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RESUMO 

 

A tese de doutorado O palhaço negro que dançou a chula para o Marechal de 

Ferro: Benjamim de Oliveira e a consolidação do circo-teatro no Brasil - mecanismos e 

estratégias artísticas como forma de integração social na Belle Époque carioca, examina, 

por meio da análise das peças teatrais de Benjamim de Oliveira e de sua trajetória 

artística, os processos autorais empregados nestes textos, como uma forma de 

vislumbrar os expedientes oblíquos e os canais informais de integração social que este 

artista aciona. 

Estas estratégias, utilizadas ainda pelos circenses e pelos grupos negros ligados 

às casas das tias baianas, na cidade do Rio de Janeiro da virada do século XIX para o 

século XX, foram uma forma de consolidar sua arte. Inserida neste contexto histórico a 

produção artística de Benjamim de Oliveira concorre com outras manifestações para 

moldar a identidade cultural carioca. 

 

 

Palavras-chave: teatro popular, circo, melodrama, circo-teatro, palhaço. 
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INTRODUÇÃO 

Esta tese analisa os textos teatrais escritos pelo palhaço negro Benjamim de 

Oliveira, tentando perceber neles os elementos de adequação e de deslizamento 

empreendidos pelo autor que resultam em peças que tendem a confundir conceitos 

classificatórios ou catalogadores estreitos. Este recurso autoral se afigura como um 

estratagema, um expediente artístico a ser utilizado em um período que ainda conserva, 

no âmbito da literatura dramática, uma criteriosa hierarquia de gêneros e de estilos.  

Agindo por meio desta operação transversal e oblíqua o circense Benjamim tem 

possibilidade de consolidar o circo-teatro no Brasil da virada do século XIX para o 

século XX. O circo-teatro então se oferece como uma nova forma de apresentar as 

pantomimas, os diálogos cômicos, as mascaradas e os números musicais que 

tradicionalmente fazem parte do universo espetacular do circo. 

A atuação artística de Benjamim de Oliveira se dará em um momento no qual o 

Rio de Janeiro, recentemente transformado de Corte em Capital Federal, é alvo de um 

violento processo reformador, perpetrado pela elite do país, e que tinha o objetivo de 

transformar a cidade, conformando-lhe feições cosmopolitas e sofisticadas. Nesta ação 

os hábitos e valores culturais tradicionais são desprezados. No entanto as camadas 

populares, agindo através de canais informais, como uma persistência de seus costumes, 

darão a cidade uma identidade cultural mestiça, híbrida. 

Acredito que Benjamim de Oliveira é um personagem de destaque para o 

estabelecimento desta identidade cultural carioca. Seu circo-teatro igualmente se afigura 

como um produto híbrido, que conjuga palco e picadeiro, renovação artística e tradição. 

Como atua neste momento histórico trafegando em dois grupos distintos, o dos 

circenses e o dos negros, sua trajetória revela estratégias comuns a estes dois grupos, ora 

articulando procedimentos artísticos e empresariais adequando matrizes tradicionais às 
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exigências de um nascente mercado cultural, ora se deslocando por canais informais de 

integração. 

Quando iniciei as investigações em torno deste artista – ainda como anteprojeto 

de pesquisa de tese de doutoramento – o que me mobilizava, confesso, era sua figura 

quase lendária. Muito se dizia e bem pouco era comprovado, o que contribuía para 

aumentar ainda mais seu caráter folclórico. 

Dizia-se, por exemplo, ter sido ele o criador do circo-teatro. Um autor chegou a 

afirmar que esta invenção havia “surgido em cima dos dias negros da Primeira Guerra 

Mundial, em 1918, quando o Rio de Janeiro se despovoou pelo êxodo da chamada 

„gripe espanhola‟”. (RUIZ, 1987. p. 36) 

Facilmente foi verificada a inexatidão desta hipótese. Nos exemplares das peças 

de autoria de Benjamim de Oliveira, encontrados na Biblioteca Edmundo Muniz da 

Funarte e no acervo da Segunda Delegacia Auxiliar de Polícia, alocado no Arquivo 

Nacional, ambos localizados na cidade do Rio de Janeiro, as folhas de rosto indicam as 

datas de estréia dos textos. A primeira das representadas, segundo estas informações, 

teria estreado em 28 de julho de 1905. Ou seja, mais de uma década antes do hipotético 

ano de criação. 

Quanto ao mérito de ser o criador do novo gênero de espetáculo, ou ao menos 

seu exclusivo criador, as leituras da dissertação de Mestrado de Paulo Merísio 

(MERISIO, 1999), em que trata da configuração espacial do circo-teatro, e do livro de 

Regina Horta Duarte (DUARTE, 1995), no qual analisa os espetáculos circenses 

ocorridos em Minas Gerais no século XIX, indicavam outra gênese para o circo-teatro. 

Esta constituição híbrida, na qual em uma segunda parte da função circense se davam 

representações teatrais, já fazia parte do repertório dos circos com pantomimas cômicas 
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e melodramáticas, diálogos cômicos entre palhaços, apresentações de danças e números 

musicais, mesmo antes de Benjamim começar sua carreira circense. 

Outras características que vinham aderidas a figura lendária de Benjamim 

diziam que ele havia sido o primeiro palhaço negro do mundo e que era filho de 

escravos. Estas duas informações somente foram possíveis de ser contestadas já no 

processo de escrita formal desta tese. 

Em sua tese de livre-docência, posteriormente transformada em livro, Mário 

Fernando Bolognesi informa que a compleição final da dupla cômica de palhaços é dada 

pelo duo Foottit e Chocolat. O negro cubano Raphael Padilla, obviamente o Chocolat da 

dupla, já fazia o “respeitável público” rir na Paris oitocentista. (BOLOGNESI, 2003. p. 

72) 

Já sobre as condições de seus pais, encontram-se preciosas informações na tese 

de doutorado de Ermínia Silva. Lá se fica sabendo que de fato os pais de Benjamim de 

Oliveira foram escravos e que seus filhos eram alforriados ao nascer por ser sua mãe 

considerada escrava de estimação. (SILVA, 2003. p. 75) 

Todas estas considerações serviram para que se tentasse vislumbrar com um 

maior rigor histórico a devida importância de Benjamim de Oliveira. Descolando da 

figura lendária os fatos e as informações consideradas errôneas ou exageradas. 

Foram os textos deste artista, então, que serviram de guia nesta investigação. 

Através dele foram percebidos os movimentos de que o palhaço negro se vale para 

tornar-se autor teatral. Suas peças são o testemunho de suas estratégias de afirmação 

artística e pessoal e de sua inserção no panorama cultural da cidade do Rio de Janeiro. 

O primeiro capítulo apresenta estudos e obras que pretendem analisar o 

fenômeno da Cultura, desde uma abordagem de seus meios de produção e fruição, até a 

discussão de conceitos e temas atuais no campo dos Estudos Culturais. Os campos de 
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produção cultural e a interpenetração que estes estabelecem entre si, e as várias 

possibilidades de identidade cultural são também alvo de minhas reflexões. 

No segundo capítulo procuro articular os dois campos de atuação de Benjamim 

de Oliveira – o circo brasileiro e a consolidação do circo-teatro, e, ainda, a formação do 

caráter híbrido da identidade cultural carioca – verificando em que medida as estratégias 

de atuação empregadas por ele são pertinentes a estes dois campos. 

No terceiro capítulo, finalmente, analiso as nove peças de Benjamim de Oliveira 

que foram localizadas. Como uma primeira etapa desta abordagem foi feito um 

mapeamento destes textos, seguindo as técnicas da análise empírica que pretendem 

relacionar grandes linhas horizontais nas obras estudadas. Posteriormente estes mapas 

foram cotejados para que se estabelecesse o necessário aprofundamento das 

informações colhidas. 

Ainda segue em anexo a esta tese um caderno de textos, com as nove peças 

localizadas. Este riquíssimo material ainda apresenta importantes subsídios para futuras 

pesquisas em torno do circo, do melodrama, do teatro popular feito no Brasil e da figura 

do palhaço. Espero que ao resgatar para um público mais amplo estes documentos possa 

auxiliar a outros artistas e pesquisadores que pretendam estudar a cena teatral escrita por 

Benjamim de Oliveira, o palhaço negro que alegrava o povo e que um dia dançou a 

chula para um presidente da República. 
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I. APONTAMENTOS SOBRE IDENTIDADE CULTURAL 

As análises das manifestações populares – chamadas populares por serem de 

origem popular tradicional ou por se enquadrarem no campo de produção cultural 

massivo – mais recentemente têm se debruçado melhor e mais detidamente na avaliação 

das suas origens, modo de produção e elaboração. Abandonando a tendência usual de se 

avaliar estas manifestações como espontâneas, naturais ou “puras” – no caso das de 

origem popular tradicional -, ou, ainda de produtos da indústria cultural de massa - e, 

portanto, destituídas de um apelo que não seja o comercial, sendo, assim, por oposição 

àquelas, “impuras” - e desprezando a tentativa de enquadrá-las por seus aspectos 

pitorescos, com que são tradicionalmente vistas, os estudiosos da cultura popular e 

massiva podem vislumbrar procedimentos e técnicas e mediações por elas sofridas e 

exercidas que de outro modo estariam encobertos.
1
 

 

 

I. 1. Modos de produção e de fruição de bens culturais 

Tencionando estabelecer os limites e a atuação do que seria uma sociologia da 

cultura, o estudioso inglês da cultura Raymond Williams aborda diversos aspectos 

relacionados a ela, começando por explorar as diversas aplicações do termo - desde a 

antropológica que define “cultura” como modo de vida global de determinado povo, até 

as definições mais especializadas que relacionam o termo às atividades artísticas e 

                                           
1
 Cabe ressaltar aqui as pesquisas que desde 1995 vêm se desenvolvendo no âmbito do Projeto Integrado 

de Pesquisa Um estudo sobre o cômico: o teatro no Brasil entre ritos e festas, coordenado pela Profa. Dra. 

Beti Rabetti, orientadora desta tese. O referido projeto tem possibilitado um fértil campo de debates e de 

troca de informações entre os vários trabalhos individuais a ele ligados, guardando as especificidades de 

cada um deles e propiciando, assim, o enriquecimento dos vários projetos individuais e da totalidade da 

pesquisa sobre o cômico. Dentre os resultados já obtidos ressalta-se as publicações Caderno de pesquisa 

em teatro: ensaios. Rio de Janeiro, Uni-Rio; Centro de Letras e Artes; Programa de Pós-Graduação e 

Pesquisa; Mestrado em Teatro, n. 03, 1997; e, ainda a Revista O Percevejo. Rio de Janeiro, Departamento 

de Teoria do teatro, Programa de Pós-graduação em Teatro, UNIRIO. Ano 08, no. 08, 2000; na qual 

destaco o artigo Memórias e Culturas do Popular no Teatro: o típico e as técnicas, de autoria da Profa. 

Beti Rabetti 
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intelectuais (WILLIAMS, 1992). Raymond Williams trata nesta obra de questões 

culturais de âmbito global, por meio de um estudo das instituições, formações e os 

meios de produção culturais, até detalhar as relações entre identidades e formas 

artísticas em uma relação dialética, na qual a forma e as condições sociais que envolvem 

sua produção encontram-se intimamente relacionadas. Portanto os meios de produção e 

as mediações por eles exercidas. 

Destacando a armadilha teórica que se cria ao tentar se desligar a análise da obra 

artística do contexto sócio-cultural que cerca sua elaboração, produção e recepção, pelo 

que se convencionou chamar de “obras de arte em si mesmas”, o autor lembra que esta 

tentativa é, ela mesma, “uma categoria, e não algum tipo de descrição 

neutra”.(WILLIAMS, 1992:120) Este alerta é particularmente importante quando se 

trata de obras artísticas que não têm, e nunca tiveram, a aura de “obras de arte”, se 

analisadas tão somente por estes critérios de um falso purismo estético, devo 

acrescentar. Assim, ao serem pesquisados os textos teatrais de autoria de Benjamin de 

Oliveira, deve ser constantemente lembrado que sua análise como uma obra artística de 

menor valor literário, somente o produto de uma incipiente indústria de diversões 

existente na cidade do Rio de Janeiro de princípios do século XX – da qual fariam parte 

além dos espetáculos circenses, também aquelas produções do chamado teatro ligeiro: 

comédias de costumes, burletas, revistas, mágicas, etc. -, já é uma espécie de “tomada 

de posição” em relação a esta vasta e marginalizada produção artístico-cultural, não 

sendo de maneira alguma, como alerta Williams, uma posição neutra. 

Neste sentido o autor inglês desmonta as definições mais comuns de arte 

provando que a valoração de uma obra e sua conceituação como objeto artístico estarão 

sempre ligadas às condições de sua produção e de sua fruição em dado contexto 

histórico e social. Assim as definições do que vem a ser arte passam a transitar por seu 
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valor estético. Aqui, mais uma vez, questões relativas a esta classificação se fazem 

presentes, já que as categorias para se conceituar “estético” não se aplicam 

exclusivamente a obras de arte ou obras que trazem consigo a intencionalidade de um 

apelo estético. Percepções relativas à forma, à proporção, à cor, à harmonia e ao ritmo 

são aplicáveis mesmo na natureza. Ainda seria preciso salientar que estas percepções, 

apesar de se aterem a categorias artísticas também – mas não exclusivamente, como já 

foi dito – não podem definir a totalidade do fenômeno artístico, já que este é 

contemporaneamente considerado como um fazer ligado à intelectualidade e ao 

“discurso humano – valores, verdades, idéias, observações, relatos – nas quais, embora 

as percepções „estéticas‟ possam ser ainda bastante relevantes, não podem ser, e na 

prática não são, tomadas como globalmente definidoras”.(WILLIAMS, 1992:123) 

Toda produção artística, portanto, é condicionada pelas contingências de sua 

produção, por todo o processo histórico e social, pelos procedimentos culturais a ela 

vinculados. Esta produção, resguardada as ressalvas acima, se distinguiria por ocupar 

um nicho muito específico dentro da produção do espírito humano: 

 

“Este tipo de trabalho pode cumprir objetivos societários de 

tipo mais profundo: não como alimento, abrigo ou ferramentas, mas 

como „reconhecimentos‟ (marcas novas e confirmadoras) de pessoas 

e tipos de pessoas em lugares e tipos de lugares (...) como 

„reconhecimentos‟ de uma espécie física, em um universo físico 

compartilhado praticamente, com suas interações maravilhosamente 

diversa de sentidos, energias e potenciais”. (WILLIAMS, 1992:128) 
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Assim a arte passa a ser vista como definidora de identidades, novas identidades, 

baseadas neste reconhecimento que ela, e somente ela, propõe. Deste modo, por sua 

percepção social, a arte pode ser analisada historicamente como o resultado de formas 

sociais variáveis no interior de práticas sociais existentes. Então as manifestações 

artísticas não podem ser entendidas como evidências ou categorias eternas ou superiores 

aos processos históricos. 

Durante toda a história os fenômenos artísticos passam a ser regidos por códigos 

de recepção ligados a sinais sociais indicativos da arte. Criam-se, assim, sistemas que 

em conjunto se constituem como a organização social da arte. Existem sistemas 

integrados e institucionais que cumprem funções de especialização frente à 

manifestação artística: sinais diferentes relacionados a diferentes artes, em épocas e 

locais diversos. Assim sendo, “dentro de qualquer cultura específica, a natureza dos 

sinais, e do sistema significações comum dentro do qual eles devem funcionar, está 

ligado de maneira à organização social de uma área muito ampla de realidade 

percebida”. (WILLIAMS, 1992:134) 

Entretanto é preciso, ainda segundo o crítico inglês, perceber-se que quando 

existe uma evolução histórica específica dentro de um sistema de sinais é importante 

que este sistema não seja analisado segundo os sinais mais recentes ou a organização de 

sinais mais antiga, mas, sim, tomando-se cada etapa segundo os seus próprios códigos 

sociais. Assim toda a complexidade que envolve um sistema de sinais culturais está 

diretamente relacionada com as complexidades existentes em determinadas ordens 

sócio-culturais. 

Desenvolvendo seu raciocínio Williams observa que alguns destes sistemas de 

sinais também se darão, no desenvolvimento de determinada arte, de modo interno, ou 

serão internalizados no decorrer deste desenvolvimento, criando com isto as convenções 
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referentes a esta arte. Combinando então, uma análise formalista com uma análise 

sociológica, podem ser percebidas, no interior do desenvolvimento de certa 

manifestação artística, as convenções ou os “estratagemas” a ela relacionados. Mas 

mesmo aqui estes elementos formais referem-se a novas relações sociais, e a novas 

concepções de identidade, expondo “novos sentidos dos limites e contradições das 

relações sociais disponíveis”. (WILLIAMS, 1992:140) 

Entretanto nem sempre as condições sociais precedem a evolução da forma. Por 

vezes “a inovação formal é um elemento genuíno e integrante das próprias mudanças na 

consciência que são, elas mesmas, formas de consciência na mudança”.(WILLIAMS, 

1992:141) 

Mais uma vez pode aqui ser relacionado que as condições sociais – de público, 

e, mais especificamente, de conquista deste público, de aproximação com uma forma 

artística considerada “mais nobre”, das condições de mobilidade da população da cidade 

do Rio de Janeiro da virada do século XIX para o século XX, entre alguns outros fatores 

– foram fatores relevantes para que fossem criadas novas formas artísticas nos 

espetáculos circenses. As pantomimas com que já durante a segunda metade dos 1800 

encerravam as apresentações circenses, deste modo, foram retrabalhadas e 

transformadas, para que, na etapa final da função, se transformassem naquilo que se 

convencionou chamar de circo-teatro. Este desenvolvimento específico será discutido e 

analisado no capítulo seguinte desta tese. 

Destaca Williams que foi no teatro, no desenvolvimento das artes dramáticas, 

que melhor se sintetizaram estes aspectos de mudanças de consciência, devido à 

complexidade de relações estabelecidas pela especificidade da forma dramática. 

Tomando como exemplo a Tragédia Grega, por ser esta, hoje, uma propriedade cultural 

praticamente da espécie humana, mais até do que exclusivamente do espírito do povo 
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grego do século V antes de Cristo, o autor inglês observa que podem ser detectadas no 

interior desta forma dramática, formas e práticas que refletem as condições que irão 

possibilitar e, mais do que isto, refletir as transformações entre uma prática 

eminentemente coletiva – e mais próxima do ritual –, o coro; para uma prática mais 

particularizada – e tendente ao artístico – o diálogo entre o coro e o personagem e, mais 

tarde entre dois ou três personagens.  

Assim sendo, ao serem analisadas as condições específicas de transformação 

formal do ritual coletivo até a prática artística realizada no interior de um concurso 

dramático, ainda ligada ao culto religioso: 

 

“O que descobrimos, na forma como um todo, e tendo em 

conta suas muitas variações e evoluções internas é essa articulação 

culturalmente específica das relações dinâmicas entre o excepcional e 

o comum, o singular e o coletivo, e essa articulação cruza com outras 

formas de discurso e com a história prática de uma sociedade sob 

pressões de uma transição de maior importância”. (WILLIAMS, 

1992:151) 

 

E, também é necessário esclarecer, que nas formas dramáticas posteriores, 

mesmo aquelas pretensamente inspiradas na Tragédia Grega Antiga, o que se 

estabeleceu como “dramático” foi tão somente uma parte daquela forma original – não 

mais coro e atores, em diálogos ou discursos cantados, declamados e falados, ou, ainda 

declamados ou falados –, o diálogo entre personagens. 

Partindo de outras práticas - que vão desde a procissão religiosa à pantomima 

medieval e aos dialogismos humanistas -, e, ainda, de outra ordem social, surge a 
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tragédia elisabetana, ela também resultado de tensões e contradições históricas, que 

transparecem em sua configuração final. Mais do que apenas refletir estas mudanças, as 

formas dramáticas contemporâneas a estas transformações, trazem no interior de suas 

qualidades estéticas estas novas relações sociais. As discussões em torno das questões 

pública e privada no seio do Renascimento inglês são refletidas, mas, sobretudo, 

discutidas - e não apenas apresentadas - através das cenas de “colapso interior” das 

personagens. Então o que se vê no Lear ou em Hamlet “é uma crise simultânea do 

colapso público e privado: não só tematicamente, mas em nível formal profundo na 

linguagem”. E, assim, por meio de “ações e questões gerais” toca em uma “virtual 

dissolução da comunicação” e, paradoxalmente, na “expansão da linguagem dramática 

para representar até mesmo este processo: a crise total ainda representada, formada”. 

(WILLIAMS, 1992:156) 

Entretanto toda esta complexidade formal, sócio-cultural e lingüística irá se 

reduzindo, até atingir, em meados do século XVIII, os fatores determinantes de 

praticamente todas as formas teatrais modernas: ser o material dramático 

contemporâneo e nativo, expresso em linguagem “quase” coloquial, apresentar uma 

nova extensão de abrangência social – na qual todas as vidas podem se tornar material 

dramático -, e, apresentar um novo espírito secular – que excluirá da ação dramática 

toda e qualquer intervenção que não seja humana. Estes cinco fatores tomados em 

conjunto fornecem, segundo Williams, a base para as convenções e os sinais distintivos 

do teatro moderno. Mesmo naquelas práticas que tencionavam afastar-se do que se 

convencionou chamar de naturalismo – movimento e estilo resultante mais 

imediatamente, e mais marcadamente, da conjunção destes cinco fatores – a maior parte 

destes fatores estão presentes, talvez alterados em suas variações, combinações e 

hierarquias. 
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Esta obra de Raymond Williams ainda faz com que se perceba, finalmente, que 

a correlação – e a contração - entre uma análise puramente formal e um estudo 

sociológico com base histórica, das manifestações artísticas possibilitam um rico e 

fecundo campo de estudos para as práticas artísticas, suas convenções internas e suas 

transformações formais. 

Portanto para se analisar uma obra dramática produzida no âmbito da incipiente 

indústria cultural carioca de princípios do século XX, panorama em que se inscreve a 

produção artística de Benjamin de Oliveira, deve se tentar, seguindo-se as indicações 

coletadas no livro do autor inglês, entender como aquela produção dramática é 

representativa das novas forças culturais que atuam naquele período.  A obra teatral de 

Benjamin de Oliveira, deste modo, deve ser entendida também como uma expressão 

desta correlação de forças que ora se instaura na capital da recém proclamada república 

brasileira, como se procurará mostrar mais adiante. 

Faz-se necessário estabelecer, então, os caminhos e as formas de constituição 

deste modo híbrido de espetáculo: a função circense, com os números tradicionais de 

equilibrismo, mágica, malabarismo, acrobacia, adestramento de animais e palhaços, 

figurando com uma primeira parte do espetáculo; e um segundo momento, no qual os 

artistas envolvidos na primeira parte da função representam uma peça. 

As investigações em torno destes conceitos de que se falou anteriormente 

indicam as possibilidades de apreensão deste fenômeno, mais cultural do que 

especificamente artístico, de deslocamentos de questões, fazendo do circo-teatro um 

campo privilegiado de observação sobre hibridismo, desterritorialização e campos de 

produção cultural. 

Um produto cultural distintivo e novo que alia as formas tradicionais de 

números circenses com um novo apelo comercial, traduzido em um novo chamariz de 
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público. Sendo assim é necessário que as maneiras e formas com que se interpretam os 

campos de produção cultural tradicionalmente sejam suspensas, para se aferir estas 

novas formas artístico-culturais. Isto porque estas novas manifestações na verdade 

rearticulam estes campos, tornando obsoletas não somente as interpretações usuais 

como as configurações mesmas destes pólos de produção cultural. 

Novos conceitos passam a ser criados pelos teóricos para atender a demanda 

destas transformações sociais, não somente para estas novas maneiras de se olhar o 

fenômeno, mas, sobretudo por que este mesmo fenômeno mudou. Assim, não mais seria 

possível se analisar a cultura popular tradicional, chamada até bem pouco tempo atrás 

de cultura folclórica, sem notar as permanências e deslocamentos que esta sofre em 

contato com a cultura popular massiva, por exemplo. 

 

 

I. 2. Os papéis dos campos de produção cultural na sociedade contemporânea 

Neste sentido o ensaio de José Jorge de Carvalho, antropólogo e etnomusicólogo 

brasileiro (CARVALHO, 2000), é esclarecedor, pois tenciona, através das discussões de 

conceituações, definir qual seria o papel da cultura tradicional no panorama da 

sociedade industrial pós-moderna. Já que a idéia mesma de tradição sofre um desgaste 

na cultura contemporânea, cedendo lugar para as questões relativas às novas 

construções de identidade, com uma pluralidade de posições conceituais da cultura, 

como identificar o papel desta tradição em um universo tão multifacetado? Esta já seria, 

em si, mais uma possibilidade, mais uma voz a construir as novas definições de sujeito e 

identidade cultural. 

Antes, entretanto, de tentar responder a estas questões, o autor resgata as 

discussões a respeito de “folclore” alertando para o que seria uma “simplificação 



 14 

histórica” que estaria operando tão somente para circunstanciar as propostas de seu 

ensaio. 

Destaca o ensaísta que as discussões sobre o folclore enquanto disciplina social 

vem, desde meados do século XX, sofrendo uma redefinição. Naquela ocasião os 

folcloristas latino-americanos, reunidos em torno de vários debates e colóquios, alertam 

para o fato da desaparição das culturas tradicionais provocada pelos meios de 

comunicação massivos. Este esforço coletivo pela preservação dos valores tradicionais 

dos povos das Américas resulta em que sejam definidos como objeto de estudo – e 

posterior preservação – do folclore aquelas manifestações ligadas a cultural oral 

tradicional, distinguindo-se as culturas e os valores culturais ligados a oralidade da 

cultura popular em geral, esta já resultante de uma sociedade industrial. 

Entretanto, em fins dos 1980, uma outra visão de cultura popular tradicional 

passa a se perceber, sobretudo através dos estudos do pesquisador mexicano Nestor 

Garcia-Canclini. A heterogeneidade cultural e as dinâmicas que envolvem a produção 

de bens culturais na pós-modernidade não são mais abarcadas pelas definições 

tradicionais de cultura popular, sendo a chamada cultura folclórica apenas uma parcela 

deste campo de produção cultural. Descartando a pouco precisa noção de 

“autenticidade” dos fenômenos artístico-culturais populares, Canclini, ainda segundo o 

ensaio do professor José Jorge de Carvalho, propõe a noção de “representatividade 

sociocultural”: não importa nestes fenômenos sua capacidade de permanecerem “puros” 

– adjetivação resultante de outro conceito impreciso -, mas, sim, se elas representam o 

modo de vida de seus produtores e receptores primários, aqueles para quem estas 

manifestações originalmente se destinam. 

Tentando precisar melhor a discussão de Canclini, José Jorge de Carvalho 

sustenta que a musica popular latino-americana - fenômeno urbano e ligado, sobretudo, 
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ao século XX – “é um termômetro sutil dos complexos processos de transformação e 

inter-relação entre significados tradicionais e modernos (...) Não é possível 

compreender a tradição sem entender a inovação, sendo que a tensão entre estas duas 

correntes de criatividade se manifesta especialmente no caso da música”. 

(CARVALHO, 2000: 25) 

Aqui, cabe destacar, pode ser feito um paralelo entre a produção musical 

brasileira de princípios do século XX – mais adequado seria dizer a produção que se 

estabelece na Capital Federal, neste período – e que irá se transformar ao longo daquele 

século no que se convencionou chamar de Musica Popular Brasileira, e suas relações 

com esta incipiente indústria cultural já mencionada. De fato os grupos que se articulam 

para a indústria do entretenimento são os mesmos acionados na elaboração dos ritmos 

urbanos brasileiros, tendo como seu principal articulador e representante, o samba. Um 

novo ritmo urbano, mas de raízes rurais e religiosas, que será rapidamente absorvido 

pelos espetáculos populares, como já ocorrera com o lundu, o maxixe e o choro. 

Tomando parte nas revistas, burletas, e até nos melodramas, não somente como um 

ritmo a ampliar o repertório musical, mas, e isto é mais significativo, rearticulando 

temas, textos e cenas, moldando características dos personagens-tipo, sofrendo 

influências e influenciando este meio. 

Sendo assim, neste panorama esboçado – o das sociedades urbano-industriais do 

século XX – o “folclore puro”, núcleo original e formador de identidades, estaria em 

um lugar análogo ao da cultura erudita, aquele campo de produção simbólica que seria 

referência das elites socioeconômicas. Em um modelo de produção cultural ideal as 

chamadas culturas tradicionais autênticas - cultura tradicional erudita e cultura 

tradicional folclórica - seriam pólos distintivos e formadores. Neste modelo as culturas 

tradicionais autênticas ofereceriam ao fruidor uma relação de experiência real de 



 16 

crescimento e de formação; já a cultura popular, e, sobretudo a cultura massiva 

ofereceriam uma relação de vivência, de gratificação imediata. 

Mas estes pólos ideais estariam mediados pela cultura popular, sendo a face 

mais exacerbada desta a cultura de massas. O autor, entretanto, salienta que hoje é 

praticamente impossível a existência de um campo de produção cultural puro, 

lembrando ainda que esses diversos elementos encontram-se em qualquer nível 

cultural: dos mais tradicionais aos mais massificados. Assim nesta “crise das culturas 

autênticas” – a folclórica tradicional e a erudita – a faixa de produção cultural que se 

encontra mais atuante seria mesmo a popular urbana e a de massas. As duas tradições 

“puras” foram se fragmentando e diluindo, combinando-se entre si, assimilando 

elementos múltiplos, tanto orais, como letrados – e, posteriormente eletrônicos -, 

circulando entre as várias camadas da população, produzindo um novo tipo de cultura, 

o das sociedades industriais. 

Contudo esta mesma produção cultural popular massiva, urbana e industrial, 

pode hoje, segundo Carvalho, transcender o mero papel de entretenimento – a vivência, 

anteriormente falada -, de fruição imediata, para operar em seu consumidor – não pode 

ser esquecido que está é uma cultura de consumo – uma real experiência. De fato, ao se 

confrontarem as novas identidades culturais da pós-modernidade, fragmentadas 

individual e coletivamente, percebe-se que aquele modelo abstrato dos pólos culturais, 

não se ajusta. 

Entretanto esta possibilidade de experiência somente é oferecida pela indústria 

cultural massiva em pouquíssimos casos. Na maioria deles o que ela propõe é uma 

vivência transitória: “ajuda as pessoas, numa vida cada dia mais acelerada e mutável, tal 

como é o caso na moderna urbe industrial, a se livrarem do peso e da responsabilidade 

da memória”. (CARVALHO, 2000: 33) Já os campos tradicionais de produção cultural 
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– o folclórico e o erudito – contribuem, em oposição, para uma construção de uma 

memória e de uma identidade coletivas. 

Na cultura popular oral existe, então, um núcleo simbólico que remete a uma 

memória longa. Estes bens simbólicos coletivos “apontam para a continuidade da 

sociedade ao expressar um ideal de relações intensas de espírito comunitário, de uma 

afinidade comunitária básica, anterior ao individualismo moderno”. (CARVALHO, 

2000: 33) A própria cultura de massa vale-se deste núcleo simbólico, apropriando-se de 

elementos tradicionais orais e eruditos para a produção de novos produtos massivos. 

Parece-me ser este o caso do já citado samba. Ao integrar o terreiro com as salas de 

visitas, reunir descendentes de escravos com jovens da classe média urbana, intelectuais 

com iletrados, o samba conjuga memória de longa tradição com realidade de mercado 

cultural, criando uma mediação eficaz para a população carioca, abrindo canais de 

integração na cidade, unindo morro e asfalto. Como se verá adiante fortes mediações 

culturais são exercidas pelos produtos da cultura massiva que apresentam em seu núcleo 

original elementos ligados à memória de longa tradição. 

Assim, no quadro atual das relações culturais, há que se manter os meios 

produtores destes bens simbólicos de longa memória – até porque este se encontra 

ameaçado pelo alto poder de penetração da indústria cultural. Mas também não se pode 

simplesmente rejeitar – em nome de uma pureza original – as vivências e as 

gratificações resultantes desta mesma indústria cultural. 

 

“Alternar amnésia com mergulho na memória longa, 

transcendência com imediatez, individualismo com dissolução na 

massa, comunidade com sociedade, talvez seja um caminho 
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interessante a seguir, porque mais plena e mais radicalmente plural, 

a tal ponto que não foi, de fato, tentado”. (CARVALHO, 2000: 35) 

 

Encerra José Jorge de Carvalho seu belo ensaio advogando a construção de um 

“pluralismo simbólico radical”, um aprofundado mergulho nas várias tradições, 

percebendo as várias vozes que se congregam – mesmo que muitas vezes se confrontem 

– na construção identitária da sociedade industrial. 

De fato as dificuldades em se estabelecer uma identidade neste panorama de 

produção cultural fragmentário e múltiplo, e, por que não dizer, híbrido, são já os 

indícios desta identidade em crise que compõe o quadro atual. Um quadro no qual as 

tensões e os reagrupamentos – culturais, étnicos, de gênero, e, conseqüentemente, 

identitários – não são apenas etapas de uma futura constituição formal e social, mas, as 

características inerentes e indissociáveis a este quadro, e, portanto, às identidades 

formadas em seu interior. 

 

 

I. 3. As identidades culturais na pós-modernidade 

Ao explorar algumas questões relativas a identidade cultural na chamada 

modernidade tardia, discorrendo sobre uma “crise de identidade” que estaria 

desestabilizando o mundo social, Stuart Hall explora as origens e as possíveis 

conseqüências desta fragmentação do indivíduo pós-moderno. Para o crítico inglês de 

origem jamaicana, modernidade tardia é o termo mais adequado que pós-modernidade 

para caracterizar o mundo contemporâneo, pois este último traz em seu interior uma 

noção de que a modernidade teria chegado ao fim, o que, no entanto, é facilmente 

verificável como um preceito falso, já que esta não ocorreu completa e 
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peremptoriamente nos países periféricos. E, mais ainda, um enorme contingente 

migratório destes países em direção aos economicamente hegemônicos, transporta as 

diferenças e divergências sócio-culturais para o seu interior. Portanto as “identidades 

culturais – aqueles aspectos que surgem de nosso „pertencimento‟ a culturas étnicas, 

raciais, lingüísticas, religiosas, e, acima de tudo nacionais” passam a sofrer uma espécie 

de descentração, deslocamento, ou, ainda segundo Hall, fragmentação. (HALL, 2001: 

08) 

O crítico cultural cita que um tipo diverso de mudança estrutural estaria afetando 

as sociedades modernas em fins do século XX. “Isto está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que no passado, nos 

tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais”. (HALL, 2001: 09) 

Mais do que isto, estas transformações estariam afetando as próprias identidades 

pessoais, levando o indivíduo pós-moderno a uma “perda de um sentido de si”. Assim 

este “duplo deslocamento – descentração do indivíduo tanto de seu lugar no mundo 

social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma „crise de identidade.‟” (HALL, 

2001: 09) 

Para fins didáticos o autor estabelece três conceitos distintos de identidade que 

qualificariam a noção de sujeito e de identidade, que foram se sucedendo ao longo da 

História Moderna e Contemporânea: o sujeito cartesiano do Iluminismo, o sujeito 

sociológico do princípio do século XX e o sujeito fragmentado ou descentrado da pós-

modernidade. 

A formação da noção de identidade relativa ao sujeito cartesiano se daria nos 

séculos XVII e XVIII, com a crença em um indivíduo soberano, racional e científico, 

capacitado para sua autoconsciência. Este indivíduo surge com a crise de valores 

possibilitada pelo fim da Idade Média e do feudalismo. 
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Contudo, conforme as sociedades modernas tornam-se mais complexas esta 

noção de um ser racional e uno tende a se transformar em um conceito de identidade 

mais coletivo e social. Assim àquele núcleo interior do sujeito se junta a necessidade de 

se articular com a sociedade.  Isto advém de uma consciência de que a unidade da 

identidade do ser cartesiano não era, de fato como se acreditava no Iluminismo, 

autônoma e auto-suficiente.  A identidade seria formada pela interação entre uma 

possível unidade interior e a sociedade, em um diálogo contínuo, que a forma e a 

modifica. 

Entretanto quase simultaneamente a esta concepção de sujeito sociológico surge 

um quadro mais complexo, ligado, sobretudo, aos movimentos estéticos e intelectuais 

do Modernismo. Na verdade na própria constituição da Modernidade está implícita a 

idéia de movimento, de fluidez de fronteiras, idéias e conceitos, de transformar, sendo a 

mudança, paradoxalmente, uma de suas poucas constâncias. Este ambiente de 

constantes transformações terá no Rio de Janeiro do início do século XX um panorama 

a ser vislumbrado, por intermédio, sobretudo, das reformas urbanísticas da cidade. É o 

famoso Bota-Abaixo liderado pelo prefeito da Capital Federal Francisco Pereira Passos, 

um agressivo projeto modernizador que pretendia impor à população uma ilusão de 

modernidade européia e um deslocamento do que fosse considerado atrasado para fora 

de seu núcleo central, como se verá no próximo capítulo. 

Durante todo o século XX a noção de sujeito irá sofrendo deslocamentos que 

reorganizam e reorientam esta mesma noção. Deste modo a identidade que se supunha 

unificada e estável, vai se fragmentando e se recompondo. O sujeito passa a assumir 

identidades diversas em diferentes momentos. Ao passo que os sistemas culturais se 

multiplicam tornam-se possíveis novas e diversas – e, até, contraditórias – identidades, 

mesmo que estas sejam provisórias. 
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No caso do panorama cultural carioca, no âmbito de sua nascente indústria de 

entretenimento, o que mais de perto interessa a esta tese, este impacto da velocidade e 

provisoriedade se traduzirá na expectativa do novo como apelo comercial. Mesmo que 

este novo seja a apropriação de ritmos e manifestações folclóricas, rurais, de outras 

localidades. Isto explica em parte a rápida absorção e transformação dos processionais 

ligados aos ranchos, trazidos ao Rio pelos negros baianos, nas Escolas de Samba 

cariocas. Assim os ritmos, as danças e os cantos, alguns executados somente em 

espectro familiar ou ambiente religioso, passam a compor os repertórios dos espetáculos 

musicais, e, posteriormente, a indústria fonográfica e a programação das rádios. Escuso-

me de explicar que todo este processo sofreu, e ainda sofre, movimentos de rejeição – e 

aproximação – de seus diversos atores, e que mesmo esta absorção do elemento negro 

se dá transversalmente, por intermédio, sobretudo, das representações artístico-culturais. 

Mas, claro está, que isto também é constitutivo deste processo e, importa insistir, desta 

mesma identidade. 

Este sujeito fragmentado ou descentrado da pós-modernidade exacerba ainda 

mais sua crise ao ser confrontado com suas identidades culturais. Tomando como base 

de seu raciocínio a identidade nacional – já que o conceito de nação é basilar para a 

questão da construção da própria modernidade, pois “a lealdade e a identificação que, 

numa era pré-moderna ou em sociedades mais tradicionais, eram dadas à tribo, ao povo, 

à religião e à região, foram transferidas gradualmente nas sociedades ocidentais, à 

cultura nacional” (HALL, 2001: 49) – Stuart Hall argumenta que a idéia de nação, mais 

do que uma entidade política é um sistema de representação cultural. Deste modo uma 

cultura nacional é, na verdade, um discurso que produz sentidos para que se construam 

identidades. Este discurso revela, mais do que características de identificação e unidade 

entre aqueles que comungam desta idéia de nação, uma estrutura de poder cultural. 
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A idéia de nação, de fato, e mesmo sua constituição, é uma noção moderna que, 

em seu esforço de suplantar outras formas de pertencimento como a estrutura familiar 

dos clãs e tribos, ou a estrutura local das similitudes regionais, opera um discurso de 

integração destes laços culturais anteriores, criando novos significados para a 

conformação de novas identidades culturais. Entretanto é interessante pensar que as 

diferenças étnicas, religiosas, regionais, continuem latentes e coexistindo com este novo 

ideário de atitudes e identidades. 

Assim a produção dramatúrgica de um palhaço negro – mais do que sua figura 

como apenas artista circense ou ator – pode ser vista como um campo cultural no qual 

estas tensões permanecem, se esgarçam, se enfrentam e se pacificam, talvez em uma 

tentativa de contribuição como construtora de uma ideologia de nação. Uma tentativa de 

participar deste esforço de construção de novas identidades nacionais. 

No entanto este esforço que ocorreu nos mais diversos países ocidentais para a 

construção de um ideário de nacionalidade perde o sentido na contemporaneidade 

devido, sobretudo ao fenômeno da chamada globalização. Neste sentido os bens 

simbólicos adquirem um estatuto de bens, ou, seria mais adequado dizê-lo, de produtos 

culturais, e passam a estabelecer uma nova relação entre o local e o global. Porque “ao 

lado de uma tendência em direção à homogeneização global, há também uma fascinação 

com a diferença e com a mercantilização da etnia e da „alteridade‟”. (HALL, 2001: 77) 

Portanto a globalização produz um efeito de deslocamento das identidades 

fechadas de uma cultural nacional, resultando em novas e plurais variedades e 

possibilidades de identificação. Entretanto como os efeitos desta nova gama de 

possibilidades encontradas na Pós-modernidade, devido ao efeito da globalização, 

indicam identidades fracionadas ou múltiplas, as reações a estes efeitos também indicam 

caminhos plurais e, por vezes, contraditórios. Se algumas destas novas identidades 
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tendem a gravitar ao redor do conceito de “Tradição”, tentando resguardar suas origens 

e recuperar uma utópica pureza anterior e perdida; outras operam uma relação distinta, 

aceitando estas novas identificações, sabendo-as condicionadas aos planos históricos, 

econômico, político, etc., ligando-se assim ao conceito de “Tradução”. 

O conceito de “Tradução” refere se às identidades formadas pelas intersecções e 

trocas culturais realizadas por pessoas que carregam traços culturais de seus locais de 

origem – suas tradições, sua linguagem, suas histórias – formando novos laços e 

relações nos locais para os quais migraram, criando, deste modo, culturas sincréticas ou 

híbridas. Ao conceito de “Tradução” Hall vincula a noção de culturas híbridas, pois a 

“tradução” é a formação de uma identidade que atravessa as fronteiras e barreiras, e, na 

qual os elementos constitutivos de sua identidade “original” sofrem o acúmulo dos 

novos traços adquiridos pelo contato com suas novas culturas. Como indica o autor 

inglês estas novas configurações identitárias não se produzem pacificamente, e, menos 

ainda, estas novas identidades “traduzidas” resultantes não deixam de ter em seu interior 

– como traço distintivo explícito ou latente – as marcas dos embates entre as múltiplas 

forças de sua constituição. 

 

“As pessoas pertencentes a estas culturas híbridas têm sido 

obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer 

tipo de pureza cultural „perdida‟ ou de absolutismo étnico. Elas estão 

irrevogavelmente traduzidas. (...) são produtos de novas diásporas 

criadas pelas migrações pós-coloniais. (...) devem aprender a habitar, 

no mínimo, duas identidades, a falar duas linguagens culturais, a 

traduzir e a negociar entre elas.” (HALL, 2001: 89) 
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I. 4. Hibridismo, tradição e tradução cultural 

Este conceito de “Tradução” Stuart Hall retira dos trabalhos de Homi Bhabha, 

ensaísta e crítico literário indo-britânico, que radicaliza ainda mais as questões que a 

correlação de forças, de tensões e oposições, que ocorre nas chamadas identidades 

“traduzidas” opera no interior delas mesmas. Ambos indicam como um autor-tradutor e 

como uma obra de identidade híbrida, Salman Rushdie e seu romance Versos Satânicos 

– somente este exemplo já seria suficiente para que se percebe-se os inúmeros – e 

muitas vezes paroxísticos – desdobramentos que a questão da tradução cultural pode 

deslindar. A menção de Rushdie e do seu famosíssimo – por um motivo mais extra 

literário do que exatamente estético – livro, demonstra em certa medida, que embates 

podem advir da fricção entre identidades traduzidas e formas tradicionais - e fechadas - 

de conceitos culturais. Claro que este talvez seja o exemplo contemporâneo mais radical 

do que se configura como possibilidade de novas apreensões de identidade 

compreendidas entre “Tradução” e “Tradição”. 

Para Bhabha a própria condição de identidade cultural do migrante se inscreve 

naqueles espaços intersticiais. “Esta liminaridade da experiência do migrante é mais um 

fenômeno tradutório do que transacional: não existe resolução para ele porque as duas 

condições são conjugadas de modo ambivalente na „sobrevivência‟ da vida migrante”. 

No entanto, alerta Bhabha, para a “intraduzibilidade” de certas formas culturais, que, 

assim deslocam a questão para um “processo ambivalente de cisão e hibridização que 

marca a identificação com a diferença da cultura”. (BHABHA, 2001. p. 308) 

Ainda discutindo Versos Satânicos, o estudioso da Cultura indica que no livro o 

que foi taxado de blasfêmia pelos fundamentalistas islâmicos é exatamente seu caráter 

híbrido. E que as polarizações advindas deste conflito de culturas e comunidades 

gravitando em torno do romance – fundamentalismo islâmico contra intelectualidade 
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ocidental, por exemplo – é o que obnubila a compreensão desta identidade híbrida, que 

se coloca em uma articulação entre as tempos e espaços. 

Entretanto, é ainda Bhabha quem alerta, é exatamente esta a condição da 

tradução cultural. Descrever e estar nos espaços intermediários, ser a “encenação da 

diferença cultural”, “o elemento instável de ligação”, “a temporalidade indeterminada 

do intervalar”.  (BHABHA, 2001. p. 312) E, ouso acrescentar, ser a própria identidade 

do intraduzível, condição e contingência da experiência destas comunidades formadas 

pelas novas diásporas. 

Em todos os ensaios que compõem seu livro aqui citado Homi K. Bhabha está 

procurando examinar exatamente os momentos em que este tecido cultural intervalar 

emerge, discutindo as legitimações que a produção de novas e fragmentadas identidades 

propõe, sobretudo trabalhando com as obras de intelectuais e artistas que tendem a se 

vincular neste conceito de tradução cultural. 

Neste sentido destaca-se, para a presente tese, suas considerações acerca da obra 

de Frantz Fanon, obra este que incide sobre as questões identitárias étnicas.  

As discussões acerca da constituição identitária do negro – e também do branco 

– começarão a ocorrer para Fanon quando trabalha como psiquiatra na Argélia, então 

colônia francesa. Lá percebe a impossibilidade do exercício terapêutico da psiquiatria, 

pois esta seria uma técnica médica que objetiva que o paciente não mais se sinta 

estranho no seu ambiente, mas a condição colonial leva o árabe a sentir-se estrangeiro 

em seu próprio país, em um estado de permanente despersonalização. Deslocando a 

questão da identidade colonial para a esfera psicanalítica do desejo Frantz Fanon indica 

três condições latentes para a compreensão dos processos de identificação que ocorrem 

entre colonizado/colonizador. 
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A primeira destas condições indica que “existir é ser chamado à existência em 

relação a uma alteridade.”(BHABHA, 2001. p. 75) A constituição de identidade é uma 

busca em que se projeta em direção a um objeto externo. Assim, a furtiva troca de 

olhares entre o colono e o nativo revela a vontade deste em tomar o lugar daquele, em 

um jogo que tenta esconder, mas, paradoxalmente, explicita, este desejo colonial da 

posse. 

A segunda condição indica que o lugar da identificação é um espaço de cisão. A 

fantasia do nativo em ocupar o lugar do senhor somente permanece enquanto ele 

continua atrelado à inveja que sente do outro, ou seja, “enquanto mantém seu lugar no 

rancor vingativo do escravo.” Assim a construção de uma identidade una é impossível, 

pois é neste espaço entre um e outro  - e na tentativa fantasiosa de ocupar os dois lugares 

simultaneamente - que se aloca o desejo do colonizado. “Não é o Eu colonialista nem o 

Outro colonizado, mas a perturbadora distância entre os dois que constitui a figura da 

alteridade colonial – o artifício do homem branco inscrito no corpo do homem negro” 

(BHABHA, 2001. p. 76). 

A última das três condições identificadas por Fanon define que a questão da 

identidade é a produção de uma imagem de identidade e a transformação do sujeito ao 

assumir aquela imagem. A identificação é, pois, o retorno de uma imagem especular de 

identidade, carregada da fissura da imagem do Outro que a produziu. 

Já ficou claro que a busca de legitimação cultural identitária, perpetrada por 

estes artistas da tradução cultural com que trabalha Bhabha, não se elabora 

pacificamente, mas com embates, trocas, negociações, retornos, demarcando – ou 

esboçando – novas fronteiras e apagando – ou deliberadamente atravessando – as 

antigas marcas territoriais. Tampouco a tradição cultural pode ser entendida como o 

“local” no qual podem ser vivenciadas identidades culturais “puras”, fechadas, unas, 
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pois, não mais é possível, no panorama social contemporâneo, a existência destas. 

Assim a tradição também se submete a um movimento que guarda similitudes com o 

operado pela tradução. Cabe ainda destacar que os embates perpetrados por tradução e 

tradição culturais não representam uma estreita bipolaridade, uma disputa entre o antigo 

e o novo, nos moldes de um maniqueísmo. 

Como esclarece Bhabha: 

 

“O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o 

„novo‟ que não seja parte do continuum do passado e presente. Ele 

cria uma idéia do novo como ato insurgente de tradução cultural. 

Essa arte não apenas retoma o passado como causa social ou 

precedente estético; ela renova o passado, refigurando-o como um 

„entre-lugar‟ contingente, que inova e irrompe a ação do presente. O 

„passado-presente‟ torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, 

de viver”.(BHABHA, 2001. p. 27) 

 

De fato, não somente o antigo e o novo, mas praticamente todas as esferas que 

usualmente são confrontadas como opostas e resumidas a polaridades e contrários – o 

negro e o branco, o público e o privado, o passado e o presente, o psíquico e o social – 

se diluem na constituição de culturas mestiças, sincréticas, híbridas. Em um outro 

espaço, além. 

No entanto, cabe aqui ressaltar, que outras formas de hibridação e mestiçagem 

cultural são estabelecidas no panorama da pós-modernidade, além do conceito de 

tradução cultural. De fato, teóricos como Hall e Bhaba, dedicam-se ao estudo dos casos 

de hibridismo ligado à “Tradução”, pois seus objetos de estudo, os artistas e intelectuais 
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pesquisados, e mesmo suas formações acadêmicas e histórias pessoais, passam 

necessariamente por este conceito. Deste modo suas análises preferencialmente 

trabalham com as questões de hibridismo surgidas nos confrontos ocasionados pelas 

novas diásporas. 

 

 

I. 5. Transculturalidade e hibridização cultural na América Latina 

Na América Latina, o que, possivelmente, interessa mais de perto a esta tese, a 

hibridação se deu no meio das formações das identidades nacionais, na constituição dos 

países, ocasionando um fenômeno classificado contemporaneamente de 

transculturalidade. Culturas como a brasileira, a mexicana, a argentina, estariam 

impregnadas dos diversos traços culturais que competiram para as suas formações. Os 

modos culturais das populações indígenas – seus primeiros habitantes -, dos elementos 

africanos, passando pelos do conquistador europeu; e, ainda, dos vários contingentes 

migratórios recebidos ao longo de suas histórias, foram se justapondo, compondo um 

mosaico.  O século XX ampliou o espectro de trocas e influências devido à circulação 

de produtos da indústria do audiovisual, reforçando este modo cultural híbrido, e, não 

uma identidade cultural fechada, una e estável. 

Então este caráter de transculturalidade da América Latina, exposta neste 

panorama cultural pós-moderno, faz dela hoje tema e objeto de análise privilegiado para 

os estudos sobre hibridismo e modos de hibridação. 

Néstor García Canclini, muito ironicamente, ao relacionar as divergências 

ocorridas nos países latino-americanos entre as aspirações de nossas elites em 

ingressarmos em uma modernidade socioeconômica e o modernismo artístico-cultural, 

já nos domínios da pós-modernidade, indaga se somos uma “versão deficiente” do 
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modelo de sociedade moderna dos países hegemônicos. Ou, por outra, a América 

Latina, “por ser a pátria do pastiche, e do bricolage, onde se encontram muitas épocas e 

estéticas”, se já não seria “pós-moderna há séculos e de um modo singular”. E conclui, 

indicando que este entrecruzamento original e formador de nossas sociedades, se 

apresenta como um difícil problema de análise, pois: 

 

“Nem o „paradigma‟ da imitação, nem o da originalidade, nem 

a „teoria‟ que atribui tudo à dependência, nem a que preguiçosamente 

nos quer explicar pelo „real maravilhoso‟ ou pelo surrealismo latino-

americano, conseguem dar conta de nossas culturas híbridas”. 

(CANCLINI, 1998. p. 23-24) 

 

Devido às suas características múltiplas – onde convivem tradições e 

modernidades -, tendo em cada um de seus países lógicas específicas de 

desenvolvimento, traduzidas nesta heterogeneidade exposta acima, a América Latina 

seria o campo de articulações e embates entre temporalidades diversas. A pós-

modernidade ofereceria ao pesquisador de cultura uma das chaves para a compreensão 

do continente, devido ao seu caráter “antievolucionista”, pois, para Canclini, esta não é 

uma etapa ou desdobramento da modernidade, mas, antes, um modo de problematizá-la. 

Ao tornar relativos os projetos modernizadores – que se instituíam na tentativa de 

superar ou excluir tradições para se estabelecerem – a visão pós-moderna facilita a 

apreciação de confluências culturais que fazem coincidir – temporal e espacialmente – 

no continente latino-americano os campos de produção cultural erudito, tradicional 

popular, massivo. Permite ainda a pós-modernidade “elaborar um pensamento mais 
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aberto para abarcar as integrações e interações entre os níveis, gêneros e formas da 

sensibilidade coletiva”. (CANCLINI, 1998. p. 28) 

Passa então o autor mexicano a analisar as possíveis considerações acerca do 

que é “ser moderno”, e define a modernidade em quatro características básicas: a 

modernidade é um projeto emancipador, ela também é um projeto expansionista, e ainda 

um projeto renovador e democratizador. 

O caráter emancipador do projeto moderno se efetiva com a crescente 

secularização dos campos culturais que, desde o fim da Idade Média, passa a reger a 

produção e troca de bens simbólicos, concretizado na constituição de um mercado 

autônomo. Já o projeto expansionista seria o movimento que ocorre na modernidade 

para se ampliar o conhecimento, a produção, o consumo de bens e do controle da 

natureza. O projeto renovador assumiria duas feições: a procura incessante pela 

inovação e pelo aperfeiçoamento; e a contínua necessidade de reformulação dos códigos 

que balizam a produção e o consumo. O projeto democratizador é a crença da 

modernidade na educação e difusão dos bens simbólicos e das tecnologias como forma 

universal de evolução material e espiritual. 

No entanto, alerta Canclini, o efetivo desenvolvimento destes projetos torna-se 

conflitante. Esclarecedor é o que ocorre no campo da arte, no qual a tendência 

emancipadora alcançada pela arte na modernidade, tornando-se um fenômeno 

relativamente autônomo, é cerceada pelo caráter expansionista e pela necessidade de 

vínculos mercadológicos para concreta distribuição dos bens artísticos. 

Ainda é mais paradoxal o que ocorre com as vanguardas artísticas modernistas. 

Estas podem ser consideradas como a tentativa mais radical em busca da autonomia da 

arte. Não raras vezes ainda se vincularam a outros movimentos sociais e de 

democratização. Assim sendo as vanguardas artísticas modernistas representam um dos 
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momentos mais agudos do projeto moderno. No entanto – e, talvez mesmo por isto – 

sua história é pródiga em fracassos, em relações conflituosas com estes movimentos 

sociais, encerrando – e encenando – a maior crise das contradições inerentes a este 

mesmo projeto moderno. 

A radicalidade das experiências das vanguardas, sua busca incessante do novo, 

permanece no campo artístico como uma espécie de “reserva utópica” na qual 

movimentos posteriores, “sobretudo na década de 60, encontraram estímulos para 

retomar os projetos emancipadores, renovadores e democráticos da modernidade”. 

(CANCLINI, 1998. p. 44) Não obstante, se comparadas com o panorama artístico 

contemporâneo, percebe-se que o vigor e a energia das vanguardas artísticas e de seus 

herdeiros dos anos sessenta, e, sobretudo, a capacidade em ser um pólo de articulação 

com os movimentos sociais e sua própria inserção na sociedade, se encontram 

debilitados. 

A pós-modernidade, apesar de rejeitar o caráter de ruptura das vanguardas, ainda 

conserva sua insistência no novo, no inusual, no diferente. Quando usa o legado da 

tradição em seu discurso estético o artista pós-moderno não intenta a manutenção de 

formas consagradas, mas vislumbra nestas imagens e ícones do passado, uma leitura 

paródica, uma colagem, um pastiche, que reorienta o material semântico-artístico 

trabalhado, aderindo à sua obra um novo discurso. Agindo desta forma ele confirma “o 

caráter insular e auto-referido do mundo da arte”. Desta maneira, “apesar da 

dessacralização da arte e do mundo artístico”, presente no ideário das vanguardas, seu 

extremado experimentalismo, compartilhado pela arte pós-moderna, finda por reafirmar 

“sua insularidade”, exigindo “do espectador, uma disposição cada vez mais cultivada 

para compreender o sentido”. (CANCLINI, 1998. p. 49-50) 
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O surgimento da estética destas vanguardas artísticas européias para a América 

Latina é usualmente interpretado como uma tentativa de parte de nossas elites, 

antenadas com o gosto europeu, em transpor – “traduzir”? – as experimentações 

artísticas dos países hegemônicos para as terras americanas
2
. A história se repete em 

vários de nossos países: jovens artistas idealistas, ligados às camadas mais ricas de 

nossa população se dirigem para a Europa a fim de estudar arte e retornam aos seus 

países com projetos revolucionários. Aqui se encontram como outros jovens igualmente 

idealistas e organizam-se em grupos que passam a produzir uma arte ao “feitio” 

moderno europeu. Como antes se ia à Europa comprar enxovais de casamento, durante 

o século XIX e no início do século XX, nossos jovens artistas de famílias ricas vão ao 

Velho Mundo encomendar uma estética mais arrojada. Por vezes o paletó encomendado 

talvez ficasse muito justo, ou muito folgado. Mas isto se devia ao fato de que na 

América Latina as condições socioeconômicas não permitiam que se efetivassem os 

projetos de modernidade já alcançados no continente europeu. 

Esta simplificação “pode ser resumida assim: tivemos um modernismo 

exuberante e uma modernização deficiente”. A isto se deveria o fato de termos sido 

colonizados “pelas nações européias mais atrasadas, submetidos à Contra-Reforma e a 

outros movimentos anti-modernos,” e somente após a conquista da independência 

política é que “pudemos iniciar a atualização de nossos países”. (CANCLINI, 1998. p. 

67) 

                                           
2 Neste sentido pode ser citado o artigo de Roberto Schwarz As idéias fora de lugar. Nele Schwarz 

chama a atenção para a disparidade existente entre a produção literária brasileira oitocentista- cujos 

autores estão ligados ao ideário do liberalismo europeu - e a realidade agrária e escravista do país. 

Segundo o autor essa dualidade se faz presente de maneira tão aguda que - entre diversos outros 

exemplos dados, somente escolhi o mais pitoresco - nas casas das grandes fazendas as paredes de barro e 

taipa, erguidas pelo trabalho escravo, eram cobertas com papel de parede importado imitando alguma 

bucólica cena campestre européia, ou pintadas de maneira ilusionista com colunas, capitéis, frisas e 

volutas de pretensa inspiração greco-romana. Ver em SCHWARZ, Roberto. As idéias fora do lugar. 

Estudos Cebrap. São Paulo, n.3, p.149-161, jan. 1973. 
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Em um certo sentido esta hipótese se confirma. Vários são os estudos apontados 

por Canclini que corroboram – com precisos dados sóciopolíticos – esta visão unívoca.  

Esta interpretação tradicional de nosso descompasso em relação à metrópole se origina 

também de uma visão um tanto deslumbrada de como o processo de modernização 

ocorreu nos países centrais. E ainda acaba por perpetrar uma relação determinista e 

quase automática entre a produção de obras de arte de exceção com certas condições 

econômicas e sociais. 

Fatores específicos, em conjunto com estes descompassos citados, estariam na 

origem de nosso modernismo, condicionando sua execução e fazendo com que a 

produção artística e intelectual realizasse mediações, deslocamentos e remanejamentos 

entre as diversas temporalidades históricas existentes. 

A elite econômica pretende durante todo o século XX empreender um projeto 

modernizador, traduzindo a estética européia para cá, empurrando o popular e o 

tradicional para a periferia deste movimento – como ocorre com as já citadas reformas 

urbanísticas no Rio de Janeiro –, em uma tentativa de enfim “educar” nossa população. 

Mas isto termina por reafirmar uma feição mista e heterogênea, criando uma formação 

híbrida em todos nossos estratos sociais. 

Apesar de afinidades com a estética das vanguardas européias, nossos artistas 

irão propor para o continente uma adequação deste ideário, reelaborando o modelo 

externo, em muitos casos – e a experiência brasileira ocorre neste sentido – tencionando 

construir uma identidade nacional, um projeto de nação, e não a reprodução mimética 

do padrão europeu. 

Já na segunda metade do século XX, com a crescente institucionalização dos 

campos artísticos e a criação de entidades de atuação cultural ligadas ao Estado, a 

ampliação do ensino universitário, a cristalização de uma indústria do entretenimento, e 
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a expansão dos mercados artístico e literário, e, ainda sólidos sinais de modernização 

socioeconômicas, a arte dita culta pode entregar-se a experimentações formais mais 

sofisticadas. O que resultará em uma cisão cada vez mais profunda entre as tendências 

esteticizantes dos produtores e fruidores deste campo de produção cultural e os gostos e 

consumo das classes baixas e médias da população. Este panorama, contudo, “mudou o 

sentido da fissura entre o culto e o popular”. Pois agora: 

 

“O culto passou a ser uma área cultivada por facções da 

burguesia e dos setores médios, enquanto a maior parte das classes 

altas e médias, e a quase totalidade das classes populares, ia sendo 

submetida à programação massiva da indústria cultural”. 

(CANCLINI, 1998. p. 88) 

 

A indústria cultural irá proporcionar uma divulgação e difusão dos bens culturais 

em uma escala nunca antes alcançada. Esta modificação resultará em uma 

democratização do acesso às manifestações artísticas. Mas também se cria um paradoxo, 

pois, se o campo de produção artística, através do projeto de modernidade – um projeto 

que apresenta, para Canclini quatro aspectos fundamentais: emancipador, expansionista, 

renovador e democratizador, como se disse acima – alcança um caráter autônomo, 

formado por seus agentes específicos, na sociedade contemporânea, esta autonomia fica, 

necessariamente, subordinada a uma vontade empresarial. 

Esta pressão econômica que passa a pautar os debates e a própria produção 

cultural em uma área de atuação do que se convencionou chamar de cultura erudita – 

ressalvando-se a dificuldade em estabelecer, atualmente, os limites do que exatamente 

seria esta cultura, mas, e isto é mais significativo, se estas definições de campos de 
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produção cultural ainda tem pertinência e relevância – também trará conseqüências no 

campo de produção artístico dito popular tradicional. Aqui o paradoxo se revela mais 

perverso, pois, como salienta Canclini, “o popular é dado de fora ao povo”. Para a 

lógica da indústria cultural massiva “o popular não consiste no que o povo é ou tem, 

mas no que é acessível para ele”, gerando com isto seu gosto, e, o mais importante 

aquilo que lhe é dado a consumir. 

Assim os bens culturais ligados aos saberes e experiências do popular tradicional 

podem até mesmo se tornar peças de consumo massivo, desde que percam seu traço 

distintivo, qual seja, estarem vinculados a esta memória de longa duração que lhes 

produziu. Para o consumo os prazos de validade da experiência do popular massivo são 

mais importantes do que as possíveis vivências oferecidas por estes produtos culturais 

ligados á tradição. A leis que regem esta indústria se afastam do que permanece e se 

atrelam ao que entorpece, o êxito desta produção é ligado ao “que não permanece, não 

se acumula como experiência nem se enriquece com o adquirido”. (CANCLINI, 1998. 

p. 261) 

Na tessitura de relações que se estabelece hoje entre erudito, popular tradicional 

e massivo, entretanto, a demanda e o consumo, não se regulam apenas em uma 

correlação de forças maniqueísta e binária, mas se constroem em um complexo jogo de 

implicações e mediações. Nem a massificação da cultura se dá de modo homogêneo, 

nem substitui completamente a tradição, mas estabelecem-se novos modos de produção 

e fruição entre estes campos.  

