara
                  mi amor, dice que es don Gil,
                  en la voz, presencia y cara! 
                  (Ato III, cena VII)

Caramanchel – ¡Jesús! ¿Qué es lo que estoy viendo?
                      Don Gil con basquiña y toca!
                      No os llevo más la mochilla.
                      ¿De día Gil, de noche Gila?
                      ¡Oste, puto! Punto en boca. 
                      (Ato III, cena IX)

Nessa parte da história, em que as cenas e os diálogos se de-
senvolvem com muita rapidez, as complicações inverossímeis 
da narrativa se acentuam e potencializam a comicidade no vo-
cabulário empregado por Caramanchel que está cada vez mais 
desconfiado de que alguma tramoia estava acontecendo debaixo 
de seus olhos.

Se o espectador setecentista se viu enredado pela trama tirsia-
na, e se uma vez mais pensarmos na perspectiva de mise-en-aby-
me, também os personagens que cruzaram o caminho de Doña 
Juana se envolveram numa teia de sedução, no enredo por ela 
criado, nas cenas que ela representou. Isso porque a teatralidade 
compreende tudo o que se apresenta no cenário: “o conjunto de 
signos e sensações que, a partir do texto escrito, se construiu para 
que o que se representa pareça ao espectador verdadeiro e entre 
no jogo da ilusão” (OLIVEIRA, 2011, p. 22). 
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Tirso realiza esse jogo também com a cor verde das calças 
da protagonista. Daniel Roche afirma que, até mais ou menos o 
ano de 1700, as tonalidades escuras, como o preto, o cinza e o 
marrom, predominavam nos trajes,

embora as roupas das mulheres fossem um pouco mais 
coloridas do que as dos homens de qualquer categoria 
social. Vermelhos e amarelos deslumbrantes, violeta 
e púrpura menos saturados, azuis e verdes mais frios, 
todas as tonalidades da arte dos tintureiros só estavam 
presentes em 15% do vestuário das mulheres nobres; 
elas eram mais freqüentemente escolhidas pelas ou-
tras categorias (ROCHE, 2007, p. 136).

Em várias partes do texto, a cor verde das calças de Don Gil 
será citada de forma a nos levar a diferentes interpretações. Mui-
tas são as partes em que a cor verde aparece com significado de 
esperança. Depois do inverno, a terra “a cada primavera [ ] se 
reveste de um novo manto verde que traz de volta a esperança 
e ao mesmo tempo volta a ser nutriz” (CHEVALIER, 2005, p. 
939). Logo no início, vemos Don Martín dizer, na esperança de 
agradar a Doña Inés, que colocaria “las calzas” verdes. É sobre 
isso que falava Doña Inés a seu padre no fragmento em que tenta 
convencê-lo de que seu Don Gil, o das “calzas” verdes, é o ver-
dadeiro, o da alegria, o da juventude, e o de seu pai é o impostor 
e que, justamente por ser falso, “funda su esperanza en mármol 
seco” (Ato II, cena XIII). Doña Clara, por sua vez, que se diz 
galanteada por mais de mil, também não consegue escapar dos 
encantos desse “Don Juan de saias” e confessa seus sentimentos:

DOÑA CLARA – ¿No? Pues sabed que mi casa 
                          Es a la Red de San Luis.
                          Mis galanes más de mil;
                          mas quien en mi gusto alcanza
                          el premio por más gentil,
                          es verde cual mi esperanza,
                          y es en el nombre don gil. 
                          (Ato III, cena V)
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No Ato III, cena II, Tirso dá voz a Caramanchel que, compa-
rando seu amo com a cor do dinheiro, nos traz uma outra, e não 
menos interessante, conotação da cor verde nessa obra:

CARAMANCHEL – Por más que le busco y llamo,
                               nunca quiere mi verde amo
                                que en sus calzas me dé un verde.
                               Aquí le vi no ha dos credos;
                               y aunque estaba en mi presencia,
                               cual dinero de Valencia,
                               se me perdió entre los dedos; [ ] 
                               ( Ato III , cena III)

Cor da esmeralda, pedra preciosa, o verde é o símbolo do po-
der, tanto é que, hoje, no senso comum, chamamos dinheiro de 
“verdinha” (referência ao dólar).

Os estudos da crítica literária nos dão notícia de que o teatro 
de Tirso não superou o de Vega no que se refere ao trabalho des-
te com a linguagem. No entanto, parece ser consenso que Tirso 
aprendeu a pintar, como poucos, a sociedade em que vivia obser-
vando-a profundamente e representando-a em suas comédias de 
intriga e vilanias, como Don Gil de las calzas verdes, o objeto 
deste nosso estudo.

Nessa obra, o autor nos presenteia com Doña Juana: uma 
personagem que tem um corpo que se apresenta andrógino, 
como observa Caramanchel quando fala a respeito da cara, da 
voz e da vestimenta do Don Gil, seu amo: no Ato I, na cena VII: 
“[ ] mi amo hermafrodita [ ]”; no Ato III, na cena IX: “¿De día 
Gil, de noche Gila?”; no Ato III, na cena XII: “(Muy grueso don 
Gil es esto. / El que sirvo habla atiplado [ ])”.

O vestuário foi (e ainda é) instrumento de manipulação e de 
opressão do corpo feminino e, com suas calças, Doña Juana sou-
be tirar proveito da vestimenta. Estrategicamente, e sem perder a 
feminilidade, ela cobriu seu corpo com o traje utilizado pelas va-
lentes e guerreiras Amazonas, como na Grécia Antiga, por volta 
de 400 a.C. O povo ocidental começou a aceitar o uso das calças 
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como peça do guarda-roupa feminino, no final do século XIX, 
por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando algumas mu-
lheres trabalhadoras das indústrias passaram a usar as calças de 
seus maridos. A calça verde que Doña Juana usava quando fingia 
ser Don Gil representava uma espécie de espelho dela, de seus 
segredos e do conhecimento das coisas e do destino que traçou 
para si mesma.
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O RISO EM O INSPETOR GERAL, 
DE NIKOLAI GÓGOL

Luanda Moraes Pimentel11

A peça O inspetor geral, do escritor Nikolai Gógol, foi ence-
nada pela primeira vez em 19 de abril de 1836. A obra começa 
com um prefeito de uma cidade do interior da Rússia sendo in-
formado, por meio de uma carta, que um inspetor geral viria à 
sua cidade com o objetivo de investigar a administração do lugar. 
O prefeito, então, desespera-se e tenta encobrir todos os erros e 
corrupções de sua administração. Ao saber que um desconheci-
do, chamado Khlestakóv, está hospedado em um hotel da cidade, 
o prefeito conclui que este só pode ser o inspetor geral, então lhe 
oferece vários benefícios, como casa, dinheiro e a mão de sua fi-
lha. Khlestakóv, um homem astucioso e viciado em jogo, percebe 
o erro do prefeito e se aproveita da situação, assumindo um cargo 
que pertence a outra pessoa. 

No final da peça, após Khlestakóv sair da cidade antes de 
ser desmascarado, o chefe dos Correios aparece com uma carta, 
na qual Khlestakóv conta todas as aventuras que vivenciou na 
cidade a um amigo de São Petersburgo, rindo de todos que o 
confundiram com um inspetor geral. Os personagens descobrem 
que foram enganados e se desesperam diante da carta e, ainda, 
recebem a notícia de que o verdadeiro inspetor chegou à cidade.

A peça O inspetor geral causou muita polêmica na época 
em que foi escrita, por retratar determinados aspectos da so-
ciedade russa no período do governo do czar Nicolai I. O czar 
esteve presente na primeira encenação da obra e não proibiu a 
apresentação, pois

11. Mestranda em Letras - Ufes.
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[...] Gógol contava com amigos influentes sobre o so-
berano, os quais, astutamente, jogaram com a vaidade 
de Nicolai I, comparando-o a Luís XIV, absolutista e 
culto. O czar seria então o supremo árbitro da ques-
tão, como fora o rei francês no caso de O tartufo, de 
Molière. Ao fim do espetáculo, o soberano teria co-
mentado: ‘Essa é um peça e tanto. Todo mundo rece-
beu o que merecia. Eu, mais do que o resto’. (CAVA-
LIERE, 2009, p.19) 

A representação da peça só fez com que aumentasse ainda 
mais a polêmica em torno dela, os conservadores a consideraram 
uma calúnia e uma propaganda perigosa contra o governo, já os 
liberais viram nela um retrato fiel da realidade russa sob o gover-
no do czar Nicolai I. 

Logo após a estreia da obra O inspetor geral, numa tentativa 
de expressar em palavras o que estava sentido em relação às crí-
ticas que recebera, Gógol escreveu uma pequena peça, intitula-
da À saída depois da representação de uma nova comédia, que 
retrata uma conversa entre espectadores depois da apresentação 
de uma comédia. 

