
t 

Raimundo de Menezes 

Depois do êxito incomum de Cinco Minutos, O Guarani e 

Viuvinha, Alencar envereda por outro gênero literário que há 
muito o atrai: o teatro. Seduzido pelos louros do palco, concor
re com Macedo, Varejão, Bocaiuva e Pinheiro Guimarães. ·�:de 
supor acredita R. Magalhães Júnior (98) que, antes de 
1857, e·m que tem a primeira comédia encenada, jâ escre·vesse 
para o teatro, mas sem ·encontrar oportunidade de se faze·r re
presentar. A repercussão alcançada pelo romance O Guarani, 

pri.meiro em folhetim do Diário do Rio de Janeiro e, depois, 
em livro distribuído em quatro pequenos volumes, é de tal na
tureza que lhe abre de par em par as portas do teatro. Numa 
rápida sucessão, apresenta três peças, no perfodo de 28 de 
outubro a 19 de dezembro daquele ano. Em ·menos de três me
ses, três estréias! 

(Nesse meio tempo, a jovem Maria Amélia, sua mana, con
tando 17 anos, se casa, no dia 16 de outubro, com o dr. Víto· 
rino do Rêgo Toscano Barreto, "muito boa pessoa e muito nos
so amigo", conforme em carta, co·m grande satisfação, o velho 
Senad' r participa ao amigo dr. Pompeu, no Ceará). 

Alencar tem 28 anos quando lança a primeira comédia,. no 
Teatro do Ginásio (28-1 0-1857). Esconde, a princfpio, o nome 

(98) R. Magalhães Júnior SUCESSOS E INSUCESSOS DE ALENCAR 
NO Tli�4.1RO, in O IMPERIO EM CHINELOS, pág. 121 e segs. 
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por ser um dos membros do Conservatório Dramático, incu·m
bido da leitura e aprovação dos originais encenados no Rio 
de Janeiro. A maioria das casas de espetáculos apresenta tra
balhos estrangeiros, principalmente francesas "e uma ou outra 
peça de Macedo, além de reprises de O Nov}ço e de outras 
obras de Martins Pena". 

O teatrólogo mesmo nos conta como lhe vem a idéia de 
escrever a primeira peça. Inspira-se nu·m fato bem pequeno, e 
"aliás bem comezinho na cena brasileira". Está ele no Ginásio 
Dramático e se representa uma pequena farsa, que não prima 
pela moralidade e pela decência de linguagem. Entretanto, o 
público aplaude e as senhoras riem, pois o riso é contagioso, 
"porque há certas ocasiões em que ele vem aos lábios, embo
ra o espfrito e· o pudor se revoltam contra a causa que o pro
voca" (99). 

Esse reparo lhe produz o desgosto, como lhe deve ter 
causado, muitas vezes, vendo uma senhora enrubescer nos 
teatros, por ouvir uma graça livre, e um dito grosseiro. E diz 
consigo: "Não será possível fazer rir, sem fazer corar?" (1 00). 

Essa reflexão, coincidindo com alguns dias de· repouso, cria 
O Rio de Janeiro (Verso e Reverso), espécie· de revista ligeira 
que, na sua opinião, não tem outro merecime·nto senão o de 
ser breve, e não cansar o espírito do espectador. 

Quando acaba de escrever a peça, não supõe que ela es
tivesse destinada a ir à cena tão cedo. Partilha, então, a opi
nião geral d·e que os nossos teatros despre·zam as produções 

( 99) "A sala do Ginásio é pequena, entretanto a circunspecção que reina 

sempre nos espectadores, a lotação exata das cadeiras e gerais, a regu

laridade da representação fazem que se passe uma noite muito agradá

vel e muito mais divertida do que no Teatro de São Pedro de Alcân

tara". ( . . .  ) "O Ginásio Dramático continua em progresso. A concor

rência nestas últimas récitas tem sido numerosa; e o salão começa a 

ser frequentado pelas melhores famílias e por muita gente da socieda-

de". José de Alencar AO CORRER DA PENA. 

(100) José de Alencar A COMtDIA BRASILEIRA (Como e Por que Sou 

Dram.aturgo) Folhetim do Diário do Rio de Janeiro, de 14-1 1-1857, 

em forma de carta-aberta a Francisco Otaviano, um dos primeiros crí

ticos de O Demônio Familiar, a 7 do mesmo mês, no Correio Mercantil. 
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nacionais, e preferem traduções insulsas, inçadas de erros e 

galicismos. 

"Não sei até que ponto é verdadeira essa opinião em re
lação aos outros teatros que só conheço co�mo espectador; 
mas tenho motivos para declarar que ela é inteiramente falsa 
a respe·ito do Ginásio. Esse teatro, que soube merecer as sim,
patias do público, é dirigido por um ·empresário que, não sendo 
artista, tem contudo esse tato e discernimento ne�cessários para 
a escolha das peças do seu repe�tório, e para a sua positura 

cênica". 

O Rio de Janeiro (Verso e Reverso) encontra um acolhi
mento muito favorável no teatro da Rua do Lavradio, tanto da 
parte do empresário, co.mo dos artistas, que assistem à leitura 
pelo autor, e a aplaude-m entusiasticamente. 

Comédia em 2 atas, é dedicada A***, nos seguintes te·r
mos: 

"Uma noite vi-a no Ginásio; representava-se uma comédia, 
um pouco livre. Veio-me o desejo de fazê-la sorrir sem obri
gá-la a corar. Conservei algum te·mpo essa impressão fugitiva; 
um dia ela correu aos bicos da pena, e cristalizou-se. Escrevi 
a minha pri.meira comédia. O .Rio de Janeiro (Verso e Reverso); 

logo depois O Demônio Familiar e· ultimamente O Crédito que 
deve representar-se breve. Se algum dia, pois, eu for um autor 
dramático deverei unicamente àquela boa inspiração; a glória e 
os aplausos que o público, de generoso, quiser dar a essas 
pobres produções de ·minha inteligência, lhe pertencem. A flor 
não se abriria se o raio de. sol não a aquecesse e animasse". 