É aqui que as questões relativas à hibridização cultural se afirmam com mais 

veemência, nos campos retraçados, nas novas fronteiras entre estes campos, nos espaços 

que não se revelam de imediato. Entre os cruzamentos e as margens dos campos de 

produção cultural a pós-modernidade viu florescer uma cultura que não se classifica 
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pelos antigos códigos, não se arrola nas antigas coleções, não figura nos antigos 

catálogos. As barreiras entre erudito, popular tradicional e massivo se deslocam. E com 

isso se relativizam as antigas identidades. Claro está que estes movimentos tornam 

caducas considerações entre alta e baixa cultura, entre erudito e popular, entre urbano e 

rural, e que eles ainda contêm potencialidades democráticas ao recombinarem estes 

conceitos. 

Este hibridismo já havia encontrado eco entre a intelectualidade latino-

americana modernista. Canclini cita como exemplos o Movimento Antropofágico de 

Oswald de Andrade e o grupo argentino Martín Fierro, ambos ocorridos na década de 

1920. 

Néstor García Canclini encerra sua análise sobre o hibridismo na América Latina 

reafirmando seu modo de pensar a cultura do continente: 

 

“A perspectiva pluralista, que aceita a fragmentação e as 

combinações múltiplas entre tradição, modernidade e pós-

modernidade, é indispensável para considerar a conjuntura latino-

americana de fim de século”. (CANCLINI, 1998. p. 352) 

 

Estes deslocamentos oblíquos, estas múltiplas combinações, e esta perspectiva 

pluralista ainda permitem repensar as vinculações entre cultura e poder. Como se verá 

adiante, a integração da população negra, recém-liberta da escravidão, na cidade do Rio 

de Janeiro do princípio do século XX, ocorrerá de modo transversal, tendo como palco 

privilegiado de sua inserção na sociedade carioca e na construção da identidade desta 

cidade as possibilidades oferecidas pela nascente indústria do entretenimento: teatro 

ligeiro, circo, música, dança, e, posteriormente, o rádio e o cinema. 
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I. 6. Meios e mediações culturais 

A análise, então, destes meios transversais de produção cultural, construídos 

pelos fragmentos das categorias usuais de classificação dos bens culturais – nem 

urbano, nem rural, nem populares tradicionais, nem eruditos, não vinculados, 

aprioristicamente, a nenhum grupo étnico ou social, constituídos mais pelos 

deslocamentos e pelas recombinações do que por uma estética definida – é o que intenta 

Martin-Barbero. 

Alertando que os procedimentos com que tradicionalmente se estudam estas 

classificações e que encontram na cultura massiva nada além do que uma relação 

mercadológica entre produção e consumo, com uma exclusiva subordinação passiva dos 

receptores frente aos emissores, e que, portanto, não vislumbram as complexas 

estruturas de trocas, lutas, seduções e resistências ali localizadas, não mais são 

adequados, o autor espanhol radicado na Colômbia, indica outros caminhos de 

apreensão para estas relações. E, isto é necessário porque no continente latino-

americano, resultado de sua particular formação cultural, a mestiçagem não é somente 

um fato racial, 

 

“mas a trama hoje de modernidades e descontinuidades 

culturais, deformações sociais e estruturas de sentimentos, de 

memórias e imaginários que misturam o indígena com o rural, o rural 

com o urbano, o folclore com o popular e o popular com o massivo”. 

(MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 28) 
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Em sua extensa análise deste fenômeno o que mais de perto interessa à presente 

tese é o caminho e a estrutura das diversas mediações ligadas aos meios de expressão 

artísticos, que desde a Idade Moderna, reorganizam matrizes culturais, algumas 

vinculadas a memórias de longa duração, em uma produção destinada às chamadas 

classes populares. 

Examinando fenômenos não exatamente ligados ao popular tradicional – embora 

por vezes lhe conferisse a voz e tomasse emprestados temas e histórias –, nem ao 

erudito – embora por vezes “adaptasse” obras vindas do extrato culto -, como os pliegos 

de cordel na Espanha, ou a literatura de colportage na França, percebe Martín-Barbero a 

existência de uma nascente indústria cultural ligada ao extrato social urbano, e que 

procurava modos de difusão de seus produtos. Deste modo, desde os escritores – 

afastados, de fato, do conceito moderno de autoria –, passando pelos editores, tipógrafos 

e vendedores – já que uma característica básica comum a estes dois fenômenos é a 

busca de um público pagante – organiza-se uma complexa rede de mediadores entre 

àqueles dois pólos de produção cultural, e entre estes e um novo tipo de fruidor. 

Circulação e mediação cultural, este tipo novo de literatura permite com que se 

percorram novamente os caminhos que conduzem a produção cultural que vai “do 

folclórico ao vulgar e daí ao popular”. Já aqui se entrevê um “sinal de emergência de 

um novo sentido de popular como lugar de mestiçagens e reapropriações” (MARTÍN-

BARBERO, 2003. p. 161) 

A ocorrência do melodrama nos palcos franceses de fins do século XVIII 

também dá testemunho desta nova forma de produção que abarca circularidade e 

mediação cultural, produção artística e público consumidor. Às proibições ao uso de 

diálogos nos palcos populares, que perdurará na França de 1680 até 1806, as trupes de 

artistas de feira – atores de farsas e entremezes, prestidigitadores, acrobatas, 
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adivinhadores - responderão com subterfúgios e estratégias, criando uma forma 

espetacular nova, em cumplicidade com os espectadores. Localizado assim na fronteira 

entre uma memória narrativa – que lhe empresta seu caráter fantástico e maravilhoso, 

suas histórias cheias de peripécias e reviravoltas – e uma memória gestual – herdada 

destes espetáculos de feira –, e, um tipo novo de relação entre artistas e público, o 

melodrama pode ser situado “no vértice mesmo do processo que leva do popular ao 

massivo”. (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 171) 

Se comparado ao teatro destinado às elites naquele momento, no qual a tessitura 

dramática se estabelecia através do discurso verbal, o melodrama apoiará sua construção 

na encenação e em um tipo particular de trabalho de ator. Efeitos visuais, óticos e 

sonoros, uso da música e da dança como componentes intrínsecos à ação e não 

coadjuvantes da cena, são não somente constantes, mas fazem parte do modo de 

construção do espetáculo. 

A participação dos atores também concorre para construção do aparato visual 

melodramático, com uma composição dos personagens baseada em tipos característicos, 

criando uma correspondência entre personalidade moral e caracterização física. Atuação 

baseada em uma gestualidade codificada e aceita pelo público, para o que concorre a 

utilização de gestos corporais ligados a uma cultura de longa memória, que guarda 

parentesco com a Commedia dell’Arte. A preservação desta gestualidade codificada e 

exagerada e a narrativa construída por efeitos, inerentes a linguagem melodramática, 

permanecem em diversos herdeiros deste gênero de espetáculo, sobretudo o cinema, e o 

rádio, afirma Martín-Barbero – e nós brasileiros poderíamos acrescentar, a telenovela –, 

ligados aos meios de expressão massivos. E aqui o que se enxerga meramente como 

recurso comercial, apelo ao consumo, guarda, então, na verdade, este lastro com as 

origens do melodrama: a “proibição da palavra, nas representações populares – com a 
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correspondente necessidade de um excesso de gestos”, e, sobretudo, uma 

“expressividade dos sentimentos em uma cultura que não pôde ser „educada‟ pelo 

padrão burguês”. (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 174) 

Quanto à sua estrutura dramática o melodrama também opera uma fusão de 

quatro gêneros literários em sua composição, gêneros estes que guardam relações com 

os sentimentos básicos e, por conseguinte as situações dramáticas de sua construção e os 

personagens centrais de sua trama. Ao gênero romance de ação está relacionado o 

Traidor, responsável pelo sentimento de medo e por situações terríveis. O Traidor é a 

encarnação do mal e do vício, mas utiliza-se de artifícios de sedução para enganar a 

Vítima – outro personagem do eixo central melodramático -, com que estabelece uma 

relação de inversão, pois se está é usualmente uma nobre que se crê bastarda aquele, 

com freqüência é um bastardo que se dissimula nobre. Se o Traidor é ainda o 

personagem que tem por função produzir o medo na platéia, personificação do terrível, 

também estabelece com o público – como com a Vítima – uma relação de sedução. 

Já o personagem do Justiceiro está ligado em sua origem à epopéia e traz 

consigo situações excitantes ligadas ao sentimento do entusiasmo.  Este é quem ao final 

do drama salva a Vítima, restabelecendo a verdade. É uma espécie de contraface do 

Traidor, por sua sensibilidade e generosidade, sendo muitas vezes o herói tradicional, 

encarnado na figura de um jovem galante, ou um homem de idade mais avançada que 

surge como protetor da Vítima, a quem se liga por laços de amor ou parentesco. 

O sentimento de dor, associado á situações ternas concorre na trama 

melodramática pela personagem da Vítima, ligada ainda ao gênero trágico. Ela é a 

personificação da virtude e da inocência, também estabelecendo um jogo de oposição 

com o Traidor, encarnação do vício e da malícia. Por ser na maioria dos casos uma 
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mulher, a Vítima estimula um sentimento de proteção do público devido à sua 

debilidade física, compensada por uma tenaz virtude. 

Completa ainda o quadro de personagens centrais da estética do melodrama, 

embora esteja fora do triângulo de protagonistas, a figura do Bobo. Ligado ao gênero 

cômico, é o responsável pelas cenas burlescas que objetivam despertar o riso na platéia. 

Se por um lado está ligado ao palhaço circense, também responsável por provocar 

relaxamento nos momentos de maior tensão do espetáculo, é, ainda, a encarnação do 

plebeu, o anti-herói rude e popular, de fala direta, eivada de uma linguagem por vezes 

grosseira, cheia de duplos-sentidos, que ri – e, mais importante faz rir – dos nobres 

protagonistas. Pode se vislumbrar que aqui se reforça e se articula uma importante 

operação de mestiçagem. Ao rebaixar a linguagem rebuscada dos heróis e vilões da 

trama, sendo simultaneamente um elemento externo a estes, mas intrinsecamente ligado 

à cena melodramática, o Bobo faz emergir a condição do popular, do vulgar, do 

ordinário, causando identificação com o público, criando em uma cena sublime 

momentos de elementos torpes. 

Nos textos que compõem o conjunto da produção de Benjamim de Oliveira, que 

serão estudados mais adiante, podem ser encontradas operações de rebaixamento da 

linguagem, utilizadas como elementos de efeitos de comicidade. Assim, como na 

participação do Bobo na trama melodramática, a presença da linguagem popular 

recondiciona todos os elementos da cena, dinamizando-o, tornando-a ambígua, 

movediça, de difícil classificação, mestiça, híbrida. 

Ainda destaca Martín-Barbero que o melodrama realiza duas operações 

simbólicas primordiais ligadas, ambas, a uma matriz cultural popular, e que, já nas 

origens do sub-gênero - em fins do século XVIII e princípios do século XIX - se 

achassem anacrônicas: “a das relações familiares, de parentesco, como estrutura das 
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fidelidades primordiais, e a do excesso”. Assim o que constitui a base da trama 

melodramática e a decifração de uma identidade que se achava oculta: “a ida do des-

conhecimento ao re-conhecimento”. (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 177-178) mais 

adiante adverte o autor que é esta operação anacrônica das relação familiares – 

entendendo-se estas relações de parentesco em um campo um pouco mais amplo, nas 

afinidades encontradas nos amigos e vizinhos de bairro – o que faz por perpetuar a 

existência do melodrama na América Latina. Estas relações anacrônicas, que insistem 

em manter experiências e tempos diversos, ancorados em trocas modos de sociabilidade 

de longa memória, divergem dos modelos de organização social da modernidade – os 

Estados modernos e suas instituições: escolas, partidos políticos, formas de governo e 

administração pública. 

Como ver-se-á no panorama da cidade do Rio de Janeiro no período estudado, 

virada dos séculos XIX e XX, estes modos de organização social à margem do modelo 

vigente, serão campos férteis de produção cultural. Sobretudo em dois grupos distintos – 

o dos negros gravitando ao redor das “tias” baianas, e o dos intelectuais boêmios, com 

seu circuito de sociabilidade nos cafés, e sua atuação na imprensa, no teatro musicado e 

na caricatura – podem ser encontrados este modo de distinto de inserção social. 

Já a operação anacrônica do excesso, a desmedida que está em todos os níveis 

do melodrama, desde a dramaturgia até a encenação e o trabalho específico dos atores, 

seria uma espécie de vitória contra uma estética repressora da contenção e da ordem. 

Outro ponto importante nas análises sobre a cultura latino-americana do autor é 

o que percebe no continente uma estreita relação entre a implantação dos meios de 

comunicação massivos e a formação da idéia de nação em seus países. A construção das 

identidades nacionais será auxiliada pelo poder de penetração do rádio, pela sedução do 

cinema, e pela popularização e democratização da imprensa. Nestes meios, e ainda na 
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absorção de elementos do tradicional popular no massivo – o caso das relações entre 

circo criollo e o rádio-teatro na Argentina, e a formação da musica popular urbana no 

Brasil – se aferem as possíveis mediações entre a indústria cultural e as memórias 

coletivas, legitimando a construção de um imaginário nacional. 

Martín-Barbero consegue vislumbrar nestes meios e naqueles que são 

considerados as expressões de sua manipulação pela burguesia – conteúdo reacionário, 

esquematismo formal, manipulação de estereótipos, sensacionalismo e melodrama – 

conexões culturais “e os dispositivos de sobrevivência e revanche da matriz que irriga 

as culturas populares”. (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 259) 

A tentativa do autor é ir além das noções e categorias com que se analisam as 

produções culturais popular e massiva, deixando de lado os ícones e parâmetros com 

que a crítica tradicional usualmente enxerga estes fenômenos. Assim tenciona 

estabelecer outras maneiras de se analisar estes campos artísticos e culturais, cotejando 

os seus meios de produção, distribuição, fruição e – o mais significativo – as mediações 

que estes bens simbólicos estabelecem entre a cultura popular tradicional, extrato de 

longa duração e memória, e a indústria cultural massiva. 

 

 

 

I. 7. Mestiçagens e migrações: as harmonias impossíveis 

O intelectual peruano Antonio Cornejo Polar destaca que, de modo semelhante 

com os fenômenos estudados por Martín-Barbero, a crítica literária tradicional não 

consegue compreender as manifestações que fogem aos esquemas com que estas 

enquadram as literaturas nacionais da América Latina. Alertando que a realidade sócio-

econômica do continente “não admite a neutralidade de nenhuma atividade humana”, 
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censura as tendências imanentes de análise estética que somente se realizam na 

“descrição interior da obra literária e na revelação de sua estrutura intrínseca”, não 

relacionando a obra com nada além “dos limites objetivos do texto”. (CORNEJO 

POLAR, 2000. p. 15) 

Ora, toda obra literária é um signo, e, portanto, vincula-se a categorias que 

excedem a esta mesma obra: o homem e a sociedade que a produziu. Estas categorias se 

encontram, portanto, em articulação de maneira particular e específica com esta 

produção literária. Assim as relações que se estabelecem entre as obras, seus modos de 

realização e suas condições históricas, por exemplo, são necessárias para se aferir o 

sentido do desenvolvimento histórico da literatura da América Latina. É a negligência a 

esta tarefa que tem privilegiado no panorama literário do continente, segundo Cornejo 

Polar, a literatura dita “culta” em detrimento de outros modos de produção literária, 

impelindo-os para nichos como o do folclore, ou, ainda, pode ser acrescido a esta 

afirmação, os textos produzidos para o jornalismo ligeiro, o teatro musicado, o circo. 

Continua Cornejo Polar afirmando que é falacioso entender-se a literatura latino-

americana em termos de categorias de sistemas, como uma seqüência histórica 

uniforme. Antes este panorama encontra-se multifacetado, com a coexistência 

simultânea de “opções literárias contraditórias e beligerantes, inclusive dentro do 

represamento da arte hegemônica”. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 47) 

Desta maneira a crítica literária deveria tentar perceber os sistemas que, 

excluídos deste processo hegemônico, relacionam-se com ele, criando zonas mestiças de 

enfrentamento, contradições, e, por vezes, diálogo. Esta tentativa vislumbraria as outras 

temporalidades que regem estes sistemas marginais, e ainda, os fortes vínculos que esta 

produção textual estabelece com o processo social a que está submetida. Pois é dentro 

desta elaboração simbólica e no nível do discurso que se realiza a contradição que 
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enlaça as várias vozes da literatura da América Latina, e que, usualmente, distorce a 

própria realidade que a condiciona, fazendo com que as obras vinculadas aos sistemas 

literários marginais, assumam as formas das vozes hegemônicas. 

Para Cornejo Polar a raiz desta incompreensão sobre o vasto e díspar universo 

da produção textual latino-americana estaria em determinada visão construída sobre a 

“invenção” da América por parte dos europeus. Esta visão, herdada, portanto, dos 

conquistadores, seria uma operação de autoconhecimento dos próprios europeus, pois ao 

inventar uma América – partindo de uma espécie de “vazio original” – a Europa estaria, 

na verdade, inventando a si mesma, já que “a configuração da imagem do outro é uma 

das estratégias para definir a figuração de si mesmo”. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 55-

56) 

Indo um pouco mais além, toda nação seria uma invenção de ordem discursiva, 

feita pelos sujeitos sociais que a pensam e experimentam, resultando em imagens ou 

discursos heterogêneos, que representam interesses e visões distintas. As nações são 

produtos destas operações discursivas elaboradas por seus sujeitos sociais, sendo que 

estes discursos competem entre si. 

Na América Latina a configuração das nações será o resultado dos discursos 

elaborados pelos liberais, sobretudo no século XIX e princípios do século XX, para 

equipará-las com os modelos idealizados das nações européias, em uma tentativa de 

homogeneizar as diferenças regionais, lingüísticas e étnicas. Neste processo a literatura 

desempenhará importante papel. 

Analisando a produção literária de Garcilaso de La Vega, escritor peruano dos 

séculos XVI e XVII, mestiço, filho de um nobre espanhol e uma índia quéchua, Cornejo 

Polar afirma que esta é uma tentativa de “produzir a legitimidade desta condição” 
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mestiça, e “que se autopropõe como uma articulação harmônica do vário e do 

mesclado”. Para realizar tal intento Garcilaso, em sua obra, 

 

“vincula tradições hispânicas e quéchuas, que supõe o 

constante trânsito entre a oralidade e a escrita, notável sobretudo 

quando se trata da oralidade quéchua transvasada à escrita em 

espanhol, enviando sua mensagem tanto a longínquos parentes 

cusquenhos quanto à corte peninsular e ao leitor culto do 

Renascimento.” (CORNEJO POLAR, 2000. p. 60) 

 

Este discurso seria, então, a tentativa de autoconstrução de um sujeito, realizada 

para legitimar e referendar a autoridade deste mesmo discurso. Para tanto Garcilaso se 

autodenomina, ao longo de sua obra, de servidor fiel de sua Majestade, de mestiço de 

ascendência duplamente nobre, de simplesmente mestiço, de Inca e, ainda de índio. 

Entretanto estas figurações não seriam necessariamente excludentes, mas, antes, o 

ensejo do somatório delas convertidas em uma desejada unidade. A legitimação deste 

discurso ambíguo, porque passa obrigatoriamente por estas várias figurações, serviria 

para forjar e, mais importante, destacar a alteridade do discurso que será lido. O mestiço 

do Novo Mundo se definindo ante o olhar do outro, um outro que é europeu. No entanto 

estas mesmas figurações, que tinham em Garcilaso a intenção de operar a unidade de 

um possível discurso único, de um projeto mestiço - “americano”, poderia ser dito – 

acabam por revelar sua insolúvel condição conflituosa. É seu próprio ensaio de uma 

presumível síntese conciliadora que esconde – e finda por desvelar – seu dilaceramento. 

A obra literária do mestiço Garcilaso de La Veja será utilizado pela elite 

intelectual conservadora do início do século XX no Peru para construir o que Cornejo 



 47 

Polar chama de um discurso da harmonia impossível. Analisando uma determinada 

leitura dos textos garcilasianos, efetuada naquela ocasião, o autor indica que no discurso 

desta própria interpretação, que insiste na harmonia e em uma coesão conciliadora, 

encontrando em Garcilaso a figura fundadora da sociedade peruana, posto que mestiço, 

e mestiço de dupla ascendência nobre, se acham os elementos que desmentem tais 

afirmações. 

A “grosseira manipulação” que sofre a obra de Garcilaso revela, na verdade, “as 

tretas dos discursos do poder”, e, mais ainda, “o discurso da harmonia impossível 

corrobora a condição quebrada, heteróclita, beligerantemente contraposta, de uma 

literatura” que somente pode ser de fato conhecida “em suas fissuras e desencontros”. 

(CORNEJO POLAR, 2000. p. 125) 

Ainda mais aguda do que a construção de uma identidade mestiça seja, para 

Cornejo Polar, aquilo que ele chama condição migrante. Examinando a obra de José 

Maria Arguedas, escritor peruano do século XX, sobretudo seu romance póstumo, no 

qual este articula entre partes romanescas, trechos de sua autobiografia, destaca o crítico 

literário que esta referida obra estabelece uma rede articulatória multicultural, resultante 

da própria situação de Arguedas. Devido a uma peculiar história de vida, que o faz 

refugiar-se, quando fugido da casa do pai, em aldeias quéchuas, e depois perambular por 

pequenas vilas e cidades andinas até, já jovem, chegar a cidade de Lima, Arguedas 

referia-se a si próprio como um pequeno forasteiro, e tecia “considerações sobre o que 

chamava de „forasteirismo‟, esta desassossegada experiência de ser homem de vários 

mundos, mas afinal de nenhum, e de existir sempre – desconcertado – em terra alheia”. 

(CORNEJO POLAR, 2000. p. 129) 



 48 

Esta definição também poderia ser aplicada às famílias circenses, unidas por 

laços de trabalho, afeto e amizade entre si, mas que não encontram pouso definitivo em 

nenhum lugar, vivendo igualmente, sempre em terra alheia. 

O migrante, sob a perspectiva do hibridismo cultural, seria uma espécie de 

reverso do mestiço, pois ao amálgama sincrético proposto por este – sempre recordando 

que a configuração mestiça não se estabelece de modo harmônico –, o migrante realiza 

uma operação descontínua e deliberadamente fragmentária. 

Se, portanto, o mestiço tende a construir uma identidade que “busca rearmonizar 

sua perturbada ordem discursiva”, por sua vez o migrante – por se constituir como um 

“sujeito sempre deslocado” – permite que sua fala seja fluida, burlando e reconstruindo 

fronteiras. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 133) O crítico literário peruano adverte, no 

entanto, que estas duas categorias, apesar das diferenças iniciais expressas acima, de 

suas duas posições de enunciação distintas, podem estabelecer entre si articulações. 

Mais adiante Polar insiste que o discurso migrante opera radicalmente, em seu 

processo de construção, uma articulação entre vários e assimétricos eixos, e que, 

deliberadamente, “não tenciona sintetizar num espaço de resolução harmônica” estas 

díspares vozes, podendo até mesmo “tramar narrativas bifrontes e até – se se prefere, 

exagerando as coisas – esquizofrênicas”. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 304) 

A este intencional dilaceramento Polar opõe as análises que insistem que a 

condição de desterritorialização apresenta um caráter “quase apoteótico”, e que 

encobrem o embate e as fissuras destes processos. 
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Foi visto ao longo deste capítulo como autores como Canclini e Barbero tendem 

a articular estas vozes dissonantes de modo a apresentar um quadro que celebra a 

condição mestiça e que, por vezes, minimizam as fendas e rachaduras, as disputas e 

contendas, tencionando transformar em um diálogo somente fecundo o que muitas vezes 

é áspera discussão. É necessário alertar, que as possibilidades de se perceber na 

indústria do entretenimento processos de mediação cultural, como os que Barbero 

indica, que tencionam mesclar uma produção em série baseada em procedimentos 

vinculados à longa memória da cultura popular tradicional, se fazem presentes na 

múltipla rede de produção cultural na qual estão inseridos os espetáculos circenses nos 

quais Benjamim de Oliveira toma parte. Mas que esta mesma mediação – entre 

fenômenos artísticos ligados à tradição e produtos culturais que irão alimentar a 

incipiente indústria cultural carioca do início do século XX – será uma das 

pouquíssimas formas – oblíquas e transversais – da população negra, recém liberta da 

escravidão, de conquistar espaços. 

Foi também apresentado, aproveitando ainda o alerta de Cornejo Polar, duas 

visões razoavelmente complementares sobre artistas “tradutores” entre diferentes 

matrizes culturais. Contudo, como pode ser visto, o fenômeno da tradução cultural para 

Homi Bhabha se processa de modo mais cindido ou radical do que o modo como é 

observado por Stuart Hall. 

Não se trata, no entanto, no corpo da presente pesquisa, de se estabelecer qual 

destes teóricos reuni os dados e as enunciações mais corretas - se é que esta tentativa 

seria possível em qualquer âmbito acadêmico – mas, antes, tentar perceber dentre as 

possibilidades discutidas a que apresenta uma melhor adequação ao meu objeto de 

estudo. Ou ainda, mais apropriadamente, articular estes autores em uma instrumentação 

tão híbrida quanto este mesmo objeto. 
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II. POR CABRIOLAS E VOLTEIOS, ENTRE APOTEOSES E DEMOLIÇÕES 

O objeto desta tese se localiza no cruzamento de dois outros temas de 
estudos: o circo-teatro, no período de sua instituição no Brasil, e a cidade do 
Rio de Janeiro, em um momento em que as questões culturais relativas à sua 
formação identitária estão em efervescência. Estes dois campos temáticos se 
desenvolvem em um mesmo período histórico, a virada dos séculos XIX e XX. 
A carreira artística do palhaço negro Benjamim de Oliveira – a quem 
tradicionalmente se atribuí a criação do circo-teatro – é consolidada na então 
capital da recém proclamada república, em meio ao nascimento de sua 
indústria cultural. 

Durante sua trajetória profissional Benjamim de Oliveira irá recombinar 
elementos da tradição artística com as exigências de um crescente mercado 
cultural, deslizando conceitos estanques, e, através de canais transversais e 
oblíquos, conseguir destaque e se integrar no panorama sócio-cultural carioca 
do período. 

Suas peças são o testemunho destas operações de hibridização e mediação 

cultural, mas também os indícios das tentativas e do esforço empregado para se fazer 

aceito nesta sociedade. Ao conjugar em seu texto dramático, pantomimas circenses, 

mutações de mágicas, apoteoses, apresentações musicais, declamações, números de 

palhaços, oferecendo ao público uma nova forma de entretenimento, o negro Benjamim 

“escapa” de uma categorização mais rígida, realizando sua obra em uma região 

intersticial, intervalar. Agindo assim, sem enfrentamentos diretos, vai ocupando estes 

espaços vagos e construindo sua identidade artística, mudando definitivamente as 

feições do circo no Brasil. E também colaborando para construir a identidade de uma 

cidade. 

 

II. 1. O circo no Brasil: a identidade pela mobilidade 

Como verificar a extensão do talento e da técnica de um intérprete a quem não 

se viu? Como poder aproximar-se de uma representação ocorrida há quase um século? 

Como vislumbrar um espetáculo não assistido? Através das fotografias, do texto, das 
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críticas? O que perseguir, então, na leitura destes registros – tão materiais e, 

paradoxalmente, tão distantes da “materialidade” da cena teatral?  

O que resta ao pesquisador de teatro é tentar descrever as sombras e resgatar – 

mesmo parcialmente – de velhos papéis amarelados e, algumas vezes, de testemunhas 

de memória falha, as sensações dos presentes nas representações. O que foi alegre 

burburinho e ressoar de palmas não é mais do que silêncio. O que foi vistoso 

movimento é apenas uma foto – tentativa de fixação de um eterno presente. 

 

“Todo espetáculo é um castelo de areia, uma efêmera catedral 

que, com o passar dos anos, perde os contornos, tremula, 

adelgaçando-se na água da memória.” (RIPELLINO, 1996. p. XVII) 

 

O problema se agrava se lidamos com representações ocorridas dentro de uma 

função circense – que tem no movimento, no desmontar e remontar a lona e picadeiro 

seu cotidiano. O circo, nômade por natureza, traz, mais do que em livros ou na mente, 

sua memória gravada no próprio corpo do circense. Registro, portanto, de difícil leitura. 

Entretanto o que se afigura como mobilidade e fugacidade é, de fato, identidade. 

O que transparece como fuga é, ou pode ser lido, como uma forma de permanência. O 

circo, devido à sua constituição móvel, que ao transferir-se de um local ao outro é 

identificado mais com os espaços percorridos do que nas áreas em que se instala, 

constitui uma identidade própria estabelecida pelas “mestiçagem” propiciada por estes 

mesmos deslocamentos. 

Visto deste modo, o circo coloca-se com um privilegiado campo para o estudo 

de conceitos relativamente recentes nos estudos da Cultura.  Como foi visto no capítulo 

anterior, o cenário cultural contemporâneo não é mais formado por compartimentos 
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estanques que separem, por exemplo, cultura popular e cultura erudita ou de massas, 

cultura artesanal e cultura industrial. A hibridização ocorre na recombinação de modos 

culturais distintos que separados de seus contextos de origem configuram-se em novas 

formas e identidades. As trocas e misturas que ocorrem, ao revelar novos traços, 

recombinando formas e identidades deslocam conceitos e fazeres culturais de seus 

locais de origem. “Em toda fronteira há arames rígidos e arames caídos. As ações 

exemplares, os subterfúgios culturais, os ritos são maneiras de transpor os limites por 

onde é possível.”(CANCLINI, 1998. p. 349) 

Os caminhos são tão importantes quanto a partida ou a chegada; a travessia tão 

“segura” quanto o porto; a fronteira tão presente quanto o território. Na verdade 

percebem-se novos territórios exatamente onde antes somente se via espaços vazios: 

 

“O que está em questão é a natureza performativa das 

identidades diferenciais: a regulação e a negociação daqueles 

espaços que estão continuamente (...) se abrindo, retraçando 

fronteiras, expondo os limites de qualquer alegação de um signo 

singular ou autônomo de diferença – seja ele classe, gênero ou raça. 

(...) onde a diferença não é nem o Um nem o Outro, mas algo além, 

intervalar (...). Trata-se (...) de um futuro intersticial, que emerge no 

entre-meio entre as exigências do passado e as necessidades do 

presente.” (BHABHA, 1998. p. 301) 

 

O circo moderno, que se constitui como forma artística, conciliando, a princípio, 

a nobreza da equitação com as demandas de um mercado consumidor, se criará neste 

“entre-meio”. O sub-oficial da cavalaria inglesa Philip Astley, desligado de seu 
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regimento, estabelece, por volta de 1770, em Londres, a configuração espacial que 

define o circo moderno, um conjunto de arquibancadas e tribunas de madeira rodeando 

uma pista circular de terra batida. Na verdade Astley se aproveita da pista circular já 

utilizada para as aulas e treinamentos com os cavalos para adequar este espaço a uma 

configuração que lhe permita a exploração comercial de suas habilidades como 

cavaleiro, criando assim uma nova forma de espetáculo popular
3
. Esta construção de 

madeira recebe o nome de “Anfiteatro Astley”. 

Desde meados do século XVIII, na Inglaterra, já se organizavam pequenos 

grupos que faziam exibições eqüestres, ao ar livre. Percebendo as potencialidades destas 

apresentações Astley consegue adequá-las a um recinto fechado, o que permite a 

cobrança de ingressos. O programa do Anfiteatro do Anfiteatro Astley era composto de 

apresentações com cavalos em diversas modalidades: domínio de cavalos amestrados, 

exibindo-se com ou sem condutor, acrobacias sobre cavalos, pantomimas representando 

cenas de batalhas militares, e atos cômicos sobre cavalos. 

Na França, para onde o antigo sub-oficial do exército britânico estende as 

atividades de seu negócio, Astley conta com a colaboração de Antonio Franconi, que 

introduz no espetáculo concebido pelo inglês artistas ambulantes oriundos das feiras e 

praças dando ao circo moderno seu aspecto de programa de variedades, pois além de 

cavaleiros e amazonas o espetáculo passa a contar com exibições atléticas e acrobáticas, 

adestramentos de outros animais além do cavalo, funambulismo. 

O termo circo que nomeará para a posteridade este tipo de espetáculo é criado 

por um artista dissidente da trupe de Astley. Por volta de 1780 o cavaleiro Charles 

Hughes monta sua própria companhia batizando-a de “Royal Circus”. Em seu 

estabelecimento Hughes adapta a pista circular do Anfiteatro juntando a esta um 

                                           
3
 Sobre a formação do circo moderno ver SILVA, 2003. p. 17-34; e BOLOGNESI, 2003. p. 19-56. 
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pequeno palco. Esta nova conformação que concilia palco e pista de exibições permitia 

uma maior mobilidade ao espetáculo, e faz tanto sucesso que, quando “em 1794, o 

anfiteatro de Astley pegou fogo, ele o reconstruiu aos moldes do de Hughes”. (SILVA, 

20003. p. 19) 

É importante salientar que o circo moderno, que tem sua origem na aristocrática 

exibição das habilidades de ginetes, da destreza que estes demonstravam ao cavalo, irá 

paulatinamente se converter em um espetáculo de forte apelo popular, com a introdução 

e um espaço cada vez maior dado a elementos ligados às artes espetaculares tradicionais 

– funambulismo, acrobacias, adestramento de feras –, e o surgimento da figura que 

marcará o circo, dando-lhe sua feição definitiva, estando presente em toda e qualquer 

configuração com que o espetáculo circense se estabeleça: o palhaço
4
. 

Herdeiro de toda uma linhagem de cômicos – jograis e bufões medievais, 

saltimbancos, mimos, comediantes ambulantes, commicci della’Arte – o palhaço do 

circo moderno nascerá com o intuito de parodiar os números realizados sobre os 

cavalos, como um intermezzo cômico dos grandes momentos do espetáculo. 

Mais uma vez a tradição popular – no caso a robusta tradição cômica popular – 

surge em meio ao aristocrático universo da arte eqüestre, se infiltrando e criando 

espaços próprios de expressão. E neste caso, para subverter a ordem, alterar o sentido, 

inverter o discurso e, ao exibir o seu próprio ridículo, destacar o risível naquilo que é 

nobre, ser o duplo do sério, que nesta operação especular expõe à derrisão não somente 

a si, mas, sobretudo o outro. Em um dicionário de símbolos a figura do palhaço é 

considerada como a inversão da compostura e do decoro régios, representando mesmo o 

rei assassinado. Para cada um dos atributos reais existe o duplo oposto pelo palhaço. A 

postura majestática real é substituída pela irreverência e o deboche, a soberania real é 

                                           
4
 Para uma completa descrição mais completa sobre a formação do palhaço ver BOLOGNESI, 2003. pp. 

57-90. 
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trocada pelo mais completa ausência de autoridade, o temor é revertido em riso. Para o 

palhaço não existe postura solene, mas sim o escárnio, ele zomba até da morte. “O 

palhaço é como o reverso da medalha, o contrário da realeza: a paródia encarnada.” 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1988. p. 680. Grifo dos autores) 

É como se a figura do palhaço de circo, tal qual o menino da fábula, gritasse 

para todos que o rei está nu. 

 

“Inicialmente, no circo, o clown era uma caricatura do 

cavaleiro. (...) O contato com outras modalidades artísticas dos 

saltimbancos provocou adoção do mesmo procedimento para as 

demais habilidades. Assim criaram-se clowns saltadores, acrobatas, 

músicos, equilibristas, malabaristas, etc. Contudo, para todos estes 

prevalece o intuito maior de provocar o relaxamento cômico, um 

registro oposto à demonstração de habilidades do artista da pista.” 

(BOLOGNESI, 2003. p. 64-65) 

 

Este “relaxamento cômico” provocado pela inversão das qualidades que se 

esperam de um cavaleiro pode ser evidenciado na performance de um dos primeiros 

palhaços circenses, John Ducrow. John cria uma cena em que, com as vestimentas de 

palhaço, serve o distinto chá da tarde inglês para dois pôneis de chapéus, sentados à 

mesa. (BOLOGNESI, 2003. p. 67) O domínio sobre a besta é evidente na cena, já que 

os pôneis obedecem aos comandos do artista. Mas esta supremacia do humano sobre o 

animal é propositalmente invertida, sendo o cavalo servido pelo homem. A irreverência 

é ainda ampliada pelo motivo da cena cômica: a requintada instituição do chá da tarde 

britânico é ridicularizada pela presença dos animais. 
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Como foi visto até agora, em sua configuração inicial na Europa os espetáculos 

do circo moderno se darão em um edifício especialmente construído para tal intento, 

chamado de circos estáveis. O nomadismo, que tanto caracteriza o circo no Brasil, será 

mais uma solução encontrada pelos artistas circenses para adequarem sua forma de 

organização artística e empresarial ao continente americano. Nas Américas, 

contornando as condições territoriais do Novo Mundo, os circenses passarão a se 

estabelecer em tendas móveis, vagando de cidade em cidade, de vila em vila, de 

lugarejo em lugarejo, em busca de uma melhor bilheteria
5
. 

Em emocionante pesquisa na qual investiga os espetáculos circenses em Minas 

Gerais, no século XIX, Regina Horta Duarte informa que as trupes itinerantes que 

percorriam o território mineiro naquele período estabeleciam com as populações das 

cidades uma relação ambígua de “receio e deslumbramento”, “de medo e fascínio”, “de 

temor e maravilhamento”. (DUARTE, 1995. p. 39-40) 

Como nômades não estavam submetidos aos rígidos códigos sociais que regiam 

as relações dos habitantes das cidades, figurando no imaginário destes como alguém que 

questiona estes mesmos códigos. “Estrangeiro, cercado de mistério, o nômade surge à 

frente da sociedade estabelecida como aquele que sugere o desconhecido, o proibido, o 

proscrito.” (DUARTE, 1995. p. 38) 

Entretanto, devido a este mesmo nomadismo, os circenses eram os detentores de 

outros conhecimentos e outros saberes. Viajados, muitos deles poliglotas, conheciam 

outras terras e outros países. Mais uma vez uma relação de ambigüidade se cria em 

torno dos circenses, pois se o nomadismo era motivo de desconfiança, também desperta 

a curiosidade pelas possibilidades de civilidade que estas outras informações traziam. 

Para as populações das cidades os circenses oscilavam entre dois pólos, sendo 

                                           
5
 Ver SILVA, 2003. pp. 32-33 e BOLOGNESI, 2003. pp. 47-48. 
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considerados “bárbaros” por serem “nômades sem vínculos sociais fixos, quase 

vagabundos.” Por outro lado também eram tidos como “civilizados” pois eram “pessoas 

que viajaram, conheceram outras cidades e até mesmo outros países”; se destacando 

também por seu modo de vestir e se portar em público por serem “elegantes, com poses 

e vestes admiradas e invejadas.” Além do temor e do fascínio provocados os artistas 

também traziam outra marca paradoxal com sua presença, pois eram “elementos de 

barbárie e civilização.” (DUARTE, 1995. p. 101) 

Outro paradoxo que acompanhará a figura do artista circense no Brasil 

oitocentista transcorre ainda de sua condição nômade, pois sua vida errante conjugava a 

liberdade com tradição. Uma tradição preservada e passada o mais das vezes em 

espectro familiar, por gerações e gerações de saltimbancos. O artista ambulante deveria, 

por força de sua profissão, dominar técnicas e procedimentos práticos, truques e 

segredos artísticos, zelosamente guardados, pois sua performance deveria ser executada 

com uma precisão minuciosa. Toda esta metodologia era transportada e escrita no corpo 

e na memória do circense. “Mundo de gestos, sons, ritmos e risos, o circo construiu uma 

tradição afastada da linguagem escrita, permanecendo através de memórias gestuais, 

sonoras, rítmicas.” (DUARTE, 1995. p. 169) 

Fazer uso da mobilidade como uma forma de inserção social – talvez a única 

inserção social possível – não será exclusivo dos circenses, e nem daqueles 

tradicionalmente conhecidos como nômades, os ciganos. Após a Abolição, em um 

contínuo movimento de trocas e mestiçagens, boa parte dos negros libertos, juntando-se 

a um enorme contingente de brancos e pardos, também buscará nos deslocamentos uma 

forma de sobrevivência. O traço característico que os une: a miséria. Pelos mais 

diversos motivos, toda uma leva de miseráveis, a quem se juntarão os negros forros, se 

estabelecerá nos interstícios de uma nação, criando aldeamentos provisórios, dos quais 
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facilmente poderiam se desprender, estabelecendo intercâmbios e estratégias de 

subsistência comuns. (WISSENBACH, 1998. p. 57-59) 

Tanto para as trupes circenses como para este segmento da população os 

deslocamentos se configuram como uma estratégia, um modo de sobrevivência antes de 

apenas um modo de vida. 

O primeiro registro de chegada de uma companhia circense formalmente 

constituída no Brasil é de 1834, com o circo de Giuseppe Chiarini. Esta companhia irá, 

através de sua experiência cotidiana em terras brasileiras, adequar sua organização 

interna, as relações de trabalho ali estabelecidas, seu espetáculo, dialogando com a 

realidade que aqui encontra. (SILVA, 2003. p. 38 e seguintes) Vindos de uma antiga 

linhagem de artistas saltimbancos, os Chiarini chegam ao Brasil após passarem pela 

América do Norte, a Argentina e o Uruguai. Em seu repertório além dos números de 

variedades constavam também várias pantomimas. 

O uso de pantomimas irá ocupar uma parte cada vez maior nas funções circenses 

aqui no Brasil. Em sua consolidação como atividade artística e como organização 

empresarial os circos percebem o potencial destas pequenas representações e absorvem 

elementos do teatro ligeiro e do melodrama, introduzindo lentamente o uso de diálogos. 

Oferecendo-se como mais uma opção cultural e de lazer, em uma nascente 

indústria de diversões, o circo, por meio de trocas e da convivência com os artistas do 

palco – autores, atores, músicos – modificará seu espetáculo, mas também 

proporcionará mudanças neste teatro. 

 

“O convívio e o intercâmbio entre artistas, palcos e gêneros no 

final do século XIX (...) resultaram em permanências e 

transformações dos espetáculos, nos quais homens e mulheres 
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circenses copiaram, incorporaram, adaptaram, criaram, se 

apropriaram das experiências vividas, transformando-se em 

produtores e divulgadores dos diversos processos culturais já 

presentes ou que emergiram neste período, contribuindo para a 

constituição da linguagem dos diversos meios de produção cultural 

do decorrer do século XX.” (SILVA, 2003. p. 66) 

 

Procurei demonstrar ao longo desta breve análise sobre o circo e sua inserção na 

sociedade brasileira do século XIX, quando este aqui se consolida como 

empreendimento e como atividade artística, que muitas das características do circo 

brasileiro, foram, a princípio, estratégias utilizadas pelos circenses, mas que findaram 

por moldar suas feições. Seu caráter itinerante foi uma forma de espraiar-se pelo imenso 

território do país, alcançando novos públicos. Devido a estes constantes deslocamentos, 

mesmo que vistos com desconfiança pelas populações sedentárias das cidades, lugarejos 

e vilas por onde passavam, também causavam fascínio e eram os portadores de outras 

experiências e saberes, provocando nestas mesmas populações que os rejeitavam o 

desejo de conhecê-los, ainda que somente enquanto durasse a função circense. O seu 

nomadismo resultou ainda em uma especial – e paradoxal – contração entre movimento 

e tradição, que fez com que os circenses – empregando um antiqüíssimo recurso já 

utilizado pelos artistas ambulantes medievais e pelas trupes de Commedia dell’Arte, por 

exemplo – transmitissem seu legado e seus procedimentos artísticos e técnicos em 

espectro familiar, trazendo a memória desta metodologia inscrita em seus corpos. As 

possibilidades de seu espetáculo múltiplo, que abriga em seu interior manifestações de 

ordens e origens diversas, foram ampliadas em contato com o que encontraram aqui, 

adequando números, utilizando novos ritmos musicais, ampliando a importância das 
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pantomimas, tanto as cômicas como as melodramáticas, introduzindo nelas diálogos e 

solilóquios, conformando seu espetáculo ao jeito de seu público, dando ao circo uma 

cara brasileira. 

 

 

II. 2. O palhaço negro que dançou a chula para o Marechal de Ferro 

Apesar de desenvolver uma fecunda e popular carreira de mais de cinco décadas 

– tendo sido palhaço, ator, autor teatral, cantor, ensaiador e diretor de companhia – a 

vida e a trajetória artística de Benjamim de Oliveira possuíam pouquíssimos registros 

biográficos, dispersos em artigos de periódicos, entrevistas, perfis. O grande documento 

sobre Benjamin de Oliveira encontrava-se no notório livro do jornalista Brício de 

Abreu, Esses Populares tão desconhecidos (ABREU, 1961. pp. 77-88). No entanto, este 

perfil biográfico, quer pela suposta intimidade que o jornalista mantinha com o 

biografado, quer por tratar-se de um perfil baseado nas recordações de Benjamim – 

tendo portanto um cunho memorialista -, apresentava lacunas importantes, com o rigor 

histórico substituído por um tom anedótico e confidente. 

No entanto, a pesquisadora Ermínia Silva, em sua tese de doutorado, e que trata 

dos processos por que passa a “teatralidade circense”, desde as pantomimas até as peças 

de circo-teatro, traça uma biografia do artista desde a década de 1870 até o primeiro 

decênio do século XX. Seu trabalho, além de relacionar as notas, notícias e reportagens 

espalhadas por diversos periódicos, checar informações com os memorialistas – 

circenses ou não – do período, cotejar o relato com dados historiográficos, recuperar as 

diversas atividades de Benjamim – como autor, ator e cantor, além de palhaço – indica a 

localização de suas fontes e documentos. Sua tese é hoje o mais abrangente 

levantamento não somente da biografia de Benjamim de Oliveira como também dos 
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primórdios da atividade circense no Brasil e dos caminhos pelos quais esta passou em 

seu processo de afirmação, servindo como um verdadeiro guia de fontes para qualquer 

pesquisador que se debruce sobre estes temas. 

Assim, irei embasando minhas considerações ora no perfil nostálgico escrito por 

Brício, ora na farta documentação e no detalhado relato biográfico apresentado por 

Ermínia, tentando percorrer os caminhos que levaram um menino negro fugido de casa 

no sertão mineiro a se tornar um dos maiores artistas de seu tempo. 

Benjamim de Oliveira nasceu, segundo o registro de seu batizado, em 11 de 

junho de 1870. Filho de Malaquias Chaves e de Leandra de Jesus, nasceu forro, por ser 

sua mãe uma escrava de estimação. Todos os filhos de Leandra e Malaquias foram 

alforriados ao nascer devido a esta condição de sua mãe. (SILVA, 2003. p. 75) Desde 

muito cedo o menino Benjamim já estava entrosado nas lides da fazenda. Do pai não 

guardava boas lembranças, preferindo mesmo omitir que o negro Malaquias ocupava-se 

na fazenda de recuperar os escravos fugidos: “Mas essa questão do emprego do meu pai 

será preferível que você não conte.”; pede Benjamim ao jornalista. (ABREU, 1963. p. 

79) 

O menino toma contato com a vida circense através dos circos que chegam à sua 

vila natal, a atual cidade de Pará de Minas. Ainda muito jovem decide fugir com um 

circo que passava por sua cidade. Será neste circo que aprenderá suas primeiras lições 

artísticas, fazendo acrobacias, trabalhando no arame e no trapézio. Também será neste 

circo, o Sotero, que Benjamim aprende que o artista do picadeiro tem diversas outras 

tarefas, além do trabalho propriamente artístico, compreendendo o seu cotidiano de um 

árduo treinamento diário e de outras ocupações várias como cuidar do material de cena, 

da animália, e das tarefas domésticas. 
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No Sotero terá por mestre Severino de Oliveira. Ermínia Silva aponta aqui uma 

suposição que se não factível de ser comprovada indica ao menos uma pista que merece 

ser abordada. O sobrenome Oliveira passa a ser empregado por Benjamim após um 

novo registro, talvez como uma adoção às avessas, tendo o jovem Benjamim Chaves 

optado por nomear-se como seu mestre. (SILVA, 2003. p. 80) Embora apenas uma 

hipótese este indício deixa entrever mecanismos de adesão e pertencimento, que passam 

a se estabelecer não por vínculos genéticos, mas pela opção de vida, pela escolha de um 

grupo, pela preferência pessoal. 

Como o dono do circo lhe espancasse, o menino Benjamim decide fugir outra 

vez. Após uma frustrada acolhida de um grupo de ciganos que pretendiam vendê-lo, 

mais uma vez em fuga o menino é capturado por um fazendeiro que o julga fugido de 

alguma fazenda próxima. “E tive de fazer acrobacias para provar que eu não era fugido 

e que era de „circo‟...” (ABREU, 1963. p. 80) Aqui vida e profissão se entrelaçam, e 

ainda outra vez, vê-se um circense que faz uso de estratégias de sobrevivência pela 

adequação de seu acervo técnico especial para destacar-se e provar que não pertencia a 

nenhuma fazenda. Seu pertencimento se estabelecia em uma outra ordem: “era mesmo 

„de circo‟”.  Não de nenhum circo em particular, mas simplesmente de circo, 

explicitando um parentesco que não se vincula a laços biológicos. 

Após descrever em seu depoimento as diversas dificuldades por quais passa em 

alguns circos e trupes, Benjamin conta sua estréia com palhaço. Quase acidentalmente é 

que o jovem circense, contando à época com cerca de vinte anos, deveria substituir o 

palhaço da companhia, encargo que só aceitou por força do contrato. “E eu tive que 

fazer o palhaço. E foi ali, na Várzea do Carmo, naquele barracão de zinco e táboa que 

eu pela primeira vez apareci vestido de palhaço...” (ABREU, 1963. p. 82) Contudo o 
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resultado de suas primeiras performances era desanimador: vaias, assobios e ovos e 

legumes podres. 

Ao conseguir se firmar na nova carreira - obtendo alguns bons contratos e 

passando por outras companhias - Benjamin de Oliveira chega ao Rio de Janeiro, há 

muito sua meta: “O Rio era para mim, porém uma tentação. Todo o meu pensamento se 

voltava para aqui.”
6
 (ABREU, 1963. p.86) Seria no Rio de Janeiro que o palhaço 

Benjamin de Oliveira se afirmaria como um dos grandes de sua profissão, alcançando 

um enorme êxito junto ao público, mas também obtendo elogios de críticos e de outros 

artistas consagrados. 

Pois é no Rio de Janeiro, no circo do Comendador Caçamba - uma pitoresca 

figura do mundo circense - armado no subúrbio carioca de Cascadura, que o jovem 

palhaço chama a atenção de um inesperado espectador: o próprio presidente da 

república, o Marechal Floriano Peixoto. Empurrado pela ambição do Comendador 

Caçamba e encorajado pela admiração do presidente, Benjamin de Oliveira consegue 

junto a este que o circo se mude para a Praça da República, em frente à sede do governo 

republicano que ficava no Palácio do Itamaraty, na atual rua Marechal Floriano. O 

transporte do material do circo foi feito por soldados do exército. “E aqui este negro 

Benjamin já dançou a „chula‟
7
  ali na Praça de República, bem onde está a estátua de 

Benjamin Constant...” (ABREU, 1963. p. 84) 

Segundo seu relato isto se deu em 1893. Já no início do século XX o palhaço 

negro Benjamim de Oliveira, agora no Circo Spinelli, já é um artista renomado sendo 

                                           
6
 A historiadora Clélia Schiavo Weyrauch em artigo intitulado “Quem é estrangeiro na cidade do Rio de 

Janeiro?”, procura demonstrar o fascínio e a atração provocados pela então capital da República, nos 

artistas e intelectuais de outras partes do país. Ver WEYRAUCH, 2003. 81-100. 
7
. A chula seria uma “dança ou canção brasileira de origem portuguesa (remonta ao século XVI).NO 

Brasil do século XIX esteve relacionada ao lundu, em seu caráter lascivo e violenta coreografia (que 

incluía a umbigada).” In.: HORTA, Luiz Paulo. Dicionário de Música.Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p. 76. 

Contudo José Ramos Tinhorão explica que são chamadas chulas de palhaço as cantigas recitativas e 

ritmadas com as quais os palhaços apresentam-se nos desfiles em que se anunciam a chegada do circo nas 

cidades. In.: TINHORÃO, José Ramos. Os sons que vem da rua. Rio de Janeiro: Tinhorão, 1976. p. 142. 
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usado no material de divulgação do circo como chamariz de público. Benjamim era a 

principal atração do programa do Spinelli, apresentando-se ao violão como palhaço-

cantor. (SILVA, 2003. p. 177-182) As constantes trocas estabelecidas entre os músicos 

e os circenses, comuns desde o último quarto do século XIX, foram enriquecendo o 

cancioneiro popular, e ampliando mutuamente o repertório destes artistas. 

Sob a categoria razoavelmente genérica de pantomima os circenses produziam 

diversas representações teatrais. “Na realidade, elas comportavam os vários gêneros 

musicais, dançantes, satíricos e cômicos, que se produziam no final do século XIX” 

(SILVA, 2003. p. 214); chegando mesmo a adaptar, com trechos mimados, O Guarani 

de Carlos Gomes, ópera com libreto inspirado no romance homônimo de José de 

Alencar.  

No depoimento citado Benjamim de Oliveira, contudo, assume a autoria da 

criação do circo-teatro, a introdução como uma segunda parte na função circense de 

peças teatrais dialogadas. Talvez, de fato, Benjamim tenha sido o primeiro a escrever 

um texto dramatúrgico com o intuito de encená-lo especificamente dentro de um 

espetáculo de circo. Entretanto esta proposta de Benjamim, ainda que ele tenha sido o 

primeiro a executar, é um desenvolvimento de toda uma tradição circense das 

pantomimas, e que ocorria com regularidade dentro dos programas dos circos no Brasil 

desde as últimas décadas do século XIX.  

Será no Circo Spinelli que Benjamin de Oliveira encenará a primeira de suas 

peças escritas para concluir um espetáculo de circo.  

 

“No Spinelli é que lancei essa forma de teatro combinado com 

circo, que mais tarde tomaria o nome de Pavilhão. Spinelli era 

contra. Tanto que nos primeiros espetáculos tomamos roupa de 
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aluguel, porque ele se negava a comprar guarda-roupa. Foi ali no 

Boliche da Praça Onze. E a primeira peça intitulava-se „O Diabo e o 

Chico‟. Pouco a pouco fomos saindo para o teatro mais forte, de 

melhor qualidade. E terminamos por fazer „Othelo‟. E assim nasceu 

a comédia e o drama no circo, coisa que nunca se vira antes.” 

(ABREU, 1963. p. 86) 

 

O primeiro registro de representação desta peça é de 12 de junho de 1906. 

(SILVA, 2003. p. 225) Esta indicação corrige a informação encontrada no Dicionário 

Histórico e Literário do Teatro no Brasil de Lopes Gonçalves, que afirma, no verbete 

“O Diabo e o Chico” que a peça estreou em 03 de agosto de 1907. O espetáculo faz 

tamanho sucesso que Benjamim começa a escrever novos textos para serem levados em 

seu espaço híbrido. Em uma pequena nota de um anúncio do Circo Spinelli, publicado 

no Jornal do Brasil de 25 de agosto de 1906, lê-se: “A companhia tem no seu repertório 

a pantomima Os Guaranis, aumentada com o riquíssimo quadro A PRIMEIRA MISSA 

NO BRASIL e as seguintes farsas: Um sargento em apuros, O filho assassino, O Diabo 

e o Chico, Os irmãos jogadores, As duas matutas na cidade, Em casa de dançarina, O 

negro do frade, A filha do campo. Todas estas farsas são produção de Benjamim de 

Oliveira (...)” (Jornal do Brasil, 25 ago. 1906. p.6) 

Como pode ser observado ao longo destas considerações Benjamim de Oliveira 

se valerá de expedientes e procedimentos transversais e oblíquos, com cabriolas e 

volteios, para firmar-se como artista. Benjamim contará com a admiração de um 

inesperado espectador, para conseguir uma maior visibilidade. Ao exibir-se para o 

presidente Floriano Peixoto, ao cantar a chula para o Marechal de Ferro, o palhaço 

negro prova, mais uma vez, que é “de circo”, adotando uma estratégia própria para 



 66 

consolidar sua carreira artística. Ocupando os espaços que lhe era permitido ocupar, 

exatamente o “entre-meio” de que falou Bhabha, “entre as exigências do passado e as 

necessidades do presente”. Tudo isto em um quadro tão competitivo, de enorme 

efervescência cultural, como o da cidade do Rio de Janeiro de fins de 1800 e princípios 

do século XX. 

 

 

II. 3. A Capital Federal: A “Paris tropical” e a “Pequena África” 

Durante a metade do século XIX e princípios do Século XX, período que se 

convencionou chamar de Belle Époque,
8
 o Rio de Janeiro, primeiramente como Corte, e 

depois como Capital Federal passa por um período de constantes transformações e 

mudanças, tanto físicas como sociais, assumindo ares de modernidade. Durante o 

Segundo Reinado uma contínua intervenção na cidade implantará o bonde – a princípio 

de tração animal e posteriormente elétrico -, as vias férreas, a iluminação a gás, o 

telégrafo e o telefone; fábricas surgirão, assim como novos jornais e periódicos – 

alguns de caráter humorístico. Tantas mudanças trariam conseqüências no dia-a-dia da 

população. A diminuição das distâncias e a iluminação pública abrem para os 

moradores da Corte novas formas de diversão, resultando no aparecimento de novos 

teatros e casas noturnas. A diversificação dos jornais e revistas fortalece a Imprensa que 

se consolida nas campanhas abolicionista e republicana. Aos poucos a cidade de feições 

coloniais assume ares de metrópole moderna. Contudo estas diversas transformações se 

darão de maneira mais incisiva após a instauração do regime republicano, que 

                                           
8
 Ver a respeito.:BROCA, Britto. A Vida Literária no Brasil - 1900. Rio de Janeiro: MEC, Serviço de 

Documentação, 1956; NEEDELL, Jeffrey D. Belle époque tropical; sociedade e cultura de elite no Rio de 

Janeiro na virada do século. São Paulo: Companhia das Letras, 1993 e, ainda, RENAULT, Delso. O dia-

a-dia no Rio de Janeiro segundo os jornais: 1870-1889. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: 

INL, 1982. 

 



 67 

pretendeu de forma mais acentuada redefinir os aspectos considerados atrasados da 

nova Capital Federal, ambicionando tornar o Rio de Janeiro uma espécie de “Paris 

tropical”: 

 

“Foi a proclamação da República o grande divisor de águas no 

processo de transformação urbana que definiu a identidade cultural 

do Rio. Sua função como capital tornou-o um dos principais alvos 

de aplicação do projeto político do novo Regime, convergindo 

interesses do governo federal com objetivos da administração 

municipal.” (ARAÚJO, 1993. p.29) 

 

Sob o comando do prefeito Pereira Passos, investido de plenos poderes pelo 

presidente da República para executar o plano regenerador da cidade, a cidade vive, no 

princípio do século XX, um progresso urbanístico que é na verdade um aspecto do 

agressivo projeto de modernização da sociedade brasileira. Os planos de remodelação 

da cidade trazem para a então Capital Federal um sonho de transformação e mudança. 

Tendo por slogan “O Rio civiliza-se!”, criado pelo jornalista Figueiredo Pimentel na 

coluna Binóculo, da Gazeta de Notícias, esse ideário de “transformação da paisagem 

urbana” que “se ia refletindo na paisagem social”. (BROCA, 1956. p. 13-14) tem por 

modelo a idéia do cosmopolitismo parisiense, da qual não fazia parte uma perspectiva 

de reorganização da tradição urbana ou cultural brasileira.  

O bota-abaixo do prefeito Pereira Passos, faz demolir cortiços, sobrados 

coloniais e vielas para dar lugar a extensas avenidas, ao feitio dos boulevards de Paris. 

A população pobre das áreas “nobres” da cidade é despejada e deslocada para os 

subúrbios e as favelas: 
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“A intenção era a de tornar o Rio uma „Europa possível‟, e para 

isso era necessário esconder ou mesmo destruir o que significava 

atraso ou motivo de vergonha aos olhos das nossas elites. Vielas 

escuras e esburacadas, epidemias, becos mal afamados, cortiços, 

povo, pobreza destoavam visivelmente do modelo civilizatório 

sonhado.” (VELLOSO, 1988, p. 11) 

 

Portanto é uma cidade real que desaparece para a construção de uma cidade 

sonhada, idealizada. Segundo a pesquisadora Flora Sussekind, ao comentar as revistas-

de-ano de Arthur Azevedo, era “como se a história e as reformas se tivessem acelerado 

de tal maneira que a sociedade fluminense necessitasse de mapas teatrais renovados 

anualmente”. (SUSSEKIND, 1986. p.8). Ainda segundo a autora, as revistas de ano irão 

se propor a “inventar um Rio de Janeiro e exibi-lo detalhadamente para um misto de 

morador atônito e espectador maravilhado (...); mutações que o ajudam a reviver as 

mudanças citadinas e a acreditar nesta utopia de uma Capital capaz de centralizar a 

história.” (SUSSEKIND, 1986. p.17).  A população é “espectadora”: tanto das revistas 

quanto das mudanças que ocorrem em sua cidade. Pode-se perceber que a natureza das 

reformas perpetradas no período mais se caracterizava por ser uma apoteose vertiginosa 

de revista-de-ano ou um cenário mutante de uma mágica teatral do que propriamente 

uma reforma urbanística. 

Fora das áreas nas quais é impetrada a reforma urbanística irão se constituir 

espaços de novas formas de integração. Nas favelas, nos subúrbios e na boemia, aos 

poucos se integram os excluídos deste processo radical de construção da sociedade. 
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Negros recém libertos, artistas do teatro ligeiro, intelectuais desiludidos com os rumos 

da República, criarão novos canais de integração e construção da cidadania.   

Uma área da cidade particularmente deve ser considerada como um pólo distinto 

do modelo europeu: a “Pequena África”. Este bela denominação, criada pelo pintor e 

sambista Heitor dos Prazeres, nomeia a região formada pelos bairros da zona portuária – 

Saúde, Santo Cristo, Gamboa -, a Cidade Nova, a Praça Onze e o Catumbi. Ali, 

juntamente à população negra, encontram-se ciganos, migrantes rurais, imigrantes 

europeus estabelecendo complexas relações econômicas, sociais e culturais. Ver-se-á 

adiante como surgem nesta região canais informais de integração, distintos do padrão 

europeu sonhado pela República. Uma integração que se opera de modo transversal, 

oblíquo, nos espaços e lacunas deixados, no movimento e não em padrões imóveis. 

Todo este panorama de efervescência por que a cidade passa, que transforma seu 

aspecto físico, mas altera, sobretudo, sua vida social, irá se refletir nas produções de 

uma incipiente indústria de diversão. O grande número de teatros, cafés-concerto, 

pavilhões, circos e chopes-berrantes que se concentravam na então capital da República 

ofereciam a um público ávido de entretenimento e novidade uma gama das mais 

variadas de artistas e espetáculos. A afluência de público era enorme, e os espetáculos 

sucediam-se quase que semanalmente, os profissionais de teatro trabalhando de 

domingo a domingo, sem nenhuma folga semanal com três sessões diárias de 

espetáculos
9
. Esta verdadeira indústria cultural nascente, que já vinha se formando 

desde o último quarto do século passado, faz com que os artistas e técnicos ligados ao 

                                           
9
 Ver a este respeito REIS, Angela de Castro. Cinira Polonio, a divette carioca: um estudo da imagem 

pública e do trabalho de uma atriz no teatro brasileiro na virada do século. Rio de Janeiro: Arquivo 

Nacional, 1999; e As condições de representação teatral na virada do século. In.: Folhetim. Rio de 

Janeiro, n.5, pp.59-73. out. 1999. E ainda CHIARADIA, Maria Filomena Vilela. A Companhia de 

Revistas e Burletas do Teatro São José: a menina-dos-olhos de Paschoal Segreto. Rio de Janeiro, 1997. 

Dissertação (Mestrado em Teatro). Centro de Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação, Uni-Rio, 1997. 
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teatro não somente passem por uma efetiva profissionalização - ainda incipiente a 

princípio -, como busquem oferecer a este público novas atrações.  