Devido às diversas críticas que recebeu, Gógol tentou mini-
mizar o impacto de sua peça, afirmando que o seu objetivo, ao 
escrevê-la, foi denunciar todas as coisas ruins da sociedade russa 
e a sua preocupação foi causar o riso, sendo este o personagem 
principal de sua obra. 

Observa-se que o autor não suportou as críticas à sua peça, 
por se considerar um leal súdito do czar, e não querer ser consi-
derado um liberal. Segundo Arlete Cavaliere:

O que de fato surpreende em O inspetor geral é que 
Gógol problematiza a sociedade de seu tempo não 
porque a elege como conteúdo ou tema de sua peça, 
mas pela maneira como a apresenta, pelo questiona-
mento irreverente do próprio tratamento da matéria 
artística, isto é, no ‘fazer dramatúrgico’ e na utiliza-
ção transgressora da língua russa. 
(CAVALIERE, 2009, p.25) 
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Como o próprio Gógol afirmou que o riso é o personagem prin-
cipal de sua peça, pretende-se verificar os mecanismos que o autor 
utilizou para suscitá-lo em diversos momentos de sua obra, tor-
nando-a uma das comédias mais importantes da literatura mundial.

Em O inspetor geral, observa-se que, em diversos momen-
tos, o riso é alcançado por meio da comicidade da semelhança. 
Segundo o teórico Vladímir Propp (1992, p. 56), ao se verificar 
que duas pessoas são idênticas fisicamente, conclui-se “[...] in-
conscientemente que elas são idênticas também em seu aspecto 
espiritual, isto é, não possuem diferenças individuais interiores. 
É justamente a descoberta deste defeito que nos leva a rir [...]”. 

Na peça, há os personagens Bóbtchinski e Dóbtchinski, os 
quais são os responsáveis por causar muito riso durante a comé-
dia, devido ao fato de serem atrapalhados e, também, por serem 
parecidos em diversos aspectos, como nos nomes, uma vez que 
se altera apenas a primeira letra; na forma de agir, pois um imita 
as ações do outro; na forma de falar, visto que um repete o que 
o outro diz. 

Na comédia, a comicidade aumenta quando personagens pa-
recidos começam a brigar, a discutir e a se ofender. Nota-se que 
isso ocorre na obra de Gógol, uma vez que Bóbtchinski e Dóbt-
chinski discutem e brigam várias vezes durante a peça, suscitan-
do o riso nos espectadores. 

Observa-se que esses personagens agem de forma tão pare-
cida, que acabam esbarrando um no outro, sendo isso visível na 
cena em que cumprimentam a filha do prefeito pelo noivado com 
o falso inspetor geral:

Bóbtchinski
Tenho a honra de cumprimentá-lo!

Dóbtchinski
Antón Antónovitch! Tenho a honra de cumprimentá
-lo!
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Bóbtchinski 
Por esse feliz acontecimento!

Dóbtchinski
Ana Andréievna!

Bóbtchinski
Ana Andréievna!

Ambos se aproximam ao mesmo tempo e suas testas 
se chocam. (GOGOL, 2009, p.159)

Segundo o teórico Henri Bergson, dois personagens tão pare-
cidos a ponto de se assemelharem a uma repetição causam o riso, 
pois a vida não deveria se repetir, e quando isso ocorre se tem a 
impressão de que é uma coisa mecânica que está impulsionando 
algo vivo: 

[...] Que o leitor analise a impressão obtida diante de 
dois rostos muito parecidos: verá que pensa em dois 
exemplares obtidos de um mesmo molde, ou em duas 
impressões de um carimbo [...], em suma, num pro-
cesso de fabricação industrial. No caso, a verdadeira 
causa do riso é esse desvio da vida na direção da me-
cânica. (BERGSON, 1987, p. 25-26)

Além da comicidade da semelhança, o riso é suscitado na 
peça por meio da comparação do homem com animais. Segundo 
Propp, na comédia é muito comum essa comparação e isso pro-
voca o riso, visto que há um rebaixamento do homem ao nível de 
animal, mas, para essa comparação ser engraçada, o animal pre-
cisa, em seu aspecto exterior, lembrar certos aspectos negativos 
do homem. “[...] Por isso a representação de uma pessoa com as-
pecto de porco, macaco, gralha ou urso indica as qualidades ne-
gativas correspondentes do homem [...]” (PROPP, 1992, p. 66).

Em O inspetor geral, o riso é alcançado por meio dessa com-
paração do homem com animal na cena em que os personagens 
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leem a carta que Khlestakóv escreveu a um amigo de São Pe-
tersburgo, descrevendo tudo o que viveu na cidade e rindo dos 
demais personagens, comparando-os a animais, como se pode 
verificar no seguinte trecho em que iguala o prefeito a um asno:

Chefe dos Correios (Lê)
‘Apresso-me a informar você, meu caro Triapítchkin, 
sobre algumas coisas incríveis que me aconteceram. 
Durante a viagem, [...] eis que de repente, por cau-
sa da minha cara e dos meus trajes petersburgueses, 
toda a cidade me tomou por um governador-general. 
E agora estou hospedado na casa do prefeito, numa 
boa [...]. Todos me emprestam dinheiro ao meu bel
-prazer. Que gente pitoresca! Você iria morrer de rir. 
Sei que você escreve pequenos artigos. Coloque essa 
gente em seus textos. Em primeiro lugar, o prefeito. É 
um asno perfeito...’

Prefeito
Não pode ser! Isso não está escrito.

Chefe dos Correios (mostra a carta) 
Leia então o senhor mesmo.

Prefeito (lê) 
‘Um asno perfeito’. Não pode ser! Foi o senhor mes-
mo que escreveu isso. 
(GÓGOL, 2009, p. 167-168).

O riso também pode ser suscitado por meio do alogismo, que 
é verificado quando um personagem não consegue relacionar 
fatos, causas e consequências e, por conseguinte, fala dispara-
tes, envolve-se em confusões, provocando, assim, o riso.  Em 
O inspetor geral, a falta de lógica é observada, principalmente, 
nos personagens Bóbtchinski e Dóbtchinski, uma vez que são 
confusos, não conseguem articular uma ideia e não sabem contar 
algo de forma objetiva. Essas características dos personagens se 
tornam visíveis no início da peça, quando relatam ao prefeito que 
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conheceram Khlestakóv, o qual acreditam ser o inspetor geral, 
mas o relato deles não possui sentido, porque não são objetivos, 
não sabem distinguir o que é mais importante, como se verifica 
no trecho a seguir:  

Os mesmos personagens; Dóbtchinski e Bóbtchinski 
entram ofegantes.
Bóbtchinski
Um acontecimento extraordinário! [...]

Dóbtchinski
Uma coisa imprevista! Estávamos chegando no ho-
tel... [...]

Prefeito
Pois falem logo, pelo amor de Deus! O que aconte-
ceu? [...]

Bóbtchinski
Espera aí, espera aí; vou contar tudo pela ordem. Nem 
bem eu tive o prazer de sair daqui, logo depois que o 
senhor se dignou a ficar bastante desconcertado com 
o recebimento da carta, bem... então dei um pulo lá... 
por favor, Piótr Ivánovitch, não me interrompa! Sei 
tudo, tudo, tudo, tudinho. - Então, pois bem, dei um 
pulo até a casa de Koróbkin. Como o tal Koróbkin não 
se encontrava em casa, resolvi entrar na casa de Ras-
takóvski, mas como Rastakóvski também não estava, 
passei então pela casa de Ivan Kuzmítch para contar a 
novidade, que o senhor tinha recebido... é isso, saindo 
de lá me encontrei com Piótr Ivánovitch...

Dóbtchinski (interrompendo)
Perto da barraquinha onde se vendem pastéis. (GÓ-
GOL, 2009, p. 55-57)

Nota-se que o relato de Bóbtchinski não possui sentido, já 
que, ao contar que conheceu Khlestakóv, insere na história Ko-
róbkin, Rastakóvski e Ivan Kuzmítch e, ainda, descreve detalhes 
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desnecessários de onde encontrou Dóbtchinski – “perto da bar-
raquinha onde se vendem pastéis”. “[...] Ele junta toda uma ca-
deia de deduções pelas quais se deveria ver com clareza que o 
recém-chegado não é um inspetor. O relato de Bóbtchinski sobre 
a chegada de Khlestakóv é um modelo de desconexão e falta de 
bom senso [...]” (PROPP, 1992, p. 109). 

O cômico é alcançado na peça, também, por meio do malogro 
da vontade, que é verificado quando um personagem – guiado 
por vontades egoístas e mesquinhas – envolve-se em determina-
dos acidentes, os quais funcionam como uma punição, por causa 
de suas ações ruins.