O cenário do primeiro ato é um trecho da Rua do Ouvi
dor, em uma loja, montada com luxo ·e no gosto francês. Lá 
fora, regurgita toda a vida flumine·nse: desfilam os dandies, as 
elegantes da época, metidas em coletes de barbatanas e salas
balão, os parasitas urbanos, o " Castro Urso", entre os ven
de·dores de bilhetes de loteria, e os passadores de ingresso 
para "festas artrsticas". 

O autor se queixa de que a comédia podia ter sido melhor 
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representada do que foi, se não houvesse em todos os teatros 
certos ateres que se desonram e.m fazer pe·quenos papéis, e 
que por isso não se importam de sacrificar uma peça, um au
tor e o teatro que os sustenta. Todavia, o público, "o literá
rio e o elegante", que a assiste, afirma que Alencar consegue 
fazer rir, e· os homens mais severos ·em matéria de moralidade 
não acham u�ma palavra, ou uma frase, que possam fazer co
rar uma menina de quinze anos. 

O enredo é simples. Bem pouca coisa, como opina R. Ma
galhães Júnior. O primo Ernesto, que· vem de S. Paulo, onde é 
estudante, exalta a vida da província e desfaz a da metrópole, 
que lhe parece um pande·mônio. 

"Como as coisas .muda·m, vistas de perto! Quando estava 
em São Paulo o meu sonho dourado era ver o Rio de Janeiro, 
"a Princesa do Vale", esse paraíso terrestre, essa maravilha 
de luxo, de riqueza e de ·elegância! Depois de três anos de es
peranças, consigo enfim re·alizar o meu desejo: dão-se as fé
rias, embarco, chego e sofro uma das mais tristes decepções 
da minha vida. Há oito dias apenas estou na Corte e já te·nho 
saudades de São Paulo." 

Ernesto deixa-se seduzir pelos olhos da prima Júlia e con
segue observar o reverso da. . . Çorte. O 29 ato representa o 
contraste do primeiro. Daí o título da comédia. 

As dificuldades financeiras para a união dos dois namora
dos são resolvidas pela Providência, com o prêmio grande de 
um bilhete de loteria, que· certo parasita da Rua do Ouvidor 
vende ao rapaz. Os efeitos teatrais são ingênuos, mas segu
ros. 

"A comediazinha sem grandes responsabilidades, tão 
fraquinha para a grande·za do autor", provoca, certa noite, 
beliscante escândalo, comentado largamente pelos freqüen
tadores do Ginásio e pelos flu·minenses. Um dos persona
gens mais desopilantes, o poeta Pereira, é a caricatura de 
uma figura deveras popular no Rio, de então: o celebérrimo 
Inácio José Ferreira Maranhense, ou o Vate do Bacanga, um 
indivfduo ·de mais ou menos 50 ·anos, baixo, reforçado, de ros
to redondo e risonho, barba rapada e cabelo à escovinha, 
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natural da Vila do Brejo, no Maranhão. Tendo estudado latim 

no Seminário da sua provrncia, vem ter na Corte, engajado 

como marinheiro de· um navio mercante. O famoso Poeta do 

Bacanga, segundo Melo Morais Filho, em seu Fatos e Memó

rias, sendo "trampolineiro de escolha, a princfpio bem relacio

nado, frequentando boas rodas, e fazendo estação na Confei
taria Deroche, à Rua do Ouvidor, é um rapaz nortista que de 

tudo tira partido". Tendo cardo nas simpatias de alguns estu

dantes de medicina, sobretudo de Laurinda Rabelo, este lhe 
fornece os epitalâmios, as saudações aniversárias, as nênias. 

"Irrompe de improviso nos festins, em que declama inte
resseiras trovas, ali assiste a batizados opulentos, que canta 
na lira mercenária, acolá, abraçado em soluços com caixões 
mortuárias, que, proclama e-m pranto, e-ncerram preciosos res
tos de seu protetor, de um pai estremoso, de um esposo ido
latrado, etc., remata os velarias com a entrega de manuscri
tos tarjados e pedidos de retribuição, depois de desfilarem os 
enterros. Eis as mais pitore-scas páginas da epopéia desse ca
val-eiro andante do truc, mirando o oriente da trapaça, o obje
tivo do dinheiro". 

O atar Antônio Francisco de Sousa Martins, encarregado 
do papei, copia, na sua fiel caracterização, as ro·upas, os tre
jeitos e os cacoetes do boêmio. Este, informado de que está 
sendo ridicularizado no Ginásio, resolve assistir à peça. co.m
pra o ingresso e se assenta na primeira fila. Mal cai o pano, 
o público ainda ri às gargalhadas das ingênuas piadas de O 

R,!o de Janeiro (Verso e Reverso), o Poeta do Bacanga, a bla
sonar desaforos, se dirige ao saguão, onde Alencar está. E, 
bengala em punho, ameaçador, investe contra ele aos impro
périos. O autor mal tem tempo de esgueirar-se ante os pala
vrões do agressor, e de·saparece como por encanto. 