Esta grande afluência de espectadores cria novas oportunidades e abre espaços 

no mercado artístico. Assim, a população negra, recém liberta, pode encontrar 

colocação através dos canais informais do meio artístico, já que a competição no 

mercado de trabalho formal lhe é desfavorável. Apesar de uma grande massa de 

trabalhadores estar sendo contratada para as reformas urbanísticas que passam a ocorrer 

no Rio de Janeiro, a mão-de-obra negra é preterida, preferindo-se os imigrantes 

portugueses, espanhóis e italianos, considerados social e culturalmente superiores. Na 

verdade estas dificuldades impostas aos trabalhadores negros se estabelecem desde a 

Abolição: 

 

“A abolição revoluciona inteiramente a vida do negro. Se sua 

posição como escravo estava longe de ser desejável, em nenhum 

momento o novo Estado republicano se preocupa (...) com as 

transformações que evidentemente a libertação oficial provoca na 

vida do grande número de negros trazidos ou nascidos aqui, que 

passariam a se defrontar com as peculiaridades do mercado de 

trabalho livre (...).” (MOURA, 1995. pp. 63-64) 

 

Desta forma os trabalhadores negros buscam alternativas de integração e 

sobrevivência na sociedade carioca do início do século. “Profissões se redefinem, 

formas de ganhar a vida se improvisam ou definitivamente se inventam.” (MOURA, 

1995. p. 65) Aqueles que desde o tempo da escravidão já tinham um pequeno saber ou 

ofício - por trabalharem para seus senhores como pretos de ganho ou por já serem forros 
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passam a viver destes pequenos serviços e expedientes. Alguns, não conseguindo 

trabalho, passam a viver da mendicância e mesmo ingressam no crime. Os mais fortes e 

hábeis nas rodas de capoeira podem optar pela polícia ou a bandidagem. As mulheres, já 

vindas do trabalho doméstico escravo, podem tornar-se empregadas em casas de família 

- mas mesmo aqui as européias eram preferidas - ou mercar nas ruas seus doces e 

iguarias - o que popularizará entre nós a figura da baiana vendedora de quitutes. A 

prostituição também surge como alternativa para as mulheres negras - e, ainda aqui, é 

grande a concorrência da mão-de-obra estrangeira. 

Mas será nos meios artísticos da cidade que o elemento negro será absorvido 

mais democraticamente. Seu conhecimento dos ritmos musicais, das formas de dançar e 

representar aprendidos informalmente em suas cerimônias religiosas, em suas 

festividades e dramatizações em procissão - ranchos e cordões - terá largo emprego nos 

espetáculos de teatro musicado, nos quais já eram explorados desde o século XIX.  

Podemos tomar como exemplo deste processo a absorção do elemento negro o 

uso do maxixe – gênero musical e dança surgido de uma espécie de fusão entre a polca 

européia e o lundu negro que  “apesar dos estigmas e das proibições que eventualmente 

sofre em nome da moral pública, iria lentamente conquistar a cidade, sempre através do 

se front, as revistas da Praça Tiradentes. (MOURA, 1995, p. 80) Assim sendo pode-se 

dizer que a absorção do elemento negro pelas produções artísticas populares do período 

irá redefinir estas mesmas produções e, não seria exagero afirmar, toda a história do 

teatro e da música popular brasileira. 

Entretanto deve-se reforçar que esta referida absorção se dá de maneira 

transversal, “não-oficial”, oblíqua, – igualmente em um espaço intersticial de que já me 

referi – e surge como mais uma oportunidade em um mercado altamente fechado para a 

população negra. Aqui se estabelece um paradoxo que pode também ser aplicado a 
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outras faixas da população pobre: imigrantes europeus, migrantes nordestinos, ciganos e 

a população rural que já acudia a metrópole em busca de um novo mercado de trabalho. 

Uma verdadeira exclusão social se perpetua neste modelo europeu de sociedade que a 

recém proclamada República quer a força implantar. 

Assim nos ideais dessa ordem de progresso urbano culturalista não estava 

prevista a participação da população de baixa renda: as partes nobres da cidade eram 

destinadas às elites, e as camadas populares da população seriam “empurradas” para os 

subúrbios e para os morros, criando-se, assim, as primeiras favelas. Botafogo, 

Laranjeiras, Catete, Glória e as novas grandes avenidas do Centro da cidade 

representavam o Rio “civilizado”; e a Cidade Nova, o Catumbi, a zona portuária, os 

subúrbios e as favelas, o Rio “atrasado”: 

 

“(...) E os requintes de civilização, prevalecendo na parte 

urbana da metrópole, iam fazendo naturalmente com que os velhos 

costumes recuassem para a zona suburbana.” (BROCA, 1956. p. 16) 

 

Os hábitos e comportamentos ligados às tradições brasileiras passam a ser vistos 

com desconfiança e desprezo pelos “reformadores”. Assim, “os velhos costumes”, que 

representariam a permanência de códigos e valores considerados atrasados, passam a ser 

alvo de restrições, e as manifestações culturais e religiosas ligadas às camadas populares 

- como o maxixe, o samba e os terreiros de candomblé - sofrem perseguições policiais. 

O modelo de civilidade e modernização, nesse período, está relacionado à cultura 

burguesa européia; as manifestações populares brasileiras consideradas não civilizadas 

devem ser, portanto, banidas para fora dos limites do que se definindo como cultura.  

Nesse projeto, o modelo cultural almejado reforça a ruptura entre a alta cultura - 
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aspirada pela burguesia - e a cultura popular. Sendo assim, as manifestações culturais 

populares, seus credos, sua música, suas festas e danças são consideradas inferiores, 

sinais de tão fugidios quanto deslocados primitivismo e selvageria.  Diante desse 

modelo excludente, uma espécie de “darwinismo social”
10

 e cultural, as camadas 

populares ficam restritas a guetos, e só nessas áreas suas manifestações são toleradas. 

A identidade da própria cidade torna-se um paradoxo. Criando novas formas de 

integração social, aqueles grupos excluídos do processo civilizatório da República, seja 

pelo teatro ligeiro – e pode-se estender esta afirmação ao circo – seja pela festas 

populares – o Carnaval, a Festa da Igreja da Penha – e, sobretudo pela música – com a 

criação do samba urbano, forjado nas rodas das casas das tias baianas -, procuram se 

afirmar. Porque “ocorre que grande parte da população carioca (...) não tem reconhecida 

a sua cidadania.” Assim, sendo “é através das redes informais de comunicação que os 

vários grupos sociais vão dar vazão aos seus anseios participativos.” (VELLOSO,  

2000. p. 232.) 

A cidade do Rio de Janeiro, com seu processo de urbanização acelerado, pode 

ser vista como um propício campo de estudos para as relações que se pretendem 

esmiuçar no presente trabalho. É projetada por sua elite como a viabilização do sonho 

de uma “Paris” nos trópicos; com um projeto urbanístico que busca o embelezamento, o 

saneamento e a modernização da vida de sua população – na verdade de parte desta 

população. Mas passa a ser ocupada em seus espaços intervalares por uma população 

que pouco a pouco se deixa entrever nas áreas nobres da cidade, com seus ritmos, suas 

festas, seus credos. 

E será nos teatros, nos cabarés, nos café-cantantes, nos chope-berrantes, nos 

circos, e, posteriormente nos discos e no rádio – portanto nas áreas de entretenimento – 

                                           
10

Ver VELLOSO, Monica. As tradições populares na Belle Époque carioca. Rio de Janeiro: Funarte, 

1988. p. 12. 
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que esta cultura ambígua, paradoxal e híbrida surgirá com mais força. Uma “nova” 

cultura, urbana e moderna, ligada a uma nascente indústria cultural, se forja nesta 

cidade: nem a cultura francesa da elite, nem a cultura popular tradicional das massas. 

Sobre o teatro de revista e os gêneros ligeiros diz Fernando Mencarelli que: 

 

“O importante no estudo dessa gênese e na identificação 

desses gêneros dentro de uma tradição cultural urbana é a 

possibilidade de pensá-los como modalidades artísticas que (...) 

trazem em si a relação entre uma cultura popular e as formas nas 

quais foi sendo constituída uma certa linguagem que caracterizaria a 

cultura de massas da sociedade moderna.” (MENCARELLI, 

Fernando A., 1999. pp. 127-128) 

 

Assim, nesta nova identidade que se forma – distinta do padrão europeu e 

burguês da “Paris Tropical” -, o elemento negro – o artista negro – age em espaços 

indefinidos, “não-oficiais”, não planejados pelos reformadores da República – os 

subúrbios, as favelas, e também, os gêneros ligados ao entretenimento, as festas 

populares, os terreiros de candomblé, as reuniões nas casas das tias baianas – 

“transformando o que havia sido desenhado, redefinindo a paisagem tanto geográfica 

quanto mental, conferindo à cidade uma identidade contraditória.” (MOURA, 2000. p. 

123) Pode-se aqui especular que as contradições e a complexidade deste processo sejam 

recíprocas. Ao inserir-se tangencialmente nesta cidade o elemento negro muda-lhe a 

face, torna-a mestiça, sincrética e híbrida, mas também sofre a ação deste movimento. 

“A identificação” afirma Bhabha “é sempre o retorno de uma imagem de identidade que 

traz a marca da fissura no lugar do Outro de onde ela vem.” (BHABHA, H. K., 2001. p. 
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76) Assim, em um processo dialético de recomposição da imagem construída de uma 

cidade, tanto a elite que sonha com a Europa quanto as camadas populares que buscam 

seus espaços, transformam-se, mudam suas feições. 

Ao buscar sua permanência na vacância, sua durabilidade nos gêneros ligeiros, a 

vantagem na adversidade, sua sobrevivência no informal – pode-se afirmar que por uma 

absoluta falta de oportunidades em um campo oficial – o artista negro cria para esta 

cidade uma marca que traz em si estas características: uma música urbana calcada em 

batuques imemoriais, uma nova forma de dança ligadas às suas origens rituais, novas 

formas de lazer, de espetáculo e de associação: 

 

“Uma identidade polêmica e paradoxal a da Capital Federal 

que se modernizava. Assim, se um Rio de Janeiro era inventado 

ideológica e urbanisticamente pelas elites a partir de suas referências 

européias, era reinventado pelo convívio daqueles com o povo 

apresentado em sua música.” (MOURA, 2000. p. 142) 

 

 

 

II. 4. Espaços da diferença: as casas das tias baianas e os cafés dos intelectuais 

boêmios 

Nas casas das tias baianas da Pequena África e nos cafés, pontos de reunião dos 

intelectuais boêmios, delineia-se uma forma de integração e inclusão distinta dos 

padrões republicanos. Nessas áreas, as populações “esquecidas” criarão uma identidade 

própria. 
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Segundo a pesquisadora Monica Velloso, a integração e a sociabilização dessas 

camadas passará, necessariamente, pela noção de espaço.  Tomando como referência a 

forma de convívio e sociabilização criada pelos grupos negros em que as “tias” tinham 

especial importância, a autora destaca o contraste existente entre esses novos canais de 

integração e o modelo burguês. As casas das “tias” baianas eram espaços comunitários 

de transmissão de tradições culturais e religiosas, e a associação a essas “famílias” não 

obedecia a um parentesco biológico, mas, sim, étnico. (VELLOSO, 1990) 

Do mesmo modo os “humoristas boêmios” criarão novos laços de “parentesco” 

através dos cafés. Esses intelectuais atuam como opositores ao modelo de sociedade 

que as elites tentam impor, descortinando um outro Rio de Janeiro; não o moderno, das 

luzes e de amplas avenidas, mas o cindido, esquecido e abandonado Rio de Janeiro real. 

A política, a história oficial, a literatura beletrista, a ciência e os avanços tecnológicos 

são vistos com descrédito e desconfiança: 

 

“Da mesma forma que a República tem suas instituições, 

também a „República das Letras‟ vai estabelecer suas redes através 

das livrarias, salões, revistas e cafés. O mesmo ocorre com as 

camadas populares, que criam os seus próprios canais organizativos 

através das casas das „tias‟ (Tia Ciata), das festas (Penha e Carnaval) 

e das ruas.” (VELLOSO, 2000. p. 232) 

 

Esses espaços de resistência criados pelas populações marginalizadas 

distinguem-se ainda do modelo burguês almejado pela classe dominante devido à 

flexibilidade com que são tratados os limites entre casa e rua. Considerando casa e rua 

categorias simbólicas do imaginário brasileiro, o antropólogo Roberto Da Matta traça a 
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distinção existente entre esses dois domínios sociais básicos.  As regras que regem a 

casa, onde o respeito se fundamenta nos valores familiares, obedecendo às hierarquias 

de idade e sexo, não servem para a rua, local onde essas normas não valem e onde é 

necessário ficar atento para não violar códigos desconhecidos.  A rua seria ainda o local 

do engano, da malandragem e da trapaça, e a casa, diversamente, o refúgio de 

tranqüilidade e sossego. (DA MATTA, 1990. pp.73 – 82) 

Ora, nas áreas onde as populações marginalizadas desenvolvem seus “pedaços”, 

casa e rua apresentam espaços de convergências e trocas, zonas de indefinição de 

limites - parâmetro tão caro ao modelo burguês do “Lar Doce Lar”. Nesses canais não 

oficiais de integração, criados como resistência ao modelo excludente de sociedade 

imposto pelas reformas urbanas e sociais, as casas das tias baianas eram espaços 

coletivos de sociabilização e de persistência cultural. Da mesma forma, para os 

intelectuais boêmios cariocas, novos laços e outras noções de pertencimento se 

estabelecem: 

 

“O café se apresentava, enfim, como lugar protetor, distante 

dos conflitos familiares e das intempéries. Lá o intelectual podia criar 

sua outra família, elegendo amigos e reforçando laços de fidelidade e 

enraizamento cultural.” (VELLOSO, 1996. p. 51) 

 

 

Pode-se notar com nitidez a diferença existente entre esse tipo de associação e 

inserção na sociedade e aquele estimulado pelas reformas perpetradas na cidade. O 

modelo de família buscado pelas elites que comandavam esse processo reforça os ideais 

republicanos de “ordem e progresso”: 
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“O papel do Rio como capital tornou-se o modelo para o 

desenvolvimento da organização social desejada, reforçando o 

objetivo de “civilizar” o espaço urbano, fosse no aspecto físico e 

funcional da cidade, fosse no ideológico, através da restrição às 

manifestações populares. (...) A família, nesse quadro, foi vista mais 

do que nunca como sustentáculo do projeto normatizador, cujo 

desenvolvimento reequacionou seu papel e sua inserção social na 

cidade.” (ARAÚJO, 1993. p.30) 

 

 

II. 5. Canais informais de integração 

Estes grupos passam a traçar formas de integração social informais em sua 

tentativa de ascensão. A população negra tem de utilizar canais transversais de 

integração e comunicação, já que os oficiais lhes eram negados, e somar a estes um 

conhecimento pessoal, baseado em suas tradições e cultura, para conseguir se 

estabelecer. Estes expedientes se fazem presentes nos relatos tanto de Benjamin de 

Oliveira quanto de integrantes dos grupos ligados às “tias”. 

Assim como o palhaço negro Benjamin de Oliveira tem de se valer de uma 

casualidade - a admiração do presidente Floriano Peixoto, afinal um espectador 

inesperado -, a famosa tia Ciata irá se beneficiar de uma inusitada relação com o 

presidente Wenceslau Brás. Este tinha um eczema em sua perna que a ciência médica da 

época não conseguia curar e que foi tratado - e curado - pela tia Ciata com rezas e 

infusões de ervas. A negra foi levada ao presidente - não sem uma divertida relutância - 

pelo chofer do chefe de polícia, Bispo, freqüentador das reuniões nas casas das tias. A 
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gratidão do presidente valeu a tia Ciata a colocação de seu marido no gabinete do chefe 

de polícia, fato que muitos sambistas da época relacionam à relativa liberdade com que 

a polícia tratava as reuniões em sua casa. (MOURA, 1995. p. 97) 

Não seria ainda exagero afirmar que Benjamin de Oliveira pode ter tomado parte 

nas reuniões nas casas das tias baianas. Seu circo, conforme seu relato, estaria instalado 

na Praça Onze quando estréia os espetáculos de circo-teatro, sendo o local um dos 

pontos centrais da chamada “Pequena África”. Além disso, Mané, o filho de uma das 

mais famosas “tias” baianas daquele grupo, tia Perciliana de Santo Amaro (mãe também 

do famoso compositor João da Baiana), era palhaço no Circo Spinelli junto com 

Benjamin. (MOURA, 1995. pp. 93-94) 

As casas das “tias” baianas eram espaços coletivos de sociabilização e de 

persistência cultural, pois nelas criaram-se canais não oficiais de integração que 

resistiram ao modelo excludente de sociedade imposto pelas reformas urbanas e sociais. 

No esquema social projetado pela elite econômica, a transmissão de valores culturais 

era reservada às instituições criadas para esse fim: escolas, universidades, academias, 

museus e conservatórios.  Contudo, reforçando a idéia de um canal não oficial de 

integração, será pelas casas das “tias”, como também pelo teatro popular carioca e pelo 

circo, que a cultura negra se fará aceita na sociedade. 

 

“Considerada de outro ângulo, a história social dos grupos 

dominados nos inícios da República deixa entrever concepções, 

padrões de organização e de sociabilidade peculiares a homens e 

mulheres que foram obrigados a forjar dimensões de uma 

privacidade muitas vezes improvisada nos espaços do possível, mas 
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quase sempre tenazmente constituída.” (WISSENBACH, 1998. p. 

129) 
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III. A DRAMATURGIA ESCRITA POR UM CIRCENSE: OS TEXTOS 
TEATRAIS DE BENJAMIM DE OLIVEIRA 

Como foi visto no primeiro capítulo, o intelectual peruano Antonio Cornejo 

Polar dedica-se a estudar os fenômenos literários que apresentam dificuldades em ser 

analisados pela crítica tradicional. Estas obras escapam aos esquemas e moldes que 

pretensamente tendem a abarcar toda a produção literária, lendo de forma 

equivocadamente igualitária textos produzidos em âmbitos muito distintos. A insistência 

neste viés de leitura, segundo Polar, se deve ao fato de que a crítica literária latino-

americana tradicional, “desde as suas origens tem considerado que seu conhecimento só 

pode versar sobre corpus unitários e mais ou menos homogêneos”, espelhadas nos 

modelos “das histórias das literaturas nacionais européias”. (CORNEJO POLAR, 2000. 

p. 25-26) 

Cornejo Polar mais adiante insiste que é falacioso o discurso que enxerga “a 

literatura latino-americana como um sistema compacto e coerente”, e somente vê sua 

história “como um processo linear e supressor”. Na verdade a tarefa que se faz urgente é 

“entender as rupturas” que se encontram em “sua radical e desordenada 

heterogeneidade” e poder vislumbrar “os vários tempos que descompassadamente 

entretecem” esta história. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 117) Uma história múltipla, 

construída por vários sujeitos sociais, “de racionalidades e imaginários distintos e 

inclusive incompatíveis”, e que operam uma literatura “que somente se reconhece em 

sua heterogeneidade”. (CORNEJO POLAR, 2000. p. 296) 

Ao pesquisar o teatro popular – de origem popular tradicional ou teatro chamado 

popular por ser de forte apelo comercial – o pesquisador deve, portanto, se debruçar 

sobre seu objeto com o olhar despido das categorias com que usual e tradicionalmente 

se lêem obras literárias, dramáticas ou não. Não vinculados às produções artísticas da 

cultura hegemônica, sendo, portanto, heterogêneos, deixados à margem, deslocados, 
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estes textos apresentam-se como riquíssimos e fecundos campos para avaliar-se as 

relações que seus produtores e consumidores estabelecem com esta mesma cultura 

hegemônica, como o possível diálogo, em que muitas vezes estas poderosas vozes 

ecoam em ouvidos surdos. 

Portanto os textos produzidos neste campo de produção cultural não podem ser 

lidos com os parâmetros utilizados para as obras da chamada “grande tradição” ou 

“tradição erudita” (BURKE, 1989. p. 50 e seguintes). Textos à margem, sem estatutos 

que lhes confiram “grandeza literária”, feitos para consumo imediato – na cena, nas 

canções, ou nas páginas impressas dos folhetins -, mas que compõem um vastíssimo 

universo. 

Peter Burke, ao estudar o fenômeno da produção cultural popular, na Europa do 

início da era moderna a classifica de “presa esquiva”, pois “escapa do historiador 

porque ele é um homem moderno letrado e autoconsciente, (...), e também porque os 

indícios a respeito de suas atitudes e valores, esperanças e temores são muito 

fragmentários”. (BURKE, 1989. p.91) 

Assim, ao se deparar com estas manifestações ligadas à cultura popular, cabe ao 

pesquisador tentar perceber suas especificidades, suas estruturas intrínsecas, seus modos 

de produção e recepção peculiares. E, sobretudo, perceber que as vozes que compõem 

estes produtos ainda estão lá, tentando se fazer ouvir, marcando a produção cultural de 

uma fecunda polifonia. 

Distintos – e distantes – dos modelos dominantes, os textos produzidos no 

âmbito do teatro popular – e aqui podemos englobar os gêneros e subgêneros que 

compõem o chamado teatro ligeiro, farsas, revistas, burletas, mágicas, pantomimas, etc. 

– fazem parte deste coro aparentemente silencioso para os comentadores e analistas 

tradicionais da cena brasileira. Estes, ignorando esta riquíssima polifonia, vislumbram o 
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teatro – e, sobretudo, a literatura dramática realizada no Brasil – como um todo único, 

modelado ao gosto europeu. 

Mais recentemente este panorama tem mudado. Sobretudo a partir da década de 

1980, os gêneros ligeiros vêm despertando a atenção e ocasionando novos estudos que 

visam percorrer estes caminhos como que marginais da cena teatral brasileira. Reporto-

me à comunicação feita por Fernando Mencarelli no II Congresso da Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas – ABRACE, na qual o autor 

articula esta produção recente que, no campo da crítica literária e da historiografia do 

teatro brasileiro, tem pesquisado os gêneros ligeiros. Fazendo um levantamento, “ainda 

incompleto”, desta “crescente produção bibliográfica em torno do tema”, Mencarelli 

indica que estes trabalhos “recolocam em pauta gêneros teatrais, autores, atores, 

linguagens cênicas, textos e espetáculos de diferentes períodos”. (MENCARELLI, 

2001. p. 341) Ainda destaco na comunicação indicada a excelente bibliografia utilizada 

pelo autor, que relaciona esta nova produção. Este breve estudo de Mencarelli ainda 

aponta que este outro olhar sobre a história do teatro no Brasil indica uma mudança 

também nos procedimentos metodológicos que estão sendo empregados para a análise 

destes objetos de estudo. 

Assim sendo, para o tratamento dos textos de autoria de Benjamim de Oliveira, 

nos quais formas de expressão particulares se articulam, tomar-se-á como base uma 

técnica de exame de textos dramáticos chamada análise empírica
11

, e que visa 

estabelecer um “mapeamento objetivo dos vários tópicos contidos numa peça dramática, 

tomada como fonte documental primária”. Após serem feitos as análises empíricas de 

cada um dos textos estudados, realiza-se, como no caso do tratamento dado às peças 

                                           
11

 Esta abordagem foi utilizada durante a primeira parte do Projeto Integrado de Pesquisa Um Estudo 

sobre o Cômico: o teatro no Brasil entre Ritos e Festas, desenvolvido no Centro de Letras e Artes da 

UNIRIO e coordenado pela Professora Doutorada Beti Rabetti. Nesta primeira fase o referido Projeto 

ocupou-se da produção dramática de Ariano Suassuna.  
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cômicas de Ariano Suassuna no âmbito do citado Projeto Integrado de Pesquisa, “um 

cotejo dos quadros de análise das peças trabalhadas”, estudando as diversas “linhas 

horizontais que atravessam todo o corpo dramatúrgico. Analisando, portanto, não cada 

peça separadamente, mas sim as diferenças e semelhanças” existentes entre elas. 

(MOREIRA, 2000. p. 150) 

Cada um destes quadros é formado por diversos tópicos que podem ser 

reagrupados de acordo com o universo pontual de cada corpo de textos estudado, 

atendendo assim às exigências e aos requisitos específicos da dramaturgia a ser 

trabalhada. Esta característica da técnica de “análise empírica” – a da adequação da 

análise ao material abordado – é primordial para o objeto de estudo desta tese. Como já 

foi dito ao se tratar este tipo de dramaturgia – da ordem do popular e feita para a cena -, 

dentro do universo que a pesquisadora Ermínia Silva chama de “teatralidade circense” 

(SILVA, 2003. p. 57 – 67) é necessário ter-se uma adequação do olhar do pesquisador. 

Os textos produzidos por Benjamim de Oliveira, desenvolvidos para serem 

levados à cena, e não com o fim precípuo ou aposto da publicação, inserem-se neste 

quadro. São, segundo classificação exposta pelo próprio autor, nas folhas de rosto dos 

textos encontrados, revistas, burletas, peças fantásticas, melodramas policiais, fantasias, 

todos escritos para as segundas partes da função circense. 

Os tópicos arrolados nos mapas de análise empírica que examinam os dez textos 

de Benjamim de Oliveira são os seguintes: LOCALIZAÇÃO DA PEÇA (ACERVO), 

SUPORTE, FOLHA DE ROSTO, GÊNERO, TEMA, PERSONAGENS, RUBRICAS. 

Faz-se necessário insistir, mesmo caindo na repetição, que estas categorias que 

compõem os quadros de análise da primeira fase de tratamento dado ao corpo 

dramatúrgico estudado, foram escolhidas por mim de acordo com as necessidades que 
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encontrei e com as condições e características destes textos, podendo, variar de acordo 

com o objeto de cada pesquisa. 

 

 

 

 

III. 1. Localização da peça (Acervo) 

Ao todo foram localizados dez textos teatrais de autoria de Benjamin de 

Oliveira. Os dois acervos pesquisados foram o da Biblioteca da FUNARTE, e o da 

Segunda Delegacia Auxiliar de Polícia do Rio de Janeiro, localizado no Arquivo 

Nacional – acervo este que reúne textos teatrais, cenas e letras de músicas de 

espetáculos, abrangendo a produção de espetáculos submetidos à Censura Teatral entre 

1917 e 1940.  

O item LOCALIZAÇÃO DA PEÇA (ACERVO) indica em qual acervo o texto 

teatral de Benjamim de Oliveira foi encontrado. Como o conjunto de textos trabalhados 

nunca foi publicado estas informações indicam os possíveis modos e caminhos 

percorridos por este tipo de literatura, que como foi dito acima tem o fim imediato da 

cena teatral – e cena levada a termo em uma função circense –, para se fixar e ser 

pesquisada em sua fixação material, na transição entre a dispersão da cena teatral e a 

perenidade do registro impresso. 

Deste modo pretende servir de orientação de busca não somente ao conteúdo 

desta tese, como também poder facilitar o acesso de futuros pesquisadores que 

pretendam se debruçar sobre este tema. Para tanto além do acervo no qual o texto se 

encontra, indicarei em seguida ou o número de chamada da peça – no caso do texto 

estar localizado na Biblioteca Edmundo Muniz da FUNARTE –, ou as indicações de 
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Caixa e Número do texto – no caso do acervo em questão ser o da Coleção da Segunda 

Delegacia Auxiliar de Polícia do Rio de Janeiro do Arquivo Nacional. 

 

III. 1.a. Textos Localizados na Biblioteca Edmundo Muniz da FUNARTE: 

a) O negro do frade, número de chamada: 869.2B 

OLI 

NEG; 

b) O punhal de ouro, número de chamada: 869.2B 

OLI 

PUN; 

 

c) A escrava Marta, número de chamada: 869.2B 

OLI 

MAR; 

 

d) A Ilha das Maravilhas, número de chamada: 869.2B 

OLI 

ILH; 

e) Os bandidos da Rocha Negra, número de chamada: 869.2B 

OLI 

BAN; 

f) Gaspar, o serralheiro, número de chamada: 869.2B 

OLI 

GAS. 
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III. 1. b. Textos localizados na Coleção da Segunda Delegacia Auxiliar de Polícia 

(Peças Teatrais), no Arquivo Nacional: 

a) A mancha na Corte, Código de Fundo: 6E 

Instrumento: SDE 022 

Seção de Guarda: SDE 

Caixa: 08 

Documento Número: 145; 

b) O grito nacional ou A história de um voluntário, Código de Fundo: 6E 

Instrumento: SDE 022 

Seção de Guarda: SDE 

Caixa: 19 

Documento Número: 378 

c)   Sai Despacho!, Código de Fundo: 6E 

Instrumento: SDE 022 

Seção de Guarda: SDE 

Caixa: 12 

Documento Número: 222 

 

d)   Olho Grande!, Código de Fundo: 6E 

Instrumento: SDE 022 

Seção de Guarda: SDE 

Caixa: 20 

Documento Número: 394 
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III. 2. Suporte 

Este item descreve as condições físicas em que se encontram os textos 

trabalhados. Por condições físicas deve-se entender não somente o estado em que se 

encontram os textos trabalhados – já que nenhum deles teve posterior publicação, e, 

alguns dos exemplares estudados são manuscritos -, mas, mais especificamente os 

diversos indicadores fixados nos exemplares que podem informar ao pesquisador as 

formas materiais de vivência dos textos. 

Ainda deve ser destacado dentro do universo dos textos em questão que o estado 

de conservação dos mesmos é um fator que determinará a durabilidade deste material. 

Felizmente quase todos os exemplares pesquisados encontram-se em um razoável 

estado de conservação. Foram feitas cópias xerográficas dos exemplares constantes nos 

acervos. 

Dentre todos as peças encontradas nos acervos apenas O punhal de ouro é uma 

transcrição do original, feita por computador, estando assim em excelente estado. 

Os textos A Ilha das Maravilhas, Os bandidos da Rocha Negra e Sai Despacho! 

encontram-se em razoável estado de conservação. Os originais são datilografados e, 

provavelmente, foram mimeografados. Encontram-se perfeitamente legíveis. 

Também se acham em um razoável estado de conservação, embora de qualidade 

inferior ao grupo acima, as seguintes peças A escrava Marta, Olho Grande! e Gaspar, o 

serralheiro. Estes textos apresentam apenas algumas palavras que demandam um maior 

esforço para sua leitura. Também estão datilografados e igualmente parecem ter sido 

reproduzidos por mimeógrafo. 

As peças A mancha na Corte e O grito nacional ou A história de um voluntário 

apresentam originais manuscritos, em papel pautado. Apesar dos textos serem 

manuscritos, sua leitura é fácil, estando as duas em um bom estado de conservação. 
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A peça O negro do frade é a única que apresenta um original em mal estado, 

com algumas palavras apagadas ou ilegíveis, o que dificulta a leitura, embora não 

impeça a compreensão geral do enredo e da maioria de suas falas. 

Roger Chartier alerta sobre as inúmeras injunções que afetaram as edições de 

textos teatrais na Europa da Idade Moderna, desde a resistência dos autores, até ao 

trabalho dos tipógrafos, passando pela existência de cópias clandestinas, e que ressaltam 

a necessidade de o historiador contemporâneo tentar ler na “materialidade” destes 

textos, os indícios das performances das vozes – não somente dos atores responsáveis 

pela criação dos papéis, mas, antes destes diversos atores sociais envolvidos -, as 

condições de publicação e de distribuição das mesmas.(CHARTIER, 2002. p. 11-12) 

Como já foi dito, os exemplares dos textos trabalhados na presente tese, não são 

edições, mas textos que ou foram submetidos pelas companhias à Censura, ou cópias 

datilografadas encontradas no acervo da FUNARTE. No entanto podem revelar alguns 

indícios que somente a leitura imanente de seu teor deixaria passar despercebido. 

Os exemplares encontrados no acervo da FUNARTE compõem um grupo 

homogêneo, tanto por seu razoável estado de conservação, como por suas qualidades 

matérias. Com exceção do exemplar citado de O punhal de ouro, que é uma transcrição 

digitada e impressa por computador, todos os outros textos pertencentes a este acervo 

estão datilografados. Destes, A Ilha das Maravilhas, Os bandidos da Rocha Negra, A 

escrava Marta e O negro do frade, apresentam semelhança de fontes e paginação, 

indicando terem a mesma procedência. Uma informação constante em suas folhas de 

rosto, como se verá adiante, indica a certeza desta conclusão. O exemplar de Gaspar, o 

serralheiro, que apresenta fontes e diagramação diversa a do grupo acima, tem outra 

indicação em sua folha de rosto que informa a procedência diversa deste texto. 



 90 

Já o grupo de exemplares localizado no acervo da Coleção da Segunda 

Delegacia Auxiliar de Polícia do Rio de Janeiro do Arquivo Nacional, também 

apresenta características semelhantes, apesar de alguns textos serem manuscritos e 

outros datilografados. Os dois exemplares datilografados - Sai Despacho! e Olho 

Grande! – também guardam semelhanças entre si, de fonte e de paginação. Os 

manuscritos de A mancha na Corte e O grito nacional ou A história de um voluntário 

igualmente indicam semelhanças, não somente de caligrafia
12

, como da distribuição do 

texto no papel pautado – a possível paginação do texto manuscrito. Assim, também os 

exemplares constantes neste acervo guardam entre si semelhanças que podem indicar, 

por exemplo, a existência de uma estratégia da companhia, já que, obviamente, estes 

textos foram submetidos à Censura, e o foram em datas bastante próximas, como 

atestam os carimbos presentes nas folhas de rosto. Assim os exemplares entregues 

àquela delegacia têm boa aparência, não apresentando rasuras ou quaisquer outra 

interferência que pudessem causar desconforto à leitura do censor. 

 

 

 

 

III. 3. Folha de rosto 

O item FOLHA DE ROSTO transcreve e relaciona as informações contidas nas 

folhas de rosto dos exemplares dos textos estudados. Neste tópico também serão 

arroladas as informações contidas nas capas dos exemplares analisados. 

                                           
12

 Claro está que a aferição de que estes dois textos foram transcritos por um mesmo copista somente 

pode ser feita por um perito técnico, o que, no entanto, fugiria aos fins específicos desta pesquisa. Por ora, 

acredito que estes indícios podem estabelecer apenas as considerações que faço no corpo do texto desta 

tese. 
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Em sua maioria as folhas de rosto registram as empresas às quais os textos estão 

vinculados, a estrutura da peça – número de atos e cenas, indicando a existência de 

apoteose final -, seu gênero, e, na maioria das vezes a data ou apenas seu ano de estréia. 

Algumas apresentam informações adicionais tais como o nome do responsável pelas 

músicas, a data de inscrição da peça na censura – feita, como já foi dito – pela Segunda 

Delegacia Auxiliar de Polícia. 

O texto O negro do frade apresenta as seguintes informações em sua folha de 

rosto: “peça em 02 atos e apoteose”, a indicação de ser de autoria de Benjamim de 

Oliveira, a relação dos personagens, e, ainda diz que a peça foi “representada pela 

primeira vez no Circo Spinelli em 28 de julho de 1905”.  Neste exemplar, como na 

maioria dos demais exemplares do grupo de textos encontrados na FUNARTE, à 

exceção de Gaspar, o serralheiro, consta da folha de rosto a seguinte informação: 

“Cópia de Renato da Silva Peixoto – Rio de Janeiro”. Esta mesma indicação – quase 

como uma marca registrada -, se faz presente, como disse acima, nas folhas de rosto de 

O punhal de ouro, A escrava Marta, A Ilha das Maravilhas e Os bandidos da Rocha 

Negra, sem que se tenha, no entanto, conseguido precisar de quem, se trata, ou mesmo a 

relevância de tal informação. 

Entretanto, na capa do exemplar de Gaspar, o serralheiro está carimbado: 

 

 

“ARCHIVO THEATRAL DE 

ANTONIO DA SILVA PEIXOTO 

__________________________ 

Número de Ordem no Catálogo” 
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No espaço previamente reservado o numero “380”, escrito à tinta, indicando, 

está claro, o número de ordem desta peça naquela coleção. A princípio pensei que se 

tratava apenas de algum colecionador.  E, já que os textos descritos anteriormente 

constavam como pertencentes a Renato da Silva Peixoto, a coincidência dos 

sobrenomes me fez supor a continuação, por herança, desta mesma coleção. Como se 

vê, apenas suposições e indícios que, apesar das inconsistências historiográficas – ou 

talvez devido a elas -, aguçavam muito mais minha imaginação do que o rigor 

científico. Entretanto uma informação dada ao fim do primeiro ato de Gaspar, o 

serralheiro, indicava usos diversos desta coleção. Transcrevo tal qual estava escrito, 

quase como um reclame publicitário: 

 

“ARCHIVO THEATRAL DE ANTONIO DA SILVA PEIXOTO 

Vende-se peças e adaptações propias para ser representadas no picadeiro, 

Envia-se catalogos de todo repertorio 

PEDIDOS À ANTONIO DA SILVA PEIXOTO 

RUA GENERAL PEDRA N
O
. 363 A, RIO DE JANEIRO 

E 

TRAVESSA DA FÁBRICA N
O
. 40. PORTO. PORTUGAL. 

1928” 

 

Ora, esta informação indica a existência, se não de um circuito, ao menos de 

alguns profissionais especializados em municiar as companhias circenses de textos a 

comporem as segundas partes dos espetáculos que apresentavam circo-teatro. Como em 

sua maioria os textos destes espetáculos nunca foram publicados, os repertórios das 

companhias de circo-teatro necessitavam de outras formas – transversais e oblíquas – 



 93 

para se abastecer, e esta informação indica este expediente. O pesquisador Paulo 

Merísio informa que existia a prática, entre as companhias de circo-teatro, de se 

transmitir oralmente os textos das peças, o que viabilizava os repertórios e criava redes 

de transmissão entre elas, já que era grande o fluxo de troca de artistas de uma 

companhia para outra. (MERÍSIO, 2003. p. 50) 

Este recurso – igualmente transversal e oblíquo – não se trata de prática recente. 

O já citado livro de Roger Chartier relaciona, entre as possíveis práticas estabelecidas 

para a transmissão de textos teatrais no início da Idade Moderna na Europa, a 

memorização
13

.(CHARTIER, 2002. pp. 467-67) 

Neste mesmo exemplar de Gaspar, o serralheiro – de tão fecundas informações 

– ainda em sua folha de rosto, existe a indicação que se trata de uma adaptação de 

Benjamim de Oliveira, e não de um original – como consta em outros exemplares 

analisados. De fato este drama já havia sido arrolado como sendo de “apresentação 

comprovada”, em março de 1893 e em novembro de 1902, em São João Del Rey e 

Sabará, respectivamente, sem indicação de autoria. (DUARTE, 1995. p. 236) Somente 

disponho da cópia do exemplar da adaptação de Benjamim de Oliveira, não tendo 

qualquer outra informação sobre o original que a motivou, além da expressa acima, o 

que impossibilita, por exemplo, o cotejo entre a obra e sua adaptação. Assim sendo, o 

texto de Gaspar, o serralheiro não será mais considerado como fonte primária desta 

tese. Cabe ressaltar que, o campo específico da pesquisa de fontes, no âmbito da cultura 

popular, por vezes reserva ao pesquisador desvios surpreendentes e enriquecedores, 

como os possibilitados pelas informações encontradas no exemplar desta adaptação, que 

por ora, forçosamente, descarto. 

                                           
13

 Acredito que este paralelo existente entre a Europa dos 1600 e as Companhias circenses no Brasil de 

princípios do século XX ainda encontre outras ressonâncias, como, por exemplo, a noção um pouco tênue 

da autoria de um texto teatral. 
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Em O punhal de ouro têm-se as seguintes informações na Folha de rosto: “peça 

dramática em 04 atos e uma apoteose”, de ser de autoria de Benjamim de Oliveira, e que 

sua primeira representação se deu “na noite de 28 de julho de 1907, no circo Spinelli”. 

As informações constantes na folha de rosto de A escrava Marta são 

aproximadamente as mesmas. Tem-se o nome de seu autor; o ano de sua primeira 

apresentação, 1908; o local desta encenação, o mesmo Circo Spinelli; sua estrutura, três 

atos; a relação dos personagens; e, ainda a indicação de que a ação se passa na época da 

Escravidão, no ano de 1865. Neste caso foram encontradas informações divergentes 

entre a capa e a folha de rosto. Enquanto na capa a peça é classificada como drama, lê-

se em sua folha de rosto que o texto teatral corresponde à classificação peça de 

costumes. 

Do mesmo modo a folha de rosto de A Ilha das Maravilhas apresenta estas 

indicações gerais, com exceção da data de representação e da indicação da empresa 

responsável pelo espetáculo, ambas informações ausentes no exemplar trabalhado. 

“Peça fantástica em prólogo e dois atos, de Benjamim de Oliveira”. Aqui, mais uma 

vez, as informações contidas na capa e na folha de rosto diferem ligeiramente. Na folha 

de rosto a peça é classificada como farsa fantástica, e na capa o gênero inscrito é peça 

fantástica. 

Já em Os bandidos da Rocha Negra as informações presentes na folha de rosto 

variam um pouco do grupo dos textos constantes na Biblioteca Edmundo Muniz. Neste 

exemplar consta a relação dos personagens, a autoria, o gênero: burleta; e sua estrutura, 

prólogo e três atos. Não existe a indicação, como nos textos estudados acima, de sua 

data ou ao menos o ano de estréia, mas está registrado, com a indicação precisa da Folha 

– 19 – do Livro de Registros da Segunda Delegacia Auxiliar de Polícia, a data em que o 

original foi censurado, 21 de dezembro de 1914. Esta informação – devidamente 
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sublinhada – vem logo acima da já citada “Cópia de Renato da Silva Peixoto – Rio de 

Janeiro”, sugerindo que o copista julgou ser importante e oportuno destacá-la. 

Obviamente todos os textos encontrados no acervo da Segunda Delegacia 

Auxiliar de Polícia do Rio de Janeiro têm a indicação de seu registro naquele órgão. 

Assim em A mancha na Corte encontra-se o carimbo de registro com as informações de 

seu número de registro, 333, e a folha, seis verso, e a data desta inscrição, 23 de Junho 

de 1920. 

Em O grito nacional ou A história de um voluntário a data é 08 de julho de 

1920, o Registro Geral apresenta o número 338, lavrado na mesma folha seis verso.  

Na revista Sai Despacho! o carimbo atesta que foi submetida à censura no dia 24 

de maio de 1921, recebendo o número 41, tendo este registro sido feito na folha oito 

verso. 

O número do Registro Geral de Peças Teatrais do texto Olho Grande! é o 115, 

feito na folha 12 verso, conforme atesta o carimbo presente na folha de rosto desta peça. 

Ainda é comum a três destes quatro últimos textos a informação de gênero, 

estrutura, e de todas serem originais creditados a Benjamim de Oliveira. 

Desta forma sabe-se que A mancha na Corte é uma fantasia em 01 prólogo e 03 

atos; Sai Despacho! é uma revista em 01 prólogo, 01 quadro e 02 atos e Olho Grande! é 

um melodrama policial em 02 atos e 03 quadros. 

Somente em O grito nacional ou A história de um voluntário não consta o 

gênero, mas somente sua estrutura: 03 atos e 02 apoteoses. Neste texto, porém, 

encontramos uma indicação dos locais onde se passa a ação. O primeiro ato é 

ambientado no Rio de Janeiro e o segundo e terceiro atos em Minas Gerais. 
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Os textos A mancha na Corte e O grito nacional ou A história de um voluntário 

têm em suas folhas de rosto a indicação de serem feitas por Democrata-Circo, Empresa 

A Sampaio Ribeiro, Cia. Pedro Gonçalves. 

Em três destes textos temos indicadas em suas folhas de rosto a existência de 

compositores colaborando com o autor. Em Sai Despacho! apenas consta a indicação 

genérica de que a peça apresenta músicas de “diversos Maestros”. Já é por intermédio 

das folhas de rosto de O grito nacional ou A história de um voluntário e Olho Grande! 

que se sabe que Archimedes de Oliveira e Mozart Donizette foram, respectivamente, os 

compositores envolvidos nos espetáculos. 

 

 

 

 

III. 4. Gênero 

O levantamento dos gêneros relativos às peças estudadas tem por objetivo básico 

perceber que estruturas dramáticas são empregadas nos espetáculos de circo-teatro. 

Como estes textos são voltados especificamente para a cena podem ser apressada ou 

preconceituosamente vistos como menores, pois não pretendem alcançar compromissos 

estéticos mais elevados. 

A produção dramática da virada dos séculos XIX para XX obedecia a uma 

criteriosa hierarquia entre os gêneros. Mesmo autores que se dedicavam à escrita dos 

chamados gêneros ligeiros, classificavam estas obras como inferiores. Ao estudar a 

atuação da crítica teatral neste período, Flora Sussekind destaca que Artur Azevedo 

classificava como menores as burletas e revistas escritas por sua própria pena. Assim, 

um de nossos maiores revistógrafos era “obediente às normas críticas de seu tempo”, 
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tendo então que apor o “epíteto de „inferior‟ a grande parte de sua produção” em seu 

exercício como crítico.  

Um “dos critérios básicos de avaliação da crítica teatral da virada de século e 

começo do século XX” seria, ainda segunda a crítica Flora Sussekind, “a defesa de uma 

separação e uma hierarquia rigorosas entre os diversos gêneros dramáticos então em 

voga”. Este rigor impede que as barreiras entre os gêneros sejam dissolvidas, e resulta 

em uma recusa a qualquer tentativa neste sentido. “Inferiores e nobres, comédias e 

tragédias, atores burlescos e dramáticos, é com divisões exclusivas, (...) que trabalha a 

crítica teatral no período”. (SUSSEKIND, 1993. pp. 65 e 66) 

Como explicar então a divergência expressa nas indicações de gêneros das capas 

e folhas de rosto dos exemplares analisados? 

Durante o período em que Benjamim de Oliveira produz seus espetáculos, como 

foi visto no capítulo anterior, a cidade do Rio de Janeiro, que há pouco deixara de ser a 

Corte e se tornara Capital Federal, verá crescer um mercado teatral voltado para o que 

se convencionou chamar de teatro ligeiro. A produção teatral de Benjamim de Oliveira 

está inserida, assim, mais do que em um contexto mais amplo do teatro popular, em uma 

incipiente indústria de diversões, pois nos teatros e circos apresentavam-se mágicas, 

burletas, revistas, melodramas, que competiam por um público ávido por diversão com 

os cafés-cantantes, os chopes-berrantes, o cinematógrafo, etc. 

Como ocorreu com a conformação específica do melodrama, de acordo com a 

análise de Martin-Barbero, também aqui, o que passa a se constituir como texto e 

apresentação teatral – como segunda parte de uma função circense e dentro do contexto 

desta nascente indústria cultural carioca, deve ser mais uma vez lembrado –, “é um 

espetáculo popular que é muito menos e muito mais do que teatro”. (MARTÍN-

BARBERO, 2003. p. 169) 
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Deste modo os textos teatrais que serão utilizados por Benjamim de Oliveira em 

seu pavilhão – tanto os de sua autoria, como as adaptações – acabam se tornando, por si 

mesmos, quase como um novo gênero: o circo-teatro. Daí talvez as liberdades de 

tangenciar os gêneros e subgêneros do teatro ligeiro, já que estes textos fazem parte 

deste modo híbrido de fazer teatral. Híbrido em sua natureza, pois conjuga 

espetacularidade circense com uma nova matriz dramatúrgica; híbrido em sua 

espacialidade, pois conjuga palco e picadeiro. 

Ao reunir estas potencialidades – a busca de um novo público pagante, a 

recombinação de elementos já existentes no universo espetacular do circo, como as 

pantomimas utilizadas nas segundas partes nas funções, a utilização de músicas e ritmos 

populares, também já presentes nos circos, por meio das chulas de palhaço, a criação de 

uma dramaturgia algo diferenciada, que abarcasse estas peculiaridades – o circo-teatro 

proposto por Benjamim de Oliveira teve a possibilidade de diluir as fronteiras entre os 

gêneros dramáticos, tão ciosamente guardadas. De fato o que pode ter sido percebido 

pela crítica de então foi, não a passagem entre estas fronteiras, mas sim a criação de um 

novo gênero teatral. 

Em nota publicada na coluna Artes e Artistas, do jornal O Paiz, de 02 de março 

de 1907, comentando a segunda parte do espetáculo do Circo Spinelli, assim escreve o 

jornalista: “A segunda parte constou da peça „O colar perdido‟, que participa da mágica, 

da farsa, da opereta e da pantomima. É um gênero, pode-se dizer, criado pelo popular 

Benjamim, o Tabarin
14

 do Circo Spinelli”. Conjugando quatro subgêneros do teatro 

ligeiro, o colunista finda por estabelecer a peça em um novo gênero – e, creio, ser 

possível acrescentar, mais espetacular do que propriamente dramático –, e um novo 

gênero criado por Benjamim de Oliveira. Já foi visto no capítulo anterior, entretanto, 

                                           
14

 Pseudônimo de Antoine Girard, saltimbanco, bufão, palhaço, charlatão, poeta e músico francês do 

século XVII. Ver a respeito BURKE, 1989. pp. 88, 119-122, 167, 194. 
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que a ação de Benjamim de Oliveira seria mais a de um consolidador desta nova forma 

de espetáculo do que exatamente a de seu criador. 

A nota ainda oferece outras pistas sobre este novo gênero: “A peça é 

representada ora num pequeno palco, erguido no fundo do circo, ora no próprio 

picadeiro”. O que indica não somente a adaptação do espaço do circo a estas novas 

exigências, como também a contração ou conjugação da ação, em dois ambientes 

distintos e complementares. 

Continua o colunista informando que a trama da peça é “muito complicada, em 

que entram incêndios, assassinatos, naufrágios, crianças perdidas, feitiçarias”, e conclui, 

exclamando, “o diabo!”. Mais adiante enaltece os desempenhos do próprio Benjamim 

de Oliveira e de Kaumer, destacando os aspectos cômicos destas atuações. 

Finaliza a nota um comentário sobre a participação do público, esclarecedor 

adendo que reafirma que no teatro popular - tanto o de origem popular tradicional, 

quanto aquele de intenções comerciais – os espectadores são parte integrante da 

representação: 

 

“O público – que belo público! – aplaudia entusiasticamente 

todas as vezes que a virtude era recompensada. Já não se ouvem 

desses aplausos nos nossos teatros, onde a virtude passou há muito 

tempo para o último plano.” (O Paiz, 02/03/1905. p. 6) 

 

Esta breve nota aponta diversos indícios que, creio, devem ser vistos com mais 

acuidade. Aquele que toca mais de perto as questões relativas ao gênero é a sumária 

descrição do enredo feita pelo colunista. Os elementos que compõem a trama de O colar 
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perdido, e a informação de que o vício era castigado – dedução lógica do fato da virtude 

ser recompensada – relacionam esta peça com uma estética melodramática. 

Jean-Marie Thomasseau, ao estudar a produção melodramática do século XIX, 

indica a existência de três grandes etapas em seu desenvolvimento. A primeira delas 

seria a consolidação da escrita melodramática e de seu estabelecimento como gênero, 

que iria do início de 1800 até o ano de 1823, e que o autor chama de “melodrama 

clássico”. O “melodrama romântico” seria a etapa seguinte, vigorando entre os anos de 

1823 até 1848. A última etapa da classificação de Thomasseau seria a do “melodrama 

diversificado”, que comporta quatros grandes grupos de textos: o “melodrama militar, 

histórico ou patriótico”, o “melodrama de costumes e naturalista”, o “melodrama de 

aventuras e de exploração” e o “melodrama policial ou judicial”. 

Na primeira de suas etapas de desenvolvimento, a do melodrama clássico, na 

qual Guilbert de Pixérécourt é considerado o principal autor, se consolidam as 

principais convenções do gênero: os quatro principais papéis que tomam parte em sua 

trama – o vilão, a vítima, o personagem cômico, o herói –, a perseguição e o 

reconhecimento final e a moralidade que encerra a fábula melodramática, como 

inerentes à trama. (THOMASSEAU, 1989. pp. 27-68) 

 

“O tema da perseguição é o eixo de toda a intriga 

melodramática. A distribuição maniqueísta dos personagens se 

efetua em função do malvado que personifica esta perseguição. 

Antes de sua aparição, o mundo apresenta o espetáculo da 

harmonia; depois de seu castigo, os mal-entendidos se dissipam, as 

famílias se reformam, tudo volta a uma ordem cujo equilíbrio se 

havia rompido durante três atos.” (THOMASSEAU, 1989. p. 36) 
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A este quadro temático, apresentado pelo autor francês, pode ser acrescentado 

um outro que indica que, justamente para executar estes passos que levam da relativa 

serenidade que envolve os personagens no início da trama até a volta à paz, passando, 

obviamente pela desdita, a cena melodramática se “encherá de cárceres, de conspirações 

e justiçamentos, de desgraças imensas sofridas por inocentes vítimas e de traidores” 

que, finda a peça serão, finalmente, castigados. (MARTÍN-BARBERO, 2003. p. 169) 

Como visto a descrição feita na nota publicada por O Paiz enquadra O colar de 

ouro mais adequadamente no gênero melodramático, embora este sequer conste entre os 

quatro arrolados pelo jornalista. Apesar do texto de não ter sido localizado creio ser 

possível afirmar que boa parte da produção de Benjamim de Oliveira guarda estreitas 

relações com a temática e o enredo descritos no periódico como os sendo daquela peça, 

sendo, portanto, igualmente passíveis da mesma classificação de gênero. 

Embora somente Olho Grande! seja classificada pelo autor como sendo um 

melodrama – melodrama policial em 02 atos e 03 quadros, conforme informação 

constante em sua folha de rosto, já indicada acima – acredito que outros seis textos de 

Benjamim de Oliveira igualmente possam receber a classificação de melodrama: O 

negro do frade, O punhal de ouro, A escrava Marta, A Ilha das Maravilhas, Os 

bandidos da Rocha Negra e A mancha na Corte. 

Em O negro do frade e O punhal de ouro, ambas classificadas pelo autor como 

farsa, temos em suas linhas dramáticas e estruturas características marcantes do 

melodrama. Como, ainda, em A escrava Marta classificada como drama encontram-se 

elementos definidores da linguagem melodramática. 

A mancha na Corte é classificada pelo autor como fantasia e A Ilha das 

Maravilhas nomeada como peça fantástica. Não obstante as peças serem marcadas por 
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elementos fantásticos, acredito que em suas linhas gerais a melhor definição que lhes 

cabe também é a de melodrama. Estes elementos fantásticos apenas sugerem que os 

textos apresentam relações com um outro subgênero, o que já foi indicado, aliás, na nota 

de O Paiz: a mágica. 

Neyde Veneziano informa que a mágica ou féerie foi muito popular no Brasil e 

em Portugal no século XIX. Estes espetáculos apresentavam uma maquinaria 

complicada que tinha o intuito de provocar a admiração nos espectadores, e um enredo 

simples, apenas um pretexto para as contínuas mutações cenográficas. Geralmente eram 

musicadas e se valiam de elementos cômicos e dramáticos, sendo “fundada no 

sobrenatural, plena de transformações sortilégios, visualidades, fadas e varinhas de 

condão, demônios e duendes”. (VENEZIANO, 1996. p.27) 

Mas, pode ser afirmado que é também uma característica marcante da linguagem 

melodramática a espetacularidade. “Dada a sua preferência pelas situações, o 

melodrama foi uma das primeiras formas teatrais que se afastou deliberadamente da 

escrita tradicional do teatro e preferiu uma linguagem puramente cênica, que era, antes 

de mais nada, de ação e de imagens”. (THOMASSEAU, 1989. p. 140) Assim sendo a 

presença de elementos fantasiosos não é estranha à estética do melodrama. No verbete 

FÉERIE de seu Dicionário de Teatro Patrice Pavis assinala que no século XIX este 

subgênero se associará “ao melodrama, à ópera, à pantomima, e depois, ao vaudeville”. 

(PAVIS, 1999. p. 166) Creio que pode ser dito que a contaminação entre estes dois 

gêneros do teatro popular resultará nestes textos escritos por Benjamim de Oliveira. 

Ainda encontra-se entre as peças de Benjamim de Oliveira uma que creio deva 

ser classificada como burleta, O grito nacional ou A história de um voluntário – embora 

receba do autor apenas a indicação genérica de “peça”. A burleta, no panorama do teatro 

ligeiro, feito no Brasil, na virada dos séculos XIX para XX, é uma pequena comédia de 
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costumes musicada, na qual a música concorre como parte da trama, influenciando-a e 

caracterizando os personagens. A ação dramática é entrecortada por números musicais, 

mas estes não se constituem como um momento de quebra desta ação, sendo, antes, 

utilizados muitas vezes como um reforço ou até mesmo substituindo os diálogos 
15

. 

Para completar este quadro ainda tem-se um texto classificado por Benjamim de 

Oliveira como revista, Sai Despacho!. A revista teatral é um gênero do teatro musicado 

na qual a ação dramática é composta por quadros interdependentes, entremeados de 

números musicais, mutações cenográficas, números de platéia, que são costurados por 

um tênue fio condutor da ação
16

. 

A análise do tópico TEMA, no qual será empreendido um exame mais acurado 

das linhas temáticas e das tramas das peças de Benjamim de Oliveira, realizada a seguir, 

pretende corroborar as hipóteses de classificação de gêneros empreendida acima.   

 

 

 

 

III. 5. Tema 

O tópico Tema é dividido em Linhas Temáticas e Tramas. O subtópico Linhas 

Temáticas apresenta as palavras-chave nas quais gravitam as tramas das peças. Já em 

Tramas verifica-se a linha narrativa do entrecho dos textos estudados, sintetizando a 

seqüência dos acontecimentos. 

Encontram-se no corpo das peças de Benjamim de Oliveira tramas e linhas 

narrativas bastante semelhantes. Se forem comparadas as informações do item 

                                           
15

 Ver a respeito minha dissertação de Mestrado “Precisa arte e engenho até...”: um estudo sobre a 

composição do personagem-tipo através das burletas de Luiz Peixoto. Rio de Janeiro, 1998. Dissertação 

(Mestrado em Teatro). Centro de Letras e Artes. Programa de Pós-graduação, Uni-Rio, 1998; sobretudo 

as páginas 26 a 30; e, ainda VENEZIANO, 1991. p. 22-23. 
16

 Ver VENEZIANO, 1991. p. 21-32. 
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GÊNERO com as contidas no item TEMA, ver-se-á que a própria condição de gênero 

destes textos indica que este pequeno espectro de variações temáticas, mais do que 

recorrências apenas das peças de Benjamim de Oliveira é constitutivo dos gêneros 

arrolados. 

 

III. 5. a. Linha Temática 

Dentre todos os textos trabalhados apenas O punhal de ouro e Sai Despacho! 

não apresentam dentre suas palavras-chave desfecho moralizante. Mas em ambas final 

feliz é assinalado como uma de suas palavras-chave. Deste modo pode ser afirmado que 

em todos os textos encontrados o “belo público”, de que fala a nota citada de O Paiz, 

aplaudiria “entusiasticamente”, finda a função, pois em todos os espetáculos, a “virtude” 

seria sempre “recompensada”. 

Outra recorrência presente é a constituição de Linhas Temáticas por opostos. 

Assim a oposição clássica entre Bem e Mal é encontrada em três dos textos: O negro do 

frade, O punhal de ouro e A Ilha das Maravilhas. Também em três peças as oposições 

gravitam em torno de crime e punição. Além da citada A Ilha das Maravilhas, o tema é 

recorrente em Os bandidos da Rocha Negra e Olho Grande!. Ainda em O punhal de 

ouro e A mancha na Corte o jogo de opostos se instaura em torno das palavras-chave 

injustiça e justiça. 

Ainda é a constituição por oposições que alimenta a trama de O punhal de ouro, 

com o confronto entre mentira e verdade; A escrava Marta que estabelece o paralelo 

entre uma paixão impura e o amor puro; A mancha na Corte, na qual o enredo coteja 

poder com humildade; Sai Despacho!, divertida revista que gravita entre Inferno e 

Terra. 
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Dois textos tratam diretamente da questão do preconceito racial – O negro do 

frade e A escrava Marta. Ainda cabe destacar aqui o tema da escravidão, presente, 

obviamente em A escrava Marta. 

A burleta O grito nacional ou A história de um voluntário apresenta linhas 

temáticas diversas das demais, tratando da questão do patriotismo e contendo a situação 

de um passado vergonhoso em suas palavras-chave. 

Já na revista Sai Despacho! o tema é o amor impossível entre dois personagens 

que pertencem a mundos diferentes Inferno e Terra, outra vez o jogo de opostos. 

A presença recorrente destes contrastes agudos nas tramas dos textos estudados 

indica, não uma dramaturgia que exponha conflitos com o intuito de solucioná-los, o 

que talvez se pudesse supor, mas antes, que estas peças operam um constante jogo de 

oposições. Oposições se articulam na exposição mesma destes conflitos, na exibição 

contínua desta disputa, na encenação destas diferenças: 

 

“entre reis e bufões, entre trabalho e preguiça, entre argúcia 

e imperícia, entre o alto e o baixo, entre o sacro e o profano – e 

que apresentam matizes de diversidades culturais, nacionais ou 

étnicas, denunciando existir entre elas uma especial rede de 

contaminação entre obras”. (RABETTI, 2000. p. 625) 

 

A lógica maniqueísta expressa nestes textos não contradiz a afirmação acima, 

antes a reforça, posto que as soluções finais de enredos – nos quais, como já disse, a 

virtude é recompensada – são dadas, o mais das vezes, ou por personagens de evidente 

poder superior – anjos, fadas, reis, etc. –, ou por “golpes de teatro” – uma herança 

inesperada que salva a vítima ou a ruína financeira do vilão. Os conflitos expressos 
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acima são, pois, resolvidos, por fatores relativamente externos ao referido jogo de 

opostos. 

 

III. 5. b. Trama 

No primeiro dos textos estudados, O Negro do Frade, a trama conta a história do 

negro Arlipe, filho bastardo de um frade, que é apaixonado, e correspondido em seu 

amor, por Laura, filha do rico Coronel Napoleão, que se opõe ao namoro dos dois.  A 

peça começa em um bar, na noite de São João, Aparecem em cena Satanás que 

encarrega sua filha Uriela de levar o jovem Arlipe. Chega ao bar a família do coronel 

Napoleão e Zezinho, pretendente de Laura. Sabe-se então que o Coronel não suporta o 

jovem Arlipe. Quando este entra no bar é repreendido por Napoleão, por ter ousado, em 

uma outra ocasião, tocar em sua filha. Um anjo aparece para Arlipe e o impede de 

encolerizar-se contra o Coronel. Apesar dos protestos da jovem Laura a família de 

Napoleão se retira. Por fim fica no bar somente o jovem Arlipe, que está desgostoso 

pelas ofensas que Napoleão lhe dirigiu. Ezequiel chega no bar e conforta seu amigo. É 

por intermédio dele que Arlipe sabe que o Coronel está quase na falência. Arlipe, depois 

de confessar a Ezequiel seu amor por Laura despede-se e sai. Em um aparte Ezequiel, 

sozinho no bar, revela que Arlipe herdará uma grande fortuna de seu pai, o frade. 

A jovem Laura entra, ás pressas no bar. Pergunta, aflita, por Arlipe, e pede a 

Ezequiel que o impeça de vingar-se das injúrias de seu pai, já que ela ama o jovem. 

Ezequiel promete-lhe ajuda e diz a ela que Arlipe também a ama. 

O segundo ato passa-se em uma festa na casa do coronel Napoleão. Após a 

entrada dos convidados, o criado Quintino, só em cena, declara-se apaixonado por 

Laura e julga que esta corresponda a seu amor. Ele é encorajado a cortejá-la por Violeta, 

que é na verdade Uriela disfarçada. Quando decide então se confessar diretamente à 
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jovem Laura acaba por ouvir que esta é enamorada de Arlipe. Zezinho, o prometido de 

Laura, também exige que a jovem se entregue a ele. Entra na casa um meirinho e intima 

o coronel Napoleão, afirmando que seus bens foram comprados como pagamento de 

suas inúmeras dívidas. O coronel então pede o auxílio de Zezinho. Mas acaba sabendo 

que este também está falido. O meirinho volta à casa, na companhia de Ezequiel e 

Arlipe e, novamente, anuncia a falência de Napoleão. Sabe-se então que o jovem Arlipe 

resgatara as dívidas do coronel Napoleão, sendo, então seu credor universal. O jovem 

negro cavalheirescamente anuncia que todas as propriedades estão em nome de Laura. 

O coronel Napoleão pergunta ao rapaz como poderá pagar-lhe, mas é Laura quem 

responde que o pagamento seria sua mão em casamento. O coronel consente com a 

união e ainda elogia o jovem Arlipe. 

A peça O Punhal de Ouro começa com uma conversa entre o Grão-Duque 

Fernando e seu preceptor Magno. Por inspiração direta de Lúcifer, Magno incita a 

Fernando a assassinar seu irmão-de-leite Gabriel, pois este, segundo Magno, diz para 

todos que o Grão-Duque tem uma filha natural com Lúcia, a pequena Dória.  Quando 

Fernando convence-se de matar Gabriel aparece o anjo Aurora, que tenta em vão 

dissuadi-lo da empreitada. Como Gabriel está decidido a levar a cabo seu intento O anjo 

o abandona, deixando Lúcifer blasonando sua vitória. 

Gabriel vem ao palácio do Duque, brincando com o irmão. Aconselhado por 

Magno, Fernando vai aos poucos tentando perceber o que Gabriel sabe sobre seu 

relacionamento com Lúcia. Na conversa sabe que a filha desta já tem dois anos e é 

afilhada de Gabriel. Gabriel ainda afirma ter certeza de que é mesmo Fernando o pai da 

criança. Gabriel ainda diz ao duque que regularmente visita a afilhada, levando sempre 

dinheiro para a criança e a mãe, entretanto afirma às duas que faz isto a mando de 

Fernando. O duque, então, ordena que Gabriel, mais uma vez procure Lúcia em seu 
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nome e entregue-lhe uma bolsa com dinheiro.  Quando Gabriel sai para preparar-se para 

a viagem o duque, Magno e o próprio Lúcifer comemoram que o plano de assassinar 

Gabriel, Lúcia e a criança está em pleno curso. 