Observa-se que “em alguns casos a pessoa é como se não fos-
se culpada de seus reveses. Mas é apenas o que parece. De fato, 
o revés é provocado justamente por uma falha de previsão [...], 
o que leva ao riso independentemente das intenções” (PROPP, 
1992, p. 95). Nota-se, então, que causas exteriores servem de 
pretexto para que causas interiores se manifestem, pois se um 
personagem não estivesse tão distraído com determinados pensa-
mentos ou ideias, prestaria mais atenção às coisas que acontecem 
à sua volta.

Em O inspetor geral, esse malogro da vontade é verificado 
quando o personagem Bóbtchinski, com o objetivo de ouvir uma 
conversa do prefeito com Khlestakóv, apoia-se com muita força 
em uma porta, fazendo com que esta caia e, por consequência, 
ele caia junto:

Prefeito
[...] Permita-me escrever, em sua presença, duas pala-
vrinhas para que minha mulher se prepare para rece-
ber tão honorável visitante?

Khlestakóv
Mas para quê? Bem, se desejar, a tinta está aqui, mas 
papel, sei lá... Que tal escrever nesta conta mesmo?
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Prefeito
Pois não, vou escrever aqui mesmo. (Enquanto escre-
ve, fala para si mesmo) Então vamos ver como a coisa 
se desenrola depois de uma boa mesa e de uma boa 
garrafa! [...] Só quero saber quem ele é e até que ponto 
devo me preocupar. (Acaba de escrever, entrega a Dó-
btchinski, que se dirige à porta, mas, nesse momento, a 
porta cai sobre o palco e sobre ela cai Bóbtchinski, que 
esteve escutando por detrás. Todos soltam exclama-
ções. Bóbtchinski se levanta.) (GÓGOL, 2009, p. 86).

Nessa cena está clara a ideia de punição merecida, uma vez 
que Bóbtchinski, por estar preocupado em ouvir a conversa, não 
percebe que a porta não aguentaria o seu peso, e acaba caindo, 
ou seja, o personagem é punido por causa da falta de honestidade 
em suas intenções.

O malogro da vontade pode ser suscitado apenas por moti-
vos internos, pois, muitas vezes, um personagem está tão apre-
ensivo em relação a algo, que não se atenta aos seus atos, exe-
cutando-os automaticamente, o que resulta em determinadas 
consequências inesperadas. 

Em O inspetor geral, nota-se esse malogro da vontade cau-
sado apenas por motivos internos na cena em que o prefeito, por 
estar tão preocupado em enganar o inspetor geral, coloca uma 
caixa de papelão em sua cabeça acreditando ser seu chapéu. 
Nessa ação do prefeito, há um automatismo de movimentos, que 
causa o riso pelo fato de existir uma rigidez mecânica ao invés 
de uma flexibilidade viva de uma pessoa. Segundo Bergson, as 
pessoas riem quando a ação de um personagem apresenta um 
aspecto mecânico, porque

[...] a comicidade é aquele aspecto da pessoa pelo 
qual ela parece uma coisa, esse aspecto dos aconte-
cimentos humanos que imita, por sua rigidez de um 
tipo particularíssimo, o mecanismo puro e simples, 
o automatismo, enfim, o movimento sem a vida. Ex-
prime, pois, uma imperfeição individual ou coletiva 
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que exige imediata correção. O riso é essa própria 
correção. O riso é certo gesto social, que ressalta 
e reprime certo desvio especial dos homens e dos 
acontecimentos (BERGSON, 1987, p. 50).

Além do malogro da vontade, é possível provocar o riso por 
meio do artifício da mentira, uma vez que esta pode ser cômica 
desde que seja leve, não tenha consequências trágicas e seja des-
mascarada. Para uma mentira ser engraçada, segundo Gógol, não 
pode ser uma mentira interesseira, deve ser dita de forma tão natu-
ral, espontânea e ingênua a ponto de se assemelhar a uma verdade. 

Na peça em estudo, é cômica a cena em que Khlestakóv fala 
várias mentiras para os demais personagens, com o objetivo de 
passar uma falsa imagem de homem poderoso:

Khlestakóv
A senhora nem queira imaginar. Sirvo, por exemplo, 
melão, mas um melão que custa setecentos rublos. A 
sopa, numa sopeira, e vem de navio direto de Paris. 
A gente levanta a tampa e sente um tal cheiro, impos-
sível de se encontrar igual na natureza. Todos os dias 
vou a bailes. Lá a gente organiza também um bom 
whist: o ministro das Relações Exteriores, o embaixa-
dor francês, o embaixador inglês, o embaixador ale-
mão e eu. A gente joga até não poder mais. E ao subir 
correndo as escadas de minha casa no quarto andar, 
mal consigo dizer à cozinheira: ‘Mávruchka, o meu 
capote...’. Ah, não! Que bobagem! Esqueci que moro 
no primeiro. Só a escada me custou... [...] (O prefeito 
e os outros erguem-se de suas cadeiras, atemoriza-
dos) [...]. (GÓGOL, 2009, p. 104)

Observa-se que Khlestakóv possui dois tipos de ouvintes de 
suas mentiras, um engloba os demais personagens que estão no 
palco, os quais estão sendo enganados e não acham engraçadas 
as mentiras; o outro tipo de ouvintes se refere ao público que 
assiste à peça e para quem as mentiras são engraçadas, principal-
mente por serem tão exageradas que acabam desmascarando o 
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mentiroso. “[...] O impostor, expressando a si próprio, manifesta 
sua natureza, tornando a todos evidente a sua impostura, mas não 
se apercebe disso, assim como [...] os outros também não perce-
bam [...]”  (PROPP, 1992, p. 116).

Pode-se afirmar que, nessa cena das mentiras de Khlestakóv, 
há a presença do metateatro, porque este não ocorre apenas quan-
do o teatro tem a sua temática “[...] centrada no teatro que ‘fala’ 
[...] de si mesmo, se ‘auto-representa’” (PAVIS, 2001, 240), mas, 
também, quando um personagem finge, engana ou mente, pois, 
como afirma Patrice Pavis:

Não é necessário – como para o teatro dentro do tea-
tro – que esses elementos teatrais formem uma peça 
interna contida na primeira. Basta que a realidade 
pintada apareça como já teatralizada: será o caso de 
peças onde a metáfora da vida como teatro constitui o 
tema principal [...]. Assim definido, o metateatro tor-
na-se uma forma de antiteatro onde a fronteira entre a 
obra e a vida se esfuma. (PAVIS, 2001, p. 240)

Nota-se que Khlestakóv, no momento em que fala as suas 
mentiras, dramatiza com tanto entusiasmo, que acaba esquecen-
do que são mentiras, incorporando-as como se fossem verdades, 
e o público assiste à sua encenação sendo representada dentro de 
outra encenação, existindo, dessa forma, o metateatro.

Outro recurso de comicidade é verificado quando um per-
sonagem tem o objetivo de enganar alguém, ou seja, “de fazer 
alguém de bobo”. Essa ação de enganar alguém é denominada 
odurátchivanie. Observa-se que 

[...] o procedimento do odurátchivanie pode consti-
tuir a base de comédias em muitos atos e de narrativas 
mais ou menos longas. A vítima de odurátchivanie 
pode tornar-se tal por sua própria culpa. O antago-
nista vale-se de algum defeito ou descuido da perso-
nagem para desmascará-la para o escárnio geral [...]. 
(PROPP, 1992, p. 99-100).
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A obra O inspetor geral tem todo o seu enredo construído 
sobre o procedimento do odurátchivanie, uma vez que no cerne 
da peça há um impostor que engana toda uma cidade, principal-
mente o prefeito. Verifica-se, no entanto, que, no caso específico 
dessa comédia, o impostor não precisou fazer um grande esforço 
para ludibriar os demais personagens, pois foi o próprio prefeito 
que o colocou em uma situação – de inspetor geral – que ele 
soube aproveitar muito bem, ou seja, o prefeito foi o culpado por 
ter sido feito de bobo, como ele mesmo admite no final da peça: 

Prefeito (num repente de cólera)
 [...] Vejam só! Vejam todos! Todos os cristãos! Ve-
jam como o prefeito passou por idiota! Foi feito de 
bobo, de bobo, velho idiota! (Ameaça a si com o 
próprio punho)
Ah! Seu narigudo! Tomou aquele nadinha, aquele 
trapo, por uma personalidade importante! Agora lá 
vai ele pelos caminhos fazendo alarde! Vai contar 
pra todo mundo essa história. [...] Mas o que tinha 
de inspetor naquele espertinho? Nada. Nem um ti-
quinho de nada. E de repente, todos começaram: 
inspetor pra lá, inspetor pra cá! Quem foi o primei-
ro a espalhar que ele era um inspetor? Respondam! 
(GÓGOL, 2009, p. 172-173).