A estréia de Alencar, apesar de tudo, é promissora, na 
opinião de Machado de Assis (1 01) que, com a sua autori
dade, afirma: 

(101' Machado de Assis O TEATRO DE I. DE ALENCAR, in Critica 
Teatral, págs. 228 e segs. 
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"A primeira re·presentação foi anunciada sem o no·me do 
autor, e os aplausos com que foi recebida a obra animaram-lhe 
a vocação dramática; daí para cá ·escreveu o autor uma série 
de composições que lhe· criaram uma reputação verdadeira
mente sólida. Verso e Reverso foi o prenúncio; não é decerto 
uma ·composição de longo fôlego; é uma simples miniatura, 
fina e elegante, uma colação de episódios copiados da vida 
comum, ligados todos a uma verdadeira idéia de poeta. Essa 
idéia é simples: o e·feito do amor no resultado das impressões 
do homem. Aos olhos do protagonista, no curto intervalo de 
três me·ses, o mesmo quadro aparece sob um ponto de vista 
diverso; começa por achar o Rio de Janeiro um inferno, acaba 
por ver nele um paraíso; a influência da mulher explica tudo. 
Dizer isto é contar a comédia; a ação, de extrema simplicida
de, não tem co·mplicados enredos; mas o interesse· mantém-se 
de princípio a fim, através de alguns episódios interessantes 
e de um diálogo vivo e natural. Verso e Reverso não se reco
menda só por essas qualidades, mas também pela fiel pin
tura de alguns hábitos e tipos da época; alguns de·les tendem 
a desaparecer, outros desapareceram e· arrastariam consigo a 
obra do poeta, se ela não contivesse· os ele·mentos que guar
dam a vida, mesmo através das mudanças do tempo". 

- � -

Alencar, em· fins de setembro, apresenta à censura do Con
servatório outra peça, porém, oculta a autoria. Em conseqüên
cia, com data de 19 de outubro, o secretário Antônio Luís Fer
nandes da Cunha lhe faz, em carta, a necessária indagação: 

"Na qualidade de 19 secretário do Conservatório Dramá
tico Brasile·iro, fui pelo exmo. sr. Conselheiro Presidente en
carregado de indagar o no·me do autor da comédia em 4 atas. 
O Rio de Janeiro Demônio Familiar, que tendo sido ultima-
·mente apresentada à ce·nsura do mesmo Conservatório, mere
ceu os maiores elogios, tanto pela naturalidade do enredo, 
como pela ele·gância do estilo, sinais reveladores de um 
brilhante talento e não vulgar erudição. I Cumprindo a deter
minação do exmo. sr. Presidente, tratei de informar-me a 3a-
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melhante respeito, e afinal entrei na convicção de que· a V. S. 
pertenciam os louros de tão assinalada vitória. I Rogo, pois, 
a v. s., por meio desta carta, que· se digne permitir que eu co
munique ao exmo. sr. Presidente o feliz resultado de minhas 
pesquisas. I Acredito que V. S., para não se·r egoista, e até 
para não ofuscar o brilho de um dos mais cintilantes raios 
da literatura brasileira, prestar-se-á de boa mente ao meu pedi
do. 1 Sou co·m a maior consideração, etc." 

• 

Trinta e nove dias depois do êxito de· Rio de Janeiro (Ver

so e Reverso) eis que lança, ainda no Teatro do Ginásio Dra
mático, a 5 de novembro, a nova comédia: O Demônio Fami

liar, em 4 atas. 

Ele mesmo conta: 

"No momento em que resolvi a escrever O Demônio Fami

liar, sendo ·minha tenção fazer u.ma alta comédia, lancei natu
ralmente· os olhos para a literatura dramática do nosso país 
em procura de um modelo. Não o ache·i; a verdadeira comé
dia, a reprodução exata e natural dos costumes de uma época, 
a vida em ação não e·xiste no teatro brasileiro. Não achando 
pois na nossa literatura um !modelo, fui buscá-lo no país mais 
adiantado em civilização, e cujo ·espírito tanto se har-moniza 
com a sociedade brasileira; na França. Fui feliz; o público ilus
trado f0í mais benévolo do que eu esperava e merecia; O De

mônio Familiar, escrito conforme a escola de Dumas Filho, sem 
lances cediços, sem gritos, sem pretensão te·atral, agradou". 

O êxito da peça consagra mais ainda o autor, que, sendo 

chamado pelo público, aparece· e.m um dos camarote-s da pri
meira ordem. O atar Martins Antônio Francisco de Sousa 
Martins que já vivera o papel do Poeta do Bacanga, em 
Verso e Reverso, volta à ribalta para encarnar o tipo do Mo
leque Pedro, o leva-e-traz, o demônio do lar do dr. Eduardo, 
do qual conhece to·dos os segredos. E se sai muito bem. 
Agrada. Além disso, outros artistas, como Ade·laide Amaral, 
Maria da Conceição Singer Velutti, Pedro Joaquim da Silva 
Amaral, João Luís de Paiva, Eduardo da Graça, sob a direçAo 
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do ensaiador português Lurs Carlos Amoedo, que também é 
atar, interpretam os principais papéis. Ale·ncar dá a sua opi-

, - . n1ao a respetto dos mesmos: 

"A pri·meira (a portuguesa Maria Velutti) aceitou de muito 
boa vontade um papel peque·no e que não era do seu gênero; 
a segun·da (Noronha), quer n'O Rio de Janeiro, quer no Demô

nio, criou dois papéis que estavam abaixo do seu talento.. O 
sr. Graça é um artista que tem a habilidade de fazer de uma 
palavra um grande papel: não recusa parte· algu.ma, porque 
tem consciência do seu mérito e sabe que po·de fazer de nada 
muita coisa, que pode· dar a sua graça ·e naturalidade ao que 
não tem. O sr. Martins, para quem escrevi de propósito o pa
pel de moleque (Pedro), foi além do que· eu esperava. A sra. 
Adelaide e o sr. Pedro Joaquim são um exemplo de· que as 
obras nacionais é que hão de criar os grandes arVstas. 
Todos foram bem; uns .melhor, porque o se·u papel os ajuda
va; outros pior, porque o seu gênero não se· harmonizava com 
esses caracteres novos que pe·la primeira vez iam aparecer em 
cena. Todos cumpriram o seu dever de atares e de· artistas; 
alguns porém cumpriram mais do que o seu dever de atore·s, 
tivera·m uma condescendência para com o autor". 