Gabriel cumpre as ordens de Fernando e vai até a chácara onde vivem Dória e 

Lúcia. Fernando e Magno atiram nos três, que caem no chão. O Duque foge, mas deixa 

cair seu punhal de ouro, que Gabriel vê. Com a intervenção do anjo Aurora eles fogem 

para o reino das Violetas. Gabriel lamenta-se por deixar sua esposa Adriana, grávida. 

O terceiro ato se passa quinze anos depois. Todos no ducado embarcam para 

uma viagem ao Reino das Violetas. Aurora faz Adriana – esposa de Gabriel – embarcar 

na viagem, ela acompanhará a comitiva do Duque disfarçada de homem, como mais um 

criado. Sabe-se, ainda, que o filho de Adriana com Gabriel, já um rapaz, fugiu de casa. 

No reino das Violetas Gabriel, Lúcia e Dória usam outros nomes – Marcos, 

Andréa e Olinda. O filho de Gabriel já há dois anos mora com eles, sem que, no entanto, 

saibam de quem se trata. O jovem está apaixonado por Dória, e é correspondido neste 

amor. Chegam à casa de Marcos – o nome utilizado por Gabriel no Reino das Violetas, 

a comitiva dos reis das Violetas e a comitiva do Duque, com Adriana disfarçada. A 

intenção de Fernando é casar-se com a jovem Olinda. No entanto, Gabriel, que já 

reconheceu Fernando, não somente nega o pedido como desmascara o Grão-Duque, 

afirmando que a menina com quem quer se casar é sua filha. Marcos obriga Fernando a 

casar-se com Lúcia, mãe de Dória. Fernando e cai de joelhos e implora o perdão de 

Lúcia, da filha e de Gabriel. Adriana se dá a conhecer ao marido a ao filho. O duque dá 

a mão da filha ao jovem. Magno, arrependido de seus crimes, confessa a todos que 

Gabriel é irmão legítimo do Duque Fernando.A peça termina com uma música na qual 

todos se confraternizam. 
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Em A Escrava Marta a trama gira em torno da recuperação por parte de Ramiro 

de uma jovem escrava fugida, de nome Marta.O primeiro ato passa-se na fazenda de 

Ramiro. Lá os escravos reclamam que depois da morte da senhora, e, sobretudo após a 

fuga de Marta, o novo senhor, Ramiro, tornou-se excessivamente cruel, castigando-os 

sem motivo. Ramiro entra em cena e impede que os cativos dancem o jongo, mandando 

que o feitor os castigue. Chega à fazenda Lopes, a mando de Ramiro. Este lhe comunica 

que desde que Marta fugiu vem publicando em diversos jornais um anúncio prometendo 

recompensa a quem indicar o paradeiro da escrava que fugira com seu pai, e confidencia 

que sua obsessão pela escrava fugida é na verdade uma paixão que ele nutre pela jovem.  

Diz ainda a Lopes que recebeu uma carta do Rio Grande do Sul confirmando a presença 

dos dois lá. Toma então as providências necessárias para a recuperação da escrava, mas 

por insistência de Lopes, parte ele mesmo em busca de Marta. 

No segundo ato, passado no Rio Grande do Sul, na casa do comendador 

Queiroz, pai de Martinho, Marta, oculta pelo nome de Albertina, e seu pai Manuel, 

usando o nome de Miguel, estão abrigados na casa do Comendador. Este confidencia a 

Miguel que seu filho Martinho está apaixonado por Albertina. Quando enfim o rapaz 

tem a oportunidade de ele próprio confessar a Albertina sua paixão esta passa mal e 

quer ir embora com o pai. Antes que consiga chega à casa do comendador Felipe, o 

autor da carta endereçada a Ramiro, munido de uma procuração deste e em companhia 

do meirinho e de escolta policial para levarem Marta e Manoel, revelando a todos que 

Albertina é, na verdade uma escrava fugida. Entretanto Martinho, mesmo desesperado 

com a notícia, consegue dissuadir Felipe de levar a moça e seu pai, prometendo-lhe o 

dobro do que ganharia com a operação. Ele aceita este trato. No entanto o próprio 

Ramiro chega e, após ofender o jovem Ramiro leva consigo, presos Marta e seu pai. 
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Dias depois, de volta à fazenda de Ramiro, sabe-se que Marta é mantida cativa 

ao tronco e continuamente açoitada, apesar das insistências de sua mulher Mariana para 

que a liberte. Para Lopes Ramiro confidencia que não pode desapontar a esposa, pois 

está endividado e necessitará do auxílio do sogro, mas que seu plano para vingar-se de 

Marta será que ele a libertará, mas ela deverá casar-se com o jardineiro Belchior. Antes 

que consiga seu intento, porém chega à fazenda o jovem Martinho, anuncia a Ramiro ter 

resgatado seus títulos e dívidas protestados, tornando-se seu principal credor, e que 

assim todos os seus bens agora lhe pertencem. E que como se casará com Marta está é 

agora senhora das propriedades que antes pertenciam a Ramiro. Este contrariado 

suicida-se para não ter de implorar a generosidade de marta e Martinho. A peça se finda 

com uma apoteose em homenagem a José do Patrocínio. 

A peça A escrava Marta é uma adaptação para o teatro do romance A escrava 

Isaura de Bernardo de Guimarães, embora em nenhum momento isto seja explicitado 

por Benjamim de Oliveira. Com a mudança dos nomes dos personagens, dos locais 

aonde se passam as ações, e de alguns outros detalhes na trama, a história que se conta é 

a mesma de Bernardo de Guimarães: a da jovem cativa que, fugindo dos desejos 

lúbricos de seu senhor, encontra um amor puro no local aonde se refugia, é capturada, 

mas tem sua salvação na intervenção de seu jovem enamorado, que, aproveitando-se da 

ruína financeira do malvado proprietário da escrava, torna-se seu credor universal, e, 

portanto, o único dono de seus bens, inclusive, o objeto de seu amor sincero. 

Os principais personagens têm seu nome modificado no texto teatral de 

Benjamim de Oliveira. Se no romance a jovem escrava chama-se Isaura, seu herói 

enamorado é Álvaro e o senhor cruel é Leôncio, na adaptação teatral os nomes deste trio 

mudam para Marta, Martinho e Ramiro, respectivamente. A jovem esposa do senhor 

perverso chama-se Malvina no romance e Mariana na peça. Na peça o pai de Marta 



 111 

chama-se Manoel e no romance seu nome é Miguel. Curioso é que Miguel será o nome 

com que o ex-feitor Manoel passa a se chamar, quando reside com a filha no Rio 

Grande do Sul, tendo esta ocultado sua verdadeira identidade atrás do nome de 

Albertina. No entanto, já no terceiro ato da adaptação teatral o pai de Marta passa a ser 

chamado por todos pelo nome com que se ocultou no Sul, indo até o fim da peça 

somente sendo nomeado por Miguel. Nos dois textos o nome do disforme pretendente, 

com quem a maldade do vilão pretende casar a cativa ao fim da trama, é o mesmo, 

Belchior. A adaptação teatral ainda inclui dois personagens importantes que não existem 

no romance, a menina Isabel, filha de Ramiro e Mariana, e o comendador Queiroz, pai 

de Martinho. 

A entrada destes personagens, bem como a de uma excêntrica tia de Martinho, 

se dão, a meu ver, a uma adequação dos personagens da adaptação teatral a um naipe de 

atores presente na companhia do circo Spinelli, prática comum a muitas companhias de 

teatro ligeiro do período
17

. 

A peça já se inicia, conforme já foi descrito e diversamente do que ocorre no 

romance, após a fuga de Marta e Miguel, e estes, que no romance se refugiam no 

Recife, no texto teatral encontram abrigo, ainda que temporário, no Rio Grande do Sul. 

Uma diferença importante entre os textos é que na adaptação teatral a escrava é 

mulata, diversamente do que ocorre no romance, que descreve Isaura como branca. Esta 

divergência, de certa maneira minimiza o preconceito velado presente no texto do 

romancista, já que todo o tormento de Isaura é ressaltado pelo fato dela ser jovem, 

branca, linda e refinada, quase deixando escapar que, caso a escrava fosse velha, negra, 

feia e grosseira poderia padecer os infortúnios e crueldades advindos de sua condição. 

                                           
17

 Ver a respeito PRADO, 1996. p. 15-22; TROTTA, 1994. p. 114-120 e, ainda VENEZIANO, 1991. p. 

35-41. 
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Na montagem de A escrava Marta a atriz escalada para o papel da jovem cativa 

poderia ser branca, ou mesmo que não fosse, poderia tingir seu rosto, como, aliás, fazia 

o próprio Benjamim. Sendo assim, a deliberada informação presente no texto – e em 

uma fala, não em rubricas - de que a escrava fugida era mulata indica uma opção do 

adaptador. 

No mais o texto teatral segue o roteiro do romance, incidindo nas mesmas 

situações e fazendo uso de falas literalmente iguais. 

Como na cena em que o jovem Álvaro/Martinho corteja sua enamorada 

Elvira/Albertina, o suposto nome de Isaura/Marta, durante o baile em que consegue a 

custo levá-la, e que será tão funesto à jovem fugida. 

Assim se passa a cena no romance: 

“– Dona Elvira, – lhe disse com voz grave e comovida-, se a 

senhora é um anjo em sua casa, nos salões do baile, é uma deusa. O 

meu coração há muito já lhe pertence; sinto que o meu destino de 

hoje em diante depende só da senhora. Funesta ou propícia, a 

senhora será sempre a minha estrela nos caminhos da vida. Creio 

que me conhece bastante para acreditar na sinceridade de minhas 

palavras. Sou senhor de uma fortuna considerável; tenho posição 

honrosa e respeitável na sociedade; mas não poderia jamais ser 

feliz se a senhora não consentir em partilhar comigo esses bens que 

a fortuna prodigalizou-me.” (GUIMARÃES, 2001. p. 98) 

 

Já na adaptação teatral a cena transcorre com pequeníssimas modificações: 
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“Martinho – (Dá o braço a Albertina e vai sair, porém volta) 

Dona Albertina, se a senhora é um anjo em sua casa, nos salões do 

baile, é uma Deusa! O meu coração há muito vos pertence! Sinto 

que o meu destino de hoje em diante depende só da senhora. 

Funesta ou propícia, a senhora será sempre a minha estrela nos 

caminhos da vida! Creio que me conhece bastante para acreditar na 

sinceridade de minhas palavras. Sou possuidor de uma fortuna 

considerável. Tenho posição honrosa e respeitável na sociedade, 

mas não poderei mais ser feliz se a senhora não consentir em 

partilhar comigo esses bens que a fortuna prodigalizou-me!” 

(Segundo Ato, cena 3) 

 

Pode ser visto que as pequenas mudanças incidem quase que somente nas 

marcações de expressão que podem reforçar e orientar a fala do ator – como a 

substituição dos pontos finais e pontos-e-vírgulas por exclamações, a palavra “deusa” 

grafada com a inicial maiúscula, e, reforçando uma idéia de profundo respeito e 

cerimônia com que o jovem enamorado trata sua amada, o uso do pronome “vos”, em 

substituição ao pronome “lhe” usado no romance. No mais, a repetição quase que 

literal, palavra a palavra, do texto original de Bernardo de Guimarães. 

Ainda é merecedora de atenção a operação feita por Benjamim para incluir em 

sua adaptação uma música cantada por Isaura no primeiro capítulo do romance, quando 

ainda desfruta de relativa tranqüilidade na fazenda em que foi criada. Nesta passagem 

inicial o narrador descreve a fazenda de Leôncio, suas pastagens, o arvoredo que rodeia 

a propriedade, a casa senhorial e nesta encontra-se Isaura, ao piano, cantando uma triste 
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cantiga, que servirá como uma espécie de prenúncio poético, de epígrafe do desenrolar 

da sua história.  

“Desd‟o berço respirando 

Os ares da escravidão, 

Como semente lançada 

Em terra de maldição, 

A vida passo chorando 

Minha triste condição. 

 

Os meus braços estão presos, 

A ninguém posso abraçar, 

Nem meus lábios, nem meus olhos 

Não podem de amor falar; 

Deu-me Deus um coração somente para penar. 

 

Ao ar livre das campinas 

Seu perfume exala a flor, 

Canta aura em liberdade 

Do bosque o alado cantor, 

Só para a pobre cativa 

Não há canções nem amor! 

 

Cala-te pobre cativa 
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Teus queixumes crimes são 

É uma afronta esse canto 

Que exprime tua aflição, 

A vida não te pertence 

Não é teu, teu coração!” (GUIMARÃES, 2001. p. 18) 

 

Como foi dito a peça já se inicia após a fuga de Marta e seu pai Manoel, deste 

modo, a canção que prefigura, no romance, os padecimentos da “cativa”, não seria 

incluída na adaptação teatral. Entretanto, talvez por considerar os versos comoventes, 

talvez por querer incluir uma pontuação musical reforçando poeticamente o espetáculo, 

talvez por contar em sua equipe com um bom maestro e compositor e com uma atriz 

que cantasse bem, enfim, por julgar oportuno incluir a canção na peça, o adaptador 

encontra um momento na trama de sua adaptação para fazer uso da cantiga. Agora não 

mais no início da historia, mas sim próximo ao seu desenlace. Assim é a cena em que 

Marta, após ser capturada e tendo retornado a ferros à fazenda de Ramiro, sofre os 

martírios de sua condição, sendo maltratada pelo feitor: 

 

“Gomes – (Entra arrastando e chicoteando Marta) Não tens 

vontade de comer? Tanto pior para você! Bom, para que não digas 

que eu sou mau, vou-te deixar aqui no terreiro para te aqueceres 

um bocado! (Tira-lhe a corrente da cintura e as algemas) Daqui a 

pouco há de vir a água e o pão. Tu passas-te boa vida lá pelo Sul... 

Nunca julgavas que voltarias outra vez a esta casa!... Olha que você 

ainda é feliz, foste criada com regalias, nunca apanhaste de chicote. 
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(Ameaçando-a) Não é falta de vontade não!... (À parte) Besteira! 

Não te dou quinze dias de vida! (Sai) 

Marta – (Depois de pausa) Sofrerei tudo com paciência. Sou 

Cativa! De que serve a educação que a defunta sinhá me deu? 

(Implorando) Sinhá! Por que não ouvis a minha súplica? Sei que 

gozas o reino da glória! Por que não pedis ao onipotente para me 

transportar ao vosso lado? Vem senhora. Vem buscar esta pobre 

escrava!...  

(Canta) 

Ao ar livre das campinas 

Seu perfume exala a flor, 

Canta aura em liberdade 

Do bosque o alado cantor, 

Só para a pobre cativa 

Não há canções nem amor! 

 

Cala-te pobre cativa 

Teus queixumes crimes são 

É uma afronta esse canto 

Que exprime tua aflição, 

A vida não te pertence 

Não é teu, teu coração!...” (Terceiro Ato, cena 2) 
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Esta operação deliberada de deslocamento do texto original de Bernardo de 

Guimarães revela o domínio de um procedimento técnico de escrita cênica. Ao 

vislumbrar o possível efeito que a canção poderia alcançar no público Benjamim 

encontra, dentre as opções que a sua adaptação lhe impõe, o momento mais adequado 

para incluí-la no espetáculo teatral. Assim, os versos que no romance anunciam 

poeticamente o sofrimento da jovem cativa serão usados na peça como uma espécie de 

testamento, de resumo dos acontecimentos tristes por que passou a personagem. 

Há ainda um dado, mais uma pista do que exatamente uma informação, que 

deve ser relacionado a respeito desta adaptação teatral de Benjamim de Oliveira. A 

escrava Marta não é classificada como uma adaptação pelo autor, como o foi Gaspar, o 

serralheiro, por exemplo, seguindo sempre as indicações das folhas de rosto dos 

exemplares localizados. Uma outra peça encenada pelo Circo Spinelli será, no entanto, 

dita como extraída do romance de Bernardo de Guimarães: A escrava mártir. Conforme 

consta no Catálogo de peças encenadas pelos circenses, encontrado nos Anexos da já 

citada tese de doutorado da pesquisadora Ermínia Silva, A escrava Marta, somente será 

montada no ano de 1908. Já a anunciada adaptação do romance A escrava Isaura, 

titulada de A escrava mártir - nome que guarda evidente sonoridade com a peça de 

1908 -, passa a ser encenada continuamente nos anos seguintes - 1909, 1910, 1911, 

1912. (SILVA, 2003. p. 330 e 335) 

Será este indício prova de mais uma operação transversal e oblíqua perpetrada 

pelo negro Benjamim de Oliveira, em sua atuação artística e profissional? De todo 

modo, mais uma vez, um desvio surgido entre o material a princípio considerado como 

fonte primária – as peças teatrais escritas por Benjamim de Oliveira – traz novos sinais 
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sobre os procedimentos e os recurso utilizados nas encenações do universo do circo-

teatro carioca do início do século XX. 

 A peça seguinte é A Ilha das Maravilhas, que começa sua narrativa com 

Paulino e Rosalina, órfãos explorados por Cisnão, que os faz trabalhar como escravos. 

Como os jovens lamentam sua sorte e decidem atirar-se em um barco e deixar que a 

maré os leve, a Fada do Mar aparece e, compadecida, pois ela mesma já perdera um 

filho, conclama seu criado, Albatroz, para levá-los para a Ilha das Maravilhas. 

   Gentil, que se perdera da mãe, a Fada do Mar, há dezenove anos, está durante 

este período em uma ilha, aos cuidados de Albatroz, e, nos dois últimos anos juntara-se 

a ele, tia Pelicana e Valentim. Estes haviam sido levados por uma tempestade, logo após 

o casamento deste com Balbina, filha de tia Pelicana. Albatroz surge, afirmando a 

Gentil que este é um príncipe e que seu futuro será glorioso, e os conduz até a Ilha das 

Maravilhas. Albatroz pretende fazer o casamento de Gentil, o príncipe, com sua filha, a 

princesa. 

Na Ilha, onde estão Rosalina e Paulino, a Princesa anuncia para a corte que seu 

pai, a quem não conhece, chegará em breve com seu futuro esposo, por ele escolhido. 

Paulino que está apaixonado pela princesa decide fugir da ilha, mas é admoestado pela 

Fada do Bem, que ordena que ele, para sua própria felicidade, permaneça na Ilha das 

Maravilhas. 

Quando o príncipe Gentil, Albatroz, tia Pelicana e Valentim chegam à ilha, o 

príncipe se enamora de Rosalina, e, a princesa deixa transparecer seu amor por Paulino. 

Albatroz insiste no casamento, invocando seus poderes maléficos, mas mesmo assim os 

dois não cedem. Então o bruxo faz sumir Paulino e Rosalina. Como, ainda assim, o 

príncipe e a princesa se negam a casarem-se Albatroz os ameaça de levá-los para o 

inferno. A Fada do Bem surge e, demonstrando seu poder, faz com que Albatroz decida 
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desaparecer.  Então a Fada do Bem indica onde está, enfeitiçada, Balbina, filha de 

Pelicana e esposa de Valentim, e onde também estão, encantados, Paulino e Rosalina. 

Todos decidem partir para resgatá-los. 

No cemitério do Abismo, domínios de Albatroz. Este, com seu séqüito de 

fantasmas e de seres infernais, se prepara para a chegada de Gentil, Valentim, Pelicana e 

a princesa. Como as forças do mal acabam por subjugar a estes a Fada do Bem, mais 

uma vez surge e, demonstrando seu poder, obriga um dos asseclas de Albatroz a libertar 

a Fada do Mar, Paulino e Rosalina e Balbina. A Fada do Bem ainda esclarece para o 

príncipe que a fada que estava enfeitiçada é sua mãe. Todos ficam felizes. Albatroz é 

finalmente derrotado pela fada. O espetáculo termina com uma apoteose no “Templo do 

Amor”. 

No prólogo de Os Bandidos da Rocha Negra vemos Romão e Josefa que cuidam 

da pequena Joana, filha bastarda do Duque da Rosa Branca. Entra em cena o Duque, 

acompanhado pelo tabelião, para declarar que fez da filha sua herdeira universal, e que 

esta tomará posse de sua herança ao completar dezoito anos. Logo parte o duque para 

Índia. 

Passam-se dezoito anos, Joana, já uma moça, foi criada na casa de sua tia a 

Marquesa. Esta, juntamente com seu irmão o Conde, e contando com o auxílio do 

tabelião planejam casar a sobrinha com o Conde, a fim de se apoderarem de sua fortuna, 

e para isto, matarão Romão, como já mataram sua esposa Josefa. Romão, que ouvira 

tudo escondido, conta à jovem os planos de seus tios e os dois partem, deixando à tia 

uma carta na qual acusa aos tios e ao tabelião do plano e diz que fugiu. Ofendidos pela 

carta, partem todos em busca dos fugitivos. 

Na Índia, para onde fogem Romão e Joana, estes são capturados pelos famosos 

bandidos da Rocha Negra. O líder do bando decide matá-los, mas muda de idéia diante 
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da serenidade com que Joana, travestida de rapaz, encara a morte iminente. Uma das 

jovens do bando sente-se atraída por Joana, que ainda está travestida de rapaz, e tenta 

seduzi-lo. Neste momento entra em cena Romão, vestido como a velha mãe de Joana. 

Horgano, o chefe dos bandidos, ao entrar em cena percebe interesse da moça por Joana, 

e diz para esta que se afaste das mulheres. Joana indaga o motivo de tanto ódio pelas 

mulheres e o bandido lhe confessa que se tornou um fora-da-lei após uma desilusão 

amorosa. Joana solicita que o chefe a aceite como integrante do bando. Um bandoleiro 

entra para avisar a Horgano que inimigos se aproximam do esconderijo. Após uma 

breve cerimônia de ingresso de Joana no grupo, os bandidos partem para emboscar os 

oponentes. Após um artifício criado por Joana os bandidos da Rocha Negra capturam o 

grupo rival, que é a comitiva da Marquesa e do Conde. Estes vêm perseguindo Joana e 

Romão.  

Já no covil dos bandidos estes preparam o julgamento da Marquesa, do Conde e 

do tabelião. A jovem Joana é quem irá julgá-los. Esta consegue uma confissão por 

escrito do tabelião, na qual ele relata todo o plano que havia para se apoderarem da 

fortuna da herdeira do Duque da Rosa Branca. Os policiais que acompanhavam a 

comitiva dos nobres são libertados pelos bandidos para levarem presos a Marquesa, seu 

irmão e o tabelião. Joana confessa, para o espanto geral, seu amor por Horgano, e 

descobre-se deixando revelar sua verdadeira identidade bem como a de Romão. Todos 

cantam. 

Também se passa em um reino exótico o próximo dos textos cuja trama será 

relatada. A mancha na Corte começa em uma aldeia de pescadores no Oriente.  

Bonifácio, um dos pescadores da aldeia, há dias nada consegue pescar. Sente fome e 

não tem o que comer. Na taberna, seu patrão Romão e os amigos zombam dele e 

chamam-no de vagabundo. Ele adormece. Enquanto o pescador está dormindo entra na 
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taberna o Grão –Duque. Surge Satanás, e faz um pacto com o nobre, prometendo-lhe 

que ele terá a mão da princesa. A princesa também entra na taberna e se diverte ao ver o 

pescador adormecido. Mas acaba se ofendendo com as palavras que Bonifácio diz 

enquanto dorme e manda prendê-lo. A princesa retira-se com o duque. Em seu sonho o 

pobre pescador vê Jesus surgir e enviar um anjo em seu auxílio. Quando acorda 

Bonifácio, inspirado pelo sonho lança sua rede ao mar e, ao recolhê-la encontra uma 

ostra com uma pérola. Ao examiná-la surge a Fada Pérola, que transforma Bonifácio em 

príncipe, avisando-o que fez isto a mando de Cristo. Quando os guardas da princesa 

invadem a taberna para prendê-lo Bonifácio miraculosamente escapa. 

O segundo ato começa no palácio da princesa que está contrariada pela fuga e 

porque deve, em vinte e quatro horas, escolher quem será seu esposo. Vai banhar-se. 

Bonifácio surge nos jardins do palácio e vê a princesa. Esta imediatamente se apaixona 

por ele. Na Corte todos comentam a mudança da princesa que agora só quer saber de 

seu consorte.  Satanás surge e diz ao Duque que ele deve livrar-se do talismã - a pérola - 

que o jovem príncipe Bonifácio traz ao pescoço, e que deve se valer da Marquesa, tia da 

Princesa para conseguir dissuadir a princesa a casar-se. 

O príncipe começa a reinar e a desfazer injustiças. No momento de sua posse 

aparece um louco que lhe diz ser ele filho do Grão-Duque com a Marquesa. O louco 

ainda relata que o criou até certa idade, escondendo quem de fato ele era, até que foi 

preso e tomado por louco. Satanás surge e tenta impedir o desvendamento da história, 

mas a Fada da Pérola o repreende e expulsa-o da Corte. Por inspiração a Marquesa e o 

Duque pedem perdão a Bonifácio. Este os perdoa, casa-se com a princesa e volta a viver 

no mar. A peça se encerra com uma apoteose na “Capela Dourada”. 

A burleta O grito nacional ou A história de um voluntário começa seu enredo no 

Rio de Janeiro, com uma discussão entre Dinorá e Samuel. Este a ameaça dizendo que 
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sabe que ela está sendo cortejada por Henrique e que matará o rapaz se for preciso. Sai 

de cena e entra Filó, amiga de Dinorá, pela conversa entre as duas sabe-se que estas têm 

uma vida decaída, e que foram rejeitadas por suas famílias. Retiram-se. Henrique se 

confraterniza com seus amigos, pois em breve partirá para a fazenda de sue pai, no 

interior de Minas Gerais. Henrique confidencia a seu amigo Inácio que, apesar do 

passado de Dinorá, pretende casar-se com ela. Dinorá e Filó chegam e Henrique 

conforta a namorada dizendo que não teme Samuel. Este entra em cena e tenta matar 

Henrique, mas é contido pelos amigos deste e acaba preso. 

O segundo ato começa na fazenda de Mateus, pai de Henrique, durante os 

preparativos para a chegada deste. Todos os familiares, amigos e vizinhos vêm receber 

o jovem. Henrique chega, trazendo seu amigo Inácio e Dinorá, que apresenta como 

sendo irmã daquele. Todos festejam a chegada do rapaz e entram para cear. Henrique 

tem uma conversa reservada com a prima Cristina e conta-lhe sobre Dinorá pedindo que 

ela o ajude para que consiga casar-se com a jovem. A prima promete ajudá-lo. Henrique 

ainda pergunta por Chico Goiano. Cristina lhe conta que este não sai de seu sítio há 

mais de um ano porque está apaixonado por Joana, mas esta o trata friamente. Todos 

entram e o pai de Henrique, Mateus, e o tio Felisberto, antigo combatente da Guerra do 

Paraguai, elogiam a educação de Dinorá. Samuel, disfarçado de peão, pede serviço a 

Mateus que o contrata. 

O terceiro ato se passa na casa do tio Felisberto. Joana, só, confessa-se 

apaixonada por Chico Goiano. Felisberto e Henrique entram, interrompendo a confissão 

da jovem. Esta sai, deixando os dois a sós. Felisberto afirma ao rapaz que o ajudará a 

convencer a seus pais no casamento com Dinorá, e que não se importa com o passado 

da moça, desde que ela se regenere. Os pais de Henrique, Mateus e Cristiana, entram e 

pedem que Henrique lhes diga toda a verdade. O rapaz lhes conta a história de Dinorá, 
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pede perdão. O pai lhe diz que não o perdoará nunca, mas Cristiana intercede em favor 

do filho. Entram Inácio e Dinorá. Mateus então lhes anuncia que sabe de toda a verdade 

e que não os perdoará por terem mentido. Dinorá lhes pede perdão, mas Mateus acaba 

cedendo, e aceita o casamento do filho com ela. Felisberto pergunta então a Inácio o que 

este deseja com sua filha. Este fica embaraçado. Todos saem deixando Dinorá sozinha. 

Entra Samuel, disfarçado de peão, e se revela a jovem, exigindo dinheiro para deixar a 

fazenda, senão matará Henrique. Dinorá implora que ele na faça nada. Entre Chico 

Goiano e encontra Dinorá, de joelhos aos pés de Samuel. Os dois disfarçam, mas Chico 

Goiano fica desconfiado. Samuel retira-se apressado. Entram todos e festejam a chegada 

de Chico. Henrique exorta a Chico que este não deve ficar isolado em seu sítio e que 

deveria casar-se. Todos saem para beber, menos Inácio que fica cismando porque foi se 

apaixonar por Cristina. Ela entra e Inácio declara-se, sendo surpreendido por Felisberto 

que lhe diz que aprova seu romance com a filha. Cristina sai com Inácio, mas Felisberto 

vendo que se aproximam Chico Goiano e Joana, esconde-se para ouvir a conversa entre 

os dois. Joana diz a Chico que também o ama, mas somente se casará com ele se este 

deixar a vida desregrada em que vive, abandonando a viola e o mau gênio. Chico aceita 

as condições e lhe jura que mudará de vida. Felisberto os surpreende, e chama a todos 

para comemorarem o triplo casamento: Joana e Chico, Cristina e Inácio, Dinorá e 

Henrique. Quando todos entram Chico Goiana subjuga Samuel que é desmascarado. 

Henrique quer que Chico faça justiça com aquele, mas seu pai o interrompe, 

admoestando-o que o certo é levar Samuel preso até ao delegado. O próprio Chico 

concorda com Mateus, e todos comentam como a paixão por Joana fez com que ele 

mudasse. Todos cantam e a peça termina com uma apoteose. 

O próximo dos textos de Benjamim de Oliveira a ter sua trama descrita difere 

bastante das outras peças deste corpus. Como se trata de uma revista, sua estrutura, os 
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assuntos que aborda, e seu enredo obedecem a critérios e procedimentos dramatúrgicos 

próprios do gênero. Cabe ressaltar que o autor demonstra bastante conhecimento das 

convenções do teatro-de-revista, o que resulta em uma peça leve, ágil e engraçada. 

O prólogo se passa no Inferno, que está em festa devido ao aniversário da 

princesa Diabelina. Todos os seres infernais vêm lhe prestar homenagens e trazer-lhe 

presentes. Os pescadores infernais ofertam-lhe um tubarão. Que traz em sua barriga um 

mortal. Diante da curiosidade da princesa, seu pai, satanás, ordena aos sábios do Inferno 

que tragam de volta à vida aquele corpo. Anacleto, devidamente ressuscitado, explica 

para Satanás que o mundo está todo errado, para grande satisfação do demônio. 

Diabelina fica muito curiosa para conhecer a Terra, e insiste com seu pai, que, por fim, 

permite que ela e Anacleto partam. Antes de irem a mãe de Diabelina lhe entrega uma 

sombrinha mágica que torna a filha invisível, caso ocorra algum problema, e, ainda, lhe 

confia um cadeado, ordenando-lhe que não permita a nenhum mortal tocá-lo. Antes de 

partirem Satanás avisa a Anacleto e a filha que eles têm quinze dias para retornar ao 

Inferno. 

O primeiro local que visitam na Terra é a tenda de um feiticeiro. Lá diversos 

clientes esperam para ser atendidos. Surge o bruxo e vai tratando de cada caso, sempre 

cobrando alto por seus serviços. Anacleto vai mostrando para Diabelina as trapaças do 

macumbeiro, e ela acha graça em tudo. Chega a polícia e prende a todos, menos 

Anacleto e Diabelina que fogem guardados sob a sombrinha mágica. Em seguida 

Anacleto leva Diabelina à praia. Como eles chegam bem cedo ainda acompanham a 

conversa entre o guarda-noturno e o leiteiro. Pouco a pouco vão chegando os banhistas, 

o que propicia mais um desfile de personagens da Terra para Diabelina assistir. Assim 

figuram nesta cena banhistas, uma velha que reclama do marido, um tipo almofadinha 

com sua cocote – e logo depois o marido desta. Com a confusão causada pela briga 
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entre o marido e o almofadinha, Diabelina e Anacleto saem de cena, ocultos pela 

sombrinha mágica. Eles continuam seu passeio pela Terra e, agora, presenciam a 

discussão entre torcedores de dois clubes de futebol, o América e o São Cristóvão. 

Diabelina se mostra entristecida por não ter notícias dos seus. Anacleto, ouvindo o grito 

de um carteiro, aproveita para apresentá-la às cartas. Estas entram em cena e, uma a 

uma, dizem para Diabelina qual sua especialidade: carta de empenho, carta de fiança, 

carta de amor, carta anônima, etc. Na seqüência entra um motorista de aluguel 

reclamando do preço da gasolina. Esta vem à cena e se defende pessoalmente. Logo 

após a saída destes entra em cena um condutor de bonde que inicia outra série de 

protestos. Sai o condutor e entram dois cabos-eleitorais. Anacleto explica a Diabelina 

como funciona a política na Terra. Ainda desfilam para os dois: Lorde e Zé Povo; um 

português almofadinha, uma negra que o sustenta e, após a saída desta, uma cocote, a 

quem o almofadinha sustenta; e, um taberneiro e seu freguês. Como este reclama dos 

preços dos alimentos que o outro lhe oferece, os víveres entram em cena para se 

defenderem. Assim cantam e dançam o feijão com a carne-seca, a batata com a lingüiça 

e o ovo com a banha. Ainda outro personagem alegórico aparece para Anacleto e 

Diabelina, o jornal A Noite. Diabelina quase desmaia e, na pressa em salvá-la, Anacleto 

inadvertidamente segura o cadeado que ela traz ao pescoço. Ele desfalece. Entra em 

cena a rainha do Inferno que exorta a filha, lembrando-a que nenhum mortal poderia 

segurar naquele cadeado – símbolo da pureza de Diabelina. Esta implora para mãe que a 

deixe viver na Terra, pois está apaixonada por Anacleto. Mesmo contrariada a rainha do 

Inferno concede este desejo a filha: ser uma mortal e casar-se com Anacleto. Este 

desperta e os dois cantam seu amor. A peça termina com uma apoteose em homenagem 

a Catulo da Paixão Cearense. 
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Este texto revela que Benjamim de Oliveira, além do domínio dos 

procedimentos técnicos autorais da escrita melodramática, também conhecia as 

convenções da revista. Em sua peça encontram-se os principais elementos daquilo que 

Neyde Veneziano chama de “estrutura clássica da revista brasileira”: o prólogo, os 

quadros de fantasia – nos quais tomava parte o corpo de baile da companhia –, os 

monólogos e os números sentimentais, a apoteose. Ainda se encontram na revista Sai 

despacho! as principais convenções do gênero revisteiro: a dupla de compadres ou 

compères, personagens tipificados ou alegóricos, as coplas de apresentação dos 

personagens. A peça de Benjamim de Oliveira também traz uma temática comum ao 

teatro de revista, a crítica a situações e fatos contemporâneos, bem como faz uso de 

termos e expressões populares, como gírias e neologismos. (VENEZIANO, 1991. pp. 

87-182) 

A função do prólogo era fazer desencadear a trama narrativa da revista, 

normalmente introduzindo a dupla de compères que fará motivar o desenrolar do 

espetáculo. Conforme foi descrito o prólogo de Sai despacho! se passa no Inferno. A 

ambientação do prólogo em um local fantástico ou exótico era comum no teatro-de-

revista. Arthur Azevedo ambientará alguns de seus prólogos em lugares extravagantes, 

como na revista do ano de 1886, Mercúrio, cujo prólogo se passa Olimpo. Ainda 

utilizará o Parnaso, em duas revistas: Viagem ao Parnaso, do ano de 1890 e A Fantasia 

de 1895. Em Guanabarina, revista do ano de 1905, assim como na revista de 

Benjamim, o prólogo transcorre no Inferno. (SUSSEKIND, 1986. pp. 202, 224, 242, 

268) 

Deste prólogo passado no Inferno parte a dupla de compères ou compadres de 

Sai despacho!, Diabelina e Anacleto, para percorrer a cidade do Rio de Janeiro, 



 127 

presenciar suas mazelas, criticando assim a situação por que passava a população 

carioca de então. 

Diabelina é uma personagem fantástica, posto que é princesa do Inferno, e 

Anacleto é o tipo cômico do malandro carioca. Quando Anacleto, perguntado por 

Satanás, como foi parar no Inferno assim responde: 

 

“Anacleto – Com certeza foi ela! 

Todos – Ela quem? 

Anacleto – A Juvelina! 

Rainha – Quem é esta que acabas de falar? 

Anacleto – Você não a conhecem... ela ia ser minha sogra, 

mas como eu andava desempregado... por final já se opunha ao 

meu casamento com a filha, para dá-la como esposa a um condutor 

da Light. E um dia eu fui visitá-la e o diabo da velha deu-me um 

refresco e eu pus-me a dormir e só agora é que pude acordar.” 

(Prólogo) 

 

Ou, ainda, quando leva Diabelina à praia e o guarda-noturno lhe indaga se ele é 

estrangeiro o malandro carioca assim se define: “Nasci no morro do Pinto, fui criado na 

favela e os meus pais morreram no Rio das Pedras.” (I Ato, Cena 4) 

Além da tipificação – presente não somente na caracterização de Anacleto, bem 

como dos também malandros Bicudo, o macumbeiro e Manduca, seu cambono; dos 

almofadinhas, das cocotes -, outro recurso de composição de personagens das 

convenções revisteiras de que Benjamim de Oliveira lança mão são as alegorias, como 

no divertido Cora das Cartas (II Ato, cena 4), na cena em que entram Zé Povo e Lorde 
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(II Ato, cena 11), na apresentação dos gêneros alimentícios pelo taberneiro – na qual 

desfilam e cantam o Feijão Preto com a Carne-seca, a Lingüiça com a Batata e a Banha 

com o Ovo – (II Ato, cena 16). 

A peça de Benjamim de Oliveira também faz uso de recursos de linguagem 

próprios das revistas, como o emprego de gírias e expressões coloquiais. Exemplar é o 

pequeno diálogo entre o malandro Manduca e Diabelina, na qual ele exalta as 

qualidades de seu chefe, o macumbeiro Bicudo: 

 

“Manduca – Seu Bicudo é turuna!... 

Diabelina – Turuna? 

Manduca – Turuna é assim como quem diz: é bam bam bam!” (I 

Ato, I Quadro, Cena 6) 

 

A última das peças a ser descrita neste tópico é o melodrama policial Olho 

Grande!. Em seu prólogo vê-se que Beatriz foi criada até desde bebê até os sete anos 

por tia Monia e Daineol, junto com Ivahy, filho do casal. Nessa idade a menina é levada 

por seu verdadeiro pai para um colégio interno. O milionário Adayme também quer 

levar Ivahy para o mesmo colégio que Beatriz, mas o pai do menino lhe anuncia que 

eles irão se mudar para Índia. Antes de levar a filha Adayme dá para as crianças 

medalhas iguais, para que eles sempre se lembrem um do outro. 

Passam 14 anos. O sobrinho de Adayme, Benett, conluiado com sua amante 

Elaine, que é esposa do promotor, e com Taylor, criado do milionário tramam roubar o 

cofre onde está a fortuna que Beatriz herdará. Adayme chega com a filha e todos 

celebram a chegada da moça.  Vários convidados vêm saudar Beatriz, entre eles o 

jovem pastor Charlei. O criado Taylor consegue furtar a arma que Charlei traz consigo, 
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sem que ninguém perceba. Quando todos estão dormindo Benett tenta roubar o cofre, 

mas é surpreendido por Adayme. Benett então mata o tio, deixando, propositalmente a 

arma cair. Assim o pastor acaba sendo incriminado. Beatriz que secretamente ama 

Charlei não acredita que ele tenha matado seu pai. Quem também desconfia da história 

e o velho inspetor Don Onofre. 

Para manter-se incógnita e temendo por sua vida Beatriz disfarça-se como 

cantora em um bar. Antes de se esconder deixara uma recompensa pela captura do 

verdadeiro assassino de seu pai, pois continua crendo na inocência do jovem pastor. Lá 

reencontra o irmão-de-leite Ivahy. Benett, Elaine e Taylor descobrem Beatriz, mas, com 

a ajuda de Ivahy e de Lainza, namorada deste, a quem ele também acabara de 

reencontrar, a jovem milionária consegue escapar de seus perseguidores. Ivahy também 

descobre, devido a um descuido de Benett, que os criminosos planejam comprar um 

poderoso veneno com um contrabandista chinês. Então ele, Beatriz e Lainza vão até o 

esconderijo do chinês, e fazem um trato com este. Quando Elaine, Benett e Taylor 

chegam para comprar o poderoso veneno, Ivahy, disfarçado de chinês lhes vende três 

frascos com água. 

Enfim começa o julgamento do pastor Charlei. Ainda na cadeia este tem uma 

visão, na qual aparece Jesus que o conforta. No tribunal Ivahy arma uma cilada para os 

criminosos, que caem na armadilha e acabam confessando sua culpa. Desesperados eles 

tomam os frascos que crêem conter o veneno, tentando o suicídio. O juiz então manda 

soltar Charlei e prender os verdadeiros culpados. Enquanto Elaine, Benett e Taylor são 

levados presos, Beatriz agradece ao irmão e lhe diz que lê ganhará a recompensa por ter 

descoberto o assassino de seu pai. Charlei e Beatriz, Ivahy e Lainza decidem se casar. 

A peça se finda com uma apoteose em honra da “Fé, Esperança e Caridade”. 

 



 130 

 

Pela exposição das tramas dos textos de Benjamim de Oliveira pôde ser 

percebido que as situações dramáticas utilizadas e os enredos das peças são recorrentes.  

Com exceção da burleta O grito nacional ou A história de um voluntário e da revista 

Sai despacho! os outros textos restantes têm uma linha narrativa semelhante. E estas 

duas peças assinaladas apresentam uma estrutura diversa porque se filiam a um gênero 

diferente do que rege as outras sete, obedecendo, portanto, outros procedimentos de 

composição. 

Se os dois textos destacados apresentam marcantes características da estética do 

teatro musicado carioca, os outros sete textos restantes indicam técnicas e métodos de 

escrita ligados ao melodrama. 

Jean-Marie Thomasseau arrola as situações de perseguição e reconhecimento 

como as principais da estética melodramática. “Esta obsessiva ambivalência temática da 

perseguição e do reconhecimento não prejudica em nada o gênero, ao contrário, lhe 

confere sua dinâmica própria”. É interessante notar que, ao descrever a relação 

dramatúrgica que se estabelece entre estas duas situações, o crítico francês faz uma 

descrição que bem poderia ser a de uma função circense, com seus intermitentes 

momentos de excitação e relaxamento, pois esta relação se estabelece com um crescente 

“do patético, dividido pela perseguição em cenas intensas, depois uma brusca queda de 

tensão e o apaziguamento, que chega com o reconhecimento”. Desta maneira na técnica 

dramatúrgica melodramática “não se busca somente o trágico, mas também o patético”, 

e, como no espetáculo circense, “a sensação e o sensacional ao mesmo tempo.” 

(THOMASSEAU, 1989. pp. 39-40) 

Em cinco dos sete textos que apresentam elementos da estética melodramática 

existe algum personagem que foge para escapar de uma injustiça, é perseguido, mas 
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consegue salvar-se. Isto ocorre em O punhal de ouro, A escrava Marta, A Ilha das 

Maravilhas, Os bandidos da Rocha Negra e A mancha na Corte. E, embora O negro do 

frade e Olho Grande! não figurem nesta lista acima, o tema da vítima de alguma 

injustiça que, ao final, encontra outra vez a felicidade, também se faz presente nestas 

peças. 

Também é recorrente nestas peças a situação dramática do reconhecimento. Seja 

de filhos que se julgavam órfãos e descobrem quem são seus verdadeiros pais, seja de 

pais que, após um arrependimento contrito, assumem a paternidades de seus filhos, seja 

de irmãos que, depois de muitos anos de separação, se reencontram, o tema do 

reconhecimento se faz presente em quatro textos. Em O punhal de ouro e A mancha na 

Corte pais arrependidos e implorando perdão confessam a seus filhos a falta de tê-los 

abandonado. Filhos reencontram seus pais, que julgavam mortos ou desconheciam, na 

peça A Ilha das Maravilhas. E, finalmente, é o reencontro de dois irmãos – não de 

sangue, mas de criação – que precipita o desenlace da trama de Olho Grande!. 

 

 

 

 

III. 6. Personagens 

Este tópico relaciona e analisa os personagens desta dramaturgia tencionando 

estabelecer semelhanças e modos de elaboração análogos.  

Tanto nas peças que guardam relações com a dramaturgia do teatro musicado 

carioca, quanto naquelas de apelo melodramático, os personagens não apresentam 

exatamente características individualizadas, sendo antes, tipos em relação situacional na 

trama dos textos, ou papéis fixos em seu enredo. 
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Os personagens-tipo presentes no teatro ligeiro carioca da virada do século XIX 

para o XX descendem de antiga linhagem que será muitas vezes retomada e 

reelaborada, se adequando a novas condições de uso. A possível origem destes tipos 

teatrais é a Comédia Nova Grega
18

.  Contudo estes personagens serão encontrados já 

como uma galeria de tipos na farsa atelana: 

 

“A farsa ou fábula Atelana, originária na cidade de Atela na 

Campania, nos interessa neste esquema de estudo porque seus atores 

acabaram assumindo papéis fixos. Tornaram-se estilizações de tipos 

definidos, criando a primeira galeria de personagens pré-formados de 

que temos notícia na dramaturgia ocidental. Em função deles o 

espetáculo se desenvolvia a partir de entrechos simples. Tal processo 

terá farta descendência - o mais nobre e conhecido representante é a 

Commedia dell’Arte com sua galeria de tipos eterna e 

universal.”
(
ROCHA FILHO, 1986. p. 32) 

 

Esta galeria latina será composta, basicamente, de seis personagens: Papus, um 

velho avarento e libidinoso; Maccus, um tolo sempre enganado e surrado; Bucco, um 

falastrão guloso; Dossenus, um ladrão presunçoso; Sannio, um gozador, e Sileno 

Pappus, um velho tolo que posava de conquistador. 
(
ROCHA FILHO, 1986. p. 32) 

A commedia dell’arte é herdeira desta caracterização de personagens por 

tipologia. Sua galeria de máscaras guarda forte relação com aqueles da farsa atelana e 

também apresenta várias semelhanças com a tipologia presente no teatro ligeiro carioca. 

A máscara mais famosa era o Arlecchino.  Ele, Brighela e Pulcinella eram os zanni, os 

                                           
18

 Ver a respeito BRANDÃO, 1980. pp. 86-96; BRANDÃO, 1984. pp. 91-114 e RABETTI, 1996. pp. 10-

15. 
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mais importantes personagens das tramas da commedia dell’arte: servos bufos, ora 

espertos e astutos, ora meio estúpidos, que resolviam suas dificuldades – e, por vezes, a 

de seus patrões - mediante engodos e trapaças. Seguidamente, eles mesmos se viam em 

apuros devido às artimanhas que teciam, mas sempre conseguiam escapar, empregando 

novas astúcias e artimanhas. O nome desses zanni muitas vezes era modificado, mas 

suas características essenciais, sempre mantidas. O Pantalone era o velho negociante 

avaro e dado a conquistas amorosas. O Dottore era um médico ou advogado pedante 

que escondia sua falta de conhecimento em discurso empolado e cheio de citações em 

“mau latim”. O Capitano era um militar fanfarrão e falastrão. Os enamorados - jovens 

que, na maioria das tramas, tentavam ficar juntos mesmo contra a vontade dos pais - 

eram ajudados pelos zanni. 

Longe de ser “datado” o personagem-tipo vincula-se a um lastro histórico de 

longa duração: descende de manifestações espetaculares ligadas à tradição popular, mas, 

sempre permeável, a partir de novas condições e situações encontradas. Desta forma o 

personagem-tipo permite-se ser continuamente retomado e reelaborado, assumindo, 

assim, dentro destas novas condições e situações, sempre e a cada vez, sua 

contemporaneidade. Nesta galeria popular carioca os tipos mais comuns são o 

malandro, o mulato pernóstico, a mulata, o português, o coronel caipira. 

Já os papéis fixos da dramaturgia melodramática, conforme a análise feita por 

Jesus Martin-Barbero e comentada no primeiro capítulo desta tese, se dividem em 

quatro grupos básicos: o Traidor, a Vítima, o Justiceiro e o Bobo. Jean-Marie 

Thomasseau acrescenta a esta lista – que é praticamente a mesma com ligeiras 

modificações na nomenclatura dos papéis – ainda os “pais nobres”, personagens 

responsáveis por dizer “sentenças morais”, ou ainda, se indignarem contra os vícios, se 
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preciso exortando e mesmo amaldiçoando aqueles que se desviaram do caminho 

correto, mesmo que estes sejam seus próprios filhos. (THOMASSEAU, 1989. p. 50) 

Dentre os vilões, responsáveis pelo desencadear da trama melodramática, 

elementos que desestabilizam, por ganância, cobiça ou ambição, a relativa paz com que 

se iniciam as peças, Thomasseau relaciona os gênios maus que corrompem as famílias, 

os grandes senhores malvados – que podem ser, nos melodramas históricos os tiranos 

ou os conspiradores –, os tiranos sanguinários, e, ainda, os maus que vêm a se 

arrepender. Ainda estão presentes nesta galeria os asseclas e ajudantes do vilão –, 

confidentes deste que tomam parte em seus planos, assassinos de aluguel e bandidos. 

Com menos freqüência uma mulher pode desempenhar esta função, pois o melodrama 

“somente atribui à mulher o papel de guardiã das virtudes familiares.” 

(THOMASSEAU, 1989. p. 45) 

No universo melodramático o espaço normalmente reservado às mulheres era o 

das vítimas. As situações terríveis a que eram submetidas despertavam na platéia 

sentimentos de proteção em relação a elas. Mulheres desamparadas ou crianças 

abandonadas, que sofriam as perseguições dos vilões, eram expulsas de casa ou 

enclausuradas, muitas vezes são mães obrigadas a se separar de seus filhos. A 

característica fundamental da Vítima era a pureza, em oposição à maldade do Vilão. 

Muito raramente as vítimas poderiam ser homens: filhos amaldiçoados por pais severos 

devido a uma falta inicial, mas que depois de purgar sua culpa são outra vez recebidos 

no seio familiar; nobres ou bastardos, mas, depositários de alguma herança ou título que 

o vilão quer usurpar. 

Para livrar a vítima das perseguições e punir os criminosos os melodramas 

contavam com o papel do Herói. Por vezes este herói é um jovem galante que se 
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enamora da mocinha, por outras, é um senhor de idade mais avançada que, nutre por 

esta, sentimentos paternais. 

O Bobo, segundo Thomasseau, era uma convenção necessária ao bom 

andamento do melodrama, por ser o responsável pelas intervenções cômicas 

“imediantamente depois, ou alguns instantes antes, das cenas mais patéticas”. O crítico 

francês divide este papel em quatro grandes categorias: as matronas, os bravateadores, 

os soldados e os tolos. 

As matronas pouco aparecem no melodrama tradicional, já que às mães é 

reservado um papel de destaque nesta estética, cumprindo sua função, o mais das vezes, 

como um modelo de maternidade. Já os bravateadores, por serem, fanfarrões e covardes, 

são “como o duplo paródico do herói”. Os soldados que figuram no papel do Bobo são 

geralmente militares reformados, sempre se lembrando dos tempos da caserna, que 

dirigem “um pequeno exército de criados com expressões de quartel”, e com uma 

suposta disciplina marcial. Os tolos, que completam esta relação, “jogam com o duplo 

registro do cômico da linguagem e do cômico da situação.” Covardes e ridículos, 

correm ao menor sinal de perigo. (THOMASSEAU, 1989. pp 48-50) 

 Para Ivete Huppes o Bobo realiza uma poderosa operação que se articula em 

duas vias. Na mais importante e sutil delas o Bobo "introduz uma dimensão que o 

espectador conhece no seu cotidiano, onde a elevação do ideal é acompanhada do 

sentido de conveniência; o heroísmo, da comodidade; a abnegação, da impaciência”. A 

presença do bobo em cena lembra ao público “que o mundo não é feito apenas de 

suspiros, de vênias, de gestos sublimes ou criminosos”. A outra via tem por finalidade 

introduzir na trama melodramática “situações cômicas, com o fito de atenuar a tensão 

exagerada, de aliviar o tom grave da história.” (HUPPES, 2000. pp. 88-89) Função que 
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se assemelha a desempenhada pelo palhaço no espetáculo circense, que, como já foi 

visto, acentua Martin-Barbero. 

Os dois textos de escrita mais próxima ao utilizado pelo teatro musicado carioca, 

e, que, portanto, arrolam entre seus personagens tipos cômicos são a burleta O grito 

nacional ou A história de um voluntário e da revista Sai despacho! Na burleta 

encontramos o malandro carioca figurado em Inácio, amigo de Henrique. Quando ele se 

percebe apaixonado por Cristina, filha do capitão Felisberto, em um solilóquio, assim 

descreve e a situação em que se encontra: 

“Isto é o diabo! Com a tal brincadeira já sinto camundongos 

roer-me cá por dentro! Isto é o diabo! Quem diria que eu, carioca 

escovado, criado ali na malandragem! Naquele meio. Como é que 

uma sertaneja veio-me virar a bola! Confesso a mim mesmo que 

estou pelo beicinho.” (III Ato, Cena 10) 

 

Já em Sai despacho! o malandro carioca, como já foi relatado, é o compadre da 

revista, Anacleto. Outro dos tipos encontrados nestes textos é o coronel caipira da 

burleta O grito nacional ou A história de um voluntário, tio Felisberto. Não obstante a 

maior parte da trama se passar em ambiente interiorano, apenas este personagem traz as 

marcas do tipo do caipira. Tio Felisberto ainda se adequa perfeitamente à descrição do 

Bobo enquadrado por Thomasseau na categoria de soldado. Ex-combatente da Guerra 

do Paraguai, tio Felisberto vive se lembrando de seu tempo de soldado, como neste 

discurso, de hiperbólicos contornos: 

 

“Felisberto – Olha, olha, meninas. As mulheres nunca 

devem andar agarradas as barras das calças dos seus maridos. Por 
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exemplo, se os seus maridos fossem chamados para a guerra do 

Paraguai, como eu fui? As balas sibilavam sobre a minha 

cabeça... Quando o Lopes soltava os submarinos na infantaria o 

meu batalhão ia de encontro com eles e pegava os submarino a 

ferro frio... Os zepelins no Rio Paraguai vinham por baixo 

d‟água, e eu atravessava toda aquilo a canoa. Os canhões nós 

carregávamos nas costas. O último combate que eu dei foi de 

noite. Ainda me lembro, foi tantos mortos que eu tive que 

atravessar uma trincheira com água por aqui. No dia seguinte foi 

que eu reparei a minha roupa... e então vi que tinha atravessado 

um rio de sangue. Os nossos soldados eram tão valentes que um 

dia tocou rancho e os soldados avançaram pra bóia. E quando lá 

chegaram já não havia mais farinha pois os soldados comeram 

feijão com pólvora.  

Inácio – Oh! Capitão!? Mas não morreu nenhum?! 

Felisberto – Não, morreram uns quatro ou cinco porque 

acabaram de comer pois foram fumar e fez explosão. Foi daí 

então que o meu comandante proibiu o fumo no meu batalhão. 

Mas como ia dizendo, o corneta caiu morto aos meus pés... 

levantou-se e disse: Capitão, devemos derramar a nossa última 

gota de sangue!...” (III Ato, Cena 15) 

 

Esta concomitância entre o tipo cômico do coronel caipira e o papel do Bobo, 

neste texto, reforça um indício que já acompanhou os vários tópicos até aqui estudados. 

No âmbito desta escrita dramatúrgica, de destinação imediata para cena – sem maiores 
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pretensões literárias – as categorias de conceituação de gênero, por exemplo, sofrem um 

deslizamento. As obras produzidas neste contexto do teatro popular fogem aos 

esquemas com que se conceituam os gêneros literários tradicionais, e sofrem mútua 

contaminação, fazendo deslocar categorias, esquemas e catalogações restritas. 

O papel do Bobo na categoria soldado somente aparece no personagem do tio 

Felisberto. Entretanto o ex-comissário Don Onofre de Olho Grande! – com seu bordão: 

“Eu queria que fosse comigo...” que indica a nostalgia do velho policial – talvez possa 

ser arrolado nesta categoria. 

Se tio Felisberto é o único Bobo-soldado, tia Pelicana de A Ilha das Maravilhas 

é a única matrona localizada nos textos estudados, a. Fazendo a contraface cômica da 

mãe exemplar e sofredora Tia Pelicana, apesar de ter perdido a filha há dois anos e na 

iminência de encontrá-la, segundo a falsa promessa do bruxo Albatroz, para a sua 

procura por estar cansada: 

 

“Pelicana – Nunca pensei em viajar tanto!... 

Albatroz – Ah, ainda temos muito que viajar... (Valentim e 

Pelicana caem sentados no chão) 

Valentim – O que?!! Pois olhe... eu daqui nem um passo!... 

Albatroz – E é assim mesquinhos mortais que desejam encontrar 

com aquela que tanto procuram! 

Pelicana – Pois olha, a filha perdida é minha; da maneira que eu 

estou escangalhada, nem quero mais procurá-la! E depois uma mãe 

quando casa uma filha, já perde a responsabilidade!... 
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Valentim – P‟ra senhora lhe fica bem isto... mas, pra mim que 

casei!... Olhe que eu ainda sou noivo!... Pois eu nem pude tirar sequer, 

as flores da laranjeira da cabeça da noiva!...” (I Ato, Cena 5) 

 

Nesta pequena cena também se encontra o tolo Valentim, denunciando que nos 

textos de Benjamim de Oliveira o Bobo é desempenhado por mais de um personagem. 

Ainda podem ser considerados tolos o criado Quintino de O negro do frade, o rei das 

Violetas de O punhal de Ouro, o jardineiro corcunda Belchior de A escrava Martha, tio 

Romão de Os bandidos da Rocha Negra. 

Localiza-se em oito dos nove textos pesquisados algum personagem 

desempenhando o papel de Justiceiro. Somente na revista Sai despacho! a figura do 

Justiceiro não é representada, mas por uma condição específica das convenções da 

revista,  que não incluem esta possibilidade. Mesmo na burleta O grito nacional ou A 

história de um voluntário aparece o jovem herói enamorado que livra sua amada das 

perseguições do Vilão, no personagem de Henrique. Também são heróis o negro Arlipe 

de O negro do frade, o abolicionista Martinho de A escrava Martha e o príncipe Gentil 

de A Ilha das Maravilhas. 

O Justiceiro de O punhal de ouro é Gabriel, irmão do Vilão, o duque Fernando, 

que não é exatamente um herói, trabalhando mais com a astúcia do que com a coragem. 

Também é a astúcia a principal característica de Ivahy, o indiano irmão-de-leite da 

mocinha Beatriz, de Olho Grande!, que é quem consegue prender os vilões daquela 

peça. 

De modo algum também pode ser classificado de herói o atrapalhado Bonifácio 

de A mancha na Corte, embora seja ele o personagem que desempenha a função de 

Justiceiro naquela peça. Este personagem, devido às características da trama de A 
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mancha na Corte é, a um mesmo tempo, Vítima e Justiceiro, aquele que sofre a 

perseguição, mas também o que consegue por fim a ela. 

Um fora-da-lei honrado divide com uma jovem o papel de Justiceiro em Os 

bandidos da Rocha Negra. Se Horgano, chefe dos bandoleiros, tem uma atuação 

decisiva para punir os Vilões desta peça, Joana, a herdeira que sofre a persecução – 

sendo, portanto, também Vítima -, em uma reviravolta surpreendente, consegue prender 

seus perseguidores com uma astúcia e uma coragem dignas de um herói. 

Entretanto nem todas as Vítimas apresentam a coragem de Joana. Apenas 

Beatriz de Olho Grande! tenta, reverter sua situação. Usualmente as Vítimas 

encontradas são sofredoras passivas das agruras que os Vilões lhes impõem. Nesta 

categoria se enquadram Rosalina de A Ilha das Maravilhas, Dinorá de O grito nacional 

ou A história de um voluntário, e, Marta de A escrava Marta. Esta última talvez seja a 

que melhor caracterize o papel, tanto pela atuação nobre de seu herói, quanto pela 

intensa crueldade de seu algoz. 

Os crimes praticados contra a indefesa cativa Marta pelo seu senhor, qualificam 

Ramiro como o maior Vilão desta galeria, talvez se igualando em maldade apenas com 

o Grão-duque Fernando de O punhal de ouro. Mas os crimes de Fernando têm 

inspiração direta de Lúcifer. É também um personagem fantástico o motivador das 

vilanias de A mancha na Corte. O próprio Satanás indica para o Duque os passos que 

deve seguir. Contudo, ao final da trama, este se arrepende e implora perdão ao filho 

renegado – cena semelhante a que ocorre em O punhal de ouro. Outro vilão que recorre 

a faculdades diabólicas é o bruxo Albatroz de A Ilhas das Maravilhas. Bem mais 

modesto é o poder do coronel Napoleão de O negro do frade, outro Vilão que se 

arrepende de sua arrogância. Samuel de O grito nacional ou A história de um voluntário 

é um Vilão ordinário, que explora Dinorá. Em duas peças um trio de Vilões persegue 
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sua vítima: o conde, a marquesa e o tabelião de Os bandidos da Rocha Negra e Benett, 

Elaine e o criado Taylor de Olho Grande!. 

Ainda fazem parte deste arrolamento de personagens das peças de Benjamim de 

Oliveira alguns seres fantásticos que, ou são inspiradores das maldades dos vilões, ou, 

com seu poder superior, auxiliam o Justiceiro ou confortam a Vítima. Se Uriela, a filha 

de Satanás, vem tentar o jovem Arlipe em O negro do frade, os céus enviam um anjo 

em seu auxílio.  Se Lúcifer inspira os passos de Fernando em O punhal de ouro, Aurora 

protege Gabriel, Lúcia e Dória. Se o próprio Satanás oferece para o duque um pacto, 

Jesus envia um anjo e uma fada para salvar Bonifácio em A mancha na Corte. Em Olho 

Grande! é ainda Jesus quem visita o jovem reverendo Charlei na prisão para levar-lhe 

conforto. 

Toda esta galeria de tipos e papéis fixos é produzida por uma escrita 

dramatúrgica voltada imediatamente para a cena teatral. Assim, a dramaturgia elaborada 

por meio de personagens-tipo, no âmbito do teatro ligeiro carioca de princípios do 

século XX, guarda forte relação com aquela que utiliza papéis fixos: o galã, o galã-

cômico, a ingênua, a dama-galã, a dama-central, o pai-nobre, a caricata, o tirano ou 

cínico, a lacaia
19

, ligada ao espetáculo melodramático. É importante destacar que esta 

escrita dramatúrgica gravitava em torno de um teatro popular, de apelo comercial, que, 

tanto nos pavilhões do circo como nos teatros, se organizava por meio de companhias 

estáveis. Estas companhias obedeciam a uma estrutura específica, não apenas como uma 

etapa de seus procedimentos de elaboração artística, mas também, sobretudo, como uma 

forma de organização empresarial. 

Isto condicionava todas as etapas da produção teatral. De certo modo, todos os 

envolvidos nesta empresa de “fabricação” de espetáculos eram “especialistas” em suas 

                                           
19

 Ver ROCHA FILHO, 1986. pp. 70-72; e PRADO, 1976. p. 94. 
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funções artístico-profissionais. Assim, a dramaturgia a ser colocada em cena por esse 

teatro é distinta porque se baseia em uma série de procedimentos de elaboração que 

pressupõem, entre diversos outros aspectos, a complementação do texto dramático pela 

participação ativa de um ator que trabalha, durante a maior parte do tempo ocupado por 

sua trajetória profissional, na construção de tipos fixos. O texto apresenta-se, portanto, 

completamente estruturado, permitindo, no entanto, ao ator - e mesmo dele esperando - 

essa singular e prevista contribuição para somente encontrar sua completude no jogo 

vivo da cena teatral, à vista do público, outro dos componentes que participam da 

construção desta cena. 

 

 

 

 

III. 7. Rubricas 

Durante a leitura das peças e a elaboração das análises empíricas dos textos de 

Benjamim de Oliveira o tópico RUBRICA não apresentava nenhuma informação de 

maior relevância, ficando restrito, em sua grande maioria, às funções convencionais que 

se esperam deste recurso – indicação espaço-temporal da ação, marcação do 

posicionamento ou da gestualidade do personagem, informação sobre seu estado de 

espírito ou sentimento, orientação das entonações da fala. Indicações gerais, sem 

dúvida, mas que fazem assinalar no texto, pela mão do dramaturgo, as marcas de sua 

posterior encenação.  