Nota-se que, na peça O inspetor geral, o recurso do odurátchi-
vanie está aliado ao cômico alcançado por meio da troca de papéis, 
visto Khlestakóv enganar os demais personagens, ocupando um 
cargo que não era seu de direito, passando-se, assim, por um falso 
inspetor. Essa troca de papéis recebe o nome de quiproquó:

[...] o quiproquó é uma situação que apresenta ao mes-
mo tempo dois sentidos diferentes, um simplesmente 
possível: o que os atores lhe atribuem, e outro real: o 
que o público lhe dá. Percebemos o sentido real da si-
tuação porque se teve o cuidado de nos mostrar todas 
as suas facetas; mas cada ator só conhece uma delas: 
daí o equívoco, daí o julgamento falso que fazem sobre 
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o que se faz em torno deles, como também sobre o que 
eles mesmos fazem [...]. (BERGSON, 1987, p. 54) 

Essa definição do quiproquó vai ao encontro do que aconte-
ce na troca de papéis verificada na obra de Gógol, uma vez que 
ocorre o mesmo que na cena das mentiras de Khlestakóv, pois de 
um lado há o público, que compreende tudo que se passa na peça; 
e do outro há os personagens, os quais não possuem um conhe-
cimento geral sobre as coisas e, por causa disso, são enganados 
pelo falso inspetor, a quem consideram ser alguém muito impor-
tante e por isso tratam com muitas lisonjas, a ponto de chegarem 
a lhe dar muito dinheiro. Compreende-se que, com esses equí-
vocos de julgamento, os personagens acabam causando grandes 
gargalhadas naqueles que assistem à peça.

Observa-se, diante do que foi exposto, que Nikolai Gógol 
escreveu a comédia O inspetor geral, utilizando diferentes me-
canismos que suscitam o riso nos leitores ou nos espectadores, 
como a comicidade da semelhança, o homem com aparência de 
animal, o odurátchivanie e o qüiproquó; e aliados a uma preocu-
pação em denunciar certos aspectos da sociedade russa do século 
XIX – e que estão presentes até hoje em todas as sociedades – 
contribuem para que a sua obra seja considerada uma das comé-
dias mais importantes da literatura mundial.
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TEATRO DE TÍTERES

Rociele de Lócio Oliveira12

Entre as muitas produções de Federico García Lorca – a po-
esia, o drama, a tragédia, o ensaio – encontra-se o teatro de bo-
necos, que enfocamos aqui, buscando averiguar como o autor 
organiza as estratégias na construção das situações e das perso-
nagens nas obras Los títeres de cachiporra ‒ La tragicomédia de 
Don Cristóbal y La Señá Rosita e El retablillo de Don Cristóbal 
– Farsa para guiñol, também conhecidas genericamente como 
Os títeres de porrete.

Os títeres são uma forma de representação teatral em que se 
utilizam, como personagens, bonecos confeccionados com diver-
sos materiais e de formas e feitio variados. De maneira geral, 
esses bonecos têm a forma humana, são manuseados por pesso-
as responsáveis por seus movimentos, dando-lhes características 
próprias e fazendo chegar ao público o texto representado. Exis-
tem diferentes tipos de bonecos, os mais comuns são os fanto-
ches, de mão ou de luva; os bonecos de vara, em geral de madei-
ra e sustentados por uma vara que percorre o corpo todo e com 
outras varas finas fixas nas extremidades responsáveis por gerar 
os movimentos; as marionetes, em geral de madeira e movimen-
tados por cordões ou fios; e o teatro de sombras, que se utiliza de 
figuras planas para projetar sombras num telão semitransparente.

Essa modalidade de espetáculo tem origem longínqua e seu 
cultivo se deu por toda a parte, em terras ocidentais e orien-
tais. Há registros de apresentações com títeres desde o século 
V a.C., com funções voltadas principalmente para os adultos, 
usando-se, no entanto, uma linguagem simples e direta, que ob-

12. Mestranda em Letras - Ufes.
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jetivava distrair o público e que as crianças também podiam 
acompanhar. Esses registros aparecem por toda a Europa e em 
civilizações mais antigas, como na Índia e na China. Hermilo 
Borba Filho, em seu livro Fisionomia e espírito do mamulen-
go, apresenta uma longa descrição dos tipos de bonecos que 
passaram por diferentes civilizações, desde o que ele chama 
de “boneco inconsciente” no sentido do espetáculo, presente 
no período primitivo, como as estátuas animadas nos templos 
egípcios, durantes as festas dedicadas a Osíris, até as manifes-
tações mais recentes desse tipo de teatro.

Com os títeres, representavam-se sempre os mesmos repertó-
rios e em geral para o mesmo tipo de público ‒ uma peculiaridade 
que nos leva à Commedia dell’Arte, gênero teatral cujas origens 
remontam ao século XV, na Itália, com uma forma de teatro po-
pular em que os atores, que viviam em carroças, se apresentavam 
nas ruas ou em praças públicas para os moradores de cada cidade 
a que chegavam. Esses atores seguiam uma espécie de roteiro 
pré-estabelecido e improvisavam sobre esse texto, acrescentando 
a cada exibição características que encontravam nas cidades e 
que eram próprias de cada região. Seus personagens eram fixos 
e muitos atores viviam exclusivamente para interpretar somente 
um papel na peça por toda a sua vida de profissional.

Temos que lembrar que a história do teatro nasce em conco-
mitância com a religião e que as primeiras representações teatrais 
têm fins litúrgicos. Os sacerdotes são os primeiros atores, assim 
como o altar é o primeiro cenário e os fiéis são os primeiros es-
pectadores. Os bonecos eram usados pelos sacerdotes para pren-
der a atenção dos fiéis e para facilitar sua compreensão sobre 
as lições cristãs. Como os bonecos eram feitos tendo a imagem 
do homem como uma referência genérica, os fiéis, ao escutarem 
com atenção os ensinamentos que lhe eram inculcados durante a 
peça, se identificavam com as personagens e eram tocados pela 
mensagem religiosa.
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Essa tentativa de tornar os personagens mais abertos a diver-
sas identificações também ocorre no teatro que se vale das más-
caras, no qual os atores por trás dessas máscaras – e dos títeres 
– deveriam buscar outras formas de se relacionar com o público, 
chamando mais e mais a participação dos espectadores, provo-
cando, dessa maneira, a identificação destes com os atores. Outro 
recurso utilizado nas duas formas de teatro era a pantomima, em 
que, através de atitudes e do exagero das expressões gestuais e 
faciais, se identificavam os tipos que estavam sendo represen-
tados no palco. Mais tarde os títeres passaram a ganhar as suas 
formas segundo os tipos que deveriam ser representados, assim 
como ocorreu na Commedia dell’Arte com os tipos marcados, 
como a jovem e o jovem apaixonados, o velho avarento, o servo 
ou o pilantra.

Na virada do século, esse teatro conhecido pelo improviso foi 
perdendo força, passando a ser encontrado somente dentro dos 
circos ou em espetáculos independentes, como os mamulenguei-
ros. Suas apresentações, geralmente, eram feitas em cidades mais 
pobres e simples, com um grupo de pessoas que viajavam em 
carroças, paravam em fazendas particulares, onde eles poderiam 
comer e pernoitar, e se apresentavam para as pessoas simples 
daquela região, com o objetivo de divertir os espectadores e di-
vulgar seu trabalho.

Seguindo os moldes do teatro de títeres, as duas obras de 
Garcia Lorca analisadas aqui, embora escritas com um interva-
lo de quase dez anos, apresentam uma estrutura muito parecida, 
segundo os moldes da tradição do popular teatro de guiñol. As 
duas peças apresentam situações similares, repletas de conversas 
irônicas que ora escondem, ora revelam as verdades e as mora-
lidades dissimuladas na ação dramática. Nelas se percebe como 
Lorca trabalhou com a tradição e a modernidade em conjunto, 
satirizando a sociedade e utilizando-se do folclore e da arte popu-
lar, pelos quais Lorca tinha uma grande admiração. Mas algumas 
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diferenças podem ser anotadas: em Los títeres de cachiporra ‒ 
La tragicomédia de Don Cristóbal y La Señá Rosita, o prólogo é 
feito por um mosquito, a estrutura da obra se aproxima do drama 
burguês, com um enredo mais denso e cheio de personagens. Já 
em El retablillo de Don Cristóbal – Farsa para guiñol, o texto 
se apresenta como uma obra mais aberta à participação e inte-
ração do público, mais próxima ao teatro popular. Como Lorca 
escreveu essa obra mais velho, pode-se notar uma maior liber-
dade criadora, com uma estrutura não convencional, utilizando 
o recurso do metateatro e o uso de verso e rimas absurdas, da 
hipérbole e do erótico.

Esses recursos podem ser visualizados em vários trechos da 
obra, como um, em particular, que ocorre no meio da peça, de-
pois de uma conversa entre o médico Cristóbal e um paciente que 
ele está atendendo. Nesse momento, o diretor da peça interrompe 
e direciona Cristóbal para a próxima ação, ocorrendo aqui um 
exemplo de metateatro na peça:

Director: ¿Tenía dinero?

Cristóbal: Sí.

Director: Pues hay que casarse.