Machado de Assis (1 02), analisando a segunda peça de 
Alencar, a qualifica de "alta comédia", "comédia de maior 
alento", em que "o autor abraça aí um quadro mais vasto". 
O melhor personagem é o "moleque Pedro", o demônio da 
comédia, o intrigante doméstico, que se·rve de portador às car
tinhas amorosas de Alfredo, que co.mpromete os amores de 
Eduardo por Henriqueta, que te·nta abrir as relações de seu 
senhor com uma viúva rica. "Desde que entra em cena até o 
fim da peça, o caráter de· Pedro não se desmente nunca: é a 
mesma vivacidade, a mesma ardileza, a mesma ignorância do 
alcance dos seus atas". E, finalizando, considera O Demônio 

Familiar um quadro de família, com o ve-rdadeiro cunho da 
família brasileira, onde reina um ar de convivência e de paz 

( 102) Ob. cit. 
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doméstica, que encanta des·de logo. Só as intrigas de Pedro 
transtornam aquela superffcie: corre a ação ligeira, interes
sante, comovente mesmo, através dos quatro ates, bem dedu
zidos e bem terminados. Estranha quando Eduardo dá liber
dade ao escravo, fazendo-lhe ver a grave responsabilidade 
que desse dia em diante deve pesar sobre e·le, a quem só a 
sociedade pedirá contas. O traço é novo, a lição profunda. 

"Não supomos que o sr. Alencar dê às suas comédias 
um caráter de demonstração; outro é o destino da arte; mas 
a verdade é que as conclusões do Demônio Familiar, como 
as conclusões de Mãe, têm um caráter social que consolam 
a consciência; ambas as peças, se.m sairem das condições de 
arte, �mas pela própria pintura dos sentimentos e dos fatos, 
são um protesto contra a instituição do cativeiro". 

"Um grito de revolta contra a escravidão", julga Artur 
Mota. 

Alencar jamais é a favor do abolicionismo total. No seu 
modo de pensar, conforme revelará nas famosas Cartas de 

Erasmo, que· daí a dez anos escreverá ao Imperador, a escra
vatura é um mal e um mal ·muito pior será a sua extinção 
radical pelas conseqüências funestas que a·dvi rã o à economia 
do país. Entende que a liberdade súbita trará aos escravos 
sérios problemas. A frase da comédia lá está incisiva, quando 
Eduardo diz ao moleque Pedro: 

��Toma: é a tua carta de liberdade; ela será a tua punição 

de hoje em diante, porque as tuas faltas reca}rão apenas so

bre ti11• 

Das peças de Alencar, Demônio Familiar é a que 
maior aceitação, em todos os tempos, rece·be por parte do 
público. (1 03) ·t: a mais divulgada, das suas comédias. Ao 

( 103) Em artigo reproduzido em Autores & Livros, vol. III, n.o 13, pág. 201, 

Viriato Correia conta como empreende a redução de O Demônio Fami

liar. Em 1922, Oduvaldo Viana, Nicotino Viggiani e ele são os em

presários e diretores do Trianon. Escasseia o repertório e têm a idéia 

de dar uma peça brasileira do século passado. A escolha recai naquela 
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mesmo tempo em que é representada, circula impressa, com 
uma respeitosa dedicatória a D. Teresa Cristina. Essa dedica
tória estranha R. Magalhães Júnior é considerada uma 
gaffe por parte de Alencar, que ao ·moleque intrigante da peça 
dá o nome do mari·do da soberana. . . Chama-se Pedro, co·mo 
Pedro 11, o endiabrado demônio familiar . . .  

comédia de Alencar. Mas a peça tem um inconveniente: é longa. Tem 

quatro atos e os espetáculos do Trianon são por sessões. Viriato fica 

encarregado de condensá-la. Não quer o escritor assumir sozinho tama

nha responsabilidade. Procura na Câmara dos Deputados o filho e her

deiro de José de Alencar, o escritor Mário de Alencar. "Mário rece

beu-me com quatro pedras na mão! Nunca! A obra de José de Alencar 

não podia, como as vestais, ser profanada!· Porque . o que eu queria 

era fazer uma profanação! Eu estava num dia de grande paciência. 

Com as mais suaves palavras que, no momento, pude escolher, mostrei 

ao ilustre acadêmico a minha alta admiração pelo seu pai ilustre. Eu 

não queria profanar, queria divulgar un1a excelente comédia que o 

tamanho impedia de ser conhecida pela geração moderna. Não! Não! 

Não! Acudiu-me um recurso e apliquei-o. Eu farei o resumo. Se lhe 

agradar levarei a peça, se não agradar não se fala mais nisso. Está 

bem. Quinze dias depois, eu entregava o resumo a Mário de Alencar. 

"Vou ler hoje à noite. Volte amanhã". Voltei no dia seguinte espe

rando que, em vez de quatro pedras, ele me recebesse com uma cen

tema delas. O homem estava risonho e foi me dizendo logo que me 

sentei ao seu lado: A peça está toda aqui, no resumo. Você não 

tirou quase nada, não é verdade? 

- A peça é em quatro atos, e eu resumia-a para três. Mas 

está tudo aqui, repetiu ele. Houve muita habilidade em resumi-la. 

-Permite a representação? 

-Permito. 