Assim, na primeira cena do primeiro ato de O negro do frade, por exemplo, as 

rubricas iniciais cumprem as funções de contextualização, indicando o local da ação e 

as marcas de movimentação do taverneiro Bonifácio. Por estas rubricas sabe-se, então, 
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que a cena acontece em um “um botequim, onde se reúnem fidalgos e plebeus”; e ainda 

quais os elementos de adereçaria do cenário, composto de “balcão, mesas, cadeiras”. 

Para completar a ambientação, a rubrica inicial situa este botequim em um lugar que 

tem, “ao fundo um bosque infernal”. Ainda são indicadas nestas primeiras rubricas que 

o taverneiro Bonifácio, está falando sozinho – “(Só, consigo)” – enquanto prepara seu 

bar para a chegada dos clientes, e que após esta pequena digressão, volta às suas 

atividades cotidianas, pois “continua a arrumar as bebidas”. (I Ato, Cena 1) 

Outras das indicações encontradas nas rubricas referem-se ao estado em que se 

encontra o personagem, seu sentimento ou sensação. Deste modo sabe-se que a jovem 

Joana, de Os bandidos da Rocha Negra, quando, em fuga e travestida de rapaz, 

encontra abrigo no covil do grupo de Horgano, não percebe que Liduvia, uma das 

mulheres do bando está apaixonada por ela, a quem julga ser um rapaz. Diante da 

aproximação da mulher, que lhe pergunta se gosta de vinho, Joana responde “com 

ingenuidade”. Liduvia insiste em seu assédio, e Joana – “(Ingênua)” – diz-lhe que está 

gostando muito dela. (II Ato, Cena 4) 

Outro grande número de indicações das rubricas está relacionado às falas, 

orientando os atores para as inflexões e entonações desejadas. Assim, é recomendado ao 

ator que atua como o bruxo Albatroz, de A Ilha das Maravilhas, que este fale “com voz 

aterradora”. (II Quadro do Prólogo, Cena 2). Já o ator que compõe Ezequiel, o grande 

amigo de Arlipe, de O negro do frade, é advertido para ficar “hesitante” quando Laura 

lhe pede para que interceda junto ao seu amigo, impedindo-o de se vingar do Coronel 

Napoleão, seu pai. (I Ato, cena 7) 

No bojo destas rubricas de conteúdo mais comum, entretanto, algumas das 

indicativas da ambientação e espacialização das cenas, se destacaram pelas informações 

preciosas sobre as representações realizadas no circo-teatro de Benjamim de Oliveira. 
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Em Sai despacho! , quando os compadres da revista, Anacleto e Diabelina, estão 

na tenda do charlatão Bicudo, a polícia dá uma batida no local, para prender o feiticeiro 

e seus clientes. Os policiais vêm acompanhados de “uma mulher vestida, trazendo uma 

couraça imitando um automóvel”. (I Ato, Cena 8) Esta figuração do carro de patrulha 

da polícia, que “veste” uma das atrizes, aponta um indício de metalinguagem.. Assim 

esta mulher-automóvel expulsa qualquer apelo ilusionista, fazendo ver aos espectadores 

os mecanismos de composição da cena, por meio da materialidade de sua extravagante 

vestimenta, a um mesmo tempo adereço e figurino. Por meio de um recurso, 

paradoxalmente sofisticado e simples, o público é chamado a participar do jogo dos 

atores. 

Também é de uma rubrica que orienta as marcações de cena que vem a 

explicitação de um recurso da maquinaria cenotécnica, empregado com o propósito de 

criar um efeito visual no espetáculo – o melodrama policial Olho Grande! . O pastor 

Charlei se prepara para ser levado perante o tribunal para ser julgado pelo assassinato 

do milionário Adaime. Antes, contrito, ajoelha-se e invoca a proteção divina. Ao fim de 

sua prece são estas as rubricas: 

 

(A parede maquinada abre-se nesse momento) 

(Aparece a figura do Redentor. Aproxima-se de Charlei que 

ainda se acha ajoelhado.) 

 

Depois de confortar o reverendo é esta a indicação ao ator que representa Jesus 

Cristo: “(Vai saindo de costas e desaparece por onde entrou. A parede torna a fechar)” 

(II Ato, II Quadro, Cena 1) 
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Obviamente estas informações orientam a produção do espetáculo, 

demonstrando que ali o autor, utilizando-se do futuro trabalho do cenógrafo, 

cenotécnico e maquinista, quer reforçar o apelo sentimental do texto, com o recurso de 

uma trucagem nos cenários. Aqui incide plenamente o domínio da ilusão, não o do 

ilusionismo naturalista, mais próximo dos números de mágica e de prestidigitação, que 

encantam e fascinam o público, outra vez convidado a participar do jogo que o 

espetáculo propõe. Se antes fora usado um recurso de desconstrução da cena por meio 

de um chamativo adereço antiilusionista, agora é feito o contrário, se constrói a ilusão 

por uma trucagem no cenário. 

Também é indicativa dos recursos de fantasia de que podem fazer uso os 

espetáculos de circo-teatro uma pequena e significativa rubrica do espetáculo A mancha 

na Corte. Ainda no primeiro ato, antes da transformação de Bonifácio em príncipe, o 

pescador, faminto, adormece. Jesus – em outra intervenção miraculosa – surge em cena 

para amparar Bonifácio: 

 

(Tan-tan no palco. Aparece Cristo, que num sinal faz 

aparecer o anjo da fama, este vai até ele e ajoelha-se. Cristo 

aponta Bonifácio como que ordenando-lhe que lhe siga os passos 

e some-se. O anjo desce ao picadeiro e aproxima-se de 

Bonifácio.) (I Ato, Cena 10) 

 

Ao som do gonzo, no palco “aparece Cristo”, que a um sinal, faz surgir um anjo. 

O anjo ajoelha-se aos pés do Senhor que, em um novo gesto indica ao anjo qual é sua 

missão, e, como entrou, sai. Esta pequena cena, integralmente mimada, se passa no 

palco. O anjo, então, “desce ao picadeiro”, para cumprir as ordens de Cristo. Aqui a 
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velha tradição das pantomimas circenses é retomada. A figura hierática de Cristo 

dispensa palavras. Sua autoridade não necessita delas. Basta um sinal, um gesto, que os 

anjos lhe obedecem. Para que se realce uma aparição tão poderosa toda a pantomima é 

feita no palco, em um plano mais elevado ao que transcorria a representação até então. 

Os recursos de tão peculiar ambientação são explorados, indicando o domínio do autor 

do seu ofício. 

Toda a natureza deste teatro que nasce híbrido está presente nesta pequena 

rubrica. Um teatro híbrido por sua espacialidade, que se instaura na articulação de duas 

áreas de atuação distintas, complementares e interdependentes – o picadeiro circense e o 

palco teatral. Um teatro híbrido por sua dramaturgia, que conjuga antigas e tradicionais 

formas espetaculares – pantomimas, números de palhaço, mágicas –, com texto teatral, 

em uma articulação que reorienta balizas, que dissolve fronteiras de gênero. 
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CONCLUSÃO 

Na Biblioteca da Funarte encontra-se o seguinte documento no Dossiê 

Benjamim de Oliveira, que transcrevo na íntegra: 

 

“Processo 6451/41 

 

Benjamim de Oliveira, „o mais velho palhaço e antigo 

empresário de pavilhão-teatro‟, pede auxílio de pagamento de 

passagens de 42 artistas e o transporte de todo o material do seu 

circo, ida e volta, para uma excursão a Belo Horizonte, Minas. 

 

X  X  X 

 

Realmente o sr. Benjamim de Oliveira, há muitos anos exerce 

sua atividade como artista de circo, começando como palhaço, no 

picadeiro, e mais tarde, quando os circos adotaram espetáculos 

teatrais, de uns vinte e cinco anos para cá, passou a desempenhar 

papéis em peças. Durante muitos anos fez parte dos elencos dos já 

desaparecidos Circos „Spinelli‟, „Democrata‟ e há uns seis anos é 

uma das principais figuras do Circo Dorby, representando peças de 

todos os gêneros. Surpreende-nos agora o seu pedido de auxílio para 

um circo seu, quando ainda há pouco estava integrado no elenco do 

Circo Dorby, em situação privilegiada de associado. 
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Não há precedentes deste Serviço ter auxiliado viagens de 

pavilhões-teatro, muito embora a maior parte de seus espetáculos ser 

preenchida com a representação de peças teatrais. Mesmo tratando-se 

de Benjamim de Oliveira, cujo passado artístico e popularidade nos 

despertam a maior simpatia e consideração, achamos que não deve 

ser aberta uma exceção em seu favor, pois estabelecer-se-ia com isso 

um precedente de más conseqüências. 

Assim parece-nos que a sua pretensão não deve ser atendida. 

Entretanto submeto o assunto à consideração superior. 

Em 20 de fevereiro de 1941 

Gastão Tojeiro” 

 

 

[no verso] 

O auxílio que o Governo vem dando ao Teatro Nacional tem 

finalidade determinada – „fazer do teatro e da música um instrumento 

de educação popular, aproveitando a arte na sua função social como 

auxiliar na obra de educação.‟ 

O teatro do requerente não deve ser encarado sob esse aspecto. 

Há no plano de auxílio ao „Desenvolvimento do Teatro 

Nacional‟, para o corrente ano, dotação para viagens de companhias 

organizadas, cujos elencos e repertórios sejam previamente 

conhecidos desta repartição. 

O Sr. Ministro, entretanto, resolverá, sobre o pedido em causa, 

como julgar acertado. 
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Em 21 de fevereiro de 1941 

Armindo Fraga (?) 

Responsável pelo expediente 

 

[manuscrito] 

 

Indeferido em face do parecer 

De (?) do Sr. Ministro 

30.4.41 

C. Drummond” 

 

Durante toda sua trajetória artística o acrobata, palhaço, ator, cantor, autor 

teatral, compositor, ensaiador e diretor de companhia Benjamim de Oliveira desenvolve 

estratégias de inserção de sua arte e de sua figura pública, objetivando consolidar sua 

carreira profissional e encontrar espaço na sociedade. 

No seu ímpeto por associar-se a um Circo, foge de casa, quase uma criança, 

encontrando nesta trupe, nas estradas, o aprendizado necessário para ingressar na arte 

circense, uma arte que congrega profissão e modo de viver, organização empresarial e 

vida doméstica, tradição e adaptação ao público, improvisação e rigor artístico. 

Também aprende, desde cedo, que ser “de circo” lhe confere uma aura especial 

que permite ser livre, mas essa liberdade necessariamente faz com que ele volte às 

estradas. Migrante por opção e por estratagema. 

Nas suas perambulações, de pouso em pouso e de companhia em companhia, 

chega ao Rio de Janeiro, um circense veterano de vinte e poucos anos. Devido a um 

outro artifício consegue relativa estabilidade para desenvolver sua arte. Torna-se artista 
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consagrado, chamariz de público e elogiado por outros artistas de renome. Artur 

Azevedo registra assim a impressão que Benjamim lhe causara: “é um negro, mas um 

negro apolíneo, plástico; um negro que, metido nas suas bombachas de „clown‟, me 

pareceu Otelo, que saltasse das páginas de Shakespeare para um circo, na Cidade Nova” 

(SILVA, 2003. p. 228); Procópio Ferreira o chama de “Mestre de gerações” (ABREU, 

1963. p. 79). 

Apesar de todas estas estratégias de sobrevivência – recursos utilizados não 

somente por Benjamim de Oliveira, mas também por outros circenses e pelos grupos 

negros ligados às casas das tias baianas, no Rio do início do século – o documento 

citado prova que as tensões provocadas pelos deslocamentos e as tentativas de ascensão 

do negro Benjamim, mesmo que lhe conferindo uma notabilidade quase lendária, nem 

sempre surtiram o efeito esperado. 

Tal qual um número mal ensaiado, que desagrada ao público, o pedido de auxílio 

é negado. Ainda que o “passado artístico e popularidade” do circense despertem no 

parecerista – o autor teatral ligado ao teatro de costumes carioca Gastão Tojeiro – “a 

maior simpatia e consideração”, o pedido de Benjamim de Oliveira não deve ser 

atendido, pois o aceite implicaria “em uma exceção em seu favor” o que poderia 

provocar “um precedente de más conseqüências”. Não se sabe a quais conseqüências 

estaria aludindo Tojeiro, seu despacho não esclarece qual seria este perigo. 

Finaliza o primeiro parecer a recomendação de que a “pretensão” de Benjamim 

não deve ser atendida. Mas a qual pretensão se reporta também não fica exatamente 

claro. Não é possível perceber se para Tojeiro a pretensão de Benjamim era apenas a 

pleiteada no ofício ou estaria sendo considerado pretensioso este “palhaço”, que também 

faz “papéis em peças”, solicitar verbas no Serviço Nacional de Teatro. Faz-se necessário 
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notar que em nenhum momento Benjamim é considerado ator ou autor teatral. O 

máximo que se admite é que “passou a desempenhar papéis em peças”. 

Segue a petição de Benjamim de Oliveira e o próximo relator também lhe nega o 

pedido, pois sua atividade não se enquadra nos programas educativos através do teatro e 

da música desenvolvidos pelo Ministério. O “teatro do requerente” não é considerado 

como um válido “instrumento de educação popular”. 

Tal qual Gastão Tojeiro o segundo parecerista, mesmo negando a solicitação, o 

submete às instâncias superiores, demonstrando uma clara atitude de quem, mesmo no 

exercício de uma função pública, não assume a co-responsabilidade por seus atos. 

Finalmente o requerimento de Benjamim de Oliveira recebe sua consideração 

final e o pedido é mesmo negado. Todo este processo, transcorrido nos escaninhos da 

burocracia brasileira, leva pouco mais de dois meses. 

Na análise de seus textos teatrais procurei demonstrar que Benjamim de Oliveira 

dominava técnicas de redação dramatúrgica, o que lhe permitiu, por exemplo, no âmbito 

de uma teatralidade circense, deslocar gêneros e conceitos, em engenhosas operações de 

escrita. 

Como autor teatral, ainda é pertinente ressaltar, que seu domínio de 

procedimentos específicos para a escrita da cena, resultava em textos nos quais figurava 

toda a companhia de circenses, em uma conjugação oportuna de labor artístico e 

empenho empresarial. 

Deve ser destacado também que esta obra teatral estabelecia importantes 

operações de mediação cultural ao se basear em modelos, ritmos musicais e pantomimas 

ligados à tradições de longa memória, mas produzidos especificamente como produtos 

culturais vinculados a uma indústria do entretenimento, nos processos de modernização 

da cidade do Rio de Janeiro. 
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Todas estas operações autorais que procurei explicitar no terceiro capítulo desta 

tese se irmanam às estratégias de inclusão profissional, artística e profissional 

perpetradas por Benjamim e que foram descritas no segundo capítulo desta pesquisa. De 

fato, nas várias esferas de atuação nas quais o palhaço negro se moveu, foram acionados 

mecanismos de adequação, que transformaram e ampliaram seus repertórios, 

objetivando uma ocupação em um espaço intersticial da sociedade brasileira. 

As segmentações estanques nas quais está ancorada esta sociedade lhe negaram 

esta mobilidade. Ao final da vida, conclui assim seu depoimento ao jornalista Brício de 

Abreu: “Daí para diante o circo e o teatro foram-se entrelaçando cada vez mais... até 

acabar no que hoje está: Não há mais o antagonismo que existira no começo. Artista de 

circo e de pavilhão são irmãos e amigos...” (ABREU, 1963. p. 88) 

Não é possível saber se o depoimento foi dado antes ou depois do frustrado 

pedido de auxílio. Portanto não sabemos se esta constatação de Benjamim era a 

conclusão natural de suas memórias, tirada antes da negativa, ou, antes, mais uma 

artimanha, outro volteio, outra cabriola, para recuperar o equilíbrio. Um meneio de 

corpo, para, ainda uma vez, acostumar-se à tensão da corda em seu funambulesco e 

constante exercício de sobrevivência. 
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ANEXOS 

Foram transcritos como anexos à presente tese os nove textos teatrais escritos 

por Benjamim de Oliveira analisados no terceiro capítulo. 

Eles estão distribuídos em ordem cronológica seqüencial, de acordo com as 

informações encontradas em suas folhas de rosto. 

É a seguinte a ordem das peças: 

a) O negro do frade; 

b) O punhal de ouro; 

c) A escrava Marta; 

d) A Ilha das Maravilhas; 

e) Os bandidos da Rocha Negra; 

f) A mancha na Corte; 

g) O grito nacional ou A história de um voluntário; 

h) Sai Despacho!; 

i) Olho Grande!. 
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O NEGRO DO FRADE 

Farsa fantástica em 2 atos e apoteose de Benjamim de Oliveira 

Personagens 

Napoleão, coronel, fidalgo orgulhoso. 

Laura, sua filha. 

Quintino, criado pernóstico e apaixonado. 

Tereza, criada. 

Zezinho, pretendente à mão de Laura 

Ezequiel, amigo íntimo de Napoleão. 

Satanás. 

Uriel, sua filha. 

Arlipe, vulgo Negro do Frade. 

Violeta. (Uriel) 

Anjo Celestino. 

Tio Bonifácio, negociante. 

Bertolo, caipira. 

Ana, sua esposa, idem. 

Silvano, rapaz do povo. 

Visconde da Beira Alta. 

Viscondessa, sua esposa. 

Marques das Luminárias. 

Marquesa, sua esposa. 

Barão das Queijadas. 

Baronesa, sua esposa. 

Comendador Sapo-Boi 

Comendadora, sua esposa. 

Um oficial de justiça. 

Um polícia. 

Convidados, camponeses, roceiros, tocadores de ambos os sexos. 

Apresentada pela primeira vez no Circo Spinelli, em 28 de Julho de 1905. 

Cópia de Renato da Silva Peixoto 
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PRIMEIRO ATO 

 

Cenário – Um botequim, onde se reúnem fidalgos e plebeus. Balcão, mesas, 

cadeiras. Ao fundo um bosque infernal. 

 

Cena 1ª 

 

Bonifácio – (Só, consigo) Hoje é um grande dia: véspera de São João, por isso vou 

pegar um pifão. É verdade que o meu nome não é João; chamo-me Bonifácio Pantaleão; 

ora adeus, todo o negócio acabou em vão. Quem vai ficar danado comigo é o Chico 

Felisberto, porque o povo quase todo tem de passar aqui e vão se encontrando com a 

pinguinha, e, portanto vai chegar tarde lá. Ora, adeus, isso não o prejudica, Felisberto é 

homem rico, e eu preciso arranjar a vida mais do que ele. (Depois de arranjar tudo, 

olhando as prateleiras) Estas bebidas chegarão? Ora bolas, em tanto gengibre, água e 

açúcar os fregueses vão bebendo da mesma forma. (continua a arrumar as bebidas) 

Cena 2ª 

 

Satanás – (Aparecendo no F.) Uriel, onde estás Uriel? 

Uriel – (Entrando) Pronto, meu pai. 

Satanás – Preciso que cumpras as minhas ordens, do contrário não terás direito 

ao trono de Rainha do inferno. Quero que sigas os passos de Arlipe, o Negro do Frade: 

em pouco tempo há de me entregar-lo do inferno. 

Uriel – Pai o que devo fazer para consegui-lo? 

Satanás – É muito fácil. Tu com o auxílio da família do Coronel Napoleão, breve 

terás ele em teu poder. Mas, se um dia Arlipe chegar a ser amigo d‟esse orgulhoso 

Coronel tu estarás desgraçada. 

Uriel – Não te assustes pai; confio muito nas minhas forças. 

Satanás – Bem, retira-te. (Saem, um por cada lado) 

Bonifácio – (Olhando para o relógio) Oh com os diabos já é tarde. (Sentindo 

rumor fora) Vem gente. (Entram diversas pessoas, cumprimentam Bonifácio e sentam-

se a beber) 

 

Cena 3ª 

 

Silvano – (Entrando com Napoleão, Laura, Zezinho, Violeta, Tereza) O tio 

Bonifácio, o negro Arlipe não apareceu por aqui. (Sentam-se todos) 

Bonifácio – Ainda não. 

Silvano – (Cumprimentando Napoleão) Senhor Coronel... 

Napoleão – (Orgulhoso, não ligando) Passe bem, passe bem! (Silvano sai) 

Bonifácio – (Indo a Napoleão) O que manda, seu Coronel? 
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Napoleão – Uma garrafa de champanhe! 

Bonifácio – (meio atrapalhado) Não temos, só temos vinho seu Coroné. 

Napoleão – Traga uma garrafa. 

Silvano – (Entrando novamente) ora, rapaziada, não pude encontrar-me com o 

Arlipe. Mas ele vem, afirmou que nos encontraríamos aqui. (Senta-se) 

Napoleão – (A Bonifácio) Ó Bonifácio que influência tem este moleque Arlipe 

com este povinho baixo? 

Bonifácio – Eu vou lhe contar seu Coroné. No tempo do defunto falecido Frade 

Frei Miguel, a casa dele era um asilo; ora imagine vancê que este Zé povinho, quando 

não tinha o que comer, tudo corria para ali, aonde eu muitas vezes também lá fui matar 

a fome. Ora, nesse tempo, esse Arlipe era criança, e o povo em geral tomou amizade a 

ele por causa do Frade, e é como o seu coroné está vendo. 

Napoleão – Disseram-me que ele era filho daquele Frade. 

Bonifácio – Ele nasceu lá... eu não sei... mas como Frade não si pode casá!... 

Napoleão – Dize-me: O Frade quando morreu deixou alguma coisa para o 

moleque Arlipe? 

Bonifácio – Nem sei, seu coroné. 

Napoleão – É porque vejo-o andar decentemente vestido, todo atirado a 

fidalgo!... Quem o sustenta? 

Bonifácio – Ele tem a mãe dele, que mora n‟um chalé aí para a beira do rio; e 

sendo ela trabalhadeira, faz doces para vender, lava roupa, engoma para fora, e como ele 

é um bom filho, também ajuda muito a ela. São os dois sozinhos e passam uma vida de 

fidalgos. Se vancê vê na casa da tia Rita, mãe dele, na hora do almoço ou jantar, esse 

povo não falta lá... 

Napoleão – (Interrompendo) Esse povo ordinário... 

 

Cena 4ª 

 

Todos – (Se levantando) Aí vem Arlipe, Viva o Arlipe! 

Napoleão – (Indignado) Canalha!... Sócia de imbecil!... 

Arlipe – (Entrando) Tio Bonifácio, mande dobrar a dose... (Bonifácio atende) 

Napoleão – (À parte) Não posso encarar este moleque! (Levanta-se e sobe) 

Violeta – (À parte) Preciso conservá-lo aqui. 

Tereza – Meu pai, eu queria ouvir um pouco de música. 

Napoleão – no meio desta gente baixa, minha filha? 

Zezinho – Apoiado! 

Tereza – Também sou de acordo. 

Zezinho – (A Violeta) A dona Violeta o que diz? 
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Violeta – Eu acho que não fazia mal nenhum. Estamos separados daquela 

gente!... 

Napoleão – Mas, eu embirro em estar no meio dessa gente baixa. 

Violeta – (À parte) Está bem encaminhado. 

Zezinho – Dona Laura, faz questão Coronel!... 

Napoleão – Esta minha filha!... Bem assentemos-nos. (Senta-se) 

Silvano – (Levanta-se com outros rapazes) Bem, rapazes, vamos todos que já é 

tarde. (Vão a sair) 

Bonifácio – Mas o que é isto? Hoje retiram-se e não cantam nem dançam como 

do costume? 

Arlipe – Vá feito, eu cantarei e vocês farão o coro. 

Todos – Muito bem, bravo Arlipe. 

Arlipte – (cantando) 

Esta pandega está boa 

Mas eu quero ver de perto 

Vamos ver lá a fogueira (bis) 

Na casa do Felisberto. 

 

Coro (repetindo) 

Esta pandega está boa 

Etc. etc. 

 

Arlipe 

O povo lá nos espera 

Com grande satisfação 

Vamos ver a fogueira (bis) 

Do dia de São João. 

 

Coro (repetindo) 

O povo lá nos espera 

Etc. etc. 

Arlipe – tio Bonifácio quanto se deve? 

Bonifácio – Depois a tempo para isso. 

Silvano – Vãos rapaziada já é tarde. (Os rapazes vão saindo, Arlipe vai a sair por 

último, mas Uriel embarga-lhe a saída) 

Violeta – Não quero que sigas. 
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Silvano – Vamos Arlipe. 

Arlipe – Vão indo que já os sigo. (Os rapazes saem, ele fica pensativo) Perdi a 

vontade de ir aquela festa!... é singular!... Coisa que nunca si deu comigo!... O que será 

isto?!... (Senta-se, acende um charuto, aparece o Anjo. Napoleão levanta-se acende 

também um charuto) 

Napoleão – (Dirigindo-se ironicamente a Arlipe) E lá também fumam charutos? 

Arlipe – (Sentado) Não é sempre senhor coronel. Isto é de ano em ano. 

Napoleão – (Em tom imperioso) Ponha-se de pé e tire o chapéu para falar 

comigo. 

Arlipe – (Com raiva, levanta-se) Senhor Coronel!... 

Anjo – (A Arlipe) Prudência Arlipe, acalma e domina o teu gênio. 

Violeta – (Enfrentado o Anjo) ainda?! O que fizeste? O que vieste fazer aqui? 

Anjo – Ainda! Sempre estarei no lado de Arlipe, é esta a minha missão. (A 

Arlipe) Arlipe, escuta, sofras o que sofreres não digas nada, é o que te ordeno. 

Napoleão – (Voltando-se ainda para Arlipe) Atrevido, o que pensas ser? Andas 

aqui também com ares de fidalgo! Não vês que aqui não és nada, não tens sangue azul, 

do contrário eu te provocaria para um duelo, e assim me pagarias o atrevimento que 

tiveste há dia naquela sociedade, por teres apertado a mão de minha filha! Insolente! 

Não vês a distância que te separa da minha família? 

Arlipe – (Com impacto, mas contendo-se) Senhor Coronel! Pense bem no que 

me acaba de dizer; as suas palavras ferem-me demais!... 

Napoleão –Nem uma palavra mais! Vamos, minha filha! (Sai com a família, 

porém a criada recebe ocultamente uma carta das mãos de Laura e a entrega a Arlipe, e 

sai) 

Arlipe – (Seguindo com olhar rancoroso) Orgulho párvo! Já um homem de cor 

comete um horrendo crime em apertar a mão da filha de um fidalgo. Malditos 

preconceitos da sociedade, no entretanto a terra faz da matéria uma salada. (Senta-se 

acabrunhado) 

Bonifácio – (Que tem estado a escrever e arranjar a taverna) Bom, está tudo em 

ordem. Agora vamos até a fogueira do Chico Felisberto. (Sai) 

 

Cena 5ª 

 

Bertoldo – (Entrando com Ana) Olá, o senhor Arlipe por aqui a estas horas?  

Arlipe – É verdade, senhor Bertoldo.  

Ana – O sinhô faz muito má está aqui a esta hora. Já vai indo quase pru vorta de 

dez hora, pra meia noite. Nós veio da fogueira de São João da casa di seu Chico 

Felisberto, mas como nós lembremos que este lugá é perigoso pr‟a passa essa hora, nós 

pruvia disso, deixamo lá o pagode qui tava bom qui tava danado. Eu não cumi quase 

nada, só cumi obra di uma galinha; o Bertoldo, também cumeu obra de um galo, não foi 

Bertoldo? 
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Bertoldo – Foi, Sinhá Ana. Saiba seu Arlipe, qui neste lugá tém aparecido 

sombração acompanhada com o capeta?! 

Ana – Cruz, credo, ave Maria. Nossa senhora do Agrião. 

Bertoldo – Só fartaro vancê lá na fogueira, seu Arlipe, para cantá aquelas modas 

bonitas. Vancê canta ainda canta muito? Seu Arlipe canta umas coisas bonitas, que a 

gente não entende, mas a gente ta vendo que é bonito. Que vê uma que eu cá gosto? 

Arlipe – Qual é senhor Bertoldo? 

Bertoldo – É uma daquela mais nova que vancê aprendeu esses dias. (Querendo 

recordar) É sinhô, estou c‟um ela aqui no estambo!... Como é sinhá Ana?! 

Ana – É esta. (Canta desajeitada) “Bem sei que vancê me despreza”... 

Bertoldo – (Contente) É esta! É muito bonita esta moda!...  Tem feito a gente 

chora aqui neste lugá!... Ta bom, seu Arlipe, a gente vai-se embora. Nossa casa está as 

ordes de vancê. Até amainhã... (Saem ambos) 

Arlipe – (Só, consigo) São duas boas almas. (Bertoldo e Ana voltam)  

Os dois – (Gritando assuntados) Acuda seu Arlipe, aí vem a assombração, 

lascando fogo na frente. (Agarram-se nas pernas de Arlipe, medrosos) 

 

Cena 6ª 

 

Ezequiel – (Entra, capa e lanterna) Que é isto? Vocês estão doidos? 

Bertolo – Ué! Gente, é seu Ezequiel? Bom sinhá Ana. Ë seu Ezequiel. Vamos 

embora, é o seu Ezequiel... (Saem novamente) 

Ezequiel – Como vais amigo Arlipe? 

Arlipe – Não vou bem, Ezequiel. Não há muito tempo, acabei de sofrer aqui os 

maiores insultos do coronel Napoleão. 

Ezequiel – Ah! Quanto mais quando ele souber que a filha D. Laura te consagra 

leal afeição, desde aquele dia em que comigo comparecesses naquela sociedade e 

tomaste parte no concerto que lá realizou! Olha houve até quem notasse isso lá. O 

Zezinho que morre de amores por ela, observou também: e ficando cego pelo ciúme, 

quando valsavas com ela, portou-se de um modo tão inconveniente, que não houve 

quem não notasse também. Mas como sabes, Dona Laura gosta da música!... Você nesta 

terra está sozinho; é verdade que és um homem de cor, mas o que importa. Acima de 

tudo estão as qualidades precisas: boa educação procedimento exemplar e talento 

intelectual. E o Zezinho o que é? É branco, é verdade, mas a vergonha da família, pois 

anda metido em negócios de um roubo de cavalos de Chico Flávio. Mas o que queres? 

O dinheiro abafou tudo isso!... 

Arlipe – Aí é que está meu amigo!... 

Ezequiel – Aí é que está não. Naqueles tempos eles tinham dinheiro, mas hoje 

não sei o que te diga. Escute também o Coronel Napoleão anda com a vida atrapalhada, 

está devendo a praça que tu não imaginas. 

Arlipe – Ah! O Napoleão é um pandego! Ezequiel veja bem se conhecesses essa 

letra? (Mostra-lhe a carta de Laura) 
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Ezequiel – (Examinando) Ah! É da senhora dona Laura! 

Arlipe – Também não sei o que digas (Canta) 

Laura meu amor 

Mimosa flor de meu sofrer 

O teu santo odor 

Aumenta a minha dor 

Não te faz horror 

A negridão da minha cor 

O, meu coração 

É um lírio em botão. 

 

(Estribilho) 

Meu velho amigo 

Ai se eu consigo 

Findar um dia 

O meu pesar 

Oh! Feliz! Serei ditoso 

Se com Laura me casar. 

 

Bem sei que feio, eu sou 

Mas muito amor lhe dei. 

E ela me jurou 

E eu que já lhe jurei 

Aqui na terra 

Ou lá no céu. 

Este amor encerra 

Oh! Puro! Amor do céu. (Estribilho) 

Meu velho amigo. Etc. etc. 

Ezequiel – Estou ciente de tudo. É verdade é Arlipe! Já é tarde, tua mãe, já 

fechou as portas da casa, estais portanto na rua, já agora vamos até a fogueira do Chico 

Felisberto. 

Arlipe – Amigo Ezequiel, vou, mas não já, tenho de dar algumas voltas, e depois 

irei: até logo. (Sai) 

Ezequiel – (Contemplando-o) Tem um futuro invejável! Ignora que vai ser 

possuidor de uma brilhante fortuna, legada por aquele bom Frade já falecido, e que era 

seu pai. (Vai a sair, é detido por Laura) 
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Cena 7ª 

 

Laura – (entrando apressada) Senhor Ezequiel! Senhor Ezequiel, uma palavra... 

desculpe-me interrompê-lo a sua viagem. 

Ezequiel – (Surpreso) Quem é? (Vendo-a) É senhora dona Laura por aqui a estas 

horas? Vai talvez a fogueira, desculpe a minha indiscrição. 

Laura –Não vou a parte alguma, tinha certeza de encontrá-lo aqui, e mais 

alguém... Por isso aproveitei as ocupações de meu pai com os preparativos do baile que 

hoje se realiza em nossa casa, pude vir até aqui, cometendo pela primeira vez um erro 

em caminhar sozinha por estes lugares. 

Ezequiel – Afinal, quais são as suas intenções? 

Laura – Senhor Ezequiel, como sei que o senhor é amigo íntimo de Arlipe... 

Ezequiel – ainda há pouco saiu daqui. 

Laura – o que me diz o senhor Ezequiel? Diga-me, falou-lhe, contou-lhe algum 

caso extraordinário de vingança? 

Ezequiel – Contou-me dona Laura, a respeito de um insulto que seu pai lhe 

atirou na presença de todos. 

Laura – É exato. Por isso peço-lhe que o senhor, como é amigo dele, faça com 

que Arlipe não tire uma desforra d‟esse insulto. 

Ezequiel – (hesitante) Mas... 

Laura – (Prosseguindo) Senhor Ezequiel, mais uma vez quero confessar-lhe uma 

das minhas fraquezas. Saibam que eu amo este homem, e impelida pela veemência deste 

amor agora suplicar-lhe o seu valioso auxílio. 

Ezequiel – Dona Laura, eu não ignorava esse amor, mas lhe digo que existe 

entre ambos uma barreira bem difícil de ser desmoronada. 

Laura – Ah! Senhor Ezequiel, mas diante de uma tão forte paixão, não há 

barreiras que resistam. 

Ezequiel – Diz muito bem, confie em mim e vá descansada para casa. Arlipe é 

de cor na verdade, minha senhora, mas tenho receio que ele se basta em duelo com seu 

pai, pois existe também uma grande barreira entre seu pai e ele, que é a afeição sincera 

que Arlipe dedica a senhora. 

Laura – (contente) Ah! Senhor Ezequiel como me fazem bem as suas palavras. 

Obrigada, obrigada. (Aperta a mão de Ezequiel, corre a cortina para mutação) 

Fim do primeiro ato. 
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SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Sala rica, em casa de Napoleão, ao fundo jardim. Ao abrir a cortina, 

estão em cena, Napoleão, Laura, Zezinho e Violeta, convidados etc. 

 

Cena 1ª 

 

Quintino – (Entrando, a Napoleão) Estão batendo? 

Napoleão – Vai ver quem é. 

Quintino – (Indo ao F. e voltando) é o senhor Visconde da Beira Alta e a senhora 

Viscondessa. 

Napoleão – Manda-os entrar. 

Quintino – (Dando entrada) Façam o favor... (Entram os Viscondes, ouve-se 

bater novamente) Senhor Coronel, estão batendo? 

Napoleão – Vai ver quem é! 

Quintino – (Repetindo a cena anterior) É o senhor Barão das Queijadas e a 

senhora Baronesa idem... 

Napoleão – Manda-os entrar! (Dá entrada, batem de novo) 

Quintino – Senhor Coronel estão batendo? 

Napoleão – Vai ver quem é. 

Quintino – (repetindo a cena) É o senhor Conde do Passinho e a senhora 

Condessa idem. 

Napoleão – Mande-os entrar! (Dá entrada, ouve-se bater novamente) 

Quintino – Senhor Coronel, estão batendo! 

Napoleão – Vai ver que é. 

Quintino – (Repetindo a cena) É o senhor Comendador Sapo Boi e a sra. 

Comendadora Sapo Boi. 

Napoleão – Mande-os entrar! (Dá entrada, ouve-se bater novamente) 

Quintino – Senhor Coronel, estão batendo! 

Napoleão – Vai ver que é. 

Quintino – (Repetindo a cena) É o senhor Marquês das Luminárias e a senhora 

Marquesa das Luminárias. 

Napoleão – Manda-os entrar... (Entram os Marqueses, todos se acomodam da 

melhor maneira, uns sentados outros de pé, cena cheia, aos convidados) Meus senhores, 

acho a festa deste mês, com maiores atrativos do que as anteriores. (A Quintino) 

Quintino já está organizado o programa da festa desta noite? 

Quintino – Já, senhor Coronel, a ordem é a seguinte: Primo loco, com permissão 

de vossa senhoria, cantarei a estonteante e monumental ária das “Covas de Salomão. 

Em segundo loco, cantarei, digo: cantará a excelentíssima dona Laura, a amorosa 

romanza: “Simão de dentes”; é tão bonita, senhor coronel que parece-me um céu 
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bordado de amarelo. Em terceiro loco, finalmente haverá um bailado pelas 

excelentíssimas senhoras bailarinas espanholas da Espanha. Se finí! 

Napoleão – Quintino, a orquestra já chegou? 

Quintino- Já, senhor coronel, está no salão de música. (Ouve-se fora parte d´uma 

quadrilha) 

Napoleão – (Aos convidados) Excelentíssimas senhoras e meus senhores, a 

música nos convida. Vamos. (Saem todos menos Quintino) 

 

Cena 2ª 

 

Quintino – (Só) Ai amor! Eu não sei o que sinto cá por dentro! Parece incrível 

que a dona Laura, de um certo tempo par cá, tenha me deitado um certos olhares tão 

comovidos, que a falar a verdade, sim eu não sou de ferro, lá por ser um criado, não 

quer dizer nada; as vezes tenho procurado as minhas pernas, e não as tenho encontrado. 

Eu desconfio muito que vou ter ou um futuro bonito ou muito feito. Dona Laura parece-

me que quer declarar-me qualquer coisa, eu já percebi, está acanhada. (Passeia de um 

lado para o outro, mirando o seu porte) Ela tem razão em achar-me bonito... Sim eu com 

este porte... depois a minha voz de contralto... finalmente sou um rapaz elegante, sou 

bem falado, sou um rapaz espirituante, piso na pontinha do pé, e  do carcanhante, falo 

um pouco de francesante e seu bastante música. Ah! Se o patrão morresse estava tudo 

arranjado. Mas vamos e venhamos, ele é um homem muito desgraçado. Ainda outro dia, 

naquela sociedade, por causa do senhor Arlipe ter na ocasião da despedida apertando a 

mão de dona Laura; ele fez uma grande desfeita ao rapaz. Quando me lembro, aquilo foi 

uma boa vergonha... Eu nunca vi tamanha vergonha do senhor coronel, não ter vergonha 

de fazer tamanha vergonha em um rapaz de tanta vergonha. Aquilo foi uma pouca 

vergonha. É preciso notar que o senhor Arlipe é um rapaz valente. Não sei como ele não 

desafiou o coronel para bater-se em duelo? Comigo não se dava disso. Ora voltemos a 

vaca fria, como ia dizendo, a dona Laura tem qualquer coisa para me dizer. Ela possui 

ainda alguma fortuna e eu bem poderei me arranjar. 

 

Cena 3ª 

 

Violeta – (Entrando) Então senhor Quintino, o que faz ainda aqui? Não tem de 

cantar aquela difícil ária? Hum... Já sei o que anda fazendo neste jardim. O senhor 

Quintino está apaixonado. 

Quintino – Perdão dona Violeta, é falso. A Tereza é quem anda a lhe contar estas 

coisas?  

Violeta – (Pegando-lhe pelo braço) Não foi a Tereza palerma, que me contou 

coisa alguma. Eu sei tudo Laura, a tua patroa também corresponde com a tua paixão.  

Quintino – (Atrapalhado) Pelo amor de Deus, dona Violeta não me fale nisso, 

senão o senhor coronel é capaz de um touro em cima de mim.  

Violeta – Não te importas; Sei que estais apaixonado por ela, eu ouvi tudo 

quanto dissestes a respeito dela. Portanto não tenha receio, coragem rapaz, atira-te. Eu 

não sei... mas não direi nada a ninguém. (Sai) 
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Quintino – (Só) e esta? Embirrei sempre com esta dona Violeta; pois mete 

sempre o nariz nos negócios dos outros. Nem sei como o coronel foi arranjar 

semelhante bisca. (Vendo Laura que vem entrando com Zezinho) Ah! Ai vem ela, vou 

me retirando. (Sai cantando) 

 

Cena 4ª 

 

Zezinho – (Entrando, a Laura que já está sentada) Dona Laura isto é demais, a 

senhora agora vai dançar comigo a segunda quadrilha. 

Laura – (Aborrecida) Oh, Senhor, agora estou fatigada, não posso. 

Zezinho – (Bruscamente) Perdão, não parece estar fatigada, pois já a primeira 

quadrilha a senhora faltou-me e desta vez deve dançar comigo. A senhora bem sabe que 

tenho direto pois o seu pai já se comprometeu comigo a respeito da senhora. Ah! Dona 

Laura tenho notado que desde aquele dia que seu pai desfeiteou o moleque Arlipe, que a 

senhora tem feio singular mudança! Não acha que ele foi um covarde? Nem ao menos 

reagiu! O que seu pai fez com ele foi muito bem feito; eu até fazia-lhe muito mais. 

Laura – E o que o senhor faria? 

Zezinho –A senhora ainda m´o pergunta? Pois ele não se atreveu a ter entre as 

suas mãos, a mão de dona Laura, assim apertando-a quando se despediu? Comigo fazia-

lhe presente de uma bofetada.  A senhora bem sabe que ele não tem sangue azul. 

Portanto o meu sogro fez muito bem.  

Laura – O senhor já se casou? Que, é o seu sogro? 

Zezinho – O senhor seu pai que já se comprometeu comigo a respeito da sua 

mão e desde que estou para me casar com a senhora, considero-me como genro de seu 

pai. 

Laura – Fique o senhor ciente, que meu pai nada consultou comigo, é mesmo 

não tenção de casar-me por hora! (Vai sentar-se a ler.) 

Zezinho – Eu esperarei. 

 

Cena 5ª 

 

Ezequiel – (Entrando e cumprimentando a ambos) Excelentíssima senhora dona 

Laura. Oh! Senhor Zezinho por aqui? Folgo em encontrá-lo. (Contemplando-o) Ora veja 

um cravo e uma rosa... 

Zezinho – A propósito, o que acha você sobre aquele caso? 

Ezequiel – De que?  

Zezinho – Sobre aquela desfeita que o coronel Napoleão fez ao moleque Arlipe, 

por causa do seu atrevimento da última reunião daquela sociedade? 

Ezequiel – (Irônico) Ah! Achei bonito, e muito mais bonito achei principalmente o 

procedimento de Arlipe. Portou-se como um homem de bem por não querer reagir 

contra o coronel. 
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Zezinho – É porque ele viu que nunca podia bater-se com um coronel, pois se ele 

não pode bater-se comigo, quanto mais com um coronel (rindo-se) O coronel devia dar-

lhe uma bofetada. 

Ezequiel – (Severo) Perdão Zezinho, nem você nem toda família do coronel pode 

bater-se com Arlipe nas armas e muito menos afrontá-lo com uma bofetada. Quem 

talvez compara educação de Arlipe com o procedimento de vocês? (Zezinho, vem 

subindo, como a olhar Laura... À parte) Vejamos se as minhas palavras produzem o 

efeito em dona Laura... (Alto a Zezinho) Pois meu caro amigo Zezinho, Arlipe em breve 

estará com o seu futuro feito. (Nessa ocasião Laura presta atenção nas palavras de 

Ezequiel) Vai se casar com a moça mais bonita que eu tenho visto;  muito educada e 

possui uma pequena herança. Arlipe também tem uma herança que vais receber, que se 

calcula em mais mil contos, em apólices e ouro, que seu pai lhe legou quando morreu. 

Zezinho – Quem era o pai de Arlipe?! 

Ezequiel –Pois não sabes que ele era filho daquele generoso e conhecido Frade 

Frei Miguel que tinha uma mulata em sua companhia? Quando o Frade estava próximo 

a morrer, reconheceu Arlipe como seu filho, e como não tinha outro herdeiro, legou-lhe 

toda a fortuna, que permanecerá depositada, até que Arlipe atinja a maior idade. 

Completou há dias passados 21 anos.Portanto aí está a vida de Arlipe. 

Zezinho – E esta moça com que vai se casar quem é? (Laura cai desmaiada ao 

ouvir, Zezinho corre par socorrê-la) 

Ezequiel – (À parte) Já contava que as minhas palavras produzissem o efeito 

esperado. (Sai) 

Zezinho – (Chamando Laura) Dona Laura. Dona Laura! (Dona Laura volta a si) 

Dona Laura está melhor? 

Laura – Estou. Peço-lhe que me deixe a sós por um momento. 

Zezinho – Vou avisar o senhor Coronel. (A Quintino que apareça) Quintino, dona 

Laura acha-se incomodada, não a deixas por hora! 

Quintino –Não tenha cuidado. (À parte) Ah! Sozinha mesmo é que eu queria 

apanhá-la. A vida do homem é como o jogo. Agora é a hora da minha felicidade ou da 

minha morte. (Endireita a garganta)  

Laura – (Deparando com Quintino) Ah! És tu Quintino, meu amigo que nunca me 

abandonas-te.  

Quintino – Nunca patroa. (À parte) Atira-te, Quintino, agora... (Alto) Eu vi que a 

patroa estava aqui sozinha vim ver se queria alguma coisa? 

Laura – (a Quintino) Ah, o que quero você não se pode dar... 

Quintino – Quem sabe?... 

Laura – Diz-me não encontrasses o Zezinho ai?  

Quintino – Encontrei, sim senhora, aquilo é um moço bem educado, eu quero 

muito bem a ele. 

Laura – Pois fica sabendo que aquilo é um imbecil, não gosto nada dele. 

Quintino – (Mudando de pensar) Isto patroa. Aquilo é uma besta quadrada. Eu 

tenho ódio aquele homem; não é por falar mal patroa, aquele homem é para comparar-se 

comigo. 

Laura – Eu creio que sim. 

Quintino – Imagine que ele quer ter a voz igual a minha. Quando eu quero conto 

“Bem sei que tu me desprezas”... (canta muito forte e Laura tapa os ouvidos) É isso, eu 

canto muito forte. Ele pode saber mais do que eu. Agora de língua eu sei mais, e sou 

bem melhor do que ele. Ele só toca um clarinete de madeira amarela, muito mal tocado 

e eu toco aquele instrumento de foles que a patroa outro dia viu, aquele a sanfona... 

Laura – Basta, tratemos de outro negócio. 
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Quintino – Sim, patroa, tratemos de outro negócio. 

Laura – Vou confiar-te um segredo, Quintino, mas tenha medo; tu não imaginas 

como o meu coração está!... 

Quintino – (À parte) Atira-te, atira-te Quintino!... 

Laura – Não há coisa mais triste que dois corações que se adoram e não poderem 

se declarar!... Ah! Quintino é porque tu nunca tiveste uma paixão!... (Neste momento 

Quintino cai maquinalmente de joelhos aos pés de Laura.) Ah! Se tu soubesses o quanto 

eu adoro a Arlipe? 

Quintino – (Caindo de costas) Ah!  

Laura – (Espanta-se, vai a sair, encontra-se com Tereza) Tereza socorre aquele 

rapaz, não sei o que ele tem. (Sai) 

 

Cena 6ª 

Tereza – (Encarando Quintino) Ah! Ingrato!... Tanto que eu gosto dele; fez o que 

fez comigo, prometeu-me casamento e dar-me por cima um dote de 50 mil reis e... Mas 

o que terá ele, que está deitado agora... Vou falar-lhe mais uma vez, a respeito do 

casamento. (Chega-se a ele, pagando-lhe as mãos.) Quintino o que faz aqui, o que tem... 

sente alguma coisa?... 

Quintino – (Meio acabrunhado) Nunca pensei que tu fosse uma ingrata. 

Tereza – Você é que foi o culpado. 

Quintino – Ah! Nunca! A senhora foi para mim um tesouro que chegou-me  a 

cortar o coração. 

Tereza – Não é que tens furado o meu. 

Quintino - A senhora foi a pessoa que eu mais adorava, e foi falsa a mim por causa 

daquela besta quadrada. 

Tereza – Você mesmo foi o culpado, não me quis por isso é que seu Chico fez o 

que fez comigo. 

Quintino – (Sentando-se) Ah! Patroa, nunca pensei que a senhora fizesse esta 

ingratidão... 

Tereza – Ué!... Eu sou patroa?... 

Quintino – (Caindo em si, indignado) Ponha-se daqui para fora sua sopeira, seu 

pirão d´água fria. Coloque-se na sua mesquinha posição de ... 

Tereza – Ah! Ingrato, mas quando você fez o que fez comigo!... 

Quintino – Sai daqui... Quando não velha sem vergonha... (agarra uma cadeira 

com menção de joga-la em Tereza, esta sai correndo) E que tal? Vejam o que são as 

mulheres!... Eu que estava pensando que tudo aquilo era comigo, e afinal de contas 

estava segurando a cabra para os outros mamar. Ah! Quintino, Quintino, você é uma 

besta. Qual aquele moleque Arlipe; quem sabe se eu ainda não me arranjaria? Vou me 

bater em duelo com ele; nas armas sei que ele é bom, mas da maneira pelo qual me 

quero bater, ele não pode ganhar; quando mal se precatar eu meto-lhe a espada pelas 

costas; espada não, dou-lhe um tiro de canhão também pelas costas, nada pela frente, 

Quintino que ele é bicho. (Vai a sair e volta) mas será possível que ela gosta dele? Vou 

preparar-me. (Sai) 

 

 

Cena 7ª 

 

Laura – (Entrando com Violeta) Mas, Violeta, como tu sabes disso, uma coisa 

impossível, que ainda não confiei a ninguém? 
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Violeta – Não precisava você falar-me, porque tenho o dom de adivinhar tudo 

quanto se passa no teu coração. 

Anjo – (Aparecendo) Uriel o que fazes aqui?... Retira-te, não queiras perder esta 

criatura!... 

Violeta – Ah! Queres subjugar-me mais uma vez? 

Anjo – Não te quero subjugar, pois para mim não tens utilidade, apenas venho 

destruir as tuas maldades. 

Violeta – atreves-te Celestino? (Querendo avançar) 

Anjo – (Levantando a varinha) Nem mais um passo, maldita. (Violeta fica 

estática) Ainda cheguei a tempo de castigar o vício. Anda, move-te. (Vai a porta e traz 

Arlipe pela mão) Vais observar um lindo quadro... (Solta Arlipe, para o lado onde está 

Laura) 

Laura – (Alegre) Arlipe! (Pegando-lhe as mãos) Recebestes as minhas cartas? 

Arlipe – Sim, senhora!... 

Laura – Porque não me respondeste? 

Arlipe – Mas, minha senhora!... 

Laura – Não me chames de senhora!... Chama-me de Laura!... Dize-me que eu sou 

tua, e que tu és meu!... 

Anjo – Ouves, maldita!? Retira-te e deixa-os em paz. 

Violeta – Vou procurar outro recurso. (Sai, o anjo segue-a) 

Arlipe – Mas, a senhora bem vê... 

Laura – Oh! Não repitas esta palavra... 

Arlipe – Minha senhora, o que eu hei de ser senão seu escravo? 

Laura – Nunca! Eu é que serei tua escrava!... Arlipe porque não gostas de mim... 

Escuta, fujamos para bem longe d´aqui; vamos viver juntinhos onde ninguém nos 

incomode. 

Arlipe – Mas minha senhora, o seu pai? E a sociedade? 

Laura – Arlipe que importa a mim a sociedade é igual a uma fruta; a casca está 

bonita, mas o interior está deteriorado! 

Arlipte – Então escuta. (Canta) 

Eu te farei a vontade 

Não direi mais que és senhora! 

Juntemos as nossas almas 

Fujamos os dois agora. 

 

Laura (Cantando) 

Arlipe a minha amizade 

Já não consegue favores 

Contigo irei ao inferno (bis) 

Se para o inferno tu fores. 

 

Arlipe – (Cantando) 

De teu papá tenho medo 

A vida quer me arrancar 

Sabendo do nosso amor (bis) 

Talvez me queira matar. 

 

Laura – (Cantando) 

Pois se ele tirar-te a vida 

Contigo é doce morrer! 
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Que importa sem ti a vida? (bis) 

Sem ti não posso viver... 

 

Juntos (Em duo) 

Pois sim, pois sim, pois sim! 

És tu, és tu, és tu. 

Pois sim, pois sim, pois sim! (Bis)  

És tu, és tu, és tu.  

(Ficam conversando amistosamente. Entram Quintino de espada, Zezinho, Violeta 

e o Anjo) 

 

Cena 8ª 

 

Violeta – Ah! Agora desta vez sou vencedora. 

Anjo – Ainda pela última vez enganaste. 

Violeta – Maldição. (Saem Anjo e Violeta) 

Quintino – Oh! Seu Zezinho, lá está o gavião querendo levar a pombinha no bico. 

Passe na frente, seu Zezinho! O senhor é o ofendido. (Empurra Zezinho) 

Zezinho – (Fazendo o mesmo. Atira Quintino) 

Quintino – (Empurrando-o) essa é boa! Atira você que está com este canhão; eu 

estou é com vontade de puxar pela espada, com espada é que eu sou homem como 

diabo. (Zezinho, puxa o gatilho da garrucha, mas nada de dar tiro) Não atira, não atira 

seu Zezinho, porque se você errar, ele é capaz de fazer de nós dois um tapete velho. 

Arlipe – (Despedindo-se) Fica descansada Laura, estou ciente de tudo. Nada 

acontecerá a seu pai. Adeus. (Sai atrás do anjo, que esperava) 

Laura – Adeus. 

Zezinho – (Com coragem) Que pouca vergonha! 

Laura – (Vendo-os, surpresa) Heim? O que é isso? Vão para alguma guerra? 

Quintino – Não senhora, vamos para uma caçada, quero dizer, viemos de uma 

caçada de patos. 

Zezinho – Dona Laura, que procedimento é esse para uma fidalga? A senhora não 

calcula que desce da sua posição em prestar atenção a um badameco, a um tipo daquela 

ordem? 

Laura – (Meio altiva) Eu tenho alguma satisfação a dar-lhe do meu mau 

procedimento? Por que se intervem com a minha vida? 

Zezinho – Pois a senhora não sabe que está comprometida comigo? 

Laura – (Sem dar-lhe atenção, sai cantando) 

Pois sim, pois sim, pois sim... 

Quintino – (Rindo-se, canta e dança o mesmo estribilho) Pois sim. Pois sim. Pois 

sim. 

 

Cena 9ª 

 

Coronel – (Entrando) Que é isto? Estão alegres? 

Zezinho – (Indignado) Não sou eu Coronel é o Quintino. 

Napoleão – Ah! Meus amigos sabem, estou com a vida arruinada!... 

Zezinho – (Espantado) o que me diz Coronel? 

Napoleão – É o que lhe digo. Anteontem recebi um aviso que hoje teria de ir em 

praça todos os meus bens e só me resta um recurso... 

Zezinho – Qual é Coronel? 
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Napoleão – É que conto contigo Zezinho; só você é quem me pode valer. 

Zezinho – Ah! Coronel, o que eu tinha está hipotecado. Diga-me uma coisa, 

Coronel. Dona Laura já sabe disto? 

Napoleão – Não sabe, nem eu quero que ela saiba, porque então morreria de 

desgosto. Mas quem será este que vai arrematar os meus bens?  Qual, ainda não creio. 

Há de me aparecer algum recurso. 

Quintino – Sossegue, seu Coronel; os seus bens só o Rotschild é que poderá 

arrematá-los. Depois o senhor não se aperta, que inda tenho no fundo do meu baú uns 

quinhentos mil reis das minhas economias e anão tenha acanhamento comigo. 

Napoleão – (Rindo-se) Qual! Não se pode estar triste com este rapaz. 

 

Cena 10ª 

Meirinho – (Entrando) O senhor Coronel Napoleão?  (é gago) 

Napoleão – Presente! 

Meirinho – (Gaguejando) com...co... sua permissão. (Lê o mandato) 

Quintino – Oh! Seu cabuloso, quer saber de uma coisa? Vá pregar em outra 

freguesia. (Empurra-o) 

Meirinho – mas eu estou cumprindo a lei. 

Zezinho – já por aqui... (Dá-lhe diversos trambolhões). A lei é esta.  

Meirinho – (Voltando) Vão pagar-me bem caro tratantes. (Foge) 

Napoleão – (Que tem estado sentado, rindo-se, levantando-se) Rapazes, vamos 

tomar uma taça de champanhe. Sabem de uma coisa, isto é um negócio forjado pelo 

Chico Felisberto. Mas nós ainda temos a que recorrer. (Vão a sair, mas chegam a porta, 

voltam) 

Quintino – O seu Zezinho, você o que acha desse negócio? (Depois que Napoleão 

desapareceu) isso será sério, ou é brincadeira do Coronel? Se o negócio é sério, você 

que é um rapaz rico, bem podia ajudar. 

Zezinho – Qual! Você não ouviu quando falei ao coronel que tudo que era meu 

estava hipotecado? Não há tal; o pouco que eu possuía perdi tudo com a questão que 

tive com o capitão Flávio. 

Quintino – Sei. Foi uma questão que durou muito tempo. Até hoje, ainda dizem 

que foi o senhor que roubou aqueles cavalos. 

Zezinho – É falso. Mas como ia dizendo, é por isso que eu quero ver se me caso 

com a Dona Laura... Ao Coronel ainda lhe restam alguns bens de fortuna, e eu assim 

desta forma, posso arranjar-me! 

Quintino – Então como é que você anda bem vestido, com porte de rico? 

Zezinho – Imbecil, não sabes viver. Olha esta roupa, é comprada em segunda mão; 

as vezes alugo e troco. 

Quintino – Ah! Então você não tem nada!... E eu lhe tratando tão bem, pensando 

que era algum fidalgo, e você não é nada!... Agora para mim está abaixo de zero. Você é 

uma besta. Eu ao menos tenho uns com mil reis e breve vou comprar um quiosque. Eu 

sou capaz de apostar que você já vendeu ou empenhou aquele clarinete. Qual você é 

muito a toa; veja só se a menina Laura, ia deixar de casar comigo, para casar-se com 

você. Um homem que já foi acusado de ter roubado de ter roubado cavalos... 

Zezinho – Perdão, não os roubei... 

Quintino – Sim, não os roubou, mas guardou-os em sua casa, contra a vontade do 

dono. (Pausa, acende um charuto) 

Zezinho – O Quintino, tens aí um irmão deste!? (Indica o charuto) 
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Quintino – Este não tem irmão; quando ele nasceu a mãe morreu; só deixou este. 

Você se quer fumar charutos, vá de manhã muito cedo as portas dos teatros, que 

encontra muito boas pontas. 

Zezinho – Você o que é, é um besta. 

Quintino – Besta é você. E de mais a mais uma besta quadrada. 

Zezinho – (Rindo-se) Bem somos duas bestas... 

Quintino – Eu vou lhe dizer. (Canta) 

Mas quem nos ver assim 

De prevenção armados. 

Aí fica logo pensando (bis) 

Que somos dois soldados. 

 

Juntos – (em duo)  

Ah! Ah! Ah! Ah! 

Ah! Ah! Ah! Ah! 

 

Quintino  

Nós viemos aqui 

E vamos tomar na cuia 

Parecemos dois Judas (bis) 

De sábado de Aleluia 

 

Juntos 

Ah! Ah! Etc. Etc. ] 

] 

Quintino  

Vamos guardar as armas 

Nós somos dois patetas 

Vamos sair d´aqui (bis) 

Antes que... algumas sapecas 

 

Juntos 

Ah!Ah! Etc. Etc.  (Saem ambos) 

 

Cena 11ª 

Ezequiel – (Entra com Arlipe meirinho, dois soldados após baterem palmas; 

entram Napoleão, Laura, Zezinho e Quintino. O Meirinho lê o mandato) Então senhor 

Napoleão, o que me diz a respeito deste negócio?... 

Napoleão – (Desesperado) Digo, que isto não é sério!... É uma falsidade. 

Ezequiel – Falsidade, não. Você como sempre teve boa mesa, bonitos palácios, 

criados, coragem para desfeitear pessoas honestas e honradas, capangas par tirar a vida 

de qualquer um que lhe caísse no desagrado. E de tudo isso não queria a justiça de Deus 

tomasse  conta?... Agora é capaz de ter ainda orgulho, Coronel? 

Napoleão –(Com raiva) Sempre, nunca me curvarei a ninguém. Eu quero saber a 

quem pertencem os meus bens? Isto não passa de uma tramóia forjada, porque neste 

lugar não havia ninguém que tivesse fortuna suficiente para arrematar os meus bens... 

Ezequiel – Houve Coronel. 

Napoleão – Quem foi? 

Arlipe – (Adiantando-se) Eu! 

Napoleão – Ah! (Cai nos braços de Laura) 
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Quintino – (A Zezinho) Ah! (Saem correndo) 

Napoleão – Ah! Filha, estamos desgraçados!... 

Laura – Ainda não, meu pai, o senhor Arlipe não é um vingativo. 

Napoleão – (Quer ajoelhar-se, Arlipe não consente) Senhor Arlipe, peço-lhe em 

nome de sua mãe, que consinta, que eu e minha filha, permaneçamos aqui ao menos por 

24 horas. 

Arlipe – Nada disso me pertence. 

Napoleão – A quem devo pedir, senhor? 

Arlipe – (Tira uns papeis do bolso e os entrega a Laura) A senhora sua filha, 

Coronel... 

Napoleão - (Querendo ajoelhar-se, e Arlipe não consente) O senhor, como hei de 

pagar tudo isto? 

Laura – (Passando ao pai) Com a minha mão, meu pai. 

Napoleão – Muito bem empregada, minha filha. Tenho um genro de ouro. (Abraça 

Laura e Arlipe. Alegre) Agora vamos efetuar o casamento. (Saem e aparece no fundo, o 

padre abençoando os dois e Coronel de pé, com demonstração de alegria. 

 

Fim da farsa 
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O PUNHAL DE OURO 

 

Farsa dramática em 04 atos e uma apoteose, original de Benjamim de Oliveira. 

Representada pela primeira vez na noite de 28 de junho de 1907, no Circo Spinelli. 

 

 

Personagens 

 

Grão Duque: Fernando de Mantiot     20 anos 

Gabriel, irmão de criação, seu criado grave    25 anos 

Magno, preceptor do Grão Duque     30 anos 

Adriana, esposa de Gabriel      16 anos 

Lusbino, gênio infantil       

Aurora, anjo guia 

Lucia, mais tarde Andréa       15 anos 

Doria, mais tarde Olinda      03 anos 

Olinda         16 anos 

Marcus        35 anos 

Gabriel Filho        15 anos 

Rei Videto        45 anos 

Rainha Videta        35 anos 

1 Fidalgo        42 anos 

2 Fidalgo        40 anos 

Mordomo        40 anos 

Criado         20 anos 

 

 

 

 

Copia de Renato da Silva Peixoto 

Rio de Janeiro 
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PRIMEIRO ATO 

 

Cenário- rica sala, sofá, mesinha, cadeira,etc. Ao abrir a cortina está vazia. A um 

tempo entram conversando e fumando charutos Fernando e Magno. 

 

Cena 1 

Magno – (abrindo a cena) Tem razão, meu caro Duque, pois sendo eu a única 

pessoa que confidente da falecida Grão Duquesa, vossa mãe; já que não posso deixar de 

concordar com  a tua resolução do que dizes a respeito das mulheres. (Dá uma palminha 

no ventre do Grão Duque). És moço, tens apenas vinte anos, bonito, rico e já nomeado 

nosso governador, aliás o que não é para estranhar, pois és o político mais influente e o 

valido querido do Vice Rei. (Fernando, senta-se). 

Fernando – A propósito Magno: Gabriel desde que se casou ainda não veio por 

cá... Ora também o rapaz tem razão. Está ainda na Lua de mel; e foi apenas casar-se tão 

criança. Ah! Se ele fizesse como eu... é verdade Magno,não sabes o que falam por aí? 

Dizem que o pai de Lucia morreu, e que fui eu a causa dessa morte. Fortes imbecis. 

(levanta-se) 

Magno – Pois não sabes quem gratuitamente te tem difamado? Não és capaz de 

adivinhar quem seja?Lúcifer – (aparecendo) Começa agora a minha empresa. 

Fernando – E por ventura sabes tu quem é? 

Magno – É este a quem tu chamas de irmão. 

Fernando – Gabriel!... Não, não creio, ele, o meu irmão de leite, o meu amigo, sim, 

o nosso nascimento foi diverso, porém fomos criados juntos, nos amamentamos no  

mesmo peito, adormecemos no mesmo regaço; e por acumulo de coincidência nascemos 

no mesmo dia; e depois eu tenho Gabriel em minha casa como criado, mesmo porque 

ele não   precisa. No testamento de minha mãe, como tu sabes, figurava o nome de 

Gabriel, a que tinha direito a terceira parte; cuja quantia entreguei-lhe a seis dias por 

ocasião de seu casamento. 