Cristóbal: Hay que casarse.

Director: Ahí viene la madre de doña Rosita. Es pre-
ciso que hable usted con ella.

Madre: Yo soy la madre de doña Rosita
Y quiero que se case,
Porque ya tiene dos pechitos
Como dos naranjitas,
Y un culito
Como un quesito,
Y una urraquita
Que le canta y le grita. […]
(GARCÍA LORCA, 1966, p. 1028-1029).
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A primeira peça, La tragicomédia de Don Cristóbal y La Señá 
Rosita, se inicia com o prólogo em forma de uma advertência, feita 
por um mosquito: “¡Hombres y mujeres! Atención. Niño, cierra 
esa boquita, y tú, muchacha, siéntate con cien mil de a caballo. 
Callad, para que el silencio se quede más clarito, como si estu-
viese en su misma fuente”. No final da sua fala, o mosquito ainda 
adverte os ouvintes: “Preparaos a sufrir el genio del puñeterillo 
Don Cristóbal y a llorar las ternezas de la señá Rosita que, a más 
de mujer, es una avefría sobre la charca, una delicada pajarita de 
las nieves” (p. 724).

Como exemplo dos textos que foram feitos para o teatro de 
títeres, em seu livro El teatro de Federico García Lorca, Gwynne 
Edwards comenta sobre as possíveis fontes em que García Lorca 
pode ter-se inspirado para produzir suas peças para títeres:

En España existía una gran tradición de teatro de ma-
rionetas. Ya en el siglo XVII, el mismo Cervantes ha-
bía mostrado su afición por las marionetas en El reta-
blo de Maese Pedro, en la segunda parte del Quijote. 
Dentro del siglo XX, Ramón del Valle-Inclán llevaría 
al teatro por lo menos ocho farsas en las que él exigía 
que los personajes fueran figuras unidimensionales, 
parecidas a marionetas. […] Por lo que se refiera a 
Lorca, los muñecos de sus primeras obras le sirvie-
ron para huir del realismo claustrofóbico del teatro 
tradicional y para expresarse a sí mismo con el vigor, 
la frescura, la franqueza y por supuesto el humor ca-
racterístico de la tradición del teatro de marionetas. 
(EDWARDS, 1983, p. 50)

Lorca se valia mais da palavra guiñol, ao invés do termo títere 
ou marionete, assim como se utilizou do nome Don Cristobita ou 
Don Cristobal, presente nas duas peças, como referência ao pí-
caro da região de Andaluzia, uma possível alusão ao seu país de 
origem, a Espanha. Esse referimento pode ser visto na obra, nas 
palavras do personagem Director de El retablillo de Don Cris-
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tóbal – Farsa para guiñol: “don Cristóbal el andaluz, primo del 
Bululú gallego y cuñado de la tía Norica, de Cádiz; hermano de 
Monsieur Guiñol, de París, y tío de don Arlequín, de Bérgamo” 
(GARCÍA LORCA, 1966, p. 1043).

Também estão presentes na peça de Garcia Lorca algumas 
figuras conhecidas na Commedia dell’Arte, como a jovem dama, 
que quer casar-se, o jovem rapaz apaixonado e o pai ou a mãe da 
noiva, que preparam o casamento unicamente por interesse fi-
nanceiro. Todos eles estão envolvidos na trama que se inicia com 
o casamento forçado da jovem com Don Cristobal e que termina 
com um final feliz dela com seu jovem amado.

Segundo Gwynne Edwards, no livro citado, a trama que apa-
rece nas duas obras para títeres é, praticamente, a mesma que res-
surge posteriormente em Bodas de Sangre, uma paixão entre dois 
jovens que é interrompida pelo contrato de casamento feito pelo 
pai da noiva com um homem rico. Como nas obras para títeres 
essa trama é rápida e tem um caráter mais cômico, possivelmente 
García Lorca tentou quebrar a seriedade por trás das instituições 
cristalizadas, como o casamento e a família, como uma forma de 
apontar as falhas destas naquela época. Em Bodas de Sangre, a 
peça é trágica e apresenta, como é de se esperar, mais trabalho de 
escrita, com um final trágico e comovente.

Sempre se mostrando preocupado com a sociedade em que 
vivia, Lorca apresenta as duas farsas de forma a criticar a es-
tagnação e o preconceito que a caracterizava. Tomamos o termo 
farsa, aqui, segundo Massaud Moisés, como uma forma teatral 
que não encerra um sentido determinado, mas está relacionada 
ao exagero do cômico, com a presença de processos grosseiros, 
como o absurdo, os equívocos, os enganos, as caricaturas e as 
pauladas. Esse último termo aparece frequentemente nas duas 
peças, a “porra” – ou porrete em português – é sempre solicitada 
e utilizada por Cristóbal, buscando a ordem dos personagens e 
o riso da plateia. Oliveira, em seu texto As farsas de boneco, 
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exemplificadas no teatro de Federico García Lorca e Ariano Su-
assuna, comenta o uso do recurso da violência nas farsas: “A arte 
considera a violência, apresentada no teatro, como uma catarse, 
porque, no palco, os anseios mais recônditos, os desejos inexpri-
míveis são realizados, ante nossos olhos, por seres ativos, duran-
te uma representação” (OLIVEIRA, 1997, p. 44).

Nas farsas de Lorca, ao contrário da forma como ele é conhe-
cido em suas obras mais famosas, como La casa de Bernarda 
Alba e Bodas de Sangre, por exemplo, encontra-se uma escritura 
mais cômica, com vocabulário chulo e insinuações provocantes, 
o que corrobora o entendimento de Massaud sobre a farsa. Com 
um retorno à Commedia dell’Arte, aparecem personagens bem 
marcados por suas características, a jovem moça, o rapaz tam-
bém jovem, o velho avarento que quer se casar e o pai interes-
seiro. No enredo, as regras da história do herói mudam, o bom 
moço dos antigos romances passa a questionar as autoridades, 
causa uma confusão e resolve seus problemas através do “por-
rete”. Em várias partes da peça, é mencionada a utilização da 
“porra” como meio para resolver os problemas de Don Cristóbal. 
Em uma delas, com o pai de Rosita, percebem-se suas ameaças: 
“Esta porra que ve aquí ha matado muchos hombres franceses, 
italianos, húngaros... Tengo la lista en mi casa. ¡Obedézcame!, 
no vaya a danzar con todos ellos. Hace tiempo que la porra no 
funciona y se me escapa de las manos. ¡Tenga cuidado!” (Los 
títeres de cachiporra ‒ La tragicomedia de Don Cristóbal y La 
Señá Rosita, p. 739)

Durante a peça, também aparece o jogo entre a autoridade do 
pai e os desejos pessoais da jovem, como se pode ver em: “Aquí 
mando yo, que soy el padre. Lo dicho, dicho, y cartuchera en el 
cañón. No hay que hablar más” (p. 732), que escolhe com quem 
ela deve casar-se unicamente devido ao dinheiro que ele rece-
berá após entregar sua filha, passando por cima das tentativas 
frustradas da noiva de ficar com seu jovem amado, como no tre-
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cho: “[...] mi novio Cocoliche tiene menos dinero que nosotros. 
¡Mucho menos! [...] Pero Le quiero, Le quiero, Le quiero y Le 
requetequiero” (p. 727). Também está presente na obra um ero-
tismo na figura de Cristobita, que aceita pagar o valor negociado 
pelo pai unicamente para poder se deitar com uma jovem de de-
zesseis anos de idade, como na fala: “Es una hembrita suculenta. 
¡Y para mi solo! ¡Para mi solo!” (p. 734). Em uma passagem Don 
Cristobita tenta seduzir Rosita através de histórias românticas e, 
para isso, utiliza um nome que é referência dentro dos jogos de 
sedução, Don Juan Tenorio, de Tirso de Molina (1579-1648). 
Cristobita, ainda, diz ser seu primo, numa forma de legitimar seu 
discurso sedutor e mostrar todo o poder presente em suas pala-
vras e nas raízes de sua família.

Por ser um texto feito para a apresentação por meio de títeres, 
nas didascálias (ou rubricas) aparecem várias indicações para 
os titereiros, como em: “entran varios muñecos”. Essa obra foi 
pouquíssimo apresentada e há registros de que Lorca trabalhava 
numa reescritura da peça um ano antes de sua morte, fato que 
pode comprovar seu interesse registrado desde a infância, por 
esse tipo de teatro.

Por sua vez, em El retablillo de Don Cristóbal, aparece um 
poeta que discursa no prólogo com explicação sobre o significa-
do do que seria o teatro de títeres: “El guiñol es la expresión de la 
fantasía del pueblo y da el clima de su gracia y de su inocencia”. 
E explica como o público deve ouvir e se comportar quando a 
peça começar. Bem parecido com a advertência do mosquito na 
peça anterior: “Hombres y mujeres, atención; niño, cállate. Quie-
ro que haya un silencio tan profundo que oigamos el glu-glú de 
los manantiales” (GARCIA LORCA, 1966, p. 1019).