Dias depois a comédia subia à cena. Nunca na minha vida tive 
tanto medo. Como o público e a imprensa receberiam o Demônio Fa

miliar? Se a peça agradasse, todo o mundo exaltaria as virtudes lite

rárias de José de Alencar. Se desagradasse, todas as culpas cairiam 

sobre mim. Ao levantar o pano, na "premiere", eu tinha a boca amar

ga e o coração do tamanho de uma semente de fumo. Num dos cama

rotes do teatro estava Mário de Alancar... Aquilo era a prova da 

autorização. O primeiro ato agrada. O segundo agrada. O ter

ceiro agrada. Procópio realizava no moleque Pedro. uma das belas 

criações de sua vida artística. A peça montada com absoluto escrúpulo 

de indumentária, mobiliário da época, faz carreira". 
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Artur Azevedo, na sua coluna de O País, de 26 de junho 
de· 1902, diz que, na estréia da comédia, lá estão D. Pedro 11 

e Teresa Cristina; e o Imperador não perdoa a Alencar que 
tenha dado o nome de Pedro ao diabrete, pois, cada vez que 
0 proferem no palco, olhares maliciosos e risonhos para ele 
se voltam. . . Segundo o teatrólogo, daí se origina (dessa 
picuinha involuntária, e não da polêmica de 1856) a prevenção 
que devota ao novelista. 

Entretanto no arquivo de Alencar existe u.ma carta bem 
significativa do Visconde de· Sapucaí, datada de 3 de outubro 
daquele ano, um mês antes da representação da peça, em que 
afirma textualmente: 

• 

"limo. Sr. Dr. José de· Alencar. I Tenho a satisfação de 

participar a V. S. que Sua Majestade a Imperatriz há por bem 

permitir que lhe seja dedicada a interessante comédia intitu

lada O Demônio Familiar cujo autógrafo devolvo a V. S., 
para a representação. I Dando cumpri.mento à ordem impe
rial, aproveito a ocasião para congratular-me com V.  S. pela 
feliz concepção e e·xecução ·da obra. I Sou com muita consi
deração, etc.". 

Quarenta e dois dias após a representação, Alencar, a 19 
de de·zembro, lança uma terceira comédia, a que dá o título de 
O Crédito. Sobe à cena no mesmo Teatro do Ginásio, pelos 
mesmos artistas das duas anteriores: Martins, Paiva, Amoedo, 
Adelaide A·maral, a atraente· musa do então jovem orador-aca
dêmico Tobias Barreto. A nova peça é apresentada apenas 
três vezes. Em menos de noventa dias, numa rápida sucessão, 
observara R. Magalhães Júnior, tem Alencar três de suas peças 
estreadas no mesmo teatro. � evidente que as escrevera an
tes, apresentando-as ao mesmo tempo à empresa do Ginásio, 
que, decerto, as põe e·m ·ensaios simultâneamente. De outro 
modo, não se explica a proximidade dessas datas. 

O Crédito, a que Machado de Assis, inexplicavelmente, 
de maneira muito superficial, se refere, nos comentários sobre 
o Teatro de José de Alencar (1 04), sofre nítidas influências� de 
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Dumas Filho. ·� a estória de indivfduos muito pouco escrupu
losos que não se pejam de locupletar-se· de parte da fortuna 
de um rico comerciante, que doara cada um dos filhos casa
douras com a importância de duzentos contos de réis (quan
tia fabulosa para a época!). Em conseqüência, surge�m os ine

vitáveis caçadores de dotes. Afinal, um moço de bom caráter 
salva a situação, desmascaran·do aquela chusma de parasitas. 

Por essa época, isto é, em me·ados de 1858, grande é o 
nú·mero de teatros que funcionam no Rio de Janeiro. Esse o 
entretenimento favorito da população fluminense. Os cartazes 
são os mais variados. O São Pedro de Alcântara, o melhor 
teatro nacional, (1 05) que goza das preferências do Impera
dor, apresenta o me·lodrama Pedro Sem, que conta o episódio 
de um homem, que, após ajuntar ·enorme fortuna, se debate 
na mais negra ·miséria; no Ginásio Dramático, um dos mais 
frequentados pe·la sociedade, se exibe uma paródia da Dama 

das Camélias, intitulada a Viúva das Cam·élias, constituindo 
gran·de êxito na época; no velho teatrinho de S. Januário, anda 
em cena Artur, ou Dezasseis Anos Depois, pequeno drama 
algo xaroposo, por uma companhia de aspirações modestas; 
noutros teatros, outros dramalhões empolgam o grande· pú
blico: O Homem da Máscara Negra e Simão, ou O Velho Cabo 

de Esquadra, em cinco atas, vivendo o principal papel o atar 
João Caetano, obtendo grandes enchentes e grandes elogios, 
e que, na opinião ·de Machado de Assis, "esteve eminente nos 

últimos atas". 
Muito pouco se conhe·ce sobre a ação de censor então 

exercida por Alencar, membro do Conservatório Dramático, ao 

( 104) "Ao contrário das duas primeiras, essa peça não foi publicada em vida 

do autor. Falta de interesse de sua parte? Não o sabemos. O certo é 

que só quase vinte anos depois da morte do pai, Mário de Alencar 

conseguiu publicá-la, parceladamente, na Revista Brasileira ( 1895-1896)". 

(R. �fagalhães Júnior O IMPÉRIO EM CHINELOS). 

( 105) Na madrugada de 27 de janeiro de 1856, ocorre o terceiro incêndio no 

Teatro de S. Pedro de Alcântara, com grandes prejuízos para o ator 

João Caetano. O povo dizia ser aquilo castigo por terem construído 

uma casa de diversões públicas com as pedras da Sé. 
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contrário da atividade de Machado de Assis, de quem existem 
na Biblioteca Nacional os autógrafos de alguns de seus pare
ceres. R. Magalhães Júnior ali descobre, na seção de manus

critos, um desses raros pareceres, cujo texto é bastante enér-

gico: 

"O drama As Ruínas da Calatarra em minha opinião não 
tem nada que ofenda o Regulamento do Conservatório Dramá
tico, mas é um assassinato crue·l da literatura e da língua por
tuguesa, Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1858. a) J. de 

Alencar". 