Lúcifer – Insista Magno, pergunte-lhe se for Gabriel, qual a sorte que o espera? 

Magno – (refletindo) Sim Grão Duque e se eu provar de que Gabriel o difamou? 

Fernando – Mate-o.   

Lúcifer – Insista magno, mais, mais ainda... 

Magno – Pois ouça; vou enfim contar-lhe tudo. Gabriel disse que tu havias feito de 

Lucia a tua amante e que resultou a morte de Adaime o pai dela, e que Lucia também 

tem uma filha de dois anos e que o pai dessa criança se chama Grão Duque Fernando de 

Mantiot. E noto-lhe, meu Duque que de todas as conquistas que tens feito, creio que 

dessa não sairás bem; por causa da morte de Adaime e consta que já a cartas anônimas 

em poder do Vice Rei e meu caro Duque não deves esquecer os teus antepassados.  

Lúcifer – Vamos Fernando, viga-te! 

Fernando – (cínico) Ai de ti Gabriel, que ainda ontem recebeste de mim um cordial 

e fraternal abraço, e amanhã quem sabe!... Se este punhal de não te atravessará o 

coração. (mostrando o punhal) 
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Cena 2 

Aurora – (aparecendo) Fernando consulta a tua consciência. (o Duque, deixa-se 

cair sobre o sofá: para Lúcifer) e tu Lúcifer, ponte daqui para fora! Sou eu quem te 

ordeno. Vamos! 

Lúcifer – (rindo-se) Perdeste Aurora, chegaste tarde e Fernando não te ouvirás... 

Aurora – Enganas-te maldito! 

Lúcifer – Veremos quem vence. 

Aurora – Pois bem Fernando uma vez que os teus ouvidos estão fechados aos maus 

conselhos eu te abandonarei. (sai) 

Fernando – (erguendo-se) Está decidido, hoje mesmo matarei Gabriel. Mas será 

possível!... 

Lúcifer – (rindo-se) Finalmente venci. (pai) 

 

Cena 3 

Magno – (ao ouvir a voz de Gabriel, cantando) Ei-lo enfim; porém contenha-se 

Duque. Calma e sangue frio, não de a perceber as suas intenções.  

Gabriel – (entrando) Olá meu Grão Duque; senhor Magno. O meu Duque deve 

estar um pouco maçado comigo, por eu não te aparecido estes dias, deixando assim de 

cuidar de minhas obrigações... mas o que dizer... O homem casado de novo quer sair de 

casa, porém a mulher tem uma maneira de pedir... Seis dias casado... eu quero que o 

meu Duque  não se zangue comigo, ora até já sei o primeiro filho que tiver... 

Magno – (interrompendo) Como? 

Gabriel – Não; quero dizer a minha mulher! O meu Duque será padrinho, e 

desconfio que já está... (gesto) Isto é, ela anda com desejo, de comer maçã, e de 

mastigar caroço de pêssego. 

Magno – não deixas nunca de ser moleque, Gabriel. Pois olha quando nós 

montávamos nos cabritos, e as vezes montados em cavalos de pau; e eu atrás tocando 

berimbau nos campos de seu Nicolau. Ih! Mas aquele homem como era mau! Porque a 

gente trepava a tirar cacau... 

Duque – Sim, me lembro. É verdade, diz-me uma coisa, és meu amigo? 

Gabriel – Oh! Senhor Duque, sou seu amigo como não o seu de mais ninguém. 

Fernando – Não, Gabriel chama-me de Fernando como d‟antes pois bem, Gabriel 

és capaz de fazer tudo quanto te pedir? 

Gabriel – Tudo... tudo, e se for preciso irei afrontar até a morte. 

Fernando – Pois bem, aquele mistério que tu sabes a respeito de Lúcia... 

Gabriel – (interrompendo-o) Ah! Já sei, a pequena já foi batizada e já tem dois 

anos, meu Duque: é muito linda a minha afilhada e chama-se Dória. 

Fernando – Como que és tu o padrinho dela? E tu Gabriel acreditas que seja minha 

filha? 
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Gabriel - Oh! E de quem há de ser marreco! Não te lembras  das cartinhas que eu 

levava de ti para Lucia; e de quando fomos corridos Adaime, o pai dela? Entretanto o 

meu Duque que ignorava a que sua filha já era quase mãe. 

Fernando – E tens visto Lucia? 

Gabriel – Pudera, se todos os dias vou vê-la e levar-lhe dinheiro, para as despesas 

dela e de minha afilhada, porém do meu casamento até hoje ainda não apareci lá, mas 

noto-lhe, meu Duque, que esse dinheiro que tenho levado a ela é sempre em seu nome. 

Fernando – Muito bem, Gabriel, tens de ir lá hoje mesmo, levar-lhe este dinheiro! 

(dá uma bolsa a Gabriel) 

Gabriel – Mas meu Duque não é melhor ir amanhã? 

Fernando – É preciso que partas hoje mesmo, e que tua mulher nunca saiba disto. 

Gabriel – Sim, meu Duque, mas eu estou casado há seis dias e nessas duas horas 

ainda posso... Eu tenho uma conversa com a minha mulher. 

Duque – mas cuidado não vá Adriana tua esposa saber deste segredo. 

 

Cena 4 

Adriana – (entrando) Dá licença, senhor Duque? 

Fernando – Entre Adriana. 

Adriana – Venho a procura de Gabriel que está se demorando em voltar para casa. 

Fernando – Eu quero saber do que se tratava. 

Gabriel – Eu estava falando ao meu Duque... Ora escuta. (canta) 

Como eu vou ser feliz, 

Contigo ó minha bela. 

Com o nosso bebezinho 

Com carinha de panela. 

 

Adriana – (cantando) 

Meu Deus, ó que mania 

Que forte esperança! 

Você não, tem juízo, 

Parece uma criança! 

 

Gabriel  

Ai! Ai! Ai! (bis) 

 

Adriana, Duque e Magno  

Parece uma criança... (bis) 
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Gabriel 

Eu quero anunciar 

Paris  e toda França, 

Que o mundo todo saiba 

Que eu sou o pai da criança.  

Ai! Ai! Ai! (bis) 

 

Os três – (juntos) Parece uma criança. (bis) 

Gabriel – Vamos para casa, minha querida que eu preciso te... Eu quero te contar 

uma coisa... (saem pelo fundo com Adriana) 

Magno – Bem, está tudo pronto, minha idéia é magnífica, vamos, vamos na frente 

dele esperá-lo no portão da chácara de Lucia, e lá então mataremos os três, que tal a 

minha idéia? 

Fernando – Ótima. 

Lúcifer – (aparecendo) Ah! A caminho. 

Os dois – A caminho. (Sobem e vão saindo) 

Lúcifer – Enfim... Tudo corre as mil maravilhas... (segue-os, cortina) 

 

Fim do primeiro ato. 

 

 

SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Uma chácara, duma grande vivenda. Casa velha, a um canto, dando a 

impressão de uma vivenda de criados. É noite de trovoada. 

 

Cena 1 

Gabriel – Não sei que tenho, o coração está querendo dizer-me qualquer coisa. 

Será medo? Qual não tenho medo. (bate a porta) Comadre? O comadre? Está dormindo? 

(pausa, intencional, senta-se numa pedra que está a porta) Bem vou esperar... 

 

Cena 2 

Fernando – (entrando, misterioso, seguido de Magno e Lúcifer, abaixo) Ah! 

Chegamos tarde. Como se entende isso? 

Magno – não sei: o certo é que saímos na frente dele. 

Fernando – não convém atacá-lo só, esperamos que apareça Lucia e sua filha. 

Lúcifer – Bate a porta Gabriel! Eu vou despertá-la. (Faz gestos) 

Gabriel – Tenho medo de bater a porta, a comadre pode despertar-se 

sobressaltada... 
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Lúcifer – Bate a porta imbecil! Autora se dirige para cá, não há tempo a perder. 

Gabriel – ora, vou chamá-la. (bate na porta) 

 

Cena 3 

Lucia – (de dentro) Quem é? 

Gabriel – sou eu, comadre: bem vindo sou. Sim é o Gabriel, seu compadre. 

Lúcifer – (aos dois) Vamos! Depressa!... 

Lucia – (aparecendo a porta com Dória) Boa noite compadre; a esta hora por aqui? 

Gabriel – (beijando Dória) É pena que o meu Duque não conheça essa criança é o 

retrato dele! Não pode negar. 

Lucia – Sim não pode negar, porque Fernando de Mantiot é o pai de minha filha... 

bem... compadre não falemos nisso. 

Fernando – (baixo, a Magno) Falaram em meu nome, é preciso matá-los... Agora 

compreendo que Gabriel é cúmplice. 

Magno – Não percamos tempo, eu vou atirar em Gabriel, e o Duque atira em Lucia 

e veja se consegue matar também a pequena. 

Fernando – Descanse Magno, não hei de errar a pontaria. 

Magno – (apontando) Não percamos tempo. Vamos... 

Fernando – (idem) Seja!... (ambos atiram sobre os três, estes caem gritando. 

Magno e Fernando atrapalham-se deixando o Duque cair o seu punhal de ouro) 

Lúcifer – (com ar de vitória, ao ver os três no chão) Ah! A minha obra está bem 

encaminhada. Está ganha a partida. (menção de sair) 

 

 

Cena 5 

Aurora –(detendo-o) Espera Lúcifer ainda não viste tudo. 

Lúcifer – Deixe-me partir Aurora. 

Aurora – Nunca! 

Gabriel – Sim! Sim, não morri. Porque se tivesse morto não falava, e se estou 

falando é porque não estou morto. Mas a comadre não fala? O que tem ela, estará 

ferida? 

Lucia – (reanimando-se) Ah1 Compadre, salva-me. 

Gabriel – Salva o que comadre, pois você já está falando. 

Lucia – Mas compadre, o que foi isto? Parece um sonho, meu Deus! 

Gabriel – não sei compadre, eu só ouvi dois tiros, isto é algum bandido que anda 

por aí,porque inimigos. 

Aurora – tens, Gabriel, não há nenhum mortal neste que não tenha inimigos. 

Lúcifer – Deixa-me partir. 

Aurora – Sim, agora consigo. Parte. 

Lúcifer – (vai a sair, vendo o punhal) Ah! O punhal de ouro1 (vai apanha-lo mas 

Aurora toma-lhe a frente) 

Aurora – Deixe-o! 

Lúcifer – (raivoso) Ah! Inferno! (sai correndo) 

Gabriel – (apanha o punhal conhecendo-o) Oh! Que bonito punhal! Sim, conheço 

este punhal, é do Grão Duque... e quem sabe se não fui eu  mesmo quem o trouxe? Mas 

não me recordo de o ter trazido! Eu não trouxe arma nenhuma. Oh! Meu Deus eu 

enlouqueço! 

Aurora – (visível a Gabriel) Não te impressiones Gabriel, este punhal é 

efetivamente de Fernando. 

Gabriel – Será possível! Ele?...Que nunca veio a este lugar?... 
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Aurora – Mas que hoje veio pela primeira vez. 

Gabriel – Qual, agora é que eu enlouqueço mesmo. 

Aurora – Sim Gabriel. Fernando guiado por Magno e Satanás, queria matar-te 

assim como a Lucia e a Dória. 

Gabriel – Ah! Agora compreendo tudo, isso é arte de Magno, ele quer matar-me 

para ficar com a minha Adriana. E eu casadinho de novo...e minha rechonchuda! E tão 

fresquinha, qual eu arrebento de ciúmes! Ah se eu tivesse um trem para lá seguia hoje 

mesmo! Qual eu vou mesmo a pé. 

Lúcia – Não Gabriel, não me abandones. 

Gabriel – Pois bem comadre, eu fico, mas quero amanhecer o dia lá em casa, 

porque de manhã, em jejum, é que eu sou mais furioso. 

Aurora – Não Gabriel, morrerás e se teimares eu te abandonarei. Tens que ir para 

um país muito longe daqui. Lá vai estabelecer-te e dar a educação que merece esta 

inocente no mundo. Hoje ela só tem você, por isso ordeno que sigas para o reino das 

Violetas. 

Gabriel – Mas quem sois vós, que tanto me aconselhas? 

Aurora – Eu sou Aurora, estrela que te guia. 

Gabriel – Diga, minha estrela, e minha mulher, o que será dela sem eu, e eu sem 

ela? 

Olha que sou casado a... 

Aurora – Já sei... Adriana tua esposa será sempre honesta e um dia encontrarás 

com ela, face a face. Antes, porém, cumpre as minhas ordens, e tudo te correrá bem, 

tens dinheiro que te facilita a viajar até o tempo por mim determinado. Adeus Gabriel, 

até o país das Violetas, eu estarei contigo. (Sai) 

Gabriel – Como a senhora promete garantir a minha Adriana, e como é também 

pela felicidade deste anjo, eu partirei. (Canta) 

Adeus minh Adriana 

Vou por este mundo enfim. 

Tuas faças ações 

E peças a Deus por mim 

Vou com esta infeliz 

E esta florzinha de amor 

Que foi atirada ao mundo 

Por um miserável traidor. 

Foi o destino que me obrigou (bis três vezes) 

Vou cumprir a minha sina (bis três vezes) 

Não sei para onde vou! (bis três vezes) 

(Ao terminar o canto, sai com Lucia e Doria, corre a cortina) 

 

Fim do Segundo Ato. 

 

 

TERCEIRO ATO 

Cenário – A mesma cena do primeiro ato. Quinze anos depois. (ao abrir a cortina, o 

mordomo, está em cena matutando e fazendo cálculos.) 
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Cena 1 

Mordomo - (consigo) Vai ser uma viagem esplêndida! (é interrompido por 

Adriana, que bate a porta de fora) entre quem é! 

Adriana – (entrando) Senhor Mordomo eu venho lhe trazer isto. (entrega  o rolo) 

Mordomo – (lendo) Ah! A conta da roupa? Com estão não quer mais lavar a roupa 

do pessoal da saúde cá da casa? 

Adriana – Não senhor, já estou  muito cansada e com este dinheiro quero ver se 

vou descansar um pouco. 

Mordomo – Aquele diabo era a cara do pai o falecido Gabriel. (chora) mas a 

senhora ainda podia achar casamento, olha eu sou solteiro e nunca pensei em casar-me, 

mas palavra de honra que se a senhora quisesse casar comigo, não fazia mal casamento,  

escusava andar por andar por aí passando necessidade e se não fosse o senhor Magno eu 

lhe garanto que o Duque lhe fazia qualquer benefício. 

Adriana – Muito obrigada, senhor Mordomo, mas enquanto eu lembrar do meu 

Gabriel nunca me casarei; assim como não pedirei nada ao senhor Grão Duque. (chore) 

Mordomo – Mas se a senhora casasse comigo... agora o Duque está projetando 

uma viagem e todo o Ducado já recebeu diversos convites de diversos países para fazer 

uma aliança universal, até iremos no país das violetas... e nós casadinhos por este 

mundo, meu Deus... e a senhora como título de mordoma, esta viagem é tão linda que já 

temos 50 navios preparados par levar o pessoal. 

Adriana – (admirada) 50 navios!?... 

Mordomo – (tirando a carteira) Sim, 50... quer dizer, 50 não, três. 

 

Cena 2 

Lúcifer – (aparecendo) A minha vingança só será completa se Adriana aceitar o 

casamento com o Mordomo.  Se tal acontecer as portas do portas do inferno estarão 

fechadas para mim. Ah! Parece incrível que seja até ignorado por mim o paradeiro de 

Lucia e Gabriel. Mas onde Aurora os teria oscilado? Tenho percorrido tudo até o fundo 

do mar e nada. 

Aurora – (aparecendo no F.) Sempre nada, Lúcifer. 

Lúcifer – Ah! Inferno! (sai) 

Mordomo – Pois bem, deixe ir buscar o seu dinheiro. (saindo) Ai! Ai! Se ela 

quisesse... hum... hum... (sai) 

Aurora – (a`Adriana) Enxuga as tuas lágrimas Adriana. 

Adriana – Quem é que fala-me palavras tão doces? 

Aurora – Sou o teu guia, ouviste; tens de seguir também com a comitiva do Duque, 

trata-se de tua felicidade. O teu destino é viajar. Irás com eles criado e não serás 

reconhecida. 

 

Cena 3 

Mordomo – (entrando) Aqui está o dinheiro, minha querida. Ora veja se tivesse 

também aqui o seu filho iria também conosco; estamos precisando de mais seis criados 

de quarto, e tão depressa assim não pode encontrar gente de confiança. 

Adriana –  (saindo) Passe bem, senhor Mordomo. 

Mordomo – (continuando a limpar os móveis) ai, ai, se ela quisesse!... 

 

Cena 4 
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Fidalgo – (entrando) Senhor Mordomo, diga-me uma coisa, esta viagem é para 

irem todos os fidalgos? 

Mordomo – Sim senhor, vão todos. 

Fidalgo – Mas isto é uma maçada dos diabos, não lhe parece, senhor Mordomo? 

Oh! Que maçada!... 

Mordomo – Mas que diabos tem você está zangado? Ia apostar que é por causa de 

alguma mulher? Esta mocidade de hoje, está estragada. Vejam só, se no meu tempo, 

deixava de cumprir com as obrigações por causa de rabos de saias!... 

Fidalgo – E o senhor Mordomo então não gosta de mulheres? 

Mordomo – Eu não! Ainda há pouco saiu daqui uma que se mostrou bastante 

apaixonada por mim. 

Fidalgo – Quem foi? 

Mordomo – Foi a viúva do Gabriel. 

Fidalgo –Ah! Coitada, pobre senhora, como tem sofrido com o desaparecimento 

daquele filho que a ajudava bastante!... (ouve-se ruído fora) 

Mordomo – Silêncio, aí vem o Grão Duque e os fidalgos. 

 

Cena 5 

Fernando – (entrando com Magno, fumando charuto) Vai ser uma beleza essa 

viagem meu caro amigo. O Vice Rei pensou tão bem assim; e demais eu preciso viajar. 

Magno – já sei, pensa ainda na morte de Gabriel? 

Fernando – Qual, não penso nisso já vai para 15 anos, é coisa de pouca 

importância; o que porém, muito me preocupa e me tem acabrunhado foi o 

desaparecimento misterioso do meu punhal de ouro, relíquia sagrada de minhas 

aventuras!... Outra coisa Magno, o que é feito da viúva do Gabriel? 

Magno – Anda por aí, creio até que atualmente é a lavadeira da criadagem  do 

nosso castelo. Ela tem um filho, que a já tem tempo não vejo. 

Fernando – Ah! Já sei; é o tal que se chama Gabriel; outro dia o vi lá nas corridas, 

e me fez lembrar do pai quando tinha 15 anos!... fica pensativo) 

Magno – Dar-se-á o caso que o Duque tenha remorsos?... 

 

Cena 6 

Fernando – Magno, já estão destinados os portos onde a embarcação deve atracar. 

Magno – (entram as comitivas) Sim, Grão Duque, irá desde a gruta misteriosa ao 

reino das Violetas. (todos enchem a cena) 

Fernando – (cantando) 

Partir sem demora 

As malas arrumar 

Vamos, vamos depressa 

Ver as ondas do mar. 

 

Magno – (idem) 

Vamos já sair 

Pois eu quero ver, 

O grande oceano 

Que nos dá prazer. 

 

Coro 

Marcha, ora marcha 

Com serenidade, 
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Correr outros países 

E ver novas cidades! (Ensemble, vão saindo, corre a cortina) 

 

Fim do Terceiro Ato. 

 

 

 

QUARTO ATO 

Cenário – Um bosque de Violetas, espécie de jardim. Neste ato, os personagens 

tem os seguintes nomes supostos: 

Gabriel .......................................................  Marcos. 

Lucia ........................................................... Andréa. 

Dória ........................................................... Olinda. 

Gabriel Filho .............................................. Jovem 

Grão Duque................................................ Silvano de Haia. 

 

Cena 1 

Andréa – (entrando com Marcos) Compadre Gabriel é como já lhe disse, faça o 

que melhor entender, minha filha simpatizou-se com este rapaz justamente por ter o seu 

nome. 

Marcos – Veja a quantos anos guardamos este segredo, todos ignoram os nossos 

verdadeiros nomes e de onde somos. Eu não digo que o rapazinho seja mal. Olinda quer 

dizer Dória, ainda é muito criança. (reparando) Ei-la  que chega. 

 

Cena 2 

Olinda – (entrando) Oh! Mamãe estava aqui com o padrinho? (sai pulando corda) 

Marcos – Não faça assim menina que poder te machucar. 

Olinda – (voltando-se) Não me machuco não dindinho. (dá ainda umas voltas na 

corda, depois senta-se) 

Marcos – Veja como ficou cansada. (senta-se) 

Andréa – O compadre não viu nessa última festa que houve agora no desembarcar 

desses estrangeiros, não, reparou no jardim do paço naquele fidalgo que não tirava os 

olhos de cima de Dória? 

Marcos- Não, não reparei, comadre. 

Andréa – Aquele Grão Duque. 

Marcos – (tomando grande choque) Ai! Meu Deus! 

Andréa – (assustada) O que foi, compadre?! 

Marcos – Oh! Comadre pelo santo amor de Deus não me fale mais neste título, 

porque não esqueci ainda aquela noite fatal, o que fazem hoje 16 anos... 

Andréa – (enxugando os olhos) 16 anos! 

Marcos – Bem, bem comadre não falemos mais nisto. 

 

 

Cena 3 

Jovem – (entrando) Dá licença, meu senhor? 

Marcos – Ah! És tu rapaz, de onde vieste? 

Jovem – Eu vim do Jardim do Paço; como o senhor dissera que por estes 15 dias 

não se trabalhava... 
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Marcos – Eu não disse nada, foi o Vice Rei que assim ordenou; temos dois meses 

de festa, assim quer sua alteza o Vice Rei Violeta. É para mostrar o país das Violetas 

aos estrangeiros. 

 

Cena 4 

Criado – (entrando) Senhor Marcos? Senhor Marcos? 

Marcos – Que é? 

Criado – (entregando um envelope ofício) Não é nada senhor é este papel escrito e 

está lacrado. (entrega e sai) 

Marcos – (abrindo) Vejamos o que diz isto. (procura os óculos e não acha) ora 

essa! Esqueci lá dentro os óculos toma Gabriel lê tu. 

Jovem – (lendo alto) “Digníssimo excelentíssimo amiguíssimo Marcos. Muito 

digno Alcaide geral da terra do meu país. Te escreve neste papel branco pra ossê fica 

sabendo que hoje vou dá uns passo até na sua residência, levando comigo acumpanhado 

todos os estrangeiros, que veio vê o nosso País das Violetas; fazendo parte da comitiva 

o Grão Duque de Haya que tem cumprimentado todo nosso povo do nosso País; só farta 

cumprimenta a sua redidência: portanto temos qui fala coisa muito importante, e eu 

quero chega lá debaixo di festa, ou assim ordeno. Óia a rainha tomem quê í, não precisa 

prepara nada de comida, proque agente já vai comido d‟aqui. Não arrepares na letra é 

muito ordinário e a tinta não é boa. Assinado seu soberano e senhor Vice Rei 

Violeto!!!”(Olinda tem adormecido, aonde estava sentada) 

Marcos – Ah! Comadre passou-me tanta coisa pela idéia! E depois a visita do Grão 

Duque, a data de hoje... triste aniversário daquela noite fatal. 

Andréa – (saindo) ora compadre o que lá vai, lá vai; e não falemos mais nisso. 

Marcos – (para o jovem) Vamos rapaz, não fique ai que pode despertar a menina 

que está dormindo. 

Jovem – (à parte) Ah! Se eu pudesse ficar... (sai) 

 

Cena 5 

Lúcifer – (entra e canta junto a Dória)  

Encontrei o seu paradeiro 

Aqui vou vencer agora 

Não temos as Divindades 

Protetoras de Aurora 

 

Eu sou filho dos Avernos 

Não me devo curvar, 

Com Aurora quero guerra 

Mesmo no fundo do mar. (pausa, declamando) 

Enfim encontrei-a descobri finalmente o seu paradeiro. Ah! Aurora! Aurora, desta 

vez veremos quem vence! Consultemos agora as Divindades Infernais. 

 

Jovem – (entra e canta) 

Como é tão bela 

A minha Olinda 

Adormecida assim 

Ai meu Deus como sofro 

Tens pena, tens pena de mim. 

 

Esta dor que sinto 
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É só por ti meu amor, 

Dormes e não queres me escutar 

Rosa daí-me o teu odor, 

Adormecida é tão bela! 

Não despertes oh! Donzela! 

 

Olinda – (acordando) 

Não fujas de mim Gabriel 

Tens de mim compaixão, 

Não fujas de mim meu amor 

Tu despedaças meu coração. 

 

Juntos – (em duo) 

Não fujo de ti 

Não fujo de ti 

Não fujo, não fujo 

Pois só te amo a ti. 

 

Olinda – (só) 

Não fujas de mim 

Não fujas de mim 

Não fujas, não fujas 

Meu Querubim.  

 

Jovem 

Pois não sabes que és minha vida, 

E sem ti não posso viver. 

Peço aos céus que me dê esperança 

Eu que possa sempre te ver. 

 

Olinda – Oh! Como é linda a tua voz! 

Lúcifer – Cheguei a tempo. 

Jovem – Achas minha querida? 

Olinda – muito... muito, meu amado. 

Jovem – No entanto sinto que me querem roubar-te, ah! Se assim for desgraçado 

de mim. 

Lúcifer – (visível) Gabriel vais ser roubado o teu amor. 

Jovem – Quem sois? 

Lúcifer – Sou um pobre mensageiro da tua consciência, e se não ouvires as minhas 

palavras: desgraçado de ti. 

Jovem – E o que ordenas? 

Lúcifer – Tudo se arranja com a maior facilidade. É preciso que Olinda sinta o 

odor destas violetas! (vai dar o ramo das violetas, mas aparece Aurora e evita que ele 

pegue o ramo) 

 

Cena 6 

 

Aurora – (para Lúcifer) Suspende! (canta) 

Para traz Olinda, não lhe toques 

Se tocares a razão perderás. 
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Tu Lusbino vai-te daqui, 

Que a Olinda tu não tentarás. 

 

Lúcifer – (cantando) 

Tu Aurora me deixes em paz. 

E porque me persegues assim. 

Esta guerra que tanto te apraz 

Hei de sustentar até o fim. (sai) 

 

Aurora – (aos dois) Não sabias o que ias fazer Olinda; Se respirasse esse diabólico 

perfume daquele buquê de violetas, perderás a razão, e talvez tão cedo não pudesses 

recuperá-la. E tu Gabriel descansa que breve serão satisfeitos os teus desejos... 

Olinda – (depois que Aurora saiu) 

Jovem – Ouviste Olinda o anjo dizer que em breve serão satisfeitos os meus 

desejos! (Olinda, baixa o olhar corada) 

Olinda – E quais são os teus desejos? 

Jovem – (inspirando) Dois unicamente, dois! O primeiro é abraçar a minha santa 

mãe... 

Olinda – E o segundo?... 

Jovem – (receoso) O segundo... o segundo era ter-te por esposa e beijar-te assim... 

(vai para beijá-la, entra Marcos e detém repreensivo) 

 

 

Cena 7 

Marcos – Não despertes a menina, meu rapaz, deixe-a dormir... (os dois ficam 

desconcertados) Isto não fica bem para você minha filha. E você meu rapaz, está me 

pulando fora da linha, queres desfazer num segundo o que já tens feito em 2 anos? 

Jovem – (humilde) Senhor eu lhe peço perdão, mas eu estava... 

Marcos – Sim, estava despertando-a ...  

Jovem – Perdão eu sou um desgraçado, bem sei; que estou errado, porém se eu lhe 

contar a minha vida, estou certo que não terá coragem para me castigar. Seu que não sou 

digno de Olinda pela simples razão de ser pobre...Porém o meu amor é puro e santo e 

quem não ama; quem não ama neste mundo? O senhor mesmo, quem sabe se também já 

não amou? 

Marcos – (embaraçado) Não, não, eu não amei... Sim, sim ... Amei ... Não amei ... 

Jovem – Ainda assim, senhor perdoe-me. 

Olinda – (abraçando o pescoço de Marcos) Oh! Dindinho perdoa-lhe e perdoa 

também a tua Olinda que te quer muito e muito! (beija-o na fronte) 

Marcos – Perdoar o que minha filha? Não cometeram falta alguma, apenas vocês... 

Sim ele estava te despertando, e de mais Gabriel não é mau rapaz, está em nossa casa já 

a 2 anos e não temos nada que dizer dele, só não sabemos de onde ele é e de quem é 

filho. 

Jovem – Senhor, a minha terra é distante da vossa muitas léguas; fui aprisionado 

por uma quadrilha de piratas, aqui foi o meu primeiro porto onde paramos, e onde com 

mito sacrifício consegui fugir da companhia dos bandidos, aqui eu não conseguia 

ninguém, todos estranhavam-me. Pareciam ter medo de mim, então como um 

verdadeiro mendigo errei um ano de povoado até o dia feliz que cheguei a vossa porta, a 

única que não se fechou para mim, e a senhora Andréa só teve para o pobre desgraçado 

palavras  de conforto e carinho.  

Marcos – Diga-me rapaz você não tem pai? 



 185 

Jovem – Ah! Nunca conheci meu pai! 

Marcos – Como assim? 

Jovem – Sim, meu senhor, meu pai morreu antes de eu nascer. 

Olinda – Coitado. 

Marcos – E você não tem mãe?... 

Jovem – Tenho. 

Marcos – E sua mãe como se chama? 

Jovem – Minha mãe chama-se ... 

 

Cena 8 

Criado – (entrando, interrompe, fazendo berreiro) Patrão? Oh! Patrão e vem; e vem 

ele, e vem sua majestade, já pulou o portão! Vem depressa arrecebê ele, olha os 

estrangeiros vem com ele. 

Marcos – Vamos, meu jovem... vem Olinda... vamos receber sua Majestade. 

(menção de sair, mas entram logo o Rei e comitiva, Grão Duque, Magno, povo, Adriana 

disfarçada, corte, etc.) 

Rei – (canta) 

Olá amigo Marcos 

Temos povo indiano, 

E eu quero minha festa 

Festa em todo ano. 

 

Coro 

Viva sua majestade 

E homens inteligentes, 

Viva, viva, viva 

É o pai de toda a gente! 

 

Rei 

E hoje estou contente 

Palavra de honra eu digo, 

Aqui está o Rei Violeta 

Com todos os seus amigos. 

 

Coro 

Viva sua majestade 

Etc, etc... 

 

Rei – Ordeno que vocês todos ambos me dê viva, para mim premero, depois então, 

é para o seu Marco nosso digno Árcade gera o que também nos tem ensinado a nós tudo 

a lê; isto é, a mim não eu já sabia lê um bocado pru riba, e pru baixo é que me ensinou. 

Todos – Viva a sua majestade o Rei Violeta, viva!... 

Rei – Ó cambada de burro, e então pra rainha não se di nada? 

Todos – Viva a rainha, viva!... 

Rei – Ta muito bem, mais porém ocês trapaiaram  um pouco nesse via... a minha 

Violeta ta bem, mas eu sou Violeto porque sou macho. Agora vá lá um viva a primêra 

rainha das flô dos nosso país, que é a fia de Árcade Marco. Mais óia que eu quero esse 

viva que seja pru uma só boca de todos. 

Fidalgo – Por uma só boca é impossível, majestade. 
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Rei – Não é isso; ocês parece qui não aprenderam a lê; quero dize qui pru uma voz 

só. 

Todos – Viva a menina Olinda! Viva!... 

Rei – Ó Marcos agora eu ordeno qui você mande esse povo se assenta, por ai 

mêmo, e pra mim pod6e reina a vontade. (todos sentam-se) Muito bem, agora temo uma 

conversa em particular... Seu Marcos; mais porém, eu porém mais todo povo pode 

escuta pruque não é segredo. O lustre recém chegado instrangêro qui 6 mez está aqui 

entre nós, em nosso país. Naquela última festa qui eu dei lá no palácio ele teve a honra 

de gosta de sua fia pru vê ela cantá.  

Rainha – (interrompendo) Violeta é você eu sou,digo aquele moço Grão Duque de 

Haya é o beija-frô que veio avoando pelas inicas do má, e aqui chegou, e desejou logo 

beija uma das nossa frô; e a frô desejada é a sua Olinda cumo acabo de dize o Rei 

Violeta... 

Rei – (interrompendo logo) Violeta é você eu sou Violeti... mau... mau, mau já 

você, lá começa a fala asnêra na frente do estrangêro, eu não te digo nada agora qui é 

pra não te envergonha, mais lá em casa te vou corregê-la. 

Rainha – Mas como? Oia... como eu ia dizendo, voltando a vaca fria... 

Rei – (interrompendo) Ó Marco tem carne de vaca ai? Manda assim memo fria, 

estou cuma fome danada. 

Rainha – O que é isso Violeto, está fazendo ao pé de estrangêro? Cumo dizia, ele 

viu sua fia lá no paláço e fez cum quenós viesse tudo aqui em comissão pra pedi ela em 

casamento. 0para Fernando) duqe estrangêro aproxima e pode fala cum franqueza que 

será atendido. 

Fernando – (avançando) distintíssimo senhor Marcos, não estranheis o meu 

procedimento quase que ousado, porém desde o grandioso dia da festa no palácio não 

me é dado um só momento de sossego. Oh! Quanta vez, Oh! Quanta! Tenho esforçado 

para esquecer-me, mas tem sido em vão, porque a beleza ideal de vossa filha fascinou-

me de tal forma, que não é impossível esquecê-la, por isso senhor Alcaide tomo a 

liberdade de pedi-la em casamento. 

Marcos – Senhor Grão Duque a sociedade do vosso país e até vosso soberano vos 

censurariam saber do vosso casamento com a minha filha, porque ela descende da 

plebe, e vos sois nobre. 

Fernando – Senhor a minha vontade é livre, e ai do meu rei se oiusar censurar-me. 

Rei – Então o rei lá na sua terra num vale nada? 

Marcos – E depois Senhor Grão-Duque, minha filha já está comprometida. 

Rei – Quá cumprumisso! Quá história! A menina tem do casá cum Duque e há de 

sê marquesa... Diabo... Eu falo marques... mas não sei o que é... Marquesa parece qui é 

cama não é gente? 

Fernando – Majestade deixo nas vossas soberanas mãos a minha felicidade. 

Rei – Mi dá Duque. 

Rainha – O que é Violeto? 

Rei – Num empata, deixa eu garra na felicidade que o Duque ta me dando... 

Gabriel – Não é isso, real senhor, o Grão-Duque quer dizer que conta com a Vossa 

majestade para a realização do seu casamento com a senhora Olinda e entre os dois 

paises o que trará grandes prejuízos para o vosso reino... 

Olinda – (à parte) Oh! Meu Deus! E Gabriel que não aparece!... Tudo perdido! 

Gabriel – (baixo a Olinda) Sossega, minha filha, nada te acontecerá. (baixo a 

Andréa) Descansa minha amiga. Oh! Meu Deus, daí me forças! 
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Cena 9 

Aurora – (aparecendo) Aqui estou velho Gabriel. 

Marcos – Ah! Tranqüilizo-me. 

Rei – Pois ta feito, assinemo agora memo a aliança e pra num perdê tempo 

assinemo também os pape do casamento, sarta os tabelião. 

Lúcifer – (entrando, disfarçado) pronto real senhor, aqui estou. 

Olinda – (à parte) Ah! Gabriel ingrato. 

Andréa – Vai minha filha. 

Marcos – Não ela não assina coisa alguma. 

Rei – Assina pruquê eu quero. 

Marcos – (abraçando Olinda) Ela poderá assinar, mas é preciso que me matem 

primeiro. 

 

Cena 10 

Jovem – (entrando) Meu Deus! Meu Deus! O que se passa aqui? 

Olinda – Oh! Salva-me! (Adriana reconhece o filho, daí desmaiada) 

Marcos – (ao médico) Doutor, conduza este senhor e socorra-o. (o doutor e outros 

conduzem-no para dentro para o Vice Rei) vice Rei é conveniente não insistir, que 

Olinda não assinará. 

Fernando – Por que? 

Marcos – Por que eu não quero, não quero ouviu senhor Grã-Duque! Ah! Julgavas 

que eu não te conhecia, Fernando de Mantiot?  Monstro, estás nas minhas garras, tu e 

este bandido. (Aponta Magno) Morrerão nas minhas mãos se não fizerem o que eu 

ordenar. 

Magno – (À parte) Ah! Se eu pudesse me safar! Estou perdido. (Vai se afastando) 

Lúcifer – Magno vem, não deves ficar mais aqui. Agora pertence-me! 

Aurora – (avançando) Não, deixa-o! (a Magno) Magno fica que é preciso, que com 

esse todos os teus crimes. Porque assim ainda poderás obter o perdão de Deus. (Sai) 

Lúcifer – Ah! Inferno, mais uma vitória de Aurora! (Sai) 

Marcos – O casamento há de se fazer, Majestade, mas quem vai assinar é esta. 

(indica Andréa) a mãe de tua filha. Sim, esta é Lúcia e aquela é Dória!E sabes quem eu 

sou, miserável? Sou Gabriel, e por desgraça sou teu irmão-de-leite, e se negares quem tu 

és, atravesso-te o coração com este punhal, o mesmo que perdeste na noite que 

pretendias assassinar-me. Agora casa com ela, é tua filha e aquela é Lúcia tua vítima... 

Fernando – (caindo de joelhos aos pés de Luca e Dória) Perdão Lucia, perdão!... 

Minha filha!... É o pai da minha filha, é o teu irmão de leite!... 

Marcos – Sim perdôo! (abraça todos) 

 

Cena 11 

Mordomo – (entrando) Senhor Grão Duque, senhor Grão Duque; o fidalgo que 

acaba de sair daqui com uma síncope é mulher e não homem. Eu logo vi à bordo ela 

sempre queria dormir sozinha! 

Adriana – (entrando em desalinho) deixe-me, deixe-me pensar, eu o reconheço é 

ele! 

Todos – Ele! Ele quem? 

Adriana – O meu filho! Vi-o há pouco aqui. 

Jovem – Adriana, minha mãe!... 

Adriana – Sim, sou eu, meu querido filho! 

Marcos – Oh! Quanta felicidade. (a Fernando) Agora Fernando e Lucia peço que 

consintam que Dória se case com Gabriel.  
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Fernando – Sim, consinto Gabriel que o teu filho case-se com a minha filha e desde 

já em nome do meu Rei dou-lhe o título de Conde. 

Magno – (acabrunhado, pede permissão ao auditório) Senhores; um momento de 

atenção! (para Gabriel) Gabriel, fizeste bem em perdoar ao Duque, pois ele não era nem 

é criminoso. O autor de todas as tragédias sou eu o único culpado; sim Gabriel porque a 

inveja, exclusivamente a inveja da confiança que gozava do Duque, e a idéia de mais 

tarde irias participar de uma parte da grande fortuna dele, me acabrunhava e irritava a 

todo momento o coração a praticar tais crimes. 

Fernando – E como sabias que Gabriel tinha direito a uma parte dessa fortuna e 

porque motivo? 

Magno – Grão Duque, escutai; Gabriel não é somente o vosso irmão de leite como 

dizeis; mas sim vosso irmão natural, a quem vosso falecido pai reconheceu e o 

contemplou numa parte dessa fortuna! 

Fernando – Mas esses documentos nunca os vi; e onde estão? (Magno saca um 

revolver e leva ao ouvido) 

Marcos – (toma-lhe o revolver) Oh! Nunca infeliz!... Já que confessaste teus 

crimes, ainda Deus te pode perdoar; não querias fazer justiça com as tuas próprias mãos. 

Eu te perdôo também! Continua de agora em diante a ser bom e contentar com aquilo 

que Deus der. 

Fernando – (que tem rapidamente examinado os documentos) Gabriel, mais uma 

vez te abraça tu irmão verdadeiro, pois meu pai era também o teu. (abraçam-se) 

Rei – (baixo, a Rainha) Estive calado até agora porque não queria meter-me em 

negócio de famia estrangêra, mas porém vou falar. (alto) Muito bem, agora Marco, por 

isso dou-lhe o título e entrego a pasta para você reinar, e ordeno que faça o casamento 

no bosque das Violetas, mas primêro quero um pouco de música. (canta) 

 

 

Escutem o que eu vou dizer 

Pois eu digo e sustento 

Senhor Gabriel 

É um homem de talento. 

Coro  

Demos nossos parabéns 

Parabéns e cortesia! 

Que o senhor Gabriel 

É hoje homem do dia. 

 

Rei 

Vamos acompanhar 

E dar vivas de arrebentar, 

Eu lhe trago a pasta 

Pois o rei aqui estar... 

 

Coro 

(repetindo) Demos nossos parabéns. 

Etc. etc. 

 

 

Fim da farsa. 
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A ESCRAVA MARTA 

Peça de costumes em 3 atos, original de Benjamim de Oliveira 

Personagens 

Ramiro, Senhor de Marta     30 anos 

João Gomes, feitor da fazenda    40 anos 

Adão, escravo velho      40 anos 

Francisco, idem      30 anos 

José Mulatinho, idem      20 anos 

Miguel, nome suposto de Manoel, pai de Marta  42 anos 

Lopes, parasita      50 anos 

Felipe Barreto, acadêmico     30 anos 

Martinho, milionário      25 anos 

João Queiroz, comendador     50 anos 

Dr. Fernando       30 anos 

Mourão, Oficial de justiça     30 anos 

Anselmo, criado de Queiroz     

Belchior, jardineiro de Ramiro    

Mariana, esposa de Ramiro     25 anos 

Izabel, sua filha       10 anos 

Marta, nome suposto de Albertina, escrava   18 anos 

Zeferina, escrava      20 anos 

Baronesa de Palmares      50 anos  

Escravos, escravas, policiais etc. etc. 

Época da escravidão 1865. 

 

Esta peça foi levada à cena pela primeira vez no Circo Spinelli, em 1908. 

Cópia de Renato da Silva Peixoto 

Rio de Janeiro. 
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PRIMEIRO ATO 

 

Cenário – Pátio de uma fazenda, avistando-se plantações de café, cana, etc. etc. 

 

Cena 1ª 

 

Adão – (Entrando com Francisco) É pracêro, hoje é domingo. Vamo advirtí um 

bocado de jongo? 

Francisco – Vancê já pediu licença ao nosso feito? 

Adão – Praquê pedi licença, pois então ele num sabi que hoje é Domingo e é dia 

de cativo discança? 

Francisco – É, mas branco não quê sabe disso. Home é verdade tio Adão, vancê 

não tem arreparado que desde que fugiu a mulata Marta, que sinhô moço tem andado 

danado? Parece mandinga! Até hoje ninguém sabi noticia dela. 

Adão – Pobi rapariga! A defunta Sinhá veia teve tanto gosto pra criá aquela 

rapariga tão perparáda... 

Francisco – E que mão delicada ela tem no piano!... 

Adão – E pra borda faze crivo e renda? Se sinhá veia não morresse, Marta já 

tava á forra! 

Francisco – E sinhá moça quando via Marta no piano como si murdia de ciúme e 

de raiva!... 

Adão – Mas pra onde é que terá fugido aquela rapariga? 

Francisco – Pra mim ela foi pras Europa. 

Adão – Quá vancê está enganado, pra mim ela foi prô extragêro! 

Francisco – Home, vancê tém razão, mêmo, purquê o pai dela é purtuguês e é 

pra onde ele carregou a fia. 

Adão – O diabo tudo foi Sinhá veia morre. Cabouce nosso bom cativêro! 

 

Cena 2ª 

 

Mulatinho – (Entrando com um jornal) Tio Adão, oi aqui um jorná do Rio de 

Janêro, que eu apanhei na mesa do Sinhô moço. Ele tava lendo pra Sinhá moça ouvi. 

Aqui fala na liberdade que há di vim um dia!... 

Francisco – Onde é qui tá?... Soletra pra nós ouvi! 

Adão – Espera! Deixa eu chama os pracêro pra ouvi também! (sobe ao F, e 

chama) Ó Zéfa! Catherina! Antonho! Vém tudo! Liberdade tá na porta. 
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Cena 3ª 

 

Todos – (Escravos entrando) Deverá tio Adão? 

Adão – Vem escuta o que ta no pape. 

Todos – Vamos escuta. 

Mulatinho – (Soletrando) Aboli...ci...onismo! No dia 5 de feve...reiro fugiu da 

fa...zenda de Pau Grande, de pro...pri...edade do senhor Sa...muel Dantas, 45 escravos... 

que fo...ram acoitados pelos abo...li...ci...o..nistas... (Houve um rumor dentro, esconde o 

jornal no seio declamando) O Sinhô moço já cordô! Fica o resto pra minha. 

Adão – Vamo dança um bucado de jongo? 

Francisco – Zé mulatinho guarda o pape. Genti pega esses instrumento e vamo 

divirtí, Hoje é Domingo! (Apanham os tambores) 

Adão – (Canta)  

Nosso sinhô do céu 

Que manda é liberdade, 

Livra o cativêro 

Dessa infelicidade! 

 

Coro 

A canóa vai virá 

Lá no meio do má 

Vai chega o tempo 

De branco si daná! 

 

Cena 4ª 

 

Ramiro – (Chegando a porta furioso) O que é isso? Então hoje não temos 

serviço? Ladrões! Velhacos! (Gritando para dentro) Senhor João Gomes! Senhor João 

Gomes! 

 

Cena 5ª 

 

 

João – (Entrando) Senhor! 

Ramiro – Quais são às ordens que eu tenho lhe dado? Pra que é senhor feitor? 

Então hoje não se trabalha? Não me poupe esses ladrões! Meta o bacalhau até o sangue 

correr. Lembre-se que nós não estamos mais no tempo de minha mãe! Veja quem foi o 
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inventor desta dança. Leve-o lá para o outro terreiro e dê-lhe dez dúzias de bolos, e aos 

outros 4 dúzias em cada um. 

João – Sim senhor. (Sai chicoteando e empurrando os escravos. Ramiro furioso 

passeia de um para outro, com as mãos no bolso) 

 

Cena 6ª 

 

Izabel – (Pulando de contente) Abença papai?! Está zangado hoje? 

Ramiro – (Empurrando-a) Não sei menina! (Gritos no fundo) Pelo amor de 

Deus, chega Sinhô!!! 

Izabel – (Escutando aflita) Meu Deus! O que é isto? 

Ramiro – Menina vá perto de sua mãe. 

 

Cena 7ª 

 

Zeferina – (Correndo, o agarrando-se a Izabel, e João Gomes, vem acoitando-a) 

Sinhazinha me acóde?!! 

Izabel – Não papai! Tenho pena!... 

Ramiro – Larga a menina negra desgraçada!... (Separa-a de Izabel) 

João – (Leve Zeferina de rastros chicoteando-a, Izabel sai chorando) 

 

Cena 8ª 

 

Lopes – (Entrando) Recebi o recado de vossa excelência e aqui estou ao seu 

dispor. Sei que vossa excelência está disposto hoje a matar uns dois veados!  

Ramiro – Não. Hoje não vamos caçar, ou por outra, tenho uma caçada melhor. 

Você não é capaz de adivinhar?! 

Lopes – Tão depressa assim é impossível... 

Ramiro – Pois escute. Descobri o paradeiro da escrava fugitiva! 

Lopes – Ora Graças à Deus! 

Ramiro – O bonito é que você não é capaz de adivinhar onde eles estão, nem 

podes fazes ideia! 

Lopes – Realmente não adivinho, pois se o pai dela é um português que parecia 

apalermado; e no entanto quem diria? Mas como vossa excelência pode descobrir o 

paradeiro da escrava? 

Ramiro – Pois não sabes que já faz oito meses que ela fugiu daqui, e que durante 

esse tempo eu nunca descansei em anunciar em todos os jornais, prometendo gratificar 

com cinco contos aquém os descobrissem? (Tira do bolso uma carta, espia para o fundo 

receoso, entregando-a Lopes). 
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Lopes – (Lendo) Rio Grande do Sul, 12 de agosto de 1865. Caríssimo senhor 

Ramiro. Lendo em um jornal do Rio, no mês atrasado o seu anúncio, desejando capturar 

uma escrava fugitiva em companhia do seu pai e prometendo gratificar com 5 contos de 

reis a pessoa que os encontrar. E o motivo porque vos escrevo cientificando-lhe que 

segundo os sinais anunciados eu os encontrei. Notando-se que só os nomes é que não 

estão de acordo, pois chama-se  Albertina, e um senhor que a acompanha chama-se 

Manoel Severo. É este o pequeno equívoco. Espero uma procuração sua para se poder 

apreender os fugitivos... Eles daqui não saem em virtude de estarem bem relacionados, e 

a mulata tem aqui um mancebo por nome Martinho, uma das primeiras fortunas do 

lugar, que se acha completamente apaixonado pela escrava. É um moço bem 

apresentado e bastante rico. Repito. É por esse motivo que aguardo uma procuração 

com todas as formalidades para que eu possa agir sem embaraços. Aí vos envio a 

fotografia do mancebo que acabo de falar. Aguardando as vossas ordens para meu 

governo. Subscreve-me Criado e Obrigado. Felipe Barreto. (Admirado). Foram para o 

Sul! Sim senhor... E o que pretende fazer?... 

Ramiro – Já remeti os documentos a esse indivíduo que me escreve. Oh! Tu não 

imaginas Lopes, a raiva com que estou! E depois a paixão que eu tenho por ela! O 

ciúme me devora! Eu tenho o coração que parece uma brasa! Ela está em companhia 

deste tipo!... (Entrega a fotografia a Lopes que a examina). 

Lopes – Realmente o rapaz é bonito! Se ele tiver dinheiro o que tem de beleza!... 

Ramiro - Qual bonito, qual nada! Está protegido pelo fotógrafo! 

Lopes – Veja vossa excelência se acha boa a minha idéia. As cartas foram para o 

correio ontem. O vapor só sai hoje às 6 horas da tarde. Quero dizer com isto, que se eu 

fosse vossa excelência, comprava a passagem que ainda tem muito tempo, e chegava 

junto com as cartas. 

Ramiro – Bem pensado! Tiveste uma idéia magnífica!... E tu irás comigo. 

Lopes – Estou sempre às ordens de vossa excelência... 

 

Cena 9ª 

 

Mariana – (Entrando) Ramiro, vamos almoçar? 

Ramiro – Mariana depois do almoço, manda arrumar as minhas malas porque 

sigo viagem... (sai com Lopes) 

Mariana – (Só meditando) Ele viaja hoje?... É esquisito!... 

 

Cena 10ª 

Mulatinho – Sinhá não vem armoçá? 

Mariana – José você foi ao correio hoje? 

Mulatinho – Sim senhora. Levei inté umas cartas que sinhô moço mando. 

Mariana – E que endereço levava as cartas? 

Mulatinho – (Atrapalhado) Sinhá sabe que eu não sei lê... 
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Mariana – Mentes! Então tu pensas que eu não sei que tu sais daqui todas as 

noites depois do serão e vai à fazenda do senhor Barbosa aprender a ler com os filhos 

dele?... Se o teu senhor souber disto... vamos! Que endereços levaram as cartas?... 

Mulatinho (Medroso) Não sinhá!... Eu digo. O endereço era para o Rio Grande 

do Sul. 

Mariana – (À parte) Ah! Compreendo! (Alto) José escute, de hoje em diante 

todas as cartas que levares ao correio, antes eu quero ver. Se cumprires as minhas 

ordens em breves terás a tua carta de liberdade! 

Mulatinho – Sim, minha sinhá! As suas ordens serão cumpridas! (Saindo) Será 

possível a minha carta di liberdade? 

 

Cena 11ª 

 

Mariana (Vai a sair, e encontra-se com Ramiro que vem entrando) 

Ramiro - Oh! Mariana quando é que vens almoçar? Já estamos cansados de 

esperar. 

Mariana – Eu já ia. Escute uma coisa Ramiro, mas que viagem foi esta tão 

repentinamente? Uma viagem tão incógnita? Tão misterioso?... 

Ramiro – Não há mistério algum, É que descobri o paradeiro da escrava Marta e 

seu pai, portanto vou prendê-los! Já vês que não há nada incógnito. 

Mariana – Mas que diabo! Já tem fugido tantos escravos daqui da fazenda e você 

nuca se preocupou tanto assim, Já te disse muitas vezes que deixasse a rapariga, e 

depois sua mãe criou-a e educou-a. Enfim, não a tinha como escrava, portanto ela não 

nos faz falta alguma, deixe-a que procure o seu destino. Ela está em companhia de seu 

pai, ele só incumbirá de guardar a sua honra. 

Ramiro – Isto nunca! Ela é escrava! Vou buscá-la, e hei de cortá-la a chicote! 

Então pelo simples fato de minha mãe educa-la, e dar-lhe todas as regalias de uma moça 

branca... mas, com tudo isso não deixará de ser minha escrava. O que lhe faltava aqui 

nesta casa? O almoço, jantar, boa cama, livros, quando íamos à Corte, teatros, 

concertos, etc. Já vês que ela era uma princesa aqui! (Raivoso) Ah! Mas eu 

compreendo... Foi o pai quem a seduziu!... Eu, porém hei de encontrá-los! E me pagarão 

bem caro este atrevimento!... 

Mariana – Pois não era essa a minha opinião, eu no teu lugar, deixava-os em 

paz!... (sai) 

 

Cena 12ª 

Ramiro – (A Lopes que entra) Ah! Lopes, acabo de ter neste momento uma 

contrariedade com minha senhora. Ela é contrária ao meu proceder relativo aos 

fugitivos. 

Lopes  - Vossa excelência, quer que lhe dia a verdade? O homem nunca deve dar 

ouvidos ao que diz sua mulher. A minha opinião é esta. A Escrava é sua. Fugiu... e 

depois se acha em companhia de um mancebo que a protege e que está disposto a fazer 

tudo por ela... (Pensando) A esta hora com certeza estará nos braços dele... 
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Ramiro – (Com ódio) Oh! Cala-te!!! Cala-te!!! Lopes!... Não posso mais 

suportar!... O ciúme me mata!...(reparando o retrato de Martinho) Oh! Infame! É s tu 

que queres ser meu rival?! Eu queria te esmagar! Ah! Mas vais ver para quanto presto!... 

Vamos Lopes! A caminho, a caminho! Conta comigo escrava Marta!!! (Sai com Lopes, 

furioso, corre a cortina para mutação) 

 

Fim do primeiro ato. 

 

 

 

 

SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Um jardim, com bancos, mesinhas, em noite de baile. 

 

Cena 1ª 

Albertina – (Abrindo cena com Miguel) Meu pai, que desgraça! Eu estou 

acabrunhada. Vamos pedir licença ao senhor Comendador e ao senhor Martinho para 

retirarmo-nos. Não é aqui o meu,lugar. 

Miguel – Tem paciência, minha filha, se nos retirarmos agora, seremos 

censurados. Depois, sossega, breve vamos viajar para mais longe e mingúem saberá que 

és escrava. Então tu pensas que eu também não estou incomodado? Mas o que queres? 

O destino a isso nos obriga, não é por meu gosto que estamos aqui, não viste o empenho 

que o senhor Martinho faz para que aceitássemos o seu convite?!... 

 

Cena 2ª 

 

Queiroz – (Entrando) Dona Albertina é a rainha desta festa! Eu tenho festejado 

todas as minhas primaveras, mas confesso que nunca estive tão satisfeito como neste 

ano!... (A Miguel) Senhor Miguel, o senhor pode gabar-se que tem uma filha que é um 

anjo! Uma fada! Não nota como todos a admiram? Ela hoje aqui é a princesa deste 

modesto palácio. 

Miguel – Qual o senhor Comendador; são honras que não merecemos!...  

Queiroz – Ao contrário, muito mais do que isto. O senhor e sua filha foram me 

apresentados nesta casa por meu filho. Portanto ela hoje vos pertence. (A Albertina) 

Senhora dona Albertina, eu já li no coração do meu filho qual a sua intenção... (A 

Miguel) Senhor Miguel, o meu prazer todos os anos é este que o senhor vê. Sou viúvo 

há 5 anos, tive uma santa mulher! O seu sonho dourado, era este filho. Ela sempre me 

dizia, que se morresse antes de mim, eu fizesse todas as vontades ao nosso querido 

filho, pois era o único. Felizmente até hoje, ele tem sabido corresponder. Também tem 

carta branca para tudo. No dia do enterro de minha santa mulher, ele chegou-se a mim e 

pediu-me; Meu pai vou lhe fazer um pedido que talvez não me possa satisfazer. 
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Respondi-lhe então: Em tudo que quiseres serás satisfeito, meu filho. Disse-me ele: Meu 

pai, o senhor possui 150 escravos, porém eu desejava que nesta casa de hoje em diante, 

não houvessem mais escravos, que fossemos todos iguais, que desse carta de liberdade a 

todos. O senhor não necessita de escravos, a sua fortuna é colossal. Eu a vista de tão 

magnânimo coração mandei imediatamente chamar o tabelião, e passei carta de 

liberdade a todos. Já portanto há 5 anos que nesta casa não existem escravos. Foi o 

primeiro e o único pedido que até hoje me fez. (Entra Mulatinho de braço com a 

Baronesa de Palmares, sua tia) 

 

Cena 3ª 

 

Queiroz – (Vendo-os) Tens vida comprida, meu filho!... (A Martinho) 

Falávamos agora a teu respeito. 

Martinho – (A Albertina) Dona Albertina, não se esqueça que para a primeira 

quadrilha, está comprometida. 

Baronesa – Não senhor... ela está intimado antes da quadrilha a repetir aquela 

lindíssima ária! Depois tocará aquele trecho da “Aída” que me traz gratas recordações 

do meu primeiro defunto!... (Chora) 

Martinho – Ora minha tia, só do primeiro? Olha que não foi um só! A senhora 

enterrou três!... Se for a chorar por todos três, é obrigada a usar em vez de um lenço, um 

lençol!... 

Baronesa – Eu não choro pelos dois últimos que eram dois pamonhas! Mas o 

primeiro... Que artista! Que músico! Como tocava piano! Como cantava... Foi até 

chamado uma ocasião para tocar no Lírico! E no clarinete então?! Na flauta... na 

rabeca... até trombone!... (Chora) Coitado... morreu! Pediu-me que botasse no caixão 

um dos instrumentos... e que instrumento?... Logo aquele que todas as noites me fazia 

sonhos cor de rosa... Eu deitava-me na rede e ele começava a tocar a flauta,... (Ouve-se 

o toque de uma polca no fundo) Ih!... Vamos?!... Vamos para a sala! A minha polca 

predileta!... (sai pulando e dançando) 

Queiroz – (A Albertina) Dona Albertina, não repare. Ela é assim, mas tem um 

nobre coração. (A Martinho) Vamos a dança, meu filho?... 

Martinho – Sim, meu pai. 

Queiroz – (Oferecendo o braço a Miguel) Vamos meu amigo?... (Saem) 

Martinho – (Dá o braço a Albertina e vai sair porém volta) Dona Albertina, se a 

senhora é um anjo em sua casa, nos salões do baile, é uma Deusa! O meu coração há 

muito vos pertence! Sinto que o meu destino de hoje em diante depende só da senhora. 

Funesta ou propícia a senhora será sempre a minha estrela nos caminhos da vida! Creio 

que me conhece bastante para acreditar na sinceridade de minhas palavras. Sou 

possuidor de uma fortuna considerável. Tenho posição honrosa e respeitável na 

sociedade, mas não poderei mais ser feliz se a senhora não consentir em partilhar 

comigo esses bens que a fortuna prodigalizou-me! (Pausa) Não me quer responder? 

Uma só palavra é bastante! 

Albertina – (Sentida) Ah! Senhor... o que posso responder as doces palavras que 

acabo de ouvir pronunciar?... Elas me encantam mas... (Observa Felipe que passa ao 

fundo) Ele!... (A Martinho) Desculpe-me senhor... não me é possível hoje ouvir suas 
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doces palavras. Sinto-me mal... preciso retirar-me... Se o senhor tivesse a bondade de 

levar-me onde está meu pai!... (fica aflita) 

Martinho – Porque não, dona Albertina... (reparando) Mas oh! Como está pálida! 

Está sofrendo muito não é assim? Quer que eu a acompanhe, que lhe chame um 

médico? Aqui mesmo os há! 

Albertina – Obrigada, senhor Martinho. Não se inquiete. Isto é um mal 

passageiro... cansaço talvez. Em chegando a casa ficarei boa.  

Martinho – Quer então retirar-se sem me deixar uma só palavra de consolação e 

de esperança?... 

Albertina – (Triste) De consolação, talvez... mas de esperança... 

Martinho – Por que não 

Albertina – Nem eu mesma posso tê-la. 

Martinho –Então, não me ama? 

Albertina – Amo-o muito. 

Martinho –Então será minha esposa? 

Albertina – Isso é impossível. 

Martinho –Impossível?! Que obstáculo pode haver? 

Albertina – Não sei dizer-lhe senhor... minha desgraça... 

Martinho –Vamos. (Dá-lhe o braço.) Vamos para a sala onde está meu pai. 

(Saem) 

 

Cena 4ª 

 

Felipe – (entra com um papel na mão examinando-o.)  Ah! Ah! Ah!...  As coisas 

correm as mil maravilhas! Cinco contos de réis! Não me enganei. Todos  os sinais 

combinam. (Puxando o relógio.) De horas e nada do meirinho chegar, conforme 

combinamos! (Esfregando as mãos.) Oh! Que bolada!... Maldito meirinho!... 

(Avistando-o) Ah! Ei-lo  que chega!... 

 

Cena 5ª 

 

Mourão – (Entrando acompanhado do soldado.) Parece que cheguei a tempo! 

Felipe – Ah! Senhor Mourão, as coisas, correm como eu esperava. É preciso 

muita energia. 

Mourão – (Avistando Martinho) toda a prudência é pouca, senhor Felipe. 
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Cena 6ª 

 

Fernando – (Entrando conversando com Martinho) Tens a razão meu amigo, a 

dona Albertina é um anjo. É um encanto! 

Martinho – (Reparando as autoridades) Oh! O que é isso? Quem aparato é 

este?... Desejam alguma coisa? 

Fernando – É esquisito! 

Felipe – Vossa excelência nem pode imaginar qual é o motivo deste aparato. 

Martinho – Nem por sombra posso adivinhar. Antes me causa estranheza este 

aparato policial a esta hora aqui. 

Mourão – Sua estranheza cessará sabendo que venho reclamar uma escrava 

fugida por nome Marta que se acha sob sua proteção. Devendo aqui o senhor Felipe 

Barreto envia-la ao seu senhor no Rio de Janeiro, tendo ele procuração bastante para 

isso! 

Martinho – Escrava aqui em minha casa? 

Felipe – Sim senhor. É esta que ainda a pouco vossa excelência estava fazendo 

declarações de amor. Esta rapariga é escrava e eu estou encarregado de prendê-la como 

acabou de dizer aqui o senhor oficial de justiça. 

Fernando – Mas será possível! Martinho?! Qual, não posso acreditar! 

Martinho – Albertina! Albertina escrava!... Qual? Nunca foi e nem será!!! 

 

Cena 7ª 

 

Miguel – (Entra com Albertina) Senhor Martinho, vamos nos retirar. 

Albertina (Vendo Felipe) Ele! 

Martinho – (Aflito a Albertina) Não é verdade? É tudo mentira! É falso!... 

(Albertina conserva-se calada) 

Fernando – (A Miguel) Diga-me senhor Miguel.... 

Miguel – (Atalhando) Senhor, a minha filha... 

Martinho (A Albertina) Mas meu Deus! Albertina porque tremes assim? Como 

estás pálida! Maldito importuno que assim a faz sofrer!... Oh! Albertina, não te assustes 

assim. Aqui estou eu a teu lado, e ai daquele que ousar ultraja-los. 

Felipe – Ninguém quer ultrajá-los, senhor Martinho, mas o negócio é mais sério 

do que o senhor pensa. 

Fernando – Senhor Felipe, se alguém pagou-lhe para vir achincalhar ao senhor 

Martinho e a esta senhora, diga quanto ganha que o senhor Martinho está pronto a lhe 

pagar o dobro?! Dez contos de réis... 

Felipe – (Esfregando as mãos) O dobro?! O dobro?! Dez contos de réis... 

Martinho – Justamente. Dez contos e hoje mesmo. 
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Felipe – Mas senhor Martinho, empenhei a minha palavra para com o senhor 

primeiro, e dei passos para esse fim e... 

Martinho - Que importa. Diga que ela evadiu-se de novo, ou dê-lhe outra 

desculpa qualquer. 

Felipe – Mas é que... 

Martinho – Ora um homem nas suas condições, vivo e atilado, não se embaraça 

com tão pouca coisa. 