Depois desse início, o diretor interrompe a fala do poeta e se 
inicia uma conversa entre o poeta e o diretor, como se esses es-
tivessem brigando ainda fora do palco, ou como se a peça ainda 
não tivesse iniciado:
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Director: Haga usted el favor de callarse. El prólogo 
termina donde se  dice: “Voy a planchar los trajes de 
la compañía.”

Poeta: Sí, señor.

Director: Usted, como poeta, no tiene derecho a des-
cubrir el secreto con el cual vivimos todos.

Poeta: Sí, señor.

Director: ¿No le pago su dinero?

Poeta: Sí, señor; pero es que don Cristóbal yo sé que 
en el fondo es bueno y que quizá podría serlo.

Director: Majadero. Si no se calla usted, subo y le 
parto esa cara  de pan de maíz que tiene. ¿ Quién es 
usted para terminar con esta lay de maldad?
(El retablillo de Don Cristóbal – Farsa para guiñol, 
1966, p. 1020)

Esse processo ocorre durante toda a farsa; é o diretor que cha-
ma os personagens para entrarem em cena e os incita a tomarem 
certas atitudes, fundamentais para a obra. Funciona, assim, como 
um metateatro, em que se faz teatro discutindo a própria peça que 
está sendo apresentada.

Essa obra surge como uma releitura da primeira, e vários ele-
mentos se repetem, alguns mais claros, como a fala em italiano de 
Cristobal: “boccato di Cardinali”, e sua menção a Don Pantaleón, 
para quem esteve trabalhando na França e na Itália. Já outros ele-
mentos aparecem novamente, mas um pouco modificados: em El 
retablillo de Don Cristóbal, a jovem tem vinte anos e é a sua mãe 
que a oferece para Don Cristóbal em troca de algumas moedas 
de ouro e de prata e de uma mula, para ela viajar a Lisboa; já em 
Los títeres de cachiporra ‒ La tragicomédia de Don Cristóbal y 
La Señá Rosita, é o pai, também interessado em um acordo finan-
ceiro, que prepara o casamento de Don Cristobita com sua filha 
de dezesseis anos de idade.
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Em El retablillo de Don Cristóbal, os amantes de Rosita não 
têm voz, eles só aparecem nas didascálias, que dizem: entra Cur-
rito, entra el Poeta e entra el Enfermo, eles beijam Rosita, fazen-
do Don Cristóbal despertar de seu sono, e logo depois somem da 
cena. Mais uma vez podemos nos reportar à outra peça de García 
Lorca, La casa de Bernarda Alba, em que Pepe el Romano não 
tem voz na peça, mas consegue chamar a atenção de todas as 
mulheres da casa, deixando três delas envolvidas amorosamente 
com ele.

El retablillo de Don Cristóbal termina com um fato inusita-
do, o diretor entra novamente em cena e anuncia que Rosita está 
doente porque está grávida de cinco crianças, iniciando assim 
uma discussão entre Cristóbal e a mãe da jovem sobre quem era 
o pai de todas essas crianças. Depois ocorre novamente a entrada 
do diretor no palco, que interrompe Cristóbal, abraça todos os 
bonecos e fecha o espetáculo, dando início a uma conversa, em 
que o diretor fala diretamente para o público sobre sua peça feita 
para títeres.

Nas duas obras, é possível perceber o interesse que García 
Lorca tinha pelo teatro de títeres e sua tentativa de fazer com que 
esse teatro voltasse a ser tão executado como ele recordava que 
tinha sido durante a sua infância. Com suas diferenças e seme-
lhanças, também se pode observar a modificação na escrita do 
autor: conforme seus escritos e seus estudos sobre o teatro vão 
aumentando, ele passa a utilizar elementos e características com 
que vai tendo contato, como o metateatro, as canções populares 
e as rimas absurdas.
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O PAPEL DO LEITOR NA OBRA 
LITERÁRIA EM ROMAN INGARDEN, 

HANS ROBERT JAUSS E PAUL ZUMTHOR 

Thiago Brandão Zardini13

INTRODUÇÃO

Em sua etimologia, o termo literatura pode ter seu berço 
na palavra grega litografia, cuja tradução basilar seria “a 
arte de grafar em pedra”. Entendida como forma de expres-
são e, depois, transformada em diversas maneiras de regis-
tro (hieróglifos, pictogramas, etc.), essa acepção assumiu 
um caráter cada vez mais abstrato, até ser entendido como 
um conhecimento relativo às letras, à arte de escrever e ler, 
denominada ainda na antiguidade de litteraturae.14    

Conforme nos lembra Alberto Trujillo:

Conhecer o processo de formação do termo literatu-
ra no sentido utilizado nos tempos modernos ajuda a 
entender a mesma, constitui uma forma de satisfazer 
a necessidade imperiosa que o ser humano tem de se 
comunicar [...]. 
A literatura como todo processo de construção inte-
lectual foi ganhando diversos níveis de complexida-
de, pois sua abrangência era tal que versava sobre a 

13. Doutorando em Letras – Ufes. 
14. Segundo Francisco Saraiva (2006) o termo litteratura na Antiguidade desig-
nava menos uma disciplina ou área de formação do que a própria completude de 
tudo que se liga ao conhecimento de ler e escrever. Ter conhecimento da littera-
tura significava dominar os rudimentos da gramática, das formas de expressão 
da palavra e da comunicação, o que era, em suma, uma forma de arte. 
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arte da guerra, estruturas sociais, sistemas religio-
sos, exploração do universo psíquico, a auscultação 
de categorias estéticas e metafísicas. Essa possibili-
dade de explorar os mais diversos aspectos da vida 
humana foi tornando a arte literária cada vez mais 
complexa, elevando-a a um patamar de instrumento 
educativo por excelência e os poetas, naturalmen-
te, assumiram um lugar de destaque na sociedade. 
(TRUJILLO, 2009, p. 19)

Essa definição de Trujillo traz à tona os aspectos fundamen-
tais que cercam o que podemos entender por arte literária e que, 
sem dúvida, nos motiva a pensar como esse estatuto artístico foi 
se transformando até chegarmos ao ponto de mensurar o que tem 
mais valor ou é menos relevante em uma obra literária. Além 
disso, ao notar o imenso escopo de atuação que esse conceito 
alcança, bem como os diversos níveis de sua complexidade, po-
demos ainda indagar se, de fato, é possível criar métodos e possi-
bilidades de criação de uma teoria literária eficiente em analisar 
e qualificar a Literatura.

Dada essa problematização, que norteia as nossas pretensões, 
nosso objetivo é investigar alguns aspectos sobre a criação de 
uma Teoria Literária a partir dos pressupostos de Roman Ingar-
den, que refletirá nos trabalhos de outros dois autores posteriores 
para quem esse problema é caro: Hans Robert Jauss e Paul Zum-
thor. O papel do receptor/leitor ocupa importância impar nesse 
debate, uma vez que Ingarden é considerado o fundador da estéti-
ca da recepção; quanto aos demais, ambos contribuíram de forma 
significativa, no âmbito acadêmico, para a atualização da teoria 
que entende o leitor como elemento fundamental da arte literária.

ROMAN INGARDEN E A TEORIA LITERÁRIA

Não há dúvidas de que o século XIX foi o momento em que as 
experiências científicas e a subdivisão das áreas de conhecimento 
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tomaram formas exuberantes nos meios acadêmicos e intelec-
tuais. Tanto as técnicas mais apuradas da medicina, biologia e 
matemática se consolidaram como isso igualmente ocorreu nos 
campos filosófico, histórico e literário. Pode-se considerar tal 
época como um período de exuberância exatamente porque foi 
nela que os grandes paradigmas de interpretação se firmaram, 
não só influenciando pensadores de períodos posteriores, mas 
também proporcionando movimentos posteriores contrários as 
ideias originais.

Nas ciências humanas, então infantes no século XIX, sobre-
tudo nos círculos filosóficos, era o idealismo que ocupava o pal-
co das discussões. Essa concepção ideal de compor as coisas e 
interpretar as obras redundava, no entanto, em visões cada vez 
mais subjetivas. Esse processo fica claro quando voltamos nossa 
atenção para a crítica literária da época, que era baseada em con-
cepções fundamentadas muito mais em opiniões ou num “critério 
da moda”, ou seja, uma obra que agrade ou não a um grupo que 
qualifica de erudito ou simplório o teor das obras literárias.    

Nesse contexto, Edmund Husserl (1859-1938), filósofo e pai 
da Fenomenologia, lançará o alicerce sobre uma nova forma de 
interpretar as questões sobre o idealismo e o realismo. Esse pen-
sador intentará produzir uma filosofia que assuma o caráter de 
uma ciência rigorosa, o que será melhor definido na Literatu-
ra – campo que nos interessa aqui – na figura de seu discípulo, 
Roman Ingarden (1893-1970), mais preocupado em oferecer à 
teoria literária o mesmo status científico.