O outro censor a que a peça é submetida, o conselheiro 
Diogo Soares da Silva de Bivar, fundador e primeiro presidente 
do Conservatório Dramático (pai da primeira jornalista brasi
leira, Violante de Bivar), se limita a escrever: "Conformo-me. 
Diogo de a.�var". Alencar considera a peça infame·, conclui Ma
galhães Jr., mas apesar disso tem como inócua a representa
ção. A censura não é de qualidade. Li.mita a sua ação aos 
aspe·ctos morais e regulamentares. Mas nem por isso deixa de 
se mostrar cioso da língua e dos brios da literatura, contra os 
quais atenta o autor do terrível drama. O Regulamento invo
cado ·manda expungir as obras de expressões que possam me
lindrar os ouvidos sensíveis, principalmente ·em espetâculos a 
que Suas Majestades compareçam, e não admite desrespeito 
para com a religião oficial a católica. 

Alencar, então cercado de larga fama como romancista e 
teatrólogo, após os aplausos recebidos com O Guarani e O 
Verso e Reverso, O Demônio Fam}liar e O Crédito, lança, ante 
desusada expectativa. As Asas de um Anjo, inspirada na Dama 

das Camélias, que goza as preferências do público. Em 30 de 
maio, o Ginásio Dramático apresenta a nova comédia em um 
prólogo, quatro atas e· um epílogo. 

Qualquer composição teatral para ser, então, encenada, 

ne·cessita ter em ordem a censura do Conservatório e a da 
Polfcia. Para tal, Asas de um Anjo está devidamente creden
ciada: possui despacho favorável do Conservatório Dramático, 
de 14 de janeiro, e o visto da PoHcia, expedido a 25 de maio. 
Assim, sobe à cena com muito êxito. Te�m os melhores intér-
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pretas: João Lufs de Paiva (Lurs Viana); Jacinto Heler (Ribei
ro); Eduardo da Graça (Araújo); Couto (Pinheiro); Pedro Joa
quim da Silva Amaral (Meneses); Antônio José Areias (Antô
nio); Freitas (José); Adelaide Amaral (Carolina); Eulália Noro
nha (Margarida); Clotilde (Helena). Qual não é a surpresa, po
rém, quando, após a terceira represe·ntação, inesperadamente, 
o Ch,�fe de Polrcia, dr. Isidoro Borges Monteiro, a proib9 e 
determina a remessa do texto ao Conservatório para ser recon
siderado o despacho. 

O Diário do Rio, de que Alencar é o redator-chefe, noticia 
laconicamente a proibição. No dia seguinte·, 22 de junho, o 

autor vem a público com uma explicação e um protesto, atra
vés daquele jornal (106). Afirma veemente: 

"A representação da minha co.média As Asas de um Anjo 

acaba de ser proibida pela PoHcia; e embora ignore os moti
vos que deram lugar a essa resolução não posso deixar de 
discuti-la; é o meu direito de escritor; é o meu dever de autor 
de uma obra sobre a qual se preten·de lançar o anátema. cu.m
pre-me porém declarar que rece·bi a notícia que transmito ao 
público sem emoção, sem abalo, com a mais profunda indi
ferença. Em outra circunstância ela me alegraria como tam
bém deviam alegrar-me as censuras e acusações de imorali
dade dirigidas contra a comédia; porque tudo isso não terá 
outro resultado senão excitar a curiosidade pública, e dar a 

uma composição sem merecimento o estf.mulo e· o sainete do 
fruto vedado. Mas atualmente essa popularidade artificial que 
a ordem da Polícia dará à minha obra, já não me lisonjeia; 
de volta às minhas lidas de advogado, as veleidades literárias 
passaram, e o pequeno rumor que elas pudessem fazer não 
seria capaz de distrair-me de outros estudos; apenas delas 
me restam as lembranças do prazer que sentia vendo a minha 
idéia surgir como um gérme imperceptrvel, crescer e mate-

(106) José de Alencar Diário do Rio de Janeiro. 22-6-1858. Brito 

Broca JOSt;: DE ALENCAR E A CENSURA DE SEU TEMPO

(O Caso da Proibição de Asas de um Anjo). Correio da Manhã, de 

7-7-1946. 
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rializar-se numa criação; paternidade do espírito, gozo supre

mo da inteligência, que só compreendem aqueles que escre-

vem''. 

Não é o despeito continua ·ele· que o leva a quebrar 

o silêncio; preza-se de respeitar a moral-pública, não só nas 

palavras co�mo nas ações, e custar-lhe-ia acarretar com a pe

cha injusta de· tê-la ofendido. -� essa a única razão por que 

discute. Refere-se ao fato do drama haver preenchido as for

malidades essenciais a que nos referimos, achando incompre

ensível a medida da Polícia. A proibição, depois do terceiro 

espetáculo, se·m uma manifestação decisiva e unânime de re

provação pública, importava não só numa censura muito direta 

a um instituto co�mo o Conservatório, que não é subordinado à 

Polícia, como numa contradição com ato anterior; quando uma 

autoridade põe o visto num papel é de presumir-se· tenha co

nhecido do seu conteúdo. A estranheza de Altncar, nesse ponto, 

parece justíssima. Como se decide a Polícia a suspender uma 
peça representada com o seu consentimento? � desautorizar-se 
a si mes·ma. Prossegue o autor, anunciando as três causas ca