Felipe – Está dito. Já que vossa excelência tanto se interessa não quero aflitá-lo 

com semelhante negócio. Que a dizer-lhe a verdade bem me repugna. Aceito a proposta. 

Martinho – Obrigado. É um importante serviço que vai prestar-me. 

Felipe –Mas que volta darei ao negócio para sair-me bem dele? 

Martinho – O senhor é hábil e há de encontrar facilidade para sair desta 

dificuldade. 

Felipe – (Refletindo) Atinei! Dizer que a escrava desapareceu novamente, não é 

conveniente. Eu sei o que tenho a fazer. (À parte) Vou ao chefe de polícia e declaro-lhe 

que nada mais tenho com este negócio, passo a procuração a qualquer meirinho ou 

capitão do mato que ser queira encarregar desta diligencia e em ato contínuo escrevo ao 

senhor Ramiro, comunicando-lhe o meu engano, com o que ele de certo desistirá de 

procurá-la mais por aqui. Enfim, o trabalho é este. (A Mourão) A escolta não é mais 

necessária aqui. (À parte) Isto vai dobrar como no lasquenê.  (Mourão sai com os 

soldados) Esta escrava é uma mina que me parece não estar ainda esgotada!... 

Albertina – Ah! Meu pai que vergonha!... 

Miguel – Minha filha, eu já previa tudo isto!... 

Martinho – Descansa Albertina, eu arranjarei tudo. Sou rico! Muito rico! 

Fernando – (A Miguel) Descansa meu amigo. Sosseguem. 

Martinho – (A Albertina e Miguel) Vão para o salão do baile e procurem 

disfarçar o  mais que puderem. 

Martinho - Oh! Nunca! Não sairão mais desta casa custe o que custar! (A 

Albertina) Atenda ao meu pedido! Tenha compaixão de mim! Vá para o salão. 

(Albertina e Miguel sobem, encontrando-se com Queiroz, Martinho acompanha-os. 

Fernando fica meditando) 

 

Cena 8ª 

 

Queiroz – Dona Albertina ... (A Martinho) Meu filho, a música nos convida... 

(oferece o braço a Albertina) Esta valsa agora é nossa... (Sai com Albertina e Miguel. 

Martinho que ia também volta) 

Martinho – (A Fernando) Ah! Doutor! Que desgraça! Que infelicidade! 

Fernando – Espera Martinho, tudo se arranja. Convém muita prudência. Eu acho 

conveniente o Comendador ser sabedor disto. 
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Martinho –  Pois é justamente o que eu vou fazer. A meu pai não oculto coisa 

alguma. Enquanto a audácia de Felipe, há de lhe custar bem caro! Doutor faça-me o 

favor de chamar meu pai. 

Fernando – Sim. (Sai) 

Martinho – (Só) Oh! Meu Deus! Ela escrava!... Oh! Não! Não será. Ainda que 

me custe a vida será minha esposa. Oh! Albertina! Albertina! Que país é este meu que o 

algoz faz mercado da carne humana!... 

 

Cena 9ª 

 

Queiroz – (Entrando com Fernando) Mas doutor, me diga o que há? 

Fernando – Martinho lhe dirá. 

Queiroz – Meu filho, o que é isto? Um dia de alegria aniversário do teu pai e 

você estar assim acabrunhado, quando a pouco estavas tão alegre! 

Martinho – (Abraçando-o) Sim, meu pai. Estou desgraçado! Amo Albertina!... 

Queiroz – Já o sabia meu filho, e que tem isso? Casa-te com ela. 

Martinho – Meu pai, ela é escrava! 

Queiroz – (Admirado) O que, meu filho? Esta moça é escrava?... (À parte) Oh! 

Meu Deus! 

Martinho – Sim, meu pai, escrava! 

Queiroz – Pois bem, custe o que custar, ela será tua! 

  

Cena 10ª 

 

Anselmo – (Entrando) Senhor Martinho tem aí umas pessoas que pedem 

permissão para entrar. 

Fernando – (À parte) Serão ainda os malditos oficiais de justiça? 

Martinho – (A Anselmo) Mande-os entrar. (Anselmo sai, dá entrada a Ramiro 

que entra de chapéu na cabeça) Senhor! Em primeiro lugar tenho a dizer-lhe que quando 

entra nesta casa tira-se o chapéu... (Ramiro olha-o de cima abaixo, tirando um fiapo e 

tira o chapéu) Queira sentar-se. (Ramiro senta-se) Tenha a bondade de dizer o que 

pretende deste seu criado? 

 

Cena 11ª 

 

Ramiro – Desculpe-me, porém não é a vossa excelência que eu desejava falar e 

sim a uma rapariga que aqui se acha em companhia de seu pai. 
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Martinho – Como eu estou autorizado a tratar de todos os negócios desta 

rapariga que acaba de falar, pode portanto dizer o que deseja e com quem tenho a honra 

de tratar... 

Ramiro – Sim senhor. Não ponho a menor dúvida, pois o que pretendo não é de 

nenhum mistério. Constando-se que aqui se acha uma escrava por nome Marta, venho 

apreendê-la. 

Martinho – (Surpreso) Então pelo que vejo o senhor é... 

Ramiro (Interrompendo-o) Ramiro, um seu criado... e o senhor é... 

Martinho – Martinho, um seu criado. 

Ramiro - Pois sou eu o legitimo senhor dessa escrava. 

Martinho – (À parte, quase desfalecendo) Ramiro!... O senhor de Marta!... 

Ramiro – (Levantando-se) Sei que há muito tempo vossa excelência tem esta 

escrava a seu lado contra toda justiça, iludindo as autoridades com falsas alegações, o 

que nunca poderá provar. Porém agora venho eu mesmo reclamá-la; burlando assim os 

seus planos e artifícios. 

Martinho – (Colérico) Artifícios não senhor! Protegi e protejo francamente uma 

escrava contra as violências de um senhor que quer tornar-se seu algoz! Eis ai tudo. 

Ramiro – (Com empáfia) Bem senhor o que eu desejo é a entrega da escrava e 

nada mais! Não me obrigue a usar dos meus direitos, levando-a daqui à força! 

Martinho – (Com ódio, agarra Ramiro pelo paletó) A força sairás tu daqui 

bandido!... 

Queiroz – (Correndo para Martinho) Meu filho, o que é isso?... Não faças 

loucuras!... (Separa-a os) 

Fernando – Martinho, tenha calma! 

Martinho – (A Ramiro) Vou entregar-te a tua escrava, mas antes de leva-la há de 

me responder pelos insultos que me tens dirigido! Ouvistes?!... Eu sou escravo da tua 

escrava, não sou teu escravo! 

Ramiro – (Receoso) Está louco homem! As leis do nosso país não permitem o 

duelo. 

Martinho – Que me importa as leis! Para o homem de brio é superior a lei. E se 

não és um covarde como penso... (Avança e atraca-se com Ramiro em luta corporal) 

Ramiro – Socorro! Socorro! Querem assassinar-me!!! 

 

Cena 12ª 

 

Gomes – (Trazendo as algemas, vendo Miguel e Albertina entrar, aos soldados e 

Ramiro) Aqui estão senhor! (Aponta Albertina e Miguel) 

Ramiro (Apontando-os) Ei-los aí?!... São estes! Prenda-os! (Gomes avança para 

colocar as algemas em Albertina) 

Martinho – (Detendo-o) Alto! Nesta casa não se algema, quem quer que seja! 

(Triste a Albertina)  Vai Marta, não desanimes, confia em Deus e no meu puro amor.! 
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(Marta sai com Miguel presos. Ramiro segue-os depois de um sorriso cínico para 

Martinho) 

 

Cena 13ª 

 

Felipe – (Entra apressado) Senhor Martinho! Senhor Martinho!  Está tudo 

arranjado de acordo com os nossos desejos! Venho receber os dez contos! 

Fernando – Bandido! Tu vais mais é receber (Puxando o revolver) seis balas na 

cabeça!... 

Felipe – (Assustado) O que é isso? Está doido? (Sai correndo)  

Queiroz - Descansa meu filho, Marta será tua esposa. Daqui a quinze dias tem 

um navio para o Rio de Janeiro. Tu iras comprá-la. Se possível for comprará até 

Ramiro, o seu senhor!!! 

Martinho – Obrigado, meu pai! O doutor será o meu companheiro de viagem!... 

(Abraça Fernando, corre a cortina para mutação) 

Fim do segundo ato. 

 

 

 

TERCEIRO ATO 

 

Cenário – A mesma cena do primeiro ato. Ao abrir a cortina, Belchior entra 

cantarolando, trazendo um ancinho de jardim, as costas. 

 

Cena1ª 

 

Belchior – O raio! Que pena eu não saber tocar a guitarra! O tempo que meu pai 

me botou o ancinho, e o alfanje na mão, se tivesse me dado uma guitarra... porque eu cá 

sempre tive um dedinho para essa coisa!...Talvez que se eu soubesse tocar uma guitarra 

a Marta tinha-me namorado. Oh! Raio! A rapariga é bonita que Deus me livre!... O 

senhor Ramiro não fazia questão que ela casasse comigo. Deixa lá que ela tem sofrido 

muito! Com um raio! Eu já falei a patroa, que dou dois anos de serviço, se consentir que 

ela falasse que ela case comigo! Mas o pai dele, o senhor Miguel, com as economias, 

chegou a ajuntar cinco conto re réis, e está disposto a gastá-los para libertar a filha. Mas 

porque diabo o senhor Ramiro não quer?... Coitada da Marta, desde que chegou ao Sul, 

está presa ao tronco e o senhor Miguel preso na cadeia. Tem sido uma embrulhada aqui 

nesta casa!... Ah! Um raio de uma guitarra! Que se eu soubesse tocar eu agora cantava 

assim...  

O Marta, minha Marta 

Dos jardins tu es a flor 

Tenha pena do teu Belchior 
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Tenhas pena ai meu amor! 

Teu Belchior já tem sofrido 

Muita paixão cá por ti 

Ai Marta, minha Marta 

Vem ouvir meu canto aqui! 

(Sai dançando e cantando) 

 

Cena 2ª 

 

Gomes – (Entra arrastando e chicoteando Marta) Não tens vontade de comer?  

Tanto pior para você! Bom, para que não digas que eu sou mau, vou-te deixar aqui no 

terreiro para te aqueceres um bocado! (Tira-lhe a corrente da cintura e as algemas) 

Daqui a pouco há de vir a água e o pão. Tu passas-te boa vida lá pelo Sul... Nunca 

julgavas que voltarias outra vez a esta casa!... Olha que você ainda é feliz, foste criada 

com regalias, nunca apanhaste de chicote. (Ameaçando-a) Não é falta de vontade não!... 

(À parte) Besteira! Não te dou quinze dias de vida! (Sai) 

Marta – (Depois de pausa) Sofrerei tudo com paciência. Sou Cativa! De que 

serve a educação que a defunta sinhá me deu? (Implorando) Sinhá! Por que não ouvis a 

minha súplica? Sei que gozas o reino da glória! Por que não pedis ao onipotente para me 

transportar ao vosso lado? Vem senhora. Vem buscar esta pobre escrava!...  

 

(Canta) 

Ao ar livre das campinas 

Seu perfume exala a flor, 

Canta aura em liberdade 

Do bosque o alado cantor, 

Só para a pobre cativa 

Não há canções nem amor! 

 

Cala-te pobre cativa 

Teus queixumes crimes são 

É uma afronta esse canto 

Que exprime tua aflição, 

A vida não te pertence 

Não é teu, teu coração!... 

(Izabel entra com uma pequena garrafa, com um copo, e um embrulho fingindo 

doces. Ao ver Marta) 

Izabel – Ah! Lá está ela! (Chegando-se a Marta) Marta, deixei papai e mamãe e 

vim trazer-te isto. (Entrega-lhe a garrafa e o embrulho). 
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Marta – Obrigada senhorinha, não tenho vontade de coisa alguma! 

Izabel – Não, não me chame senhorinha, chama-me de Izabel. Eu sou muito tua 

amiga; hei de teimar com papai até te dar a liberdade.  

Marta – Pobre criança, és um anjo! 

Izabel – Toma, aceita ... come um bocadinho, senão fico zangada com você... 

Marta – Pois bem; vou te fazer a vontade. Não quero te contrariar, agora peço-te 

que não fiques aqui senão o senhor pode te ver ao meu lado e ficar zangado. 

Izabel - Sim, sim, tens razão. Eu vou, não quero que ele me veja contigo. Mas 

logo venho te trazer uma coisa muito boa. Até logo. (Beija Marta) 

Marta – (Chora) Meu anjo do céu! 

Izabel – Não chora Marta senão eu fico triste!... 

Marta – (Enxugando as lágrimas) Eu não choro mais não meu anjo. Vai, vai para 

onde está mamãe. (Izabel sai acenando e dizendo adeus a Marta) Pobre criança, era 

digna de um outro pai. 

 

Cena 4ª 

 

Ramiro – (Entra com Lopes, ao ver Marta, volta e chama) Senhor João Gomes? 

(João aparece) conduza esta escrava para a prisão; está com muita regalia É preciso ela 

saber que não está mais no tempo de minha mãe. (João leva Marta chicoteando-a, a 

Lopes) Ela há de pagar-me os passeios e os bailes no Sul, em companhia daquele 

miserável! (Pausa) Pois é isto Lopes, as coisas correm as mil maravilhas! 

Lopes – Seguramente, te dou de ante mão os parabéns pelos seus triunfos e lhe 

aplaudo pela feliz combinação de seus planos. 

Ramiro – Mas escuta, para ainda melhor poderes compreender. Com o 

casamento da escrava Marta com quem pretendo casa-la, ficarão satisfeitos os desejos 

de minha mulher, sem que escape de todo meu poder. Como o pai de Marta está debaixo 

de minha restrita dependência, eu saberei também reter junto a mim este estúpido 

jardineiro com quem ela vai casar-se. Assim receberá o castigo que merece, pela sua 

inqualificável rebeldia. Mas é forçoso dar este passo, porque minha mulher recusa-se 

obstinadamente a reconciliar-se comigo enquanto eu não der liberdade a Marta! São 

caprichos de mulher, com que bem pouco me importa, se não fosse... (baixo e 

confidencial) Isto aqui entre nós, confio em tua discrição... 

Lopes – Pode falar sem susto, que o meu coração é como um túmulo para o 

segredo de amizade! 

Ramiro – Bem. Dizia-te eu. Que bem pouco me importaria com os arrufos e 

caprichos de minha mulher, se não fosse o completo desarranjo em que 

desgraçadamente vão os meus negócios. A minha fortuna está ameaçada de levar um 

baque horrendo do qual não sei se me será possível levanta-la sem auxílio de um 

estranho! Ora, meu sogro é o único que com o auxílio do seu dinheiro, ou de seu crédito 

pode ainda escorar o edifício de minha fortuna preste a desabar!... 

Lopes – Em verdade, procede com tino e prudência consumada. Oh! Seu sogro, 

conheço-o muito... é uma fortuna sólida, é uma das casas mais fortes do Rio de Janeiro. 
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Seu sogro  não o deixa ficar mal, quer extremamente  a filha... e não quererá ver 

arruinado o seu  marido. (Mariana entra) 

 

Cena 5ª 

 

Ramiro – (Baixo a Lopes) Ei-la que chega! Mudemos de assunto! 

Mariana – Ramiro, estive refletindo sobre o assunto de que hoje tratamos e quer-

me parecer que Marta não aceitará o marido que lhe escolheste.  

Ramiro – Se não quiser, pior para ela! Não lhe dou a liberdade e há de passar a 

vida toda enclausurada e a ferro! 

Mariana – Oh! Mais isto é demasiadamente cruel Ramiro! De que serve dares a 

liberdade em tudo, se não lhe deixas a de escolher um marido! Dá-lhe liberdade Ramiro, 

e deixa-a casar com que quiser! 

Ramiro – Isto nunca! Por que assim ela não se casaria com ninguém, e iria 

direitinho para o Sul entregar-se muito lampeira nos braços daquele insolente e depois 

escarnecerem de mim. 

Mariana – E que te importa isso Ramiro? 

Ramiro – Que me importa? É porque tu sabes os insultos que ele me dirigiu?!... 

Ah! Mas se não fosse por sua causa, e também por satisfazer os votos de minha mãe... 

Gomes – (Interrompendo) Senhor Ramiro! O senhor Miguel já chegou. 

Ramiro – Bem traga-o para aqui. 

Gomes –  Sim senhor. (Sai) 

Ramiro – (A Mariana) E a senhora mande preparar os aviamentos para o 

casamento que se realiza hoje mesmo. As três e meia deve chegar o padre... (Mariana 

sai) 

 

Cena 6ª 

 

Lopes – Deves ler a carta falsificada para que Miguel a ouça. Eu procurei 

disfarçar bem a letra. (Tira da calça e entrega) Ei-la. (Introduzindo Miguel) Pronto, 

senhor Ramiro. (Dá entrada a Miguel e sai) 

 

Cena 7ª 

 

Ramiro – Aproxime-se senhor Miguel. 

Miguel – Sim senhor. (Desce a Ramiro) 

Ramiro – Senhor Miguel, mandei liberta-lo da cadeia porque tenho consideração 

do senhor e sua filha; apesar dos incômodos e prejuízos que me tem dado. Quero lhe 

propor um meio de acabarmos com as desordens e intrigas e transtornos com que sua 

filha perturbando minha casa e o sossego de minha vida.  
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Miguel – Estou pronto para qualquer arranjo Ramiro, uma vez que seja justo e 

honesto! 

Ramiro – Nada mais honesto, nem mais justo. Quero casar sua filha com um 

homem de bem, e dar-lhe a liberdade. É verdade; é preciso que aquele patife acabe de 

me escrever uma carta como se nada houvesse entre nós. Leia. (Dá-lhe a carta, Miguel 

examina-a) 

Miguel – (Admirado)  Oh! Senhor! Com que miserável figura quer casar minha 

filha! Duvido muito que ela queira! 

Ramiro – Mas é honesto e trabalhador. Vou mandar chamar sua filha, para 

combinarmos tudo. (Chamando) Mariana! Mariana! (A Mariana que aparece) Mande-

me trazer Marta. (Mariana vai chamando novamente) Senhor João Gomes! Senhor João 

Gomes! 

 

Cena 8ª 

 

Gomes – (Entrando) Senhor?! (Ramiro fala baixo com ele. Gomes sai) 

 

Cena 9ª 

 

Miguel – (Ao ver Marta, entra com Mariana, reparando o estado de Marta) O 

que é isto, minha filha? (Abraça-a e chora) 

Marta – Não é nada meu pai. É o meu destino!... 

Miguel – Em que estado, minha filha!!! 

 

Cena 10ª 

 

Belchior – (Entrando a Ramiro) As suas ordens, senhor Ramiro. 

Ramiro – Vem cá Belchior. (Belchior chega-se) Tu gostas de Marta? 

Belchior – (Acanhado) Se gosto! Eu sempre tive uma paixão por este anjo!  

Ramiro  - Pois bem. Ela hoje mesmo vai ser tua esposa. 

Belchior – (Pulando de alegria) Não me diga isto patrão! Pois é verdade?! (Olha 

Marta com alegria e ajoelha-se a seus pés) Ai Marta, Marta aqui me tens a teus pés! 

Um escravo – (Entrando.) Sinhô, meu sinhô, ta lá fora um home  que lhe qué 

fala! 

Ramiro – (À parte) É o padre, com certeza ou o tabelião... 

Belchior -  (À parte) É o cambalião! 

Ramiro – (Ao escravo) Mande entrar... (Escravo sai, dá entrada a Martinho e 

Fernando, consigo raivoso) Oh! Com os diabos! Não é quem eu esperava! É Martinho! 

(Disfarçando o choque) Olá, senhor Martinho! Aqui! Já sei que veio dar um passeio 
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pela nossa província. A vossa chegada hoje a esta casa é um acontecimento audacioso e 

até providencial! 

Martinho –  Folgo em saber. Mas não me pode não dizer porquê?... 

Ramiro – Saiba que a escrava sua protegida vai ser casada e libertada. 

Martinho – E quem a liberta? 

Ramiro – Eu, que sou o seu legítimo senhor. 

Martinho – Pois declaro-o que não o pode fazer!  

Ramiro – E quem se atreve a burlar os direitos que tenho sobre ela? 

Martinho – Eu que sou o legítimo credor! Saiba que de hoje em diante não 

poderá lançar mão de qualquer objeto desta casa. Estão em minhas mãos todos os seus 

títulos de dívidas. A sua ruína é completa e irremediável, pois a execução de todos os 

seus bens vai-lhe ser imediatamente intimada! 

Ramiro – (Raivoso) Pois que! É assim violenta e atropeladamente que se fazem 

estas coisas! Por ventura não poderei obter uma moratória a fim de salvar a minha honra 

e os meus bens por outro qualquer meio?... 

Martinho – Seus credores já usaram com o senhor de todas as condescendências 

e contemporizações possíveis. Saiba ainda mais, que sou o seu principal credor; 

pertence-me e estão em minhas mãos todos os seus títulos de dívidas, e não estou de 

ânimo a admitir transações nem protelações de natureza alguma. Dar seus bens e 

inventários  eis o que cumpre fazer. Toda e qualquer evasiva que tentar será inútil! 

Ramiro – (À parte) Maldição!... 

Mariana - (À parte) Meu Deus! Que desgraça e que vergonha! 

Martinho – (A Marta) Este casamento que iam fazer era de seu gosto? 

Marta – Oh! Não senhor. Eu era arrastada!  

Miguel – É verdade senhor, Martinho. Ela ia casar-se por assim dizer forçada. 

Ainda hoje recebi uma carta do senhor. (Dá-lhe a carta) 

Martinho – (Depois de ler) Então além de tudo... falsificador de firmas?! (Rasga 

a carta) Isto não tem importância. (Joga os restos da carta no rosto de Ramiro). 

Miguel – O senhor Ramiro como condição de liberdade, obrigava minha filha a 

casar-se com aquele pobre homem que vossa excelência vê ali. (Aponta Belchior) 

Belchior – (Convencido) E então? Não sou bonito? 

Martinho – (Reparando) Com aquele homem? 

Miguel – E se ela não se sujeitasse tinha que morrer no tronco! 

Martinho- (Com raiva) Verdugo! A mão da justiça divina pesa enfim sobre ti 

para punir tuas monstruosas atrocidades. 

Mariana – (À parte) Meu Deus! 

Martinho – Chega-te a mim Marta. Eu protestei no fundo de minha alma e por 

minha honra desafrontar-te do julgo opressor e aviltante que te esmaga! Deus enfim por 

minhas mãos vinga a inocência e a virtude oprimida e esmaga o algoz! (Entregando os 

documentos a Marta) Agora tens em tuas mãos o que era de propriedade dele. Serás de 
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hoje em diante a senhora!... e ele o escravo!... Senão quiser mendigar, há de recorrer a 

nossa generosidade! Hoje mesmo tu serás minha esposa. 

Izabel – (Ajoelhando-se) Marta perdoa a minha mãe... 

Marta – (Levantando-a) Descansa meu anjo, tua mãe viverá conosco se ela 

quiser. 

Ramiro – (Raivoso) Senhor! Aí tendes tudo quanto possuo. Pode saciar sua 

vingança, mas eu juro que nunca hás de ter o prazer de ver-me implorar a sua 

generosidade! Sei o cumpre fazer!... (Corre ao fundo, dá um tiro na cabeça, caindo 

morto; aparece o busto de José do Patrocínio, diversos negros, algemas caídas pelo 

chão, o anjo da fama como apoteose final). 

 

 

Fim da peça 
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A ILHA DAS MARAVILHAS 

Farsa fantástica em um prólogo e 2 quadros de Benjamim de Oliveira 

 

Personagens 

Princesa 

Rosalina 

Balbina 

Pelicana 

Fada do bem 

Fada do mar 

Albatroz 

Príncipe Gentil 

Valentim 

Paulino 

Lustroso 

Romão 

Roberto 

Inácio 

Messias 

Joaquim 

João 

Thomé 

Cisnão 

7 Ministros 

Conselheiros 

Sábios 

Fantasmas 

Títeres 

Pescadores 

Espectros, etc. 

Cópia de Renato Silveira Peixoto 

Rio de Janeiro. 
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PRÓLOGO – PRIMEIRO QUADRO 

 

Cenário – Uma beira de praia. Ao abrir a cortina, Paulino está deitado no chão 

descansando sobre uma pedra a um tempo. Vai acordando lentamente. Senta-se. 

 

Cena 1ª 

 

1ª pescador – (Cantando) 

Nas manhãs da primavera 

Tudo na terra vigora 

Vestem-se os campos de galas (bis) 

Tem mais encanto a aurora. 

 

Coro (de pescadores) 

Cantemos. Que a vida 

Não vai a matar 

As redes ao largo 

Trabalhar... Trabalhar  

 

1ª pescador  

Desfaz-se as brumas da praia 

Vive alegre o pescador 

Enviando a Natureza (bis) 

Sinos de paz e amor. 

 

Coro 

Cantemos. Que a vida 

Etc. etc. 

 

Romão – (Logo que o canto passa) Eu vou pescar, só para fazer a vontade de 

vocês. 

Roberto – Então, porque? 

Romão – Tenho medo do mar, hoje. O mar não está bom. E vocês já não se 

lembram que hoje faz anos que desapareceu a tia Pelicana, a filha e o genro? 

Inácio – Ora, o que tem o mar agora com isso? 
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Romão – O que tem o mar com isso?! Pra mim não me sai aqui da pinha que 

eles estão no fundo do mar todos os três. 

Messias – Vocês tem sempre cada uma!... /eles desapareceram no dia do 

casamento. Quando o casamento saiu da capela, houve aquele grande temporal que a 

gente até se confundiu na rua! Não se podia até abrir os olhos com tanta poeira!... Nesta 

ocasião, os noivos separaram-se dos braços um do outro, devido ao mesmo temporal; e 

quem disse cá p‟ra nós, que algum gajo tivesse roubado a rapariga...  

João – Deixa de falar bobagem!... P‟ra mim, a Tia Pelicana, com as economias 

que tinha azulou todo mundo... quero dizer, mudou-se de terra, conduzindo a filha e o 

genro!... 

Joaquim – Isso eu não posso acreditar. Como é que ela ia fugir deixando a casa 

aberta, os convidados que estavam esperando o casamento? Você bem sabe que ela 

deixou todos os trastes na casa, até dinheiro se encontrou num pé de meia!? Então ela ia 

fugir sem dinheiro? Também não digo que elas na grande confusão que houve ao sair da 

capela, que eles viessem cá para o lado do mar. 

Romão – Homem, também nunca vi fazer um casamento naquelas horas da 

noite. Onde é que se viu alguém casar às sete horas da noite?!... 

Thomé – Pois também o raio do padre chegou aquelas horas da noite! Até 

pareceu negócio de bruxaria!... Eu o que sei é que eles desapareceram, já fazem mais de 

dois anos, e ninguém sabe notícias deles. Não se sabe se estão mortos ou vivos. Pobre 

do Valentim! Um rapaz tão alegre!... 

Romão – E tia Pelicana também era levada do diabo, porém era boa velha. 

Joaquim – E a filha?! A filha era uma santa! O que se segue meus amigo que 

p‟ra mim, isso não passa de bruxaria!... 

Romão – Bem, deixemos lá a vida dos outros, e vamos ao mar. (Música) 

 

Coro 

Cantemos que a vida 

Não vai a matar. 

As redes, ao largo 

Trabalhar... Trabalhar... (Saem todos) 

 

Cena 2ª 

 

Rosalina – (Entrando) Não choras, meu irmão! 

Paulino – Ah, minha querida irmã, de chorar não me canso. Ambos fomos tão 

infelizes! 

Rosalina – Quem diria que ficássemos sem pai nem mãe tão cedo?!... Como é 

triste a gente não ter as carícias paternas!?... Quando é que Deus se lembrará de nós?!... 
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Cena 3ª 

 

Cisnão – (Aparecendo, espreitando e escutando. Vem de chicote, tipo mal 

encarado,com enorme barriga) O que é que vocês estão falando ai? 

Os dois – (Assustados e tímidos) nada, não senhor. Estamos apenas descansando 

uns dez minutos, para continuarmos o trabalho. 

Cisnão – Pois eu não quero descanso! Agora vão passar três dias sem comer!... 

Os dois – Nós já passamos dois senhor!... 

Cisnão – Não tenho nada com isso!... O que eu quero é barriga vazia e muito 

serviço! Raça ruim!... Pensam que eu hei de sustentar vocês sem trabalhar! (Sai) 

 

Cena 4ª 

 

Rosalina – Meu irmão, vamos fugir desta casa? 

Paulino – Fugir, para onde? Só se nos atirarmos dentro de um barco, e 

deixarmos ele correr a revelia. 

Rosalina – Tens razão! O que vamos fazer por esse mundo? Sozinhos e sem 

recursos!!... Depois se fugirmos, podemos ser agarrados, por esse monstro, e então o 

castigo será maior! 

Paulino - Eu tenho idéia melhor. Vamos os dois? 

Rosalina – Sim, morrer é melhor... 

Paulino – Mas, morrer onde? 

Rosalina – No mar, onde está sepultado o nosso pai. Vamos pra junto dele! 

 

Cena 5ª 

 

Fada do Mar – (Aparecendo) Que fazem por aqui sozinhos crianças?  

Os dois – Estamos lamentando a nossa sorte, minha senhora! 

Fada do Mar – Então vocês tão crianças já lamentam as suas sortes, quando 

agora é que estão precipitando a vida? 

Paulino – De que serve a vida aos infelizes filhos da orfandade?!... 

Rosalina – E que vivem sofrendo em mãos dos estranhos. 

Fada do Mar – Ah, então vocês são órfãos? 

Rosalina – Somos sim senhora. O nosso pai está sepultado no mar. As ondas 

foram o seu leito!... 

Paulino – Coitado!... Foi vítima de uma tempestade, assim nos contou nossa mãe. 

Nosso pai quando morreu nos deixou pequeninos. Dois anos depois, veio a morte de 

nossa mãe. Eu e a mana ficamos entre quatro paredes, sofrendo as maiores misérias! 
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Rosalina – Até um dia, aqui o senhor Cisnão tomou conta de nós, e nos tem 

como escravos! 

Fada do Mar – (Chora) Pobres crianças!... 

Os dois – Senhora chora?! 

Fada do Mar – Choro, sim meus filhos, porque tenho pena de vocês?! E choro 

também, porque vocês me fizeram lembrar de um filho que perdi. 

Rosalina – Morreu seu filho? 

Fada do Mar – Não sei minha filha. Desapareceu quando menino, nunca mais o 

vi. Não sei se é vivo ou morto! É por isso que tenho pena dos órfãos! 

Os dois – Como a senhora é boa!... 

Paulino – A senhora chora por causa de um filho, e nós choramos por falta de 

uma mãe!... 

Fada do Mar – Escutem-me: vocês querem vir comigo? Querem sair das garras 

desse monstro? 

Paulino – Era esse o nosso desejo, porém temos medo! 

Rosalina – Se fugirmos, e o senhor Cisnão tornar a apanhar-nos, estamos 

perdidos para sempre! 

Fada do Mar – Descansa que ele nunca mais terá pernas para lhes perseguirem. 

Os dois – E para onde a senhora vai nos conduzir? 

Fada do Mar – Vou enviá-los para a Ilha das Maravilhas. Lá encontrarão um boa 

amiga: a Fada das Maravilhas, que é a princesa daquele país. 

Os dois – Mas quem sois vós que possuis assim bom coração? 

Fada do Mar – Sou a Fada do Mar. 

Os dois – (Ajoelhando-se aos pés da Fada) A Fada do Mar?! 

Fada do Mar – Levantem-se. Vou recomendá-los a Fada das Maravilhas. Vou 

enviar um mensageiro para lhes guiarem na estrada! (Bate com o cajado no chão 3 

vezes e chama) Albatroz? 

 

Cena 6ª 

 

Fada do Mar – (A Albatroz que apareceu) Conduz estes mortais a ilha das 

Maravilhas, e diga a Fada das Maravilhas, que eu peço proteção a estas crianças. 

 

 

Cena 7ª 

 

Cisnão – (Entrando) Então ainda estão aqui de palestra com gente desconhecida?! 

Vamos ao mar! 

Fada do Mar – Cala-te, Cisnão! Monstro sem piedade! Basta de viveres do suor 

dos inocentes! Trabalha! Tu és forte! Estas crianças não te pertencem. 
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Cisnão – E quem paga o trabalho que eles me deram? Quem paga o pão que eles 

comeram? 

Fada do Mar – E quem paga o serviço prestado por eles? 

Cisnão – Basta de conversa. Não lhe conheço. 

Fada do Mar – Pois bem; ouve para o teu castigo. Em nome de minha Divindade 

Celestial, eu te amaldiçôo. Hás de trabalhar sempre, e o teu trabalho jamais terá produto. 

E para principiares vais ver como vou arrancar das tuas garras estas crianças, com a 

maior facilidade. 

Cisnão – Isso nunca! 

Fada do Mar – Então observa: Albatroz, conduz estas crianças ao lugar 

destinado! (As crianças vão saindo. Cisnão avança para detê-las.) 

Cisnão – Isso nunca! Eu não quero! Não há de ser assim. 

Fada do Mar – (Batendo com o cajado no chão) filhas do mar? (Aparecendo 

peixes de todas as espécies) Destruam este monstro. 

Cisnão – (Gritando) Socorro! Socorro!! (Os peixes carregam Cisnão a força para 

o mar. Fada do Mar fica em posição. Corre a cortina) 

 

Fim do primeiro quadro do prólogo. 

 

 

SEGUNTO QUADRO DO PRÓLOGO 

 

Cenário – Diversos rochedos na Ilha das Maravilhas. Ao abrir a cortina  Gentil 

acha-se encostado a uma pedra. Pelicana e Valentim, na outra extrema. A música toca 

introdução; O Príncipe desce a cena. 

 

Cena 1ª 

 

Gentil – Tenho pressentimento que hoje vou desaparecer deste lugar!... 

(Meditando) Em 19 anos nesta ilha... Já tudo me aborrece!... Mas que mistério envolve a 

minha vida?!... Não sei quem sou!... Vivo aqui neste sombrio lugar, sem saber como!... 

Tenho comigo uma visão!... (Olhando em redor) É verdade que nada me falta! 

Dezessete anos vivi aqui contente, porém a dois anos para cá tenho me tornado insípido 

com as lamentações daqueles dois infelizes! (Apontando os dois) Não sei como 

também, eles aqui vieram parar neste lugar misterioso Albatroz, o meu protetor dissera-

me que estes infelizes me fariam companhia. Esta visão me persegue!... Parece que 

sonho acordado!... (Canta) 

Bela visão que a mente me povoa 

E desejoso busco com ardor. 

Celeste voz que aos meus ouvidos soa; 



 215 

Murmurando um canto de amor! 

Qual a miragem linda do deserto 

Que o vigor jamais pode alcançar. 

Tal cada voz de ti estou menos perto 

Embora sempre... Sempre te buscar. 

Oh, não me fujas meu querido sonho 

Oh, não te escape lúcido banal, 

És meu alento no porvir risonho 

Da minha vida o único ideal. 

Vem minha doce esperança 

Raio de lua, de minha escuridão. 

Dá-me a ventura, ó cândida criança, 

Paz e conforto, a um triste coração! 

 

Pelicana – (Descendo logo ao finalizar o canto) Ah, meu amigo, cante, cante... O 

senhor que não tem motivo para ficar triste, está assim quanto mais, eu agora!... 

Gentil – Não lamento, senhora, a esperança é o último reduto para o 

descontente! 

Pelicana – Esperança p‟ra mim, nesta luta!... O senhor sabe que é uma mãe 

perder uma filha?!... O senhor sabe o que é a dor de uma mãe?!... O senhor nunca teve 

filhos... Ah, é verdade, o senhor é homem!... Como tenho a cabeça!...Mas sua mãe que o 

diga sim, porque naturalmente o senhor teve mãe... O senhor não podia sair de oco da 

taquara!... Sim, o senhor foi gerado!... 

Gentil – Não sei! 

Pelicana – Pois sei eu!... O senhor teve mãe... e teve também pai, sou capaz de 

jurar!... 

Gentil – Mas então, não se sente contente, fazendo-me companhia? 

Pelicana – Que remédio tenho eu?... Já estou cansada de chorar! Já estou 

chorando a dois anos!... (Chora) Minha filha no dia do casamento, desapareceu p‟ra um 

lado, e eu p‟ro outro, sem saber como!...Presa aqui nesta ilha maldita onde não se vê 

coisa alguma!... Nem pescadores por aqui vêm!... (choro cômico) Maldita, sejas! 

Maldita sejas! 

Gentil – É comovente a sua situação!... 

Pelicana – Vim parar aqui com meu genro, sem saber como!... (gritando) 

Valentim! Valentim! Acorda?! 

Valentim – (acordando) É ela?! É ela?!...(desce ao proscênio) Aí tia Pelicana, 

estava agora, sonhando com ela!... que sonho!...Que sonho, tia Pelicana!... 

Pelicana – Está bom, eu já sei o que possa ser! 

Valentim – Maldição!... Diabo lhe carregue quem me trouxe p‟ra aqui e... 
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Gentil – (ao ouvir o barulho de tan-tan) Cala-te! Eu também choro no silêncio 

das minhas mágoas. Desde que uma voz misteriosa infiltrou-se no meu coração!...Alto e 

poderosamente exclama: não chores que um dia a aurora te sorri! 

Valentim – Pois olho que o senhor não tem razão para chorar!... Mas, eu casado 

e solteiro!... Ainda me lembro que vínhamos saindo da igreja. Quando aquela maldita 

tempestade arrancou ela dos meus braços: tão bonitinha que ela estava!... Com aquelas 

flores de laranjeiras na cabeça!... (chorando) era aquele dia que eu ia dar o primeiro 

beijo nela !... Nunca mais!... Eu morrer solteiro e casado!... Ai minha balbina!... (surge 

ao tan-tan, Albatroz. Tipo horrendo de feiticeiro) 

 

Cena 2ª 

 

Valentim – Lá vem o homem!... 

Pelicana – Vamos ver o que ele traz de novo!... 

Albatroz (com voz aterradora) Encantado príncipe, minha promessa será hoje 

realizada. Sou da terra um portento sem outro igual. O meu poder é ilimitado!... 

Universal!... Vou lhe oferecer formosas costelas reais!... Vai tornar-se o vosso sonho 

mais belo!... Sou o vosso protetor, quase pai, e pretendo esboçar o quadro soberbo de 

um futuro de aventuras!...Dar-vos com o amor a opulência, vaidades e prazeres!... 

Valentim – (à parte) O sermão de hoje é diferente!... 

Albatroz – Cala-te imbecil! Não me interrompas. (prosseguindo) Abri a vossa 

frente o caminho largo da sensação. 

Valentim – (à parte) Isso é o que nós queremos!... 

Albatroz – Animar-vos com o gesto. Ser além de tudo amável e generoso! 

Valentim – (à parte) Quem garante estas palavras?! 

Albatroz – Cala-te imbecil. 

Pelicana – (a Valentim) Cale a boca. Escute o sermão. 

Albatroz – As tradições do meu passado, é a minha propaganda no futuro. Não 

vos julgais invencidos da vida, quando tudo que vos cerca, sorri aos clarões de uma 

aurora de esperanças. 

Gentil – (que durante este diálogo, esteve cabisbaixo) O que está se passando, 

me parece um sonho!... 

Pelicana – E eu estou acordada!... 

Valentim – E eu também!... 

Albatroz – Vais breve desposar uma princesa!... Bela!... Vossa beleza seduz!... 

As vossas palavras encantam!... Os pintores não possuem tintas que possam esboçar 

com melhor perfeição, um perfil mais completo!... E os poetas seriam duplamente 

felizes, depondo suas liras de ouro, aos pés de uma Ninfa, que mais parece uma visão. 

Breve irás contempla-la! Hoje mesmo tens que deixar esta ilha. Partirás para onde de há 

muito te esperam. 

Pelicana – (a Albatroz) Oh patrão, nós também vamos? 
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Albatroz – Sim. Está na vontade do príncipe. 

Pelicana – (aos pés do príncipe) Já que o senhor é príncipe, nos leve também. 

Chegando lá fora pode nos deixar a vontade... 

Gentil – Levante-se. Irá comigo e nunca mais nos separaremos. Quando lá 

chegarmos, eu mesmo lhe auxiliarei, até encontrar a sua filha. 

Pelicana – Ai, que felicidade!... 

Valentim – Quase que eu choro de alegria!... Oh tia Pelicana, eu encontrarei ela 

ainda com as flores de laranjeira? 

Pelicana – Ah, encontrará! Também se ela não estiver com as flores de 

laranjeira, não faz mal. 

Valentim – Isso é um modo de dizer. Eu queria só saber, qual foi o ladrão que 

trouxeres para aqui?! 

Albatroz – E o que fazias então? 

Valentim – O que eu fazia, ainda o senhor me pergunta! Eu dava tanta pancada! 

Dava-lhe até não poder mais levantar o braço!... 

Albatroz – Pois bem, fui eu. 

Valentim – O que?! Não foi o senhor, não! Eu sei que não foi mesmo. Embora 

fosse o senhor, eu não acredito. (à parte) Com você eu não quero graça!...   

Albatroz – Bom. Esperem um momento que eu vou dar as minhas ordens. (Sai) 

Gentil – (Confuso) Ah! Que aqui em tudo isso, anda coisa... 

Valentim – (Cantando)  

Estou contente, ó que alegria. 

 

Gentil – (Idem)  

Que grande satisfação 

 

Pelicana – (Idem) 

Pois já vamos ver o dia. 

Valentim – Ai, ai, ai, ai, 

Já pula meu coração (bis) 

 

Pelicana – (Idem) 

Fico maluca 

 

Valentim – (Idem) 

Vamos depressa 

 

Pelicana – (Idem) 

Estou caduca,  

Ai minha cabeça. (bis) 

 

Os três 

Estou contente, oh que alegria 

Que grande satisfação 

Pois, já vamos ver o dia 

Ai, ai, ai, ai 

Já pula meu coração. 
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Cena 3ª 

 

Albatroz – (Entrando) Príncipe, aproximai-vos... (Os três correm onde está 

Albatroz) Amável filho do mistério, a vossa existência é precisa, embora perdurem os 

motivos do vosso encanto! Sou vosso protetor como já disse. Vou dar provas do meu 

poder. Aí tens a vossa disposição uma gôndola. A viagem será rápida. Eu irei à frente 

para vos esperar na Ilha das Maravilhas... (Falando ao léu) Meus títeres, abram o 

caminho amplo da felicidade, a estes mortais. (Grande mutação, vê-se ao fundo do mar 

a gôndola puxada por um cisne ou dragão. As rochas desaparecem, vêem-se Ninfas, 

formando apoteose. A gôndola, vai-se sumindo até cair o pano. Fogos de bengala, para 

grande efeito do final do prólogo. Corre a cortina. Mutação)  

 

Fim do prólogo. 

 

 

 

PRIMEIRO ATO 

 

Cenário – Um riquíssimo salão. Ao abrir a cortina, todos ministros e conselheiros: 

estão em cena cantando, juntamente com os sábios. 

 

Cena 1ª 

 

Conselheiros (Cantando) 

Conselheiros! 

 

Ministros – (Idem) 

Ministros! 

 

Sábios – (Idem) 

Os sábios! 

 

Todos – (Idem) 

Pois aqui estamos bem prazenteiros! 

 

Sábios – (Idem) 

Vivemos! 

 

Ministros – (Idem) 

Contentes 

 

Conselheiros – (Idem) 

E felizes 

 

Todos – (Idem) 

Aqui ninguém mete o nariz. 

Hum, hum, hum. 

Tró... ró... ró... ró... Tró... ró... ró... ró. 

Hum, hum, hum. 
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Tré... ré... ré... ré... Tré... ré... ré... ré. 

Hum, hum, hum. 

Aqui ninguém nos passa o pé! 

 

1º Ministro – Colegas, quais são as vossas opiniões? 

2º Ministro – Eu não posso resolver coisa alguma, porque ainda não pude abordar 

a opinião de nossa princesa. 

3º Ministro – Ah, é preciso um abordamento, bordado bem com certa perspicácia. 

4º Ministro – Sim, porque segundo nos consta, o tal príncipe vem a bordo de um 

navio desconhecido. 

5º Ministro – Precisamos então abordá-lo. 

6º Ministro – Sim, porque nós não podemos ser abordados... 

7º Ministro – ... e nem consentir que a princesa aborde as nossas opiniões. 

1º Ministro – O ministério está reunido por ordem da nossa alteza. 

2º Ministro – Atenção! Que aí vem toda a corte. (Formam ala) 

 

Cena 2ª 

 

Todos – (Cantando, durante a entrada da Princesa, Paulino e Rosalina) 

Salve princesa poderosa. 

Que sua corte sustenta. 

Entre as festas e gozos. (bis) 

A sua moda fomenta. 

 

Os nossos corações 

Sempre que nos convida 

Para as grandes funções. 

Da nossa pátria querida. 

 

Da nossa princesa a grande fada 

O mundo inteiro proclama; 

Outra não há certamente 

Neste famoso oriente 

Que tanta riqueza tenha 

De todo o globo desdenha 

O seu imenso poder 

A nossa simpatia sempre engrandece  

Quem uma graça merece. 

 

De nossa grandeza senhora 

Pode a sorte bem dizer 

Saudamos pois, agora 

Do Oriente o sol formoso 

Que a aventura vai gozar 

Da filha, astro luminoso 

Nem trono d‟ouro sentar. 

 

Princesa – Dignos ministros do meu reinado, faço hoje esta pequena audiência, 

para comunicar-vos que recebi um ofício de meu pai, que ainda não conheço, onde me 



 220 

diz que deve também aqui chegar, o príncipe que ele destinou para meu esposo. 

Obedecendo as suas ordens, é que convoquei todo o ministério. 

Os Ministros – Estamos ouvindo, real princesa. 

Princesa – Em primeiro lugar desejo saber se o meu ministério, ou por outra se 

posso contar com o vosso apoio, com respeito a minha resolução?  

Os Ministros – apoiamos qualquer resolução de vossa alteza. 

Princesa – Ainda bem. Também da minha parte, juro não trair os meus 

subalternos. 

Os Ministros – Também juramos obedecer e defender a nossa princesa... 

1º Ministro – ... Ainda que seja preciso perdermos s nossas cabeças. 

Todos – Juramos! (saem todos, ficando somente Paulino e Rosalina) 

 

Cena 3ª 

 

Paulino – (levantando-se) Eu sempre sou muito infeliz, minha irmã! Agora que eu 

pensava que estivesse completa a minha felicidade!... Veja só, a princesa vai hoje 

mesmo ver seu noivo!... Aquele que seu pai lhe destinou!... e eu que julgava ser amado 

por ela!... 

Rosalina – Infeliz irmão!... Eu tenho compaixão de ti! Também eu sofro muito 

com as tuas dores!... 

Paulino – E agora o que fazer? 

Rosalina – É deixarmos este palácio e seguirmos o nosso destino!... Não é aqui o 

nosso lugar!... 

Paulino – Mas, eu não posso minha irmã! Como poderei viver sem vida, quando a 

princesa é toda a minha vida?!... Pois bem, não há mais salvação! Vamos já deixar este 

palácio. Fujamos. (Vão a sair, mas são detidos pela Fada do Bem, que lhe toma a frente) 

 

Cena 4ª 

 

Fada do Bem – Aonde vais Paulino? A tua situação é precisa. 

Rosalina – Vieste então em nosso auxílio? 

Fada do Bem – Venho apontar-lhes o caminho amplo do dever. A estrada larga da 

honra!  

A ambição perde-vos! 

Paulino – Então é exato que estamos perdidos? 

Rosalina – Oh! Deus! 

Fada do Bem – É preciso recomeçar as leis humanas!... Desconhecendo as leis da 

destruição, plantarão em vossas almas, a crença sublime da regeneração. Nada na terra, 

morre! Um dia de torturas, é véspera de outro, de flores e encantos! 

Paulino – Sim, mas as palavras não resolvem as dificuldades. 

Fada do Bem – Nem podem resolver, desde que o teu coração, está imerso nas 

trevas. Tens portanto de voltar às primitivas ocupações. 

Rosalina – Cansados, exaustos e descrentes, o que podemos mais fazer? 

Fada do Bem – Recuperar as forças! Reabilitar o teu espírito, tendo fé no futuro! 

A vontade implanta a tua hesitação! Ainda não é tarde para a reabilitação! Eu não as 

esquecerei. (Sai rápido) 

Rosalina – (Olhando em torno) Desapareceu!... 

Paulino – Que hei de fazer, minha irmã?... 

Rosalina - Esperamos até o último momento. (Saem também. Entram Príncipe, 

Pelicana, Albatroz e Valentim) 
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Cena 5ª 

 

Albatroz – Não esperava outro resultado. Sigam-me 

Pelicana – Parece que vamos para o inferno. 

Albatroz – Ainda não; para os píncaros da Opulência e da Glória!... 

Valentim – Eu dispensava todas estas glórias!... Eu já estou, é muito cansado. 

Pelicana – Nunca pensei em viajar tanto!... 

Albatroz – Ah, ainda temos muito que viajar... (Valentim e Pelicana caem 

sentados no chão) 

Valentim – O que?!! Pois olhe... Eu daqui nem um passo!... 

Albatroz – E é assim mesquinhos mortais que desejam encontrar com aquela que 

tanto procuram! 

Pelicana – Pois olha, a filha perdida é minha; da maneira que eu estou 

escangalhada, nem quero mais procurá-la! E depois uma mãe quando casa uma filha, já 

perde a responsabilidade!... 

Valentim – P‟ra senhora lhe fica bem isto... mas, pra mim que casei!... Olhe que 

eu ainda sou noivo!... Pois eu nem pude tirar sequer, as flores da laranjeira da cabeça da 

noiva!... 

Albatroz – (vendo Gentil, cabisbaixo) Então, Príncipe, o que pensa? 

Gentil – Parece-me que a vida afoga-me! 

Albatroz – (rindo) Louco! Quando agora é que começas a viver! Pois não sabes 

que a vida tem três pontos singulares?! São três pontos! E os teus, insensatos ainda estão 

virgens! A tua vida é extensa! Atravessarás séculos e mais séculos!... 

Pelicana – Então, diz o senhor que a vida tem três pontos? 

Albatroz – Sim imbecil! A tua vida é curta, só tens um ponto de vida. 

Pelicana – (chorando) Ai, ai, ai, ai! Vou morrer ainda moça! Só tenho um ponto de 

vida!... 

Albatroz – Mas, eu posso aumentar a tua vida. O teu genro ainda tem dois pontos! 

... Quero dizer, que ainda tem vida longa!... 

Valentim – Ah, ainda tenho vida longa!... Ora, o senhor que advinha tudo, diga-me 

a minha Balbina ainda terá os três pontos de vida?... 

Albatroz – Ela tem. 

Valentim – (suspirando) Quando é que hei de encontrar-me com ela?... Ela ainda 

tem muita vida!... 

Albatroz – Bem. Esperem um momento, enquanto vou chamar minha filha, que 

por sinal ainda não me conhece. (sai) 

Valentim – Ai, tia Pelicana! (sentam-se no chão) 

Gentil – (cantando) 

Bela visão que a mente me povoa 

E desejoso busco com ardor. 

Celeste voz que aos meus ouvidos soa, 

Murmurando um canto de amor. 

Qual a miragem linda do deserto 

Que o vigor jamais pode alcançar 

Tal, cada vez de ti estou menos perto 

Embora sempre... sempre te buscar. 

Valentim – Vossa alteza, sente-se contrariado? 

Gentil – Muito contrariado e abatido! 
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Pelicana – Não sei porque!? Nada lhe falta. Tem dedicações sinceras, faltas 

grandezas e glorias!... 

Gentil – Mas não tenho tranqüilidade! O sossego é indispensável na existência! O 

sossego é o alimento da alma com exploradores da fraternidade e do amor! 

Valentim – Cada vez compreendo menos. Seja positivo, confesse-me as suas 

mágoas!... 

Gentil – Com que resultado? 

Valentim – Estou sempre pronto para o auxiliar com os meus conselhos, 

apontando caminhos da sua felicidade. Não sei qual o motivo que lhe domina?! 

Gentil – Tu não compreendes, nem podes compreender! Não sei se essa princesa 

das maravilhas, que jamais vi... 

Pelicana – (intervindo) ... Mas vossa alteza, também é fácil de se impressionar. 

Gentil – Assim como fui fácil de atender as pretensões de Albatroz! As 

conseqüências já estou sentindo!... 

Valentim – Vossa alteza, ainda pode roer-lhe a corda. 

Gentil – Não tenho o privilégio de rato, e não quero ser um príncipe roedor. Sou 

um príncipe morto. 

Valentim – Já sei, morto pela princesa? 

Gentil – Dei a minha palavra! Assinei um compromisso de honra como poderei 

sair deste beco sem saída?! 

Valentim – Isso é comigo. Tomo a responsabilidade do seu ato. (pensando) Ah! 

Uma idéia! Uma grande idéia!!... 

Gentil – Depressa, depressa!... tira-me este peso do pensamento!... 

Valentim – Ora, aqui é um país excepcional, onde a noite é dia, a verdade é 

mentira, o feio é bonito, e o homem honrado é ladrão; portanto vossa alteza 

comprometeu-se, e não ficou comprometido, desligou-se! 

Gentil – Mas, Albatroz, não aceitará esta teoria, e com franqueza, não encontro 

uma porta aberta, por onde possa sair com dignidade. 

Valentim – (raciocinando) Quando as portas se fecham é dignidade... Hum... O 

caso é grave!... Só pulando pelo telhado!... 

Gentil – Não tenho jeito para gato. 

Valentim – Ah! Resta-lhe um recurso!... 

Gentil – Explica-te melhor! 

Valentim – Repudiar... negar o que se passou! 

Gentil – E os ministros?... Os sábios?... 

Valentim – Ora, os sábios? Os sábios e Albatroz... é isso mesmo! ... Ah, que 

maravilhosa lembrança!... Eu, no seu lugar, recusava. 

Gentil – Mas, Albatroz não recusa o que pode fazer. 

Valentim – Vossa alteza também atropela tudo. Agora eu pergunto a vossa alteza: 

Recusa? Eu também não sei de nada mais. Ora os sábios nada sabem. Vossa alteza tem 

recurso para recusar. Eu é que já não tenho mais recursos. 

Pelicana – Vocês falaram, falaram e eu estava pensando... e me veio uma boa 

idéia: vossa alteza tem um recurso esmagador. 

Gentil – Qual é o recurso? 

Pelicana – Ora ,vossa alteza tem consciência que não é pai da criança... 

Gentil – (Surpreso) Que criança? Chega, chega, não compliquem mais a 

situação!... 

Valentim – Está aí uma coisa tão séria e a senhora veio meter recém-nascida no 

meio!... 
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Gentil – (Vendo a corte se aproximar) Silêncio, que aí vem a corte! (Entra a 

comitiva. Princesa vem à frente, cabisbaixa. Rosalina, vem prazenteira. Gentil ao ver as 

duas, encara Rosalina com simpatia, ela corresponde. Albatroz, que os vem seguindo, 

canta) 

 

Cena 6ª 

 

Albatroz 

Hoje a filha querida 

Que julgava perdida 

Ao seu lado sorri 

Por isso contente 

Deste salão luzente  

Onde o amor sorri 

Dançamos e folgamos 

De alegria cantamos. 

 

Coro 

Suave melancolia 

Banha da princesa o rosto 

Alguma dor a crucia (bis) 

Algum secreto desgosto. 

Valentim – (Cantando juntamente com Rosalina, Paulino, Gentil e Pelicana) 

Oh, que tristeza profunda 

É tão cruel que lhe inunda 

Seu juvenil coração. 

A sua mente delira 

Seu peito de amor suspira 

Precisa de alguma paixão. 

 

Princesa  

Este amor casto e profundo 

Que meu peito se enflora, 

Esquece as leis deste mundo, 

Pra viver da lua da Aurora. 

Não quero o meu coração 

 

Honras, riquezas e brasões! 

Que um dia se perderam 

Entre o pó das tradições. 

 

Pode de um pai a vontade 

Dominar a alma da filha, 

Mas não domina a saudade 

Dum amor que sempre brilha. 

 

Coro 

Como a flor que jaz pendida 

A linda princesa está. 

Suspirando e entristecida (bis)   
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Por alguém que partirá. 

 

Albatroz  

Eis a princesa mais formosa. 

 

Coro 

Mais formosa. 

 

Albatroz 

A flor dileta da maravilha. 

 

Coro 

Da maravilha! 

 

Albatroz 

Ainda é mais bela do que uma rosa. 

 

Coro 

Uma rosa! 

 

Albatroz 

Príncipe apresento. É minha filha. 

 

Coro 

Sua filha! (Albatroz repete a última estrofe, depois que cessa o canto) 

Albatroz – Príncipe Gentil, eis aqui a sua noiva, a Princesa das Maravilhas. (à 

princesa) Filha, eis aqui o teu noivo; o príncipe Gentil, que veio saudar a alvorada do 

teu amor! Enorme sacrifício por mim, vencido para dar-te um futuro de glórias e amor. 

Tu filha, que viveste aqui encantada, venceu hoje o destino de quebrar-te o teu encanto. 

O teu casamento com o príncipe vai ser realizado já sem perda de tempo. 

Paulino – (a Rosalina, que está triste) Minha irmã, partamos aqui. (a Princesa) 

Princesa até um dia. 

Princesa – Ainda não, esperem. (a Albatroz) Meu pai, sendo hoje a primeira vez 

que tive a honra de conhecer meu progenitor, não poderia de forma alguma desobedecê-

lo; porém uma força misteriosa assim me impõe!... (Paulino e Rosalina saem) 

Albatroz – Que queres com isto dizer?! 

Princesa – Vou me dirigir ao príncipe. Se ele me responder categoricamente as 

minhas perguntas, eu obedecerei as suas ordens. Atenção! 

Todos – Muita atenção. (Saem disfarçados) 

Princesa – Príncipe Gentil, não é verdade, que não sou eu a noiva que 

imaginastes? 

Gentil – Confesso, não há pintor no universo que possa esboçar um perfil tão 

completo como este... mas que fazer, não foi este o quadro que imaginei!... 

Princesa – (a Albatroz) Ouve senhor?! (a Gentil) Ainda lhe digo... o quadro que o 

príncipe imaginou, não está muito distante daqui... 

Albatroz – Com milhões de camelos!... 

Princesa – O príncipe repudia o pacto maldito que nos pretende unir, como 

protesta os seus projetos e as suas tentações!...  

Albatroz – Que me diz príncipe Gentil? 
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Gentil – Já disse e repito; não posso dar meu coração a sua filha, porque somente 

possuo um. 

Princesa – Muito bem, príncipe. 

Albatroz – (rindo) Mas eu imponho. À minha obediência e ao meu auxílio, 

respondes com audácia e cinismo! Não devo abdicar-te o meu direito. O teu castigo, vai 

ser exemplar. Pois não sabes que tenho milhões de homens, títeres infernais e dois 

milhões de bombeiros para incendiar toda esta ilha! 

Valentim – (à parte) Os bombeiros aqui, trazem fogo em vez d´água!... 

Gentil – Tudo aceitarei, contanto que eu não despose a Princesa. 

Princesa – Muito bem, príncipe. (a Albatroz) Estou pronta a arrastar toda e 

qualquer dificuldade, contanto que eu não seja esposa do príncipe. 

Albatroz – Cala-te, insensata. Pois não sabes, que só vives com o meu bafejo?! 

Valentim – (à parte) É rigoroso com os fracos!... 

Albatroz – Este casamento há de ser realizado hoje mesmo, como já disse, ainda 

que seja preciso aplicar-te os maiores castigos. Não sabem que posso incendiar o 

mundo? 

Todos – O mundo!!... 

Albatroz – Sim, o mundo. 

Princesa – Agora é tarde! Já não posso mais obedecê-lo! Já estou compreendendo 

o que é o amor! Já escolhi aquele que desejo para esposo. 

Albatroz – E quem é esse mesquinho que se atreve?... 

Princesa – (mostrando Paulino) Ei-lo... (olha em volta, não o vendo, fica 

assustada) Oh! Desapareceu?!... 

Todos – (olhando o lugar onde estava Paulino e Rosalina) Desapareceu!!! 

Albatroz – (rindo-se) Eu já adivinhava tudo isto! Esses mortais foram aqui 

enviados por minha irmã a Fada do Mar, para aqui permanecerem com a sua proteção. 

Desapareceram? Ora este o seu dever. Compreenderam que não era aqui o seu lugar! 

Eles pertencem-me! A estas horas já devem estar chegando no lugar destinado. 

Gentil – Princesa, eu confesso, aquela que desapareceu, é que era a imagem dos 

meus sonhos! 

Princesa – Príncipe, ambos somos infelizes! Mas não importa, ainda que seja 

preciso guerrear, havemos de encontrar os fugitivos. Quer auxiliar-me nesta empresa? 

Albatroz – (Rindo) Ah! Ah! Ah! Ah! Não sabem insensatos que já não podem 

mais sair desta ilha? 

Pelicana – Outra vez? 

Valentim – E minha mulher com as flores de laranjeiras!... 

Princesa – (aos vassalos) Meus vassalos, juram que estarão sempre ao meu lado? 

(Todos emudecem) Então, não me respondem? Ainda há pouco havia grande 

entusiasmo?! 

Albatroz – Pois não sabes, insensata, que tudo isso foi criado por mim? A tua 

rebeldia, a do príncipe e a dos que te acompanham, terão já um pequeno castigo; o fogo. 

Princesa – (Juntamente com Gentil, Valentim e Pelicana) Maldição! 

Valentim – Ah, minha mulher!... 

Albatroz – Vão já, serem conduzidos para as fornalhas do averno. 

Princesa – (Desolada) perdida para sempre!!! 

 

Cena 7ª 

 

Fada do Bem – (Aparecendo) Ainda não, Princesa. (a Albatroz) Maldito, não 

blasfemes. Teus embustes ressentem ao poder divino. 



 226 

Albatroz – (com raiva) Ah!!... 

Fada do Bem – Príncipe Gentil e Princesa é tempo de findarem os seus mistérios. 

Os dois – Deus, ouviu as nossas preces! 

Fada do Bem – As orações dos justos, não se perdem no espaço. As suas uniões 

aos fugitivos, será a recompensa dos seus mistérios, e o caminho das suas virtudes. 

Valentim – (à parte) Isto hoje aqui, vai acabar em grande pancadaria!... 

Albatroz – (rindo-se para a Fada) Ah! Ah! Ah! Que sensaboria! Pretendes 

portanto?!… 

Fada do Bem – (com altivez) Aniquilar os embustes do crime, arrancando do teu 

poder, as vítimas que tens explorado, para saciar teu gênio diabólico e implacável. 

Albatroz – (rindo) Ah! Ah! Ah! Ah! Rio-me das baboseiras, que não resistem ao 

sopro do meu desprezo!... 

Pelicana – Ah, meu Deus, e a minha filha!? 

Valentim – E a minha mulher!?... 

Albatroz – (a Fada) Esqueces que estás em meus domínios? 

Fada do Bem – (altiva) Idiota! Rasteja no abismo das tuas misérias. Réprobo! 

Recolhe-te as tuas cavernas malditas! Desaparece! 

Albatroz – Vou para evitar o castigo imediato, que seria a redenção da 

humanidade. Este revês parcial será o início de uma vingança espantosa...  

Fada do Bem – Sai idiota. (Albatroz, desaparece com grande ruído) 

Todos – Viva a nossa Princesa! 

Fada do Bem – (A Gentil e Princesa) Os vossos erros foram enormes, procurem 

purificar-se. Nunca é tarde para o arrependimento. Podem contar com o meu auxílio, 

trilhando o caminho do bem. 

Pelicana - E minha filha?! 

Valentim – E minha mulher?!... 

Fada do Bem – Pelicana, a tua filha está internada no cemitério do abismo. Foi 

capturada por Albatroz Roxo. Está encantada; assim como o príncipe também, foi 

roubado de sua progenitora. 

Gentil – E quem é a minha mãe? 

Fada do Bem – Mais tarde saberás. Tudo isso foi trabalho de Albatroz. Ele é teu 

pai, Princesa. Quer abrir luta contra ele, para poder obter o que deseja? Olhe que ele é 

teu pai! 

Princesa – Não me importa; não posso reconhecer como pai, um gênio 

incompatível com o meu. 

Fada do Bem – O seu pacto e o do príncipe já estão desligados. Ele nada mais 

pode fazer. (a Valentim) Valentim, queres ver a tua mulher? 

Valentim – Que pergunta. Vosmecê sabe o que é um marido que sai da igreja, 

junto com a sua mulher... e nem sequer pode lhe tirar os sapatos dos pés!... 

Fada do Bem – Então é preciso não perderem tempo. O Príncipe e a Princesa, 

também têm que seguir imediatamente, se quiserem encontrar com Paulino e Rosalina. 