Ao escrever e lançar sua nova visão de literatura em A obra 
de arte literária, em 1930, Roman Ingarden pretendia estabe-
lecer critérios para a teorização científica da filosofia e da arte, 
sobretudo concebendo nesta última um valor elevado à crítica 
literária. Sua famosa indagação “haverá um conhecimento obje-
tivo de uma obra literária, conhecimento certo, a distinguir das 
opiniões subjetivas e erradas?” tornou-se paradigmática a partir 
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de então, justamente porque serviu de ponto de partida para que 
diversos literatos e críticos posteriores buscassem explicações 
sobre o que a compõe uma, o que nela valorizar e como criticar 
uma obra literária. 

A discussão que Ingarden propõe em sua obra − abrangendo 
suas influências, a fenomenologia e temas centrais e filosóficos 
do século XIX e início do XX − é bastante extensa e complexa, 
algo impossível de resumir neste artigo. Nossa proposta, então, 
é explorar especificamente o capítulo 12 do livro intitulado Ob-
servação dos casos-limite: os modelos e usos da obra literária 
no teatro, no cinema e na pantomina, tratando de algo mais pe-
culiar: a maneira como o autor trabalha e valoriza a adaptação de 
uma obra literária para o teatro e a relação que se interpõe com 
a audiência.

A preocupação de Ingarden gira em torno dos próprios termos 
da adaptação. O interesse principal em montar uma peça deve 
manter-se fiel à obra literária ou buscar enfocar as características 
próprias do espetáculo? Em outras palavras, identifica-se uma 
boa adaptação em sua comparação com a obra escrita ou pela 
concepção do espetáculo? 

Ora, sabemos que a linguagem teatral tem compromisso in-
trínseco com o espetáculo, com a recepção de sua forma e sua 
linguagem (visual, diga-se de passagem) pelo público. Assim, 
faz-se complicada a tarefa de tornar a adaptação da obra literária 
algo intacto. O texto principal, as falas dos personagens e os sons 
diretos podem até ser adaptados literalmente. O texto secundário 
(a “voz” do narrador, o ambiente e os sentimentos descritos no 
livro), porém, torna-se didascália e deve ser representado sempre 
de modo visual, o que torna a interpretação bem mais abrangente, 
subjetiva (dependendo da eficiência da produção da peça e da 
interpretação dos atores em cena) e dependente da compreensão 
da plateia. Mais que isso, a cada nova adaptação, o mesmo texto 
literário sofrerá variações e atualizações, acrescentando sempre 



131

novos elementos e objetos, mediante o local e o tempo em que 
forem apresentados.

A questão que se interpõe a esse aspecto da adaptação é: a 
subjetividade da adaptação faz da peça teatral uma forma de arte 
inferior à obra literária? E mais: ainda que se apresente por meio 
de outras técnicas e apele para outros sentidos do receptor, a 
montagem da peça não é também uma forma de literatura?

Para repensar essas questões fundamentais da teoria literária 
propostas por Ingarden, utilizaremos a partir daqui as propostas de 
Hans Robert Jauss e Paul Zumthor, destacando o papel do recep-
tor/leitor na conceituação que realizam sobre o que é a literatura. 

HANS ROBERT JAUSS E AS TESES 
SOBRE A TEORIA LITERÁRIA

A importância do trabalho de H. R. Jauss (1921-1997) está 
na atualidade da abordagem que propõe à literatura, reposicio-
nando seus pressupostos. Em sua obra A história da literatura 
como provocação à teoria literária (1969), ele destaca que a teo-
ria literária de sua época, até então, ordenava as obras de acordo 
com tendências muito gerais; ora elencando as obras individual-
mente em sequência cronológica, ora “seguindo a cronologia dos 
grandes autores e apreciando-os conforme o esquema de ‘vida 
e obra’” (JAUSS, 1994, p. 6). Nesse sentido, era cristalizado, 
sempre, o valor da continuidade de gênero ou a canonicidade do 
autor e seu legado.   

A crítica de Jauss estendia-se ainda aos formalistas. Ao tra-
tar de uma interpretação formalista, o autor lembra que, nessa 
vertente, o texto literário deve ser estranho ao contexto social e 
político e, portanto, cria-se um estranhamento entre a esfera real 
(social) e a esfera literária (operada por um indivíduo dotado de 
consciência empírica e transcendental), residindo ali a singulari-
dade e qualidade da obra como literatura. O valor de uma obra 
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literária, para os formalistas, era a soma de seus componentes ar-
tísticos e a possibilidade de a mesma romper com a visão rotinei-
ra dos fatos; por consequência, a recepção se aliava à distinção 
da forma (COSTA, 2011).

Respondendo a esses problemas, o pensador postulava que a 
qualidade e a categoria de uma obra literária não são resultantes 
nem das condições históricas ou biográficas de seu nascimento, 
nem tão somente de seu posicionamento no contexto sucessório 
no desenvolvimento de um gênero, mas sim dos critérios da re-
cepção, do efeito produzido pela obra e de sua fama junto à pos-
teridade (JAUSS, 1994, p. 8). Esse aspecto enaltecido por Jauss 
é essencial à explicação do que é valido numa obra literária. Algo 
também abordado por Hans Georg Gadamer (1900-2002), filó-
sofo alemão que afirmava que na interpretação de uma obra do 
passado, existe a possibilidade de emergir um novo significado 
para o texto, dependendo da posição histórica do leitor e da sua 
capacidade de dialogar com o texto. A posteridade, assim, e a 
esfera do real, do social e do político “interagem” de modo claro 
com a obra e seu autor.

Dito isso, passaremos a analisar as sete teses que Jauss impõe 
ao buscar a valorização do leitor, e o contexto social que o cerca, 
como destinatário da obra literária. 

A primeira tese apresentada pelo autor diz respeito à historici-
dade da literatura, ou seja, a obra se renova a cada novo leitor que 
a lê em um contexto histórico diferente, tal qual comenta Eagle-
ton (1997, p. 98): “quando a obra passa de um contexto histórico 
para outro, novos significados podem ser dela extraídos”. Isso se 
torna possível por meio do cruzamento dos horizontes de expec-
tativa da obra com o do leitor, no momento da leitura. 

Essa assertiva nos leva à segunda tese de Jauss, na qual re-
corda que esse horizonte não se faz sem um saber prévio de re-
ferências que seduz e propõe lembranças não só ao leitor indi-
vidualmente, mas a um público mais geral; de modo a residir aí 
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o caráter social da obra literária e da recepção. Sendo assim, “o 
horizonte de expectativas é responsável pela primeira reação do 
leitor à obra, pois se encontra na consciência individual como um 
saber construído socialmente e de acordo com o código de nor-
mas estéticas e ideológicas de uma época” (JAUSS, 1994, p. 28).

Nesse processo de reação diante da obra literária, o leitor terá 
suas expectativas satisfeitas pelo texto ou romperá com elas. Por-
tanto, “as grandes obras serão aquelas que conseguirem provocar 
o leitor de todas as épocas, permitindo novas leituras em cada 
momento histórico” (JAUSS, 1994, p. 31). Na quarta tese, Jauss 
propõe examinar as relações atuais do texto com a época de sua 
publicação, averiguando qual era o horizonte de expectativas do 
leitor de então e quais necessidades desse público a obra atendeu. 
Isso é interpretar a obra literária sem fixá-la a fórmulas e modelos 
pré-estabelecidos.

Vejamos, por exemplo, o Hamlet de Willian Shakespeare. 
Tal texto (na verdade uma peça de teatro que alcançou magis-
tralmente o status de obra literária) pode ser compreendido em 
seu contexto de produção e revela muito sobre seu autor e a 
sociedade de sua época; ainda assim, nos quinhentos anos aos 
quais vem sendo reinterpretado e lido em todo o mundo, produz 
reflexões contemporâneas e é sempre atualizado aos valores 
culturais e filosóficos, denotando aí sua riqueza e perpetuidade 
enquanto Literatura.15 

15. É notória ainda a adaptação de Hamlet para outras mídias, como o cinema, 
a exemplo do que fez Akira Kurosawa, em seu filme “Homem mal dorme 
bem”, que, ao perpetuar a história do príncipe da Dinamarca para o contexto 
posterior do Japão, acabou por criar uma nova obra magistral, que tem seu 
valor para além do texto que a originou.
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As três últimas teses apresentam uma metodologia por meio 
da qual o pensador prevê o estudo prático da obra literária. Pro-
põe, então, os aspectos diacrônico e sincrônico, relacionados 
com a literatura e a vida:

O aspecto diacrônico, exemplificado na quinta tese, 
diz respeito à recepção da obra literária ao longo do 
tempo, e deve ser analisado, não apenas no momento 
da leitura, mas no diálogo com as leituras anteriores. 
Esse pressuposto demonstra que o valor de uma obra 
literária transcende à época de sua aparição e o novo 
não é apenas uma categoria estética, mas histórica, 
porquanto conduz à análise. A contemplação diacrô-
nica somente alcança a dimensão verdadeiramente 
histórica quando não deixa de considerar a relação 
da obra com o contexto literário no qual ela, ao lado 
de outras obras de outros gêneros, teve de se impor. 
(COSTA, 2011, p. 5)

É a partir desse diálogo inter-relacional que se expressa a 
sexta tese de Jauss: o aspecto sincrônico, que é aquele que de-
fine que a história da literatura procura um ponto de articulação 
entre as obras produzidas na mesma época e que trazem ruptu-
ras e novas problematizações para a Literatura. No entender do 
autor, a sincronia é um fator importante para a compreensão de 
um aspecto específico da historiografia da Literatura, pois, ao 
se comparar obras de um mesmo período histórico, demonstra-
se a “evolução literária” que prioriza um gênero em relação a 
outros contemporâneos (JAUSS, 1994).   