pazes de· justificar a proibição de uma obra teatral: o ataque 
às autoridades constituídas, o desrespeito à religião e a ofensa 
à moral pública. Excluídas as duas primeiras, como absoluta
mente inaplicáveis ao caso, resta a hipótese da terce·ira. Na 
verdade, alguns espectadores demasiado escrupulosos ou de 
má fé reprovam certas passagens. Mas será isso razoável? An
tes de escrever As Asas de um Anjo, . Alencar hesita temendo 
algum movimento de re·ação. Considerando, porém, que várias 
peças estrangeiras ousa·das tenham sido bem receb;das pelo 
público, e julgando não por no drama nada de mais rude ou 
chocante· do que o existente em Lucrécia Borgia ou em Parisi
enses, "principais obras dramáticas filhas da chamada escola 
realista", decide-se a levá-lo a cabo, tal como imagina e a fa
zê-lo representar. Esquece-se, somente, de u.ma coisa diz 
ele "que o véu que para certas pessoas encobre a chaga 
da sociedade· estrangeira, rompia-se quando se tratava de es
boçar a nossa própria sociedade". Assistindo à A Dama das 
Camélias, ou As mulheres de Mármore, o público encontra es
prrito em tudo; nas Asas de um Anjo, espanta-se de· ver no 
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palco o que está acostumado a ver na rua. Sua heroína tem 
a culpa fundamental de não ser francesa e· nem criada pelo 
talento de Dumas Filho. Mas continua severo é preciso 
definir �moralidade. Será imoral, uma obra "que castiga o vf-

• 

cto; que,t ornando por base um fato infelizmente muito fre-

quente na sociedade, deduz dele conseqüências terríveis que 
servem de· punição, não só aos seus autores principais, como 
àqueles que concorrem indiretamente para a sua realização?". 
Alencar põe-se, e·ntão, a explicar a moral do drama, analisando 
cada um dos personagens, mostrando as idéias neles encar
nadas, ou objetivos morais nele visa·dos. "Pois se o ·mundo 
desve·nda o vício, por que o teatro não há de mostrá-lo?". E 
é o que desenvolve na sua peça: 

"A lição qu se dá aos pais de família sobre· a necessida
de de cuidarem da educação moral de seus filhos: a punição 
do sedutor que, acabando por amar a mulher que ele· sedu
ziu, vê-se abandonado por ela; o castigo do moço pródigo, 
que, depois de sacrificar toda a sua fortuna a uma amante, 
encontra nela o desprezo e o escárnio quando se trata de 
salvá-lo da desonra; a miséria que serve de têr.mo à vida des
regrada de uma pobre menina, impelida pe·la imaginação en
ferma, que lhe dourava o vício; o horror da filha que, vendo 
seu pai ébrio estende-r-lhe os braços lascivos, contempla o 
profundo abismo de abjeção e vergonha a que se arrojou; e 
finalmente o suplício de Tântalo de· um amro paritlhado e não 
satisfeito de um amor cheio de re·mrosos e recordações pun
gentes, a acusação eterna, constante da consciência; tudo 
isso será imoral? E enretanto é esta a ação da minha comédia; 
são aquelas as teses que me propus desenvolve-r no meio de 
um quadro de costumes brasileiros; nãoh á aí um só perso
nagem que não re·presente uma idéia social, que não tenha 
uma ·missão moralizadora". 

Defende-se, também, de haver usado qualquer expressão 
grosseira ou ·muito crua. E refere-se ao ponto que teria provo

cado a celeuma: 
"Se não me engano, são a penúltima cena do prólogo, 

quando Ribeiro seduz Carolina, e a ce·na final do 4Q ato, quando 
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Antônio, abraçan·do a menina, reconhece sua filha, que servem 

de pedra de escândalo ·e fazem arrepiar a mimosa pudlca de 
certas almas escrupulosas. Que há de imoral na primeira das 
duas cenas? A sedução? Uma sedução de palavras, onde não 
apare·ce nenhuma carreia de a.mor, nenhum movimento deso
nesto? Constantemente não vemos representados iguais lances 
em que o adultério e a desonra triunfam da virtude· vacilante?" 
( ... ) "Quanto à cena do 49 ato, é a mais moral da minha co
média; é talvez a única que tenha bastante força para fazer 
estremecer uma alma gasta e insensrvel às emoções; é o me
lhor lance do meu drama, e eu não o cortaria sem estragar 
a obra. A moça, que tem chegado à última miséria e à última 
ve-rgonha, lançando com horror os olhos sobre o passado, de
lirando co�m a febre que a cnsome, é despertada de repente 
por um ébrio que entra e lhe fala: ela o repele, ele quer abra
çá-la; a cena esclarece-se, e a filha e o pai se reconhece·m." 

E encerra o longo e minucioso artigo m termos veemen
tes: 

"Reconheço na Polícia o direito de proibir a representa
ção de qualquer peça; mas o que não reconheço é o direito 
de mandar reconsiderar uma obra na qual eu, seu autor, não 
consinto que se mu·de uma palavra, uma letra, uma vfrgula. A 
:minha comédia ficará como está; e espero em Deus que du
rará algum tempo mais do que a memória de certas nulidades 
éticas de orgulho e filáucia. Term;narei aprese·ntando este 
exemplar à sociedade brasileira, como um excelente encoraJa
mento àqueles que cultivam as letras e· as artes e dando-lhes 
um conselho: que quebrem a pena e o buril e faça.m dos p� 
daços uma cruz." 

No domingo se·guinte, no folhetim do Diário do Rio de 

Janeiro, Alencar, sob as iniciais S .  F . ,  volta a tratar do mesmo 
tema. Examina ainda os motivos que teria levado a autoridade 
a proibir As Asas de um Anjo. E não encontra senão o propó
sito do chefe de· PoHcia de querer indebitamente intervir numa 
questão literária e condenar a escola realista, que então já se 
prenuncia, e a que se filia, e.m parte, a comédia incriminada. 
E afirma: 
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"Embora eu pertença ao grupo que combate essa escola, 
declino da honra de ter por auxiliar a PoHcia. Deus nos livre 
que o raciocfnio, que a inteligência seja combatida por um.a 
autoridade poicial . A escola realista, boa ou má, há de vencer 
ou ser vencida pela discussão, pela crítica, pela inteligência." 

Outras vozes se levantam na imprensa para defender o 
escritor incriminado. Dois dias depois, Quintino Bocaiuva, em 
carta-aberta de solidaredade, escreve: 

"Aquele, que encerrou sua carrera dramática por sofrer 
uma violência em seus direitos de autor, filha de u.m interêsse 
sordidamente agiota, parece ter o dire·ito de pedir a palavra 
sobre a questão das Asas de um Anjo, que atualmente se 
agita, e dirigir-se· a um colega que acaba também de sofrer 

uma violência em seus direitos de homem de letras, filha de 
uma veleidade grotesca,me·nte censurável." 

A carta muito retórica e numa linguagem um tanto deslei
xada, cheia de energia e· coragem, já fala em liberdade no tom 
de propaganda republicana: 

. 

"Liberdade em religião como em poHtica, nas artes como 
na literatura, e·is a divisa do século, o corolário feliz das revo
luções que hão ensanguentado a germinação das idéias que 
foram hoje o espanto da época." E, em seguida, esta frase 
bem característica de um · republicano liberal: "O racionalismo 
e o livre exame, eis as grandes fontes, onde se foram inspirar 

. 

os elementos do atual processo!" Acho a suspe·nsão da peça 
"um ato absurdo, ilegal, atentatório às leis da Pátria", que 
devia ser considerada "uma questão geral", e como tal objeto 
de sério debate que "à socapa e à traição não se introduzis-

. 
sem nem no espírito das nossas leis, nem no da nossa moci
dade, idéias falsas, princfpios errôneos, disposições que a.m
bos repelem com dignidade e com justiça." 

A discussão em torno· da proibição da peça continua na 
imprensa. No dia 29, Alencar responde a um artigo do Diário 

Mercantil, em que ·se defende da acusação de ter usado estilo 
livre, licencioso, próprio das Folies Nouvelles. Ne·m a gramá-
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tica lhe poupam. Descobrem erros de português nos diálogos. 

E o autor, acossado, se defende como pode. Há, entretanto, 
a crrtica sensata e judiciosa, co�mo a que Francisco Otaviano 

expressa, através de um artigo no mesmo Mercantil, em que 
se manifesta contra o eprlogo da peça. Alencar chega mesmo 
a confessar que as alterações que faz no original levado à 
cena, e aprovado pelo Conservatório, são unicamente de es
tilo. Castiga a frase quando não lhe parece natural. Dá em 
alguns pontos melhor torne·io ao diálogo. Mas, na ação dra
mática, e no pensamento que ela expri.me, nem de longe toca. 

Não temos hoje, (opina Brito Broca) e·lementos seguros 
para dizer se houve motivos ou não, motivos subalternos a in
fluir na proibição da peça. Parece que a Polícia agiu por ex
cesso de ze·lo, levada, sobretudo, pelos protestos de alguns 
espectadores muito escrupulosos, ou de espírito estreito e re
trógado. Mas sua atitude foi de· qualquer forma lamentável, 
por colocá-la em contradição com a decisão anterior. 

Alencar, diante da proibição irremovível da obra, só te.m 
um recurso: publica-a em livro, para que melhor a julguem. 
Assim, em 1859, com uma Advertência e Prólogo, assinados a 
29 · de novembro, sai à lume. Afirma que "a boa vontade dos 
editores que o ano passa·do dera�m à estampa O Demônio Fa
miliar, traz agora à luz da imprensa As Asas de um Anjo no 

momento e.m que tudo me afasta das lidas literárias" . 

A Revista Popular entoa-lhe lôas: 

"A mimosa cmoédia do sr. dr. J. de Alencar As Asas de 

um Anjo depois de três representações consecutivas arre
piou a susceptibilidade policial, e induziu-a a proibir que· fos
sem trazidos à cena tantos horrores, co�mo ali se continham. 

O autor protestou contra esta mal entendida castidade; salvou 
o seu dire·ito de escritor, defendeu um belo trabalho do labéo 
de imoral, e comprometeu-se a entregá-lo ao prelo para dar
-lhe toda a publicidade. Este compromisso acaba de se·r sa
tisfeito. A comédia que, por uma veleidade ridfcula, foi reti
rada da cena do Ginásio, corre hoje impre·ssa por todas as 
mãos, tem entrada e�m todas as livrarias, é aplaudida como 
uma produção eminente.mente moral." . 
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Ignora-se a obra em questão sofre algumas modificações 
ao ser publicada em livro, e se é a mesma e exata versão do 
original encenado em 1858. Todavia, As Asas de um Anjo nunca 
mais é levada à cena. 

Machado de Assis é de parecer que menos aceitável é o 
que constitui o fundo e o quadro da comédia. E, prosseguindo, 
diz: 

"Não há dúvida alguma de que a peça é cheia de interesse 
e lances dramáticos: a invenção é original, apesar do cansaço 
do assunto; mas o que se·ntimos é precisamente isso: é uma 
soma avultada de talento e de perícia empregada em u.m as
sunto, que, segundo a nossa opinião, devia ser e·xcluída da 
cena." 

� aquele um dos primeiros dissabores que irá ajuntar
se-lhe a muitos outros, vida a fora. Pensa em quebrar a pena. 
Já anda a na_morar a política, como uma fatalidade de família. 

(Do livro do Autor - I osé de A Iene ar, S. Paulo, Livraria Martins 

Editora, 1965). 
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