Quando a vida e a literatura se encontram, tem-se aí a sétima 
tese de Jauss. Essa conexão pressupõe uma função social para a 
criação literária, pois, devido ao seu caráter emancipador, abre no-
vos caminhos para o leitor no âmbito da experiência estética (liga-
ção com os aspectos formais da obra em sua montagem). O fato 
de o leitor ser capaz, por meio da Literatura, de visualizar aspectos 
de sua prática cotidiana de modo diferenciado é justamente o que 
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provoca a experiência estética. Assim, conforme o autor, “a função 
social somente se manifesta na plenitude de suas possibilidades 
quando a experiência literária do leitor adentra o horizonte de ex-
pectativas de sua vida prática” (JAUSS, 1994, p. 50).16

Desse modo, então, pode-se estabelecer um juízo de valor 
sobre a obra literária: na medida em que a Literatura propicia 
rupturas e veiculação de conceitos e normas, delineia-se o seu 
aspecto social e formador. Quando, ao contrário, promove a per-
petuação dos padrões de conduta da sociedade vigente, no en-
tender de Jauss, torna-se uma “literatura de culinária”, de caráter 
reprodutor e pouca qualidade estética (COSTA, 2011).

CONSIDERAÇÕES FINAIS: PAUL ZUMTHOR 
E O PAPEL DO RECEPTOR NA ORALIDADE

Nas últimas décadas, a questão da recepção da obra literária 
ainda tem sido alvo de debates. Paul Zumthor é um autor que 
contribui atualmente para o tema. Na opinião dele, o ponto de 
partida, no que tange a ideia de uma teoria literária, estaria em 
inverter o movimento: partir empiricamente do que seria o ponto 
de chegada (a percepção sensorial do “literato” por um ser huma-
no real) para poder induzir alguma proposição sobre a natureza 
do poético, entendido aqui como o saber que engloba a literatura 
(ZUMTHOR, 2000, p. 23). 

Tal afirmação é concomitante com a ideia de Walter Hernán-
dez (2003) de que a obra literária só toma forma com o leitor 
(receptor), de modo que, para o que parece pré-determinado, na 
verdade operam áreas indeterminadas, dando a impressão de que 

16. O exemplo que nos vem à tona é do recente romance As horas (1999), de 
Michael Cunninghan, que narra, entre outras personagens principais, a história 
da americana Laura Brown, esposa e mãe exemplar da década de 1950, que 
reage ao seu cotidiano, modificando seu destino, a partir da leitura do livro 
Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf.
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as possíveis interpretações do texto são sempre fixas, enquanto 
que na verdade variam de leitor para leitor e também de leitura 
para leitura. A obra literária tem seu nascimento, por essa pers-
pectiva, quando se torna viva na leitura e na mente dos diferentes 
públicos leitores.

Compreendemos que essas questões, tão caras à Literatura, 
ainda encontram pontos divergentes, muito embora concordemos 
com a perspectiva mais atual que entende que a obra literária 
deve ser analisada dentro daquilo que chamamos de “mundo do 
texto”. Essa expressão, consagrada por Roger Chartier (2002, p. 
257), espera que adentremos na complexidade das relações que 
se interpõem aos códigos, às convenções e aos públicos a quem 
um discurso se direciona, ratificando que “a trajetória da Litera-
tura é, pois, a história das diferentes modalidades de apropriação 
dos textos”. Assim, é no leitor que a obra nasce e renasce.

Ao especificarmos toda essa conceituação para a produção 
do discurso, seja ele escrito ou encenado, percebemos, ao fim 
e ao cabo, que tanto Roman Ingarden como Hans Robert Jauss 
elevam como uma questão central o papel que o receptor tem 
como objetivo final da obra literária, basicamente existindo esta 
em função de atender ou alcançar aquele. Com efeito, o leitor é 
capturado pelo que lê, tornando a obra literária um espetáculo 
diante de seus olhos, porque a mesma desperta em si uma iden-
tificação; uma identificação que não é estática, engessada, mas 
que permite múltiplas formas de interpretação, dependendo do 
momento, do contexto e da formação intelectual do indivíduo 
(MAINGUENEAU, 2012, p. 290).

Nessa perspectiva, a própria noção de Literatura é repensada 
por Paul Zumthor, pois este compreende que a formação e pro-
pagação do discurso em seu caráter performático compõem três 
elementos, constitutivos de toda literatura em sua universalidade: 
“um conjunto de autores e textos ‘canônicos’, que cristalizam os 
parâmetros a serem seguidos; fabricantes de textos que seguem 
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as regras anteriormente estabelecidas; e um público iniciado e 
preparado para a recepção de tais discursos” (ZUMTHOR, 2000, 
p. 46-47). Dessa forma, compreendemos que a obra literária, 
aqui em debate, inspira não só uma análise de crítica literária, 
mas também tem muito a nos revelar sobre as relações que inter-
media nas condições em que é produzida, por quem é produzida 
(esse produtor também um sujeito socialmente construído) e, so-
bretudo, a que público se dirige, conforme já manifestava Jauss 
preocupação a respeito.

No entanto, mas do que isso, Zumthor novamente inverte nos-
so olhar ao valorizar, para além do papel do leitor como agente 
passivo na recepção da obra literária, também um sentido ativo 
ao se dispor, o leitor, a ter contato com a Literatura (destacamos, 
novamente, seja esta escrita ou performática): 

Ler possui uma reiterabilidade própria, remetendo a 
um hábito de leitura, entendo não apenas a repetição 
de uma certa ação visual, mas o conjunto de disposi-
ções fisiológicas, psíquicas e exigências de ambien-
te (como uma boa cadeira, o silêncio...) ligadas de 
maneira original para cada um dentre nós, não a um 
“ler” geral e abstrato, mas à leitura do jornal, de um 
romance ou de um poema. A posição de seu corpo no 
ato da leitura é determinada, em grande medida, pela 
pesquisa de uma capacidade máxima de percepção. 
Você pode ler não importa o quê, em que posição, 
e os ritmos sangüíneos são afetados. É verdade que 
mal conceberíamos que, lendo em seu quarto, você se 
ponha a dançar, e, no entanto, a dança é o resultado 
normal da audição poética! A diferença, porém, aqui 
é apenas de grau. Tal é, sem dúvida, a razão pela qual 
os editores literários tomam geralmente a precaução 
de imprimir na capa de seus produtos o gênero ao 
qual eles pertencem: de modo a permitir ao cliente 
preparar-se para o modo particular de leitura que ele 
requer! (ZUMTHOR, 2000, p. 32-33)
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É correto afirmarmos, assim, que, elevando a figura do leitor/
receptor de uma obra literária ao seu devido lugar – como um ser 
capaz de manifestar em sensibilidades psicológicas sua disposi-
ção para “ler” o texto, seja ele um livro canônico, seja a repre-
sentação de uma peça de teatro –, fica claro o papel fundamental 
que a cultura literária, a inserção desse indivíduo nos valores de 
sua sociedade e o arcabouço cultural apreendido a cada etapa 
de sua vida exercem para qualificar aquela expressão artística, 
dotando-a de notoriedade suficiente para alcançar a posteridade. 

O assunto, verdadeiramente, não se esgota aqui, e diversas 
teorias, desenvolvidas ao longo de todo o século XX por vários 
autores (pós-Ingarden), lançaram outras vertentes de análise do 
papel do receptor, seja valorizando, seja diminuindo sua impor-
tância no processo de apresentação/leitura/recepção da obra li-
terária. Mas nosso objetivo neste ensaio delimitou-se a refletir 
alguns pontos específicos e, de fato, priorizamos apresentar a 
tese daqueles autores citados no intuito de dar maior visibilidade 
para suas teorizações acerca do tema, demonstrando suas óticas 
particulares apenas para acrescentar alguns pontos à discussão 
sem, claro, esgotar a problemática em questão.
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