(a Princesa) Seu pai está conduzindo-os para o cemitério do abismo, que fica próximo 

dos sertões do Averno. Eu lá estarei em seus auxílios. Não há tempo a perder.  

Princesa – Príncipe, vamos salvar os nossos amores. 

 

Gentil – (Canta) 

Ao cemitério do abismo. 

Das maravilhas, o reino é lindo 

Como as amoras de Abril... (bis) 
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Princesa  

Jardins de rosa se abrindo 

Aos nossos amores, Gentil (bis) 

 

Coro 

Eles já vão partir, 

Partir com esplendor, 

Eles já vão partir (bis) 

Em busca do seu amor. 

(Ao terminar o canto, vão saindo todos em apoteose. Corre a cortina para 

manutenção) 

Fim do primeiro ato. 

 

 

 

 

SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Representa um cenário em ruínas, tétrico e pavoroso. (Onde surgem 

fantasmas e esqueletos que vêem descendo até ao proscênio onde canta) 

 

Cena 1ª 

Coro – (de baixo) 

Desta sombria 

Triste mansão 

Não irradia 

Louca paixão. (repetem três vezes) 

 

Coro (de tenores) 

Na sepulturas 

Anda o luar 

A decifrar 

As desventuras. 

 

Coro (de baixos) 

E o cemitério 

Porta fatal 

Desse mistério (bis) 

Descomunal. 

 

Coro (de tenores) 

Desta mansão 

Depressa fujamos 

Debaixo as campas (bis) 

Partamos! Partamos!  

(repetem esta quadra todos) 
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Cena 2ª 

 

Albatroz – (aparecendo e cantando) 

Filhos do escuro averno, 

Da pátria de Plutão. 

Passamos lá no inferno 

Esplêndido vidão. 

 

Coro 

Ela passa lá no inferno 

Esplêndido vidão... (bis) 

 

Albatroz 

Eu sou chefe supremo 

Dos mundos infernais, 

Jamais vacilo ou tremo, 

Tenho terror, jamais. 

 

Coro 

Já mais vacila ou treme 

Não ter terror jamais (bis) 

 

Albatroz – (terminando o canto) Cheguei a tempo de tomar parte no festim. Sinto-

me criminoso, encontrando-me no meio dos meus espectros!  

1º fantasma – Salve o nosso chefe! 

Todos – Salve! 

Albatroz – Obrigado! Com mil raios! Os vossos regozijos têm o duplo caráter dos 

grandes acontecimentos as portas do inferno. 

Fantasmas – Sempre abertas. 

Albatrozes – Para dar ingresso àqueles que desobedecem as minhas leis 

terminarão as suas peregrinações na terra. 

1º fantasma – Muito bem. 

Albatroz – Sigam-me, não temos tempo a perder. Destinei p‟ra aqui, uns mortais... 

e a sua rebeldia deve ser castigada. 

Todos – Sem piedade, meu chefe. 

Albatroz – Não devemos ser vencidos. 

Todos – De maneira alguma, meu chefe! 

Albatroz – Bem, afastemo-nos. (saem todos) 

 

Cena 3ª 

 

Gentil – (entrando com Valentim) É aqui o cemitério. 

Valentim – Eu estou vendo! E como cheira mal! O Príncipe tem medo? 

Gentil – Eu medo?! E você tem medo? 

Valentim – (mastigando) Medo... Medo... eu não sei... 

Gentil – Ah, temos as pernas cansadas. Vamos sentar aqui um bocadinho. 

(sentam-se. O 1ª fantasma entra e fica por de traz, sem ser notado por ambos) Mas 

vejam só! Maldito temporal! Foi tamanha a confusão, que nos perdemos uns dos outros. 

Nem a velha Pelicana, nem a Princesa. Não sei que rumo tomaram. 
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Valentim – Eu também nunca vi uma coisa assim... É estrada por toda a parte. 

Depois daquele temporal e aquela barreira de macacos que até parecia um inferno! 

Gentil – (apalpando o rosto) Eu tenho até o rosto frio! 

 

Cena 4ª 

 

1º fantasma – (Dando duas bofetadas em Gentil) Esquenta-o! 

Gentil – (dando um bruto estrilo, levantando-se) Ai! Ai! Uma bofetada!!! (leva a 

mão ao rosto) 

Valentim – (intrigado) Uma bofetada!... (nesta ocasião recebe também uma 

bofetada do fantasma) Outra bofetada!! Ai! Ai! (fantasma desaparece sem que eles 

descubram quem lhe deu as bofetadas) 

 

Valentim – (Cantando) 

Céus! Uma bofetada! 

Cheguei a ver estrelas!... 

 

Gentil –(cantando) 

Tenho amarrotada... 

A cara minha bela. 

Uma bofetada, 

Assim tão bem dada. (bis) 

Eu nunca apanhei.  

 

Valentim  

Não de pilão 

A mão que provei (bis) 

Em pleno carão 

 

Gentil 

Oh, que bofetada 

Que dor mais danada (bis) 

Tenho o rosto em brasa. 

 

Valentim 

Assim sem me queixar 

Vou p‟ra minha casa (bis) 

Na cama chorar. 

 

Juntos – (em duo) 

Bofetada assim, 

Grande ultrajação 

Mas é melhor por fim 

A esta discussão 

Será caçoada 

Uma bofetada 

Assim bem dada 

Em quem não fez nada. (vão a sair, esbarram com a Princesa e Pelicana, que vem 

entrando) 
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Cena 5ª 

 

Princesa – Mas o que é isto? 

Valentim – (com estardalhaço) São bofetadas!! Estamos apanhando como 

homens!... 

Pelicana – Que lugar feio, meu Deus!! Não temos mais cabeça! Ando à matroca!... 

Princesa – E eu inconsciente!... 

Pelicana – Neste cemitério que só reina a paz dos defuntos, precisando da vida! 

Ai, meu Deus. Aonde viemos dar com os costados! Na mansão da morte, triste e 

abatida!!!... (chorando e gritando) Quem será por mim?!... 

Valentim – (tapando-lhe a boca) A senhora começa a dar escândalos!... Daqui a 

pouco os defuntos principiam a surgir... que nunca mais acabam!... 

Princesa – (a Gentil) Onde estarão os nossos amores? 

Gentil – Quem sabe para onde seu pai os conduziu?! 

Princesa – É que... (detém-se embaraçada) 

Gentil – (desconfiado com o embaraço da Princesa) É o que... 

Valentim – (Com estardalhaço) Não é nada... Foi a Princesa que mordeu a língua... 

Gentil – E agora? 

Valentim – Não faz mal, as mulheres tem sempre uma língua de reserva. Isto não é 

nada... Para de falar um bocadinho, que isto melhora! 

Princesa – (a Gentil, ouvindo a trovoada) Quem será por nós? 

 

Cena 6ª 

 

Fada do Bem – (aparecendo) Eu. Sou pontual. Aqui é o asilo da morte! 

Valentim – Eu não posso responder nada. Eu não sou mais gente!... 

Pelicana – E eu nada quero dizer... 

Valentim – Olhe a língua!... 

Fada do Bem – Descansem. Deus dará sempre forças para vencer os reveses de 

ocasião. 

Todos – Força, não nos falta! 

Princesa – E a prova é que aqui estamos. 

Fada do Bem – Então, ainda tem esperanças de obter o que desejam? 

Todos – Ainda. 

Fada do Bem – Bem, então vamos lutar. (apontando para o fundo) Valentim, ali 

tens encerrada naquela sepultura, a tua mulher. Ao lado daquela outra, deve estar um 

osso da canela... apanha-o e dá três pancadas na sepultura, onde está encerrada tua 

mulher. 

Valentim – (Sobe muito medroso, procurando) É aqui? 

Fada do Bem – Exatamente. Dá as três pancadas. (Valentim que tem apanhado a 

canela, dá as três pancadas na sepultura, aparece um fantasma. Valentim corre para 

junto de Gentil e dos outros medrosos) 

Valentim – Está morta!! O que eu vou fazer com mulher morta?! 

Pelicana – É minha filha!! Minha filha!! (apalpando Balbina) Ainda está quente!! 

Ainda está quente!! 

Valentim – Pudera, pois se ela estava dentro do forno! 

Fada do Bem – Oh, infâmia!! E eu agora não tenho força para dar-lhe a vida! 
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Cena 7ª 

 

Lustroso – (entra, fica perplexo) O que vejo?!... Vou já chamar meu chefe... (vai a 

sair correndo, mas pára a um gesto da Fada do Bem) 

Fada do Bem – Pára! (debatendo a varinha mágica) A mim! A mim! (Lustroso 

maquinalmente, vai a ela, de olhos estatelados) proteja-me divindade celeste... (a 

Lustroso) O teu castigo vai ser tremendo. Vou arrancar-te a língua, falador! Estás preso. 

Lustroso – Maldição!! Albatroz?! Albatroz?! Chefe do averno?!... 

Valentim – Cala a boca, desgraçado. 

Fada do Bem – (a Lustroso) Ele não te ouvirá! Sei que tu és o fiel de Albatroz. Dá-

me o segredo que tens em teu poder?! 

Lustroso – Eu não tenho segredo!... 

Fada do Bem – Ah, não tens?! Então verga-te como uma víbora! (faz gesto com a 

varinha, Lustroso, pega a fazer contorções feito cobra) 

Valentim – (admirado) Parece uma cobra... 

Lustroso – Basta! Basta de me atormentares! 

Fada do Bem – Não te largo. Dá-me o talismã! 

Lustroso – Não tenho! 

Fada do Bem – Então aumento do teu castigo. Verga-te mais!...  

Lustroso – (contorcendo-se mais) Oh, maldição!... Basta! Dize o que pretende de 

mim?! 

Fada do Bem – Quero o segredo que está em teu poder! E depois dizer-me o que é 

feito de dois jovens que aqui se acham?! 

Lustroso – E quem me garante o castigo de Albatroz? 

Fada do Bem – Eu! Dando-te a liberdade, calma e resignação. Tem confiança no 

futuro. 

Lustroso – Eu não vivo de promessas. 

Fada do Bem – Mas vive de ilusão. Bem, basta; dá-me o que necessito. Já te disse 

que o teu castigo será tremendo. 

Lustroso – Basta de castigo! (tira um pé de galinha da cintura e entrega-o) 

Fada do Bem – Onde fica a fonte das maravilhas? 

Lustroso – Ali, ao lado daquela sepultura. (aponta) 

Fada do Bem – Aonde estão os dois jovens, que pra aqui entraram ontem? 

Lustroso – Ali naquela masmorra na prisão onde também se acha a Fada do Mar. 

Fada do Bem –(abismada) A Fada do Mar, aqui prisioneira?!!. Infeliz!... foi bem 

castigada!... Valentim, não perca tempo. Vai buscar um pouco d‟água daquela fonte. 

(aponta) 

Valentim – Lá vou outra vez, no cemitério!... 

Fada do Bem – Depressa! É para quebrar o encanto da tua mulher. 

Pelicana – Depressa, Valentim. 

Gentil – Depressa, depressa, Valentim. 

Valentim – É pra já. (Corre a fonte, volta com uma garrafa cheia d‟água) 

Fada do Mar – Dá-lhe um pouco desta água. (a Lustroso) Não é isso mesmo? 

Lustroso –Exatamente! Acompanhada com estas três palavras cabalísticas; 

“Liquidum, davitum, vernum, Erga!...” 

Valentim – (à parte) Este sujeito é inglês. 

Fada do Bem – (a Valentim) Dá-lhe água. (a Lustroso) Fale você... (depois que 

Lustroso diz as três palavras, Balbina desperta, e fica pasma) 

Pelicana –Ai! Está viva! Está viva! Minha filha, quantos anos!!! 
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Valentim – Balbina, mulher!!! Eu sou teu marido!!! E aí não te lembras?!... Eu 

casei com você!!! Eu não fui culpado!... Aquele maldito temporal; ai meu Deus, ela não 

fala!!! Engoliu a língua!  

Fada do Bem – (a Lustroso) O que é preciso fazer? 

Lustroso – Ponha-lhe água na cabeça. (Valentim põe água na cabeça de Balbina) 

Balbina – (como despertando, dá dois gritos estridentes) Ai!! Ai!! (vendo Pelicana 

e Valentim) Minha mãe!! Minha mãe!! Meu marido! 

Valentim – Minha mulher! (abraçam-se) 

Balbina – Nós ainda estamos na igreja? Onde estão os convidados?! 

Valentim – Não, nós estamos no cemitério. Tu estavas enterrada... 

Pelicana – (vendo Balbina chorar) Não chores minha filha. 

Valentim – Não chores aqui, deixa pra chorar lá em casa! 

Balbina – Mas que sonho meu Deus!... 

Valentim – Se você soubesse, como eu tenho passado mal!... 

Pelicana – Que noites que eu passei, minha filha!... 

Valentim – E eu, as manhãs, então... 

Fada do Bem – Bem, basta! Não temos tempo a perder. (a Lustroso) Quero que 

imediatamente, seja aberta aquela caverna... Príncipe, Princesa, não entristeçam. Agora 

é o que a aurora vai surgir, dando-lhes o clarão do triunfo. 

Gentil – (a Princesa) Ah, meu Deus! Ansiosos estamos! 

Fada do Bem – (a Lustroso) Vamos. Dá passagem aos prisioneiros. 

Lustroso – Obedeço as suas ordens. (dirige-se para a caverna, faz gestos 

diabólicos. Tate Tam-ta, aparece Paulino, Rosalina e Fada do Mar) 

 

Cena 8ª 

 

Fada do Mar – (Cabelos soltos, de túnica cor do mar) Oh! Deus!! A liberdade. 

Princesa – (reconhecendo Paulino, mesmo traje) Paulino meu amor!! Sou tua.  

Paulino – Princesa!! (Abraçam-se, Rosalina vê Gentil, abaixa a cabeça) 

Gentil – Rosalina?!!! Visão de meus sonhos!! Quadro da minha imaginação!! 

Princesa – Rosalina, minha irmã, tu és amada pelo príncipe Gentil! 

Rosalina – Era este o que eu via em meus sonhos!!! Também amo-te! (abraça-o) 

Fada do Bem – Fada do Mar, a tua alegria é dupla... Agora entrego-te o teu filho, 

roubado por Albatroz Roxo, teu irmão. 

Fada do Mar – Oh, sim, é ele!!! Meu filho!!! Eis aqui o sinal!! (Examina o pulso 

do Príncipe Gentil) 

Fada do Bem – Fada do Mar, Deus ouviu as tuas preces! Perdoou os teus erros, e 

ordenou-me que viesse em teu auxílio! Princesa, abraça a tua tia, a Fada do 

Mar.(Abraçam-se) 

Valentim –(a Balbina) O nosso abraço, vai ser lá em casa... aqui tem muita gente!? 

Paulino – (A Fada do Mar) Então, foi a senhora quem nos enviou para a ilha das 

maravilhas? 

Fada do Mar – Exatamente . Não pude fazer mais, porque as minhas forças eram 

insuficientes. Os teus pais, que há tempo faleceram no mar, Deus precisava deles. Estão 

felizes. 

Valentim – Tia Pelicana, eu agora vou pra casa com minha mulher, para chupar 

cana. (segue o canto de Paulino, a todos os outros) 

 

Paulino (Cantando) 

Oh, que ventura 
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Vejo-te enfim! 

Sublime e pura 

Junto de mim. 

 

Princesa 

Findou-se o meu encanto, 

Feliz agora eu sou, 

Pois estanco meu pranto, 

E ao lado teu estou. 

 

Gentil 

Oh, cândida pombinha 

Até que enfim és minha. 

 

Rosalina 

Meu noivo idolatrado 

Enfim, eis-me ao teu lado. 

 

Valentim 

Vivamos sempre juntinhos, 

Como dois meigos passarinhos 

Tri, tri, tri, tri, tri, tri. 

 

Balbina 

E façamos sem temor 

O nosso ninho de amor 

 

Os dois 

Tri, tri, tri, tri, tri, tri... 

 

Todos  

Junto de ti 

 

Homens 

Anjo adorado. 

 

Mulheres 

Oh, meu amado 

 

Todos 

Já esqueci  

Todo o passado 

 

Valentim – (A Balbina)  

Fazer o nosso ninho de amor 

Tri, tri, tri, tri, tri, tri... 

 

Todos 

Todo o passado de dores 

Devemos sim esquecer 
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Nosso provir de flores (bis) 

Vamos pois, gozarem viver.  

 

Fada do Bem – Bem. Não há mais tempo a perder. Vamos para o templo do amor. 

(saem todos, exceto Lustroso e Fada do Bem) 

Lustroso – E o que será de mim Anjo Celeste? 

Fada do Bem – Tu terás o meu auxílio. Nunca mais serás escravo de Albatroz. Irás 

me auxiliar no mundo, para o bem da humanidade. 

Lustroso - Tem em seu poder, todas as potencias do averno. 

Fada do Bem – Já sei. Juras amar, somente a Deus?  

Lustroso – Juro! 

Fada do Bem – Jura que só farás bem a humanidade, e que não terás rancor, até 

dos teus próprios inimigos? 

Lustroso – Juro! 

Fada do Bem – Então, também entrarás no templo do amor. Chama por Albatroz! 

Sempre quero vê-lo espedaçar-se de raiva. Vamos lá, chamá-lo? 

Lustroso – Albatroz! Chefe das divindades do averno? Em nome do teu poder 

absoluto... 

Fada do Bem – Basta. Partamos (saem) 

 

Cena 9ª 

 

Albatroz – (entra rápido, vê a sepultura dos encantos aberta, corre a masmorra 

vendo-a vazia) Maldição!! Com um milhão de camelos!! Fui ludibriado!! Filhos do 

averno? Correi em meu auxílio?! (Dos títeres que entram com grande ruído) Fomos 

libertados! 

 

Cena 10ª 

 

Todos – Maldição!! Com um milhão de camelos. 

Albatroz – Aonde estão os prisioneiros? Respondam-me? 

Todos – Maldição!! 

Albatroz – Aonde está Lustroso, o guarda? 

Todos – Não está presente! 

Albatroz – Foi ele quem nos traiu. Arrebento de raiva!! Vamos, espalhem-se por 

toda parte do mundo! Tragam-me ele, ainda que seja em fatias!! 

Todos – Ainda que seja em fatias? (Cantam em coro) 

 

Coro 

Em breve na fogueira 

Queimado deve ser 

Que então má brincadeira 

Num abismo veio fazer 

Albatroz 

Se és feiticeiro agora 

Fogo ao castigo atroz 

E mostrares sem demora (bis) 

Teu poder sobre nós! 

 

Coro 
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Em breve na fogueira 

Tua carne vai arder 

Verás que brincadeira 

Vamos ser, vamos ser (Param o canto, vão a sair, mas param com a entrada da 

Fada do Bem e Lustroso) 

Fada do Bem – (vendo Albatroz) Ei-lo: não precisa procurá-lo, quem se atreve a 

aproximar-se dele? 

Albatroz – (ao vê-los) Ah, és tu?! 

Todos – Fada maldita!  

Fada do Bem – Sim, sou eu. As tuas vítimas, Albatroz, pertencem-me. Teu castigo 

será horroroso! Aqui na terra estou eu para aniquilar-te. No mar encontrarás a Fada do 

Mar, as chaves do averno aqui estão. (Mostra) 

Todos – Maldição!! 

Fada do Bem – Agora vou mostrar-te as tuas vítimas. (Sobe. Abre-se uma cortina 

no fundo deixando ver o templo do amor. Grande apoteose final) 

 

 

 

Fim da farsa fantástica. 
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OS BANDIDOS DA ROCHA NEGRA 

Burleta em um prólogo, e três atos, original de Benjamim de Oliveira 

Personagens 

Josefa (Só no prólogo) 

Romão 

Duque (Só no prólogo) 

Daniel, Tabelião 

Marquesa 

Conde 

1º, 2º e 3º rapazes 

Joana 

Tenente 

Criado 

Batraz – sub-chefe dos bandidos 

Angélica 

Liduvia 

Horgano – Chefe dos bandidos 

Tibúrcio – soldado 

Pacóvia- soldado 

Valério – bandido 

Ramiro –bandido 

Agente da polícia 

 

Bandidos, soldados, povo, etc. etc. 

 

 

Registrada em 21 de dezembro de 1914. 

As folhas 19, do livro de registro, da 2ª Delegacia Auxiliar 

Cópia de Renato da Silva Peixoto 

Rio de Janeiro. 
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PRÓLOGO 

 

Cenário – Uma pequena aldeia com estradas abertas. A uma casa rústica. É 

tarde. Na cena uma mesa e dos bancos. 

 

Cena 1ª 

 

Josefa – (Entra da casa, trazendo uma criança no colo e uma tigela com caldo, 

que pousa na mesa e senta-se) Já são cinco horas e nada de chegar o senhor Romão. Não 

sei o que está acontecendo. Esta criança está meio adoentada e eu preciso leva-la na 

botica... 

 

Cena 2ª 

 

Romão – (Surge no F. cantarolando) Já está pronto o caldo, Zefa? 

Josefa – Já estava esfriando. 

Romão – Vamos lá... saber. Como vai a garota? 

Josefa – Está meio adoentadazinha!... 

Romão – Veja o que é o mundo!... Deus levou a nossa querida filhinha e no 

entanto nos veio esta para nos distrair! (Acariciando a pequena) Coitadinha!... sem 

mãe... (A Josefa) Olha a missa de sétimo dia é depois de amanhã e nós temos que 

comparecer. 

Josefa – Homem a propósito, tem aqui um telegrama que veio para você. 

Desconfio que é o Duque. (tira-o do seio e entrega-lhe) 

Romão – (Lendo) Romão me espere hoje sem falta. Quero beijar minha filha. 

Duque. 

Josefa – Veja só Romão. O Duque é uma bela alma. É verdade que ele desonrou 

a família do tio Rodrigues!... 

Romão - ... e que morreu de desgosto por causa da filha. A filha, após morre 

também de parto, deixando esta recém-nascida. 

Josefa – Pois é por isso que eu digo, que o Duque tem se portado muito bem. Fez 

o enterro do tio Rodrigues, após seis meses fez o enterro de Joana e esta criança está 

entregue a nós, para criarmos. 

Romão – Apesar que o mundo inteiro censura, o Duque por ter se metido com 

gente da nossa classe. 

Josefa – E a família dele então, é o que mais ódio tem! Mas eu estou certa que o 

Duque não abandonará esta criança. Há de reconhecer como sua filha. 

 

 

Cena 3ª 
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Duque – Dão licença, meus amigos? (Entra com o Tabelião) 

Os dois – (Curvando-se) Oh, Senhor Duque, a casa é nossa. 

Duque – Obrigado. (Entra, senta-se e pega na criança. Enxugando as lágrimas 

todos o fazem também.) Meus amigos, sabem o que me traz aqui? 

Os dois – Vamos saber, senhor Duque. 

Duque – Saibam que eu vim aqui com o senhor Tabelião para fazer a entrega do 

meu testamento, deixando todos os meus haveres a minha querida filhinha Joana. Como 

sabem, os meus parentes, são todos meus inimigos, porém isso pouco me incomoda, 

uma vez que eu faça aquilo que me dita a consciência. Não quero que mais tarde o 

mundo diga que o Duque da Casa Branca foi um vilão! Que pôs a perder uma 

camponesa e que dessa veio uma filhinha, ficando no mundo desamparada; portanto eu 

sendo a  ruína desta família de campônios,  tenho obrigação de reparar o meu erro. Esta 

criança já está reconhecida como minha filha. Meus amigos, eu tenho que empreender 

uma viagem para as Índias, em serviço particular do Príncipe. Como sabem, há morrer e 

viver. Não sei se voltarei. Portanto, senhor Tabelião entrego-vos o meu testamento, para 

ser entregue a minha filha que ao completar 18 anos, e se ela morrer antes desse prazo, 

pertencerá o mesmo a esse casal. (Apontando Romão e Josefa, que enxuga uma 

lagrima) 

Tabelião – Senhor Duque o vosso coração é fenomenal! Esse tesouro que foi a 

mim confiado, faço fé em Deus que hei de cumprir fielmente as vossas instruções. 

Duque – Senhor Tabelião, só recomendo-vos como já disse, que tome muito 

cuidado com os meus parentes... 

Romão – O Senhor Duque ainda não nos disse quando é a vossa partida? 

Duque – Depois de amanhã impreterivelmente, meus amigos. Bem está tudo em 

ordem. Agora despeço-me dos meus bons amigos, que peçam a Deus pelo meu regresso. 

O que se passou aqui entre nós, aqui mesmo será sepultado. (Pegando a filha) Filhinha 

se vingares, não te esqueça que tiveste um pai que só desejou a tua felicidade. Adeus 

meus amigos. (Abraçam-se) 

 

 

 

 

PRIMEIRO ATO 

PRIMEIRO QUADRO 

 

Cenário –Salão rico, em casa da Marquesa da Rosa Branca. Ao abrir a cortina, 

estão diversos pares dançando o minueto. Logo após cessa a dança, as damas abanam-se 

com seus leques. Dois criados servem champagne. Conde, Marquesa e sua irmã formam 

grupo de conversa. 
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Cena 1ª 

Conde – A sua festa está deslumbrante, querida irmã! Esta suplantou as anteriores! 

Só me falta uma coisa. 

Marquesa – O que é? 

Conde – A nossa sobrinha Joana. 

Marquesa – Já sei onde quer chegar. Estás apaixonado por Joana. Mas repare 

bem que ela é nossa sobrinha!... Depois, Joana é uma rapariga muito esquisita. Gosta 

muito das matas... e quem casa com moça romancista, meu mano!... Você não vê, hoje é 

o meu aniversário, no entanto ela saiu para caçar e até a estas horas não voltou. Todos 

perguntam por ela. Felizmente todos já conhecem a sua mania! Puxou ao gênio do pai... 

o nosso querido irmão que ficou pelas Índias e que Deus o tenha no céu. 

 

Cena 2ª 

Tabelião – (Entra com Daniel) Oh, meus amigos. Vim naturalmente interromper 

as vossas reflexões... 

Conde – Ao contrário, chegou a propósito. Estamos tratando do nosso assunto de 

ontem. 

Daniel – Psiu!... cuidado! O testamento de Joana, é como já vos disse. Está em 

meu poder. Eu tenho certeza que ela ignora que existe em meu poder esse tesouro! Ora 

eu sei que temos aqui rapazes que estão namorados de Joana, portanto, se algum desses 

tiver a felicidade de lhe cair em graça os meus amigos sofrerão um enorme baque. O 

único recurso que vos resta, é a fortuna de Joana que está em meu poder. 

Marquesa – (Com mistério) O diabo é esse maldito Romão, a quem ela não o 

deixa um momento. 

Daniel – Maldito campônio, se esse diabo morresse... 

Conde – Isto é uma coisa facilíssima!... 

Daniel – Ora é fácil! Como hoje é um dia de festa, oferece-lhe uma taça com 

champagne e adiciona-se um... e ele vai como foi a sua defunta mulher, com aquela 

maçã preparada por mim... 

 Marquesa – Quanto a menina Joana, hoje mesmo faço-lhe uma proposta... de 

acordo com aquela nossa combinação. (Ao Conde) Se ela o aceitar por esposo... Se 

rejeitar, então veremos o caminho que temos a seguir... 

Conde – Ah! Se conseguires isso, Daniel, terás como recompensa 10 mil libras! 

Marquesa – É preciso muito cuidado e  muito sigilo. Antes de tudo, precisamos 

tratar de Romão! Já me compreenderam? (Algazarra fora) 

 

Cena 3ª 

 

Conde – O que é isto?! 

Convidado (No F.) Chegou a caçadora! (Entra Joana e Romão, descem, 

acompanhados por todos que dão vivas) 
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Coro – (Cantando)  

Já chegou à caçadora. 

 

Joana  

Caçadora, ora aqui está! 

 

Coro  

A caçadora aqui está. 

 

Joana   

Senhores meus, minhas senhoras. 

Tudo por mim esperava. 

Não mereço, tantos louvores, 

Aqui está vossa escrava! 

Meus senhores... meus senhores... 

Coro  

Meus senhores... meus senhores... 

Joana  

Oh! Que alegria! 

Que bela festa! 

Que harmonia! 

 

Coro  

Ela é modesta!... 

 

Marquesa – Já estávamos todos incomodados com a tua demora. 

Conde – Não sei quando minha sobrinha deixará essa mania de caçada?! 

Joana – Quando encontrar outra distração. Para mim, ou romance ou a caça. 

1º rapaz – (Galante) Eu quisera ser um bem-te-vi para receber um bago do 

chumbo da vossa espingarda.  

2º rapaz – Até eu! 

Joana – Enganam-se meus amigos, eu não faço mal as aves. Ao contrário, 

aprecio bastante as suas melodias, quando repouso a sombra de um rochedo, ouvindo o 

murmurar de um riacho que passa ao lado... (batendo no ombro de Romão) e aqui o meu 

velho amigo, lendo os capítulos de um bonito romance, até que Morpheu me venha 

fazer companhia. Cai a tarde! De repente sinto de leve me tocar na testa... desperto e 

desperto com o meu querido Romão que diz-me: Joana, a noite vai avançando! São 
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horas de partir. Procuramos os animais e partimos para o castelo! Para mim não há coisa 

mais deliciosa do que isto. Eu  amo as aventuras! As peripécias, e a solidão! 

1º rapaz – A senhorita ainda não leu os Bandidos da Rocha Negra? 

Joana – Já! Até hoje foi a leitura que mais me impressionou!... Sou amantíssima 

das aventuras. 

Marquesa – Senhores, a mesa vos espera. 

Todos – Bravo, bravo. A mesa. 

2º rapaz – Então, vamos por música. (Cantam qualquer coisa em voga. Depois 

do canto saem todos, ficando o Tabelião, Marquesa, Conde e Romão esconde-se atrás 

de um biombo, para observar a cena) 

 

Cena 4ª 

 

Conde – Desconfio que melhor ocasião do que a de hoje não teremos. 

Marquesa – O que é preciso é terminar com a existência de Romão, de qualquer 

forma. 

Romão (À parte) Eu bem que andava desconfiando!... 

Tabelião – Hoje mesmo... numa taça com champagne!... (tirando um vidro do 

bolso, mostrando-o) Quanto a Joana ficará aos vossos cuidados!... 

Marquesa – O que é preciso é muita perspicácia!... 

Romão – (À parte) Agora compreendo tudo!... 

 

Cena 5ª 

 

Tenente – (Entra de braço com Joana) É preciso a senhorita Joana não deixar de 

apreciar as paradas que se realizam daqui a oito dias! A fim de ver a minha 

cavalgadura... ou por outra... quero dizer, a fim de ver o meu porte sobre um animal... 

Conde – (Descendo) Querida sobrinha, eu desejo-te inúmeras felicidades, 

portanto de acordo e em presença dos meus amigos. Solicito a vossa mão para minha 

esposa?! (Joana, sente um forte abalo, porém dissimula-o sem ser notado) 

Romão – (À parte) Miseráveis!... 

Joana – Senhor Conde. Tenho a dizer-lhe que causou-me grande surpresa o 

vosso pedido. Creia-me eternamente agradecida, por ter-me colocado numa altura 

imerecida!... 

Conde – Oh! Não fales assim querida sobrinha. Não esqueça (apontando para 

Marquesa) o sangue nobre que nos corre nas veias! 

Tabelião – E será para nós todos uma grande satisfação. Eu estou certa que a 

senhorita não encontrará um esposo tão digno. 

Joana – O que diz, Tenente? 
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Tenente – Ah!... Eu triunfo!... (À parte) Estou fazendo um papelão... 

Conde – Que me responde, querida Joana? 

Joana – Preciso refletir! Hoje mesmo vos darei a resposta. Agora, desejava que 

me deixassem a sós por um momento. 

Todos – Pois não. (Todos saem, exceto Joana e Tenente)  

 

Cena 6ª 

 

Tenente – Não deixe de apreciar as paradas que vai ser... 

Joana – Tenente, deixe-me, depois tratamos disso. 

Tenente – Ah! Eu triunfo!... (sai) 

Joana – (Só) Que surpresa! Mas o que devo fazer, meu Deus?! Em que situação 

me encontro?? O meu coração que ainda não foi despertado!... Agora percebo! Querem 

cobrar a educação que me deram, forçando-me a aceitar um ente porque o meu coração 

nunca teve menor inclinação amorosa. Preciso imediatamente procurar Romão e contar-

lhe tudo. 

Romão – (Saindo do esconderijo) não precisa. Eu ouvi tudo. O mais importante 

é que estão tramando de dar cabo de mim. Portanto preciso deixar esta casa 

imediatamente. Mas antes de partir preciso revelar-te o segredo da tua vida, o que 

conservo a 19 anos. Escuta-me, vou contar apenas o principal. O Conde e a Marquesa, 

realmente são teus tios por parte de teu pai. Tua mãe, faleceu após teu nascimento. Era 

uma camponesa, porém honrada. Teu pai conseguiu o coração dessa camponesa. Desta 

amizade veio um fruto (Indicando-a). Estavas com quatro meses de idade, quando o 

Duque seu falecido pai, fez um testamento legando-te toda a sua fortuna que se acha em 

poder desse Tabelião. Portanto, esse casamento que te propuseram foi apenas, devido a 

tua fortuna. Tu és quatro vezes mais rica do que teus tios. Bem, bem, não te posso dizer 

mais nada porque preciso partir imediatamente se não quiser perder a vida.  

Joana – Pois bem. Eu também parto. Devemos morrer juntos! Vamos partir. 

Vamos correr mundo. Arranja-se uns disfarces e assim podemos partir sem empecilhos. 

Deixa o resto por minha conta. Hei de dar uma lição nesta canalha! 

Romão – Então partamos hoje mesmo! 

Joana – Hoje mesmo. 

Romão - O que convém é muita prudência para não desconfiarem. 

Vozes – (Dentro) Viva! Viva!! 

1º rapaz – (Dentro) Viva a senhora Marquesa! 

Joana – Vamos preparar é nossa viagem! (Saem ambos) 

 

 

 

Cena 7ª 
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Todos – (Entrando) Viva a Marquesa!! 

1º rapaz – Meus senhores, não posso deixar de falar. Eu... eu estando no... não 

admito apartes... Senhora Marquesa, sendo eu... eu... o íntimo... quero dizer... viva o... 

Todos – Apoiado! Bravo! Bravo! 

Conde – Meus amigos, saibam todos que foi hoje pedida a mão de menina 

Joana!... 

Todos – Por quem?... 

Conde – Por mim. Portanto, daqui a meia hora devemos levantar um brinde em 

regozijo as bodas, que dentro em pouco serão realizadas. 

Tenente – Ah! Eu triunfo! 

Conde – Por isso meus senhores, continuemos as festas por mais três dias. Agora 

vou cantar uma das minhas arias. (A música, faz a introdução. Canta uma ária em voga, 

logo após  entra o criado).  

 

Cena 8ª 

 

Criado- (Trazendo uma carta) Senhora Marquesa, aqui tem uma carta urgente, 

que a menina Joana mandou entregar ao senhor Conde. 

Conde – Dai-m‟a (Abre e lê) Conde eis a resposta que prometi sobre o vosso 

pedido de casamento. Refleti e vou dizer-vos o que acusa a minha consciência. Ouça-

me. Por maneira alguma eu poderia ser sua esposa, pois eu já sei do que se trata. Peço-

vos também dizer ao senhor Tabelião que ele não será esquecido. Deixei esta casa, 

compreendendo que não era aqui o meu lugar. Sou filha do campo, portanto nele devo 

viver. Esqueçam-me procurar, porque perdem seu tempo. Joana. 

Tenente – Cante, agora senhor Conde. 

Todos – Oh! Isto é uma afronta! 

Marquesa – Isso não pode ficar assim!É preciso fazer-se justiça. (Chamando o 

criado) A quem ela entregou a carta? 

Criado – Senhora, quando ela me chamou no portão já estava montada sobre o 

cavalo, juntamente com o senhor Romão. Entregou-me a carta e partiram a galope. 

Conde – Foi ele! Foi o Romão quem a seduziu! Precisamos agarrar os fugitivos 

e dar-lhes o castigo merecido. 

Tenente – (À parte) Ah! Eu triunfo!... (prevenção para música) 

Conde – (Cantando) 

Depressa Marquesa 

Com toda a presteza 

Os nossos cavalos 

Vamos Agarrá-los 
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Oh, que desgraça 

Eu não agüento 

Servir de chalaça. (Bis) 

Eu arrebento! 

 

Coro – Servir de Chalaça 

Ele arrebenta!...(Conde cai desmaiado, confusão, corre a cortina para mutação) 

 

Fim do primeiro ato. 

 

 

SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Nas Rochas Negras. Na Índia. Ao fundo um bosque pintado no pano. 

Por entre os arvoredos, descortina-se o horizonte. Uma árvore praticável a F. e um 

banco de pedra. Na rocha, deve ter uma porta que dá para um subterrâneo. Ao abrir a 

cortina, todos os bandidos estão em cena formados, cantando uma marcha de evolução. 

Trata-se das bodas do segundo chefe dos bandidos.  

 

Cena1ª 

 

Coro  

Companheiros leais 

Na guerra e na paz 

Peçamos ao senhor. 

Neste momento; 

Que abençoe com amor 

O casamento  

Do nosso chefe... (entram Batraz e Angélica) 

Batraz – Obrigado rapazes e raparigas! 

1º bandido – Viva o capataz! Viva a Angélica! 

Todos – Viva!!! 

Batraz – Rapazes e raparigas, precisamos nos preparar para receber o nosso 

chefe. Não se pode realizar as minhas bodas na ausência do chefe, portanto viva o nosso 

chefe? 

Todos – Viva!!! (Dentro rumor do 2º, 3º e 4º bandidos) 
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2º bandido – (Dentro) Anda pra lá! Anda pra lá! (Ouve-se fora um assobio, todos 

ficam assustados e preparam as armas) 

Todos – O que será?! 

Batraz – Temos novidade na rocha! (Entra 2º bandido correndo) 

 

Cena 2ª 

 

2º bandido – Batraz – Caiu na ratoeira uma velha e um garoto. Eu desconfiado 

que podiam ser espiões da polícia os prendi e trouxe-os comigo. 

Batraz – Conduzam-nos pra aqui. (2º bandido, sobe e assobia para os outros 

entrarem. Entram 3º e 4º bandidos, com Romão disfarçado em velha, e Joana disfarçada 

em garoto que traz uma guitarra e Romão traz um pandeiro, entram algemados) São 

estes?! 

2º bandido – Sim senhor. 

Batraz – (A Romão) Responda-me bruxa? Com que direito te aproximaste da 

nossa fronteira? Ignora talvez que toda a criatura que cair em nossas garras seja morta 

imediatamente? Vamos lá responda-me carcaça? 

Todos – (Apontando as espingardas) Sim, responda? 

Batraz – Por ventura nunca ouviste contar a história dos Bandidos da Rocha 

Negra? 

Joana – Já sim senhor. Mas como eu e minha mãe temos nada a perder no 

mundo, por isso pouco nos importamos com a morte ou com a vida. 

Todos – (Apontando as espingardas) Que audácia! Que audácia!... 

 Batraz – (Aos bandidos) Ainda não, companheiros. Não podemos executa-los 

sem a presença do nosso chefe. Ele é que lavra a sentença, e demais hoje trata-se das 

minhas bodas, portanto será mais um número para o programa! 

Liduvia – (À parte) Que belo garoto! É  pena morrer! 

Batraz – (A Angélica) Vê minha querida, temos mais um número para o 

programa das nossas bodas. 

Angélica – Parece até proposital. 

Joana – (A Batraz) Senhor dai-me um pouco de atenção? 

Batraz – Falai, garoto. 

Joana – Eu já li a muito tempo a história dos Bandidos da Rocha Negra. Tem 

capítulos que dizem que os senhores não são tão selvagens como diz o mundo. 

Batraz – Nós temos a nossa seita. Detestamos a fortuna fácil. Olha, conservarás 

com o nosso chefe assim que ele chegar! 

Joana – Ah! Então o senhor não é o chefe?! 

Batraz – Não. Eu faço as suas vezes quando ele não está e previno-te que não me 

perguntes mais nada. É melhor que pense na tua sorte que te espera. (Ouve-se outro 

assobio fora) 



 246 

Todos – (Perfilando-se) Aí vem o chefe. 

Joana – (A Romão) Enfim, vamos conhece-lo. (A música faz introdução, até que 

Horgano entre, trazendo um presente de noivado. Vem ricamente vestido a caráter) 

 

 

Cena 3ª 

 

Coro 

Companheiros leais 

Na guerra e na paz 

Saudemos a vida... 

Do nosso chefe audas. 

 

Hordano – (Cantando) 

Valentes companheiros 

Ousados, fidelíssimos guerreiros. 

Venho entre vós garboso 

Tomar parte no festival ditoso, 

Do valente Batraz  

Que é depois de mim 

Campeão do mundo! 

Vamos chefe segundo 

De glorias imortais. 

 

Coro  

Que é depois de vós 

Campeão do mundo. 

Nosso chefe segundo 

De glórias imortais! 

 

Horgano - Batraz , aceita esta pequena lembrança que te faço. Agora ouça-me. 

Tu tens sido fiel companheiro. Hoje é um dia de suas bodas, para isso guardo esta 

pequena lembrança que a mim foi dada por minha falecida mãe. Esta relíquia eu a 

guardava com tanto o cuidado... Aceita-a. (Tira um breve do pescoço e entrega-lhe.) 

Quando um dia, eu desaparecer do mundo... 

Batraz – ...oh, meu chefe!... 
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Horgano –Não, rapazes!...Precisamos também pensar que temos um fim. A 

Batraz  ainda mais. Daqui a um mês te entrego o comando da Rocha Negra. Eu tenho 

pressentimentos companheiros, que mesmo nem sei explicar, por isso quero tomar todas 

as precauções. Desconfio que será a minha última batida. Portanto meus companheiros, 

se um dia eu faltar vocês sigam sempre o mesmo regime. 

2º bandido – Meu chefe eu juro que se um dia o senhor faltar, cumprimos 

fielmente os vossos desejos. Juro! 

Todos – Juramos! 

Horgano – (Reparando em Romão e Joana) O que vejo?! Temos aqui gente 

estranha? 

Batraz – Chefe, são dois prisioneiros que atreveram-se a aproximarem-se da 

nossa rocha! Agora vosmecê decida a sorte deles. 

Romão – (Em falsete) Senhor chefe. Nós somos... 

Horgano - ... alto. Não converso com mulheres. Detesto-as. Fale o garoto 

 Joana -Senhor chefe. Nós somos forasteiros que andamos pelo mundo. A obra 

do acaso nos obrigou a errar o caminho e vimos parar nesta paragens. Agora, já que aqui 

estamos tanto faz os senhores nos dar liberdade ou tirar-nos a vida, É a mesma coisa. 

Todos – (Ameaçando-os) Que audácia?! 

Horgano – Deixem o garoto falar! Bravo garoto! (Pegando-lhe pelo braço) Pois 

fica sabendo que todo aquele que chega a penetrar nos aposentos dos Bandidos da 

Rocha Negra, não voltam mais. Vamos lá a saber. Esta carcaça é sua mãe? 

Joana – Sim senhor. 

Horgano – Pois bem. Ambos vão ter uma morte suave. Ela será queimada e tu, 

devido as tuas respostas audaciosas, será fuzilado! 

Todos – Bravo! Bravo! (Durante esta cena, Romão torce-se todo. Joana 

permanece inalterada. Horgano encara-a, olha para todos e admira-se da serenidade de 

Joana) 

Horgano – (A Joana) E então nem sequer pestanejastes?! 

Joana – Nada temo. De qualquer forma que seja o suplício, o fim de todos é 

morrer. 

Todos Oh!! Oh!! Oh!! 

Joana – A morte é uma só, senhor. Quer seja assim ou assado, tudo dá na 

mesma, por isso não me preocupo com essas mesquinharias! 

Todos – Que audácia!!! Responder assim ao nosso chefe!!! Morra!!! Morra!!! 

Joana – Quando quiserem. 

Horgano – Bravo, garoto. Companheiros, está aqui um belo auxiliar. Um garoto 

como este não deve morrer. (A Joana) Devido a tua coragem terás a liberdade. Pode 

servir o teu destino. 

Liduvia – (A Joana) E se um dia ouvir falar mal dos bandidos da Rocha Negra, 

tu responderás. Os bandidos da Rocha Negra, não são tão selvagens como falam. Aqui 

tens a guitarra, portanto antes de partir queremos ouvir uma das tuas canções. 
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Horgano – (Batendo no ombro de Joana) Garoto, não partas ainda. Vais beber e 

comer conosco. Hoje nesta Rocha é dia de festa. Canta, garoto! 

Joana – (Cantando) 

Cumprindo o vosso mandato, 

Afino o instrumento meu. 

Para saudar neste ato, 

Os devotos do himineu.  

 

Coro 

Saudemos todos agora 

Devotos do himineu. 

 

Joana 

Esta canção que canto 

Entre vós todos senhores. 

Nos pés dos noivos derramo 

Como um punhado de flores. 

 

Coro 

Esta canção para os noivos 

É um punhado de flores. 

 

Joana 

Seja este canto uma prece 

Que faço aos anjos formosos 

Para que os façam felizes 

Para que os façam ditosos. 

 

Coro 

Para que os façam felizes 

Para que os façam ditosos... 

 

Horgano – A mesa!! Ao vinho!! (Todos saem menos Liduvia) 
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Cena 4ª 

 

Liduvia – (Só) Já estou apaixonada por esse garoto. É lindo! Querem lhe dar a 

liberdade. Se eu lhe pudesse falar-lhe nunca mais sairia daqui. Ainda estou ouvindo a 

sua canção! Se eu pudesse pedir ao chefe para impedir-lhe a sua viagem, como seria 

feliz... (Aparece Joana com um pedaço de pão e um como com vinho agradecendo para 

fora, desce falando) 

Joana – Como me sinto bem. Estou vendo, o que li no romance! Tudo isso tem 

poesia! (Deparando com Liduvia) Ah! Cá está uma bandida! Como ela me observa! Já 

adivinhei o seu pensamento!... 

Liduvia – Gostas de vinho? 

Joana – (Com ingenuidade) Gosto, sim senhora. 

Liduvia – Eu também gosto. 

Joana – Também eu... 

Liduvia – (À parte) Não sei se deva!... (alto) Como te chamas? 

Joana – Eu cá me chamo João. 

Liduvia – Aquela senhora é sua mãe, não é verdade? 

Joana – Só tenho aquela. 

Liduvia – E seu pai? 

Joana – Não existe. (Pisca o olho intencional) 

Liduvia – Não gostaria de ficar aqui conosco? 

Joana – E porque não?! Eu estou gostando deste meio. (Ingênua) E... estou 

gostando muito da senhora. 

Liduvia – Deveras?! 

Joana – Juro por nosso senhor. 

Liduvia – Oh, como sou feliz!!! (Canta) 

Escuta, eu te adoro, 

Com paixão a teus pés imploro, 

Tu não vês os martírio, 

Deste amor!... 

Se piedoso, sossega a minha dor! 

Abranda os teus rigores, 

E nos meus amores; 

E neste perverso atroz, 

Se bondoso. 

 

Joana – (Cantando) 
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Porque me amas assim 

Por que Liduvia gosta 

Tanto de mim?  

Do teu afeto não me esqueço 

Mas o que sempre te digo 

Como amigo... 

É que não te esqueço. 

 

Liduvia  

Escarneces de mim 

Do meu amor 

Tu costumas sorri 

Ao pe da dor 

Meu amor. (Menção de quere beijar Joana) 

Joana – (Detendo-a) Não faças assim. Sou muito acanhado. O seu pai pode te 

bater. 

Liduvia – (Continuando no canto) 

Transformou-se numa doida paixão! 

Já não sabe no coração... 

 

Joana 

Liduvia tu es bela 

Tens muitas atrações. 

Tu podes conquistar 

Mil corações. 

Ao meu amor que me tens 

Dou muito apreço (bis) 

Mas não te mereço. 

 

Liduvia  

Desculpar-te procuras 

São minhas desventuras 

Tu queres sufocar 

Este amor que aos céus 

Ou que aos infernos,  
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Me quer arrebatar... 

Tu tens razão 

Oprime o coração  

E de uma vez 

Esta paixão 

No peito 

Pode matar!... (Tenta beijar Joana, esta a detêm) 

 

Joana 

Não faças assim. Sou muito acanhado. O meu pai pode te bater. 

 

Cena 5ª 

 

Romão – (Entra, vendo-os) Meu Deus! O que significa isto?! Joana... ou João, 

meu filho?! 

Joana – Estamos garantidos minha mãe! 

Romão (À parte) Bonito!... Já sou mãe! Oh, meu Deus!!!  

Liduvia – Gosto muito do seu filho, minha senhora. 

Romão –Eu sei, mas é que ... não podes ...  

Liduvia – Mas se for do seu gosto, quero ser a sua nora. 

Romão (À parte) Minha nora?!... Oh, meu Deus!... 

Joana – Sim... sim... ela consente.  

Romão – Sim... sim... (À parte) Isto vai acabar ,mal!...  

Joana – Descanse que não há de ser nada! Vai ver...  

Romão – (Saindo) Que trapalhada, meu Deus! Como é que pode ser isso?... 

Ai!... (Sai) 

 

Cena 6ª 

 

Horgano – (Vem entrando e falando para fora) É preciso muita atenção 

rapariga... 

Joana – Ai, ai... lá vem o chefe! 

Horgano – (Vendo-os) Hum!... Temos pombinhos... Já queres botar o rapaz no 

fogo rapariga?! Adiante ! Adiante! Mas uma tocha  para incendiar o mundo.  

Liduvia – Ele estava aqui me contando que... (sai sorrateiramente)  

Horgano – Já sei... Ah, meu garoto!... Tu saber o que é uma víbora quando está 

enroscado ao pé de um rochedo? E o que está esperando a passagem da vítima para ela 
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lhe dar o bote! Assim é a mulher! Guarda bem essas palavras, detesta as mulheres, meu 

garoto! 

Joana – Mas então o senhor não gosta das mulheres? 

Horgano – Detesto-as! 

Joana – Mas o senhor é filho de uma mulher... 

Horgano – Sim, sou um broto de uma mulher. (à parte) Esse garoto tem cada 

pergunta. (alto) Sim garoto, eu sou filho de uma mulher é verdade; Olhe, e é a única a 

quem devemos considerar. 

Joana – Eu tinha vontade que o senhor me contasse o motivo porque detesta as 

mulheres? Por que assim eu ficaria sabendo e prevenia-me para o meu futuro. 

Horgano – Então escuta-me, devido a tua ingenuidade tu vais ouvir. Também já 

fui bom. E hoje sou chefe de uma quadrilha de bandidos! Bandidos, é um modo 

de dizer, porque não estamos atacando pelas estradas. Quero apenas que nos 

dêem um bocado de sua bolsa. Tiramos deles e repartimos com os pobres, de 

quem não tem também não tiramos. É verdade que às vezes matamos, porém 

quando nos perseguem. Uma vez nos deixando em paz não atacamos ninguém.  

Joana – Mas, sobre as mulheres?  

Horgano – Ah! Como ia dizendo, eu poderia ter uma outra vida se não fosse uma  

mulher de quem eu cheguei a confiar todo o meu coração. Esta enganou-me. Matei-a. 

Daí então tornei-me um bandido e detestando até hoje o sexo feminino, homem. Garoto, 

isto é uma história muito comprida. 

Joana – Eu já li romance dos Bandidos da Rocha Negra, porém esse pequeno 

episódio lá não estava. 

Horgano – Isto são particulares do coração. 

Joana – Pois olhe, eu deseja pedir ao senhor para ser vosso companheiro por 

toda minha existência. 

Horgano -Como se chamas, garoto? 

Joana – Eu me chamo João. 

Horgano – Ah?! João, tu sabes lá, o que é a vida do bandido?!O bandido não tem 

pátria nem abrigo. Mora ao relento. Por isso te digo, rapaz; segue teu destino. Quem 

sabe se terás melhor sorte! 

Joana – Confesso que já não posso mais daqui sair... 

Horgano – (À parte) Compreendo tudo!... Mais uma vítima das carícias da 

rapariga que virou-lheo juízo. (Entra Vandilo correndo com uma espingarda nas costas) 

O que há? 

 

Cena 7ª 

Vandilo – chefe, avistei uma fronteira, gente inimiga, assim me parece, e a 

comitiva não é pequena. 

Joana – (À parte) Ai que são os meus, me procurando... (Horgano tira do bolso 

um assobio, e faz uma chamada)  
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Cena 8ª 

 

Batraz – Pronto, meu chefe. 

Horgano – A tua festa vai ser interrompida. Temos uma batida pra já. Prepara o 

pessoal. Não se faz sangue sem haver resistência. (A Joana) Estás vendo João. Lá 

vamos para o combate. Vede-se de quem será a vitória. Veja o que é a vida do bandido. 

Por isso aconselho-te, segue a tua jornada e tua velha mãe. 

Joana – (Vacilante) Senhor Horgano, derramarei a minha última gota de sangue 

ao seu lado. Dai-me uma espingarda. Também quero combater. 

Horgano – Então desejas afrontar a morte, rapaz? 

Joana – Quero ter o prazer de morrer ao teu lado. 

Horgano – Seja feita a sua vontade, rapaz. Uma vez que é espontânea. (A 

Batraz) Batraz, chame o pessoal para consagrar este rapaz. 

 

Cena 9ª 

 

Batraz – (Dá um assobio, entram os bandidos entre eles Romão) Companheiros 

entrou para  a nossa seita (indica Joana) João. Por isso vamos fazer a sua consagração. 

João um passo a frente? Sabes o que é a vida do bandido? 

Joana – Não senhor. 

Batraz –Sabes por ventura o perigo que vais te expor? 

Joana – Sei sim senhor. 

Batraz –E se for preciso atravessar a fronteira mais difícil, até mesmo arriscando 

a tua própria vida... 

Joana – Passarei por cima. Ainda que seja superior as minhas forças. 

Batraz –Então vais prestar um juramento. Juras que serás sempre fiel ao nosso 

chefe, ainda que te vejas em frente dos maiores tesouros? E juras também que serás fiel 

aos seus companheiros? Pois bem. Agora diga-me, saibas que se faltares a um desses 

juramentos, terás a morte mais horrível. Antes de morrer  ainda passarás pelos piores 

castigos! 

Joana – Juro que serei fiel até a morte. 

Batraz –Tua mãe, ficará também em nossa companhia. 

Romão – (À parte) De pai a mãe! Bonito!... 

Batraz –Agora vais receber o teu uniforme de Bandido da Rocha Negra. 

Horgano – E ficarás sendo a terceira pessoa da minha quadrilha 

Batraz –Companheiros, não podemos continuar com as festas dessa minha 

bodas, porque temos encontro com inimigos. Querida Angélica aceita adiantadamente 

este beijo, porque quem sabe se na luta que vamos travas, qual de nós será vendido. 

(Beija Angélica) 
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Liduvia –(À parte) Agora, sou feliz!... 

Horgano – Companheiros, agora as fronteiras! A luta. (Música, fazem evoluções 

de marcha, e vão saindo. A cortina vai  fechado. Mutação) 

Fim do primeiro ato. 

 

 

 

 

SEGUNDO ATO 

 

Cenário – Uma floresta, ao abrir a cortina, Tiburcio e Pacóvio, descarregam 

apetrechos da campanha de um burro, próprios de uma cozinha. 

 

Cena 1ª 

 

Tiburcio – Estou mais cansado do que o burro! 

Pacóvio – E eu! Mas que mania! Quando há qualquer diligencia assim perigosa 

somos sempre os escolhidos, para tomar conta da bóia... 

Tiburcio - ... e andamos sempre na frente... 

Pacóvio –... na hora da batalha  somos os primeiro a morrer. Olha lá, vamos 

fazer ponte aqui e  vamos tratar de fazer a bóia para quando chegar a comitiva... 

Tiburcio – Olha, é bom soltar o burro um bocadinho, ali... 

Pacóvio – (Saindo com o burro) Agora meu amigo, vai comer uma boa salada! 

(Desaparece. A seguir ouve-se um assobio. Pacóvio larga o burro, entra de costa, 

assustado, tremendo e vai de encontro a Tiburcio, de costa um para outro, com grande 

estardalhaço, cômico)  

Tiburcio – O que é isso?!!! Não foi você que assobiou?!!! 

Pacóvio –Só se foi o burro?!!! 

Tiburcio – Mas o burro não tem assobio. 

Pacóvio –Ora você é burro!... 

Tiburcio –Pois olha, juro que ouvi um assobio!... 

Pacóvio –Maldito seja esses fidalgos. 

Tiburcio – Vê? E nada deles chegarem!? Ó Pacóvio, vai ver se encontra um 

pouco de água ai por esta floresta. 

Pacóvio – (Olhando) Uh!... Por ai não se encontra água não!... 

Tiburcio –Vai ver se encontras... 

Pacóvio –Ora que diabo! Por que não vai você ver a água? 

Tiburcio –Que leve o diabo, pois então vamos juntos... 
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Pacóvio –Você parece que tem medo?! 

Tiburcio –Eu estou com você!... 

Pacóvio –Olha lá, pega a espingarda. 

Tiburcio – Tu é porque não sabes o que são esses lugares por aqui?!... Nós 

estamos nas fronteiras... quer dizer... perto dos Bandidos da Rocha Negra!... Esses 

desgraçados, conforme diz a história, chegam a agarrar a gente, matam e depois de 

morto ainda comem a gente viva!... 

Pacóvio –O que me diz?... 

Tiburcio –Não te digo mais nada. 

Pacóvio –Olha lá, você acha que o tal de seu Romão, tenha fugido cá para estes 

lados? 

Tiburcio – Sei lá! Maldito seja seu Romão, com seu Conde e toa a família! O 

que eu sei dizer é que ninguém me tira aqui do coco, que o tal senhor Romão e a tal 

menina Joana!... Olha,  eles que fugiram do Castelo é  porque alguma coisa há. 

Pacóvio –Eu o que sei dizer, o que se o Conde e a Marquesa, agarra-los, eles 

estão fritos! Pelo menos o senhor Romão, olha, (gesticula) Zás, cabecinha fora! E a 

minha Joana, que formosura! Que beleza de rapariga! Como ela fala bem! E a voz 

então! É um verdadeiro rouxinol! Palavra que se eu fosse um fidalgo, não sei não!... E o 

andar! Os olhos! O modo que ela tem de olhar pra gente!... 

Pacóvio –Então, você conhece bem ela? 

Tiburcio – Conheço sim. Uma ocasião em que eu fui levar no castelo do senhor 

Conde uns papeis, foi quando eu vi o retrato pendurado lá... numa parece... 

Tiburcio –Ah! Ah! Ah! O retrato na parede... 

Pacóvio –Ó seu besta, porque é que estás a rir? Pois tu não sabes que o retrato é 

o mesmo que se ver a própria pessoa... quero dizer é o reflexo... você não entende disto. 

Tiburcio – Mas você não disse, que ela tem a voz de um rouxinol? E que canta 

muito bem? 

Pacóvio –Ah! Isso é outra coisa! A mim também me disseram. 

Tiburcio – Bem, vai lá buscar a água. Tarda a chegar ai, a comitiva. 

Pacóvio –(Pega o balde e vai subindo) Ah, meu Deus... que lugar solitário, e 

geléa!... 

Tiburcio – Ah! Ah! Ah! Onde é que você arranjou esse dramático.  

Pacóvio – Não , é solitária sua besta? Quer dizer... lugar deixado! 

Abandonado!... Com gélido!... Não é agora com geléa!... é com gélido!... (sai) 

 

 

Cena 2ª 

Tiburcio – (Só) Aquilo é uma besta! O diabo quer se espremer tanto que quando 

se espreme, só sai porcaria por aquela boca afora!... Ora veja só solitária?! Solitária é a 

pior prisão que temos no quartel. (Gritando) Ó Pacóvia?  Ó Pacóvia?! Que de a água?  
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Pacóvia (Entra com água). Cá está a água. (pousa no chão o balde, Tiburcio  

bebe um pouco e estala a língua). 

Tiburcio – Oh, que bela água! Parece que passou no frito! 

Pacóvia – Não é frito, sua besta. É... é... sabe o que é?... Pois é... a água... Não 

quando é que hás de aprender a espremer!... 

Joana – (fora) É por aqui, minha mãe. 

Romão – (fora) Não posso minha filha... (rápido os dois pegam as armas) 

Os Dois – (Em posição) Quem vem lá?!...faça arte?! Lá vai fogo?! 

 

Cena 3ª 

 

Joana (Entrando com Romão) É de paz meu senhor. Tenham compaixão de uns 

pobres que não fazem mal a ninguém. 

Os dois – E porque não falou logo que era gente que não fazia mal a ninguém! 

Pacóvia – Não tenha medo, Tiburcio. É gente mendigo...pobre, mendigo é gente 

que pede. 

Romão – Meu senhor não nos faça mal algum. Eu e  meu filho, estamos viajando 

a um mês sem encontrar criatura alguma. 

Joana – Foi Deus quem nos enviou para estes lados. 

Pacóvia – Então vocês que estão viajando por ai mais de um mês sem encontrar 

ninguém, não viu alguém falar por aí, se viram uma mocinha assim com jeito de fidalga 

acompanhada de um velho chamado Romão? 

Joana – Não senhor. 

Pacóvia – Eu não falei que eles não vieram para estes lados. Olha lá vocês que 

conhecem bem estes lugares por aqui... (passa no F. Horgano, que faz um sinal a Joana, 

está corresponde sem serem vistos) 

Romão – Isto aqui meu senhor, é o bosque dos bandidos da Rocha Negra... 

Quero dizer... é o lugar onde eles fazem reunião. 

Os dois – Jesus!!! Estamos mortos!!! Vamos ser comidos vivos!!! (durante esta 

conversa, Joana tira um vidro do bolso e derrama no balde) 

Pacóvia – Maldito seja o tal seu Romão?! 

Romão – Bom meus senhores. Muito obrigado pela atenção que tiveram 

conosco! Deus que vos ajude e sejam muito felizes com a vossa caçada! (à parte) Más 

raios os partam... 

Tiburcio – Menino, cuidado com a sua mãe.  Se vocês encontram-se com os 

bandidos da Rocha Negra, vão ser comidos vivos... (sai Joana e Romão) 
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Cena 4ª 

 

Pacóvia – A velha eles não comem, mas o rapazote ... ah... eles nem mastigam! 

Tiburcio – (Ao ouvir rumor fora) Quem será?! Quem será?! (sobe olhando) Ah! 

É a comitiva que lá vem... (entram Daniel, Marquesa, Conde, Tenente, 4 soldados, um 

agente de polícia etc,etc.) 

 

Cena 5ª 

 

Marquesa – Maldita seja a Joana e o Romão. Se chegarmos a agarrá-los, há de 

custar bem caro. 

Conde – O castigo ficará por minha conta, Marquesa. 

Tenente – Ah, eu triunfo! 

Tiburcio – Aquele caipora só fala no triunfo! 

Daniel – Descansem. Eles hão de cair em nossas garras!O senhor Conde, 

lembre-se que eu lhe disse, faltam somente dois dias para vencer o prazo da entrega do 

testamento. Se nesses dois dias não conseguirmos agarrar os fugitivos, não quero perder 

o meu trabalho. A fortuna está depositada em meu poder, como já sabem. 

Marquesa – Senhor agente, há alguma esperança? 

Agente – Estou manobrando. 

Marquesa – Então, que diz, Tenente? 

Tenente – Eu triunfo!...Mas veja só... quem diria que a menina Joana faria um 

papel desses?! Abandonar o castelo sem motivos! Uma moça tão educadíssima!... eu até 

cheguei a pensar que eu até triunfo! (aos soldados). Camaradas, não há água por aí? 

Marquesa – Também tenho sede. 

Conde – Também bebia água. (Tiburcio serve água a todos. Tenente oferece a 

Marquesa, porém ela não aceita) 

Tenente – Não, tenha a bondade. Eu triunfo!... 

Marquesa – Eu se tivesse ficado no castelo, não estava tão satisfeita. Quero ter o 

gosto de ver a cara daquele canalha do Romão. 

Conde – Calma Marquesa. Havemos de agarra-los; e Joana juro que há de ser 

minha esposa. 

Tenete – Ah! Eu triunfo!... 

Marquesa – (Bocejando. Senta-se) Tenho sono. 

Tenente – Homem eu também estou ouvindo Morpheu a falar no meu ouvido. 

Eu triunfo!... (agente acende o cachimbo e cochila também) 

Daniel – A Marquesa sente-se cansada da viagem?! Também não é para menos. 

O Tenente triunfa!... Homem até o senhor agente de polícia, que disse não domia! 

(reparando no vidro que está no chão) Conde, que significa isto? (cheirando) Isto aqui 

tem coisa! Este líquido, hum... Vamos fazer uma experiência. 
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Conde – O camarada, beba água (O soldado obedece, Conde vai rápido abanar 

com a Marquesa, entram os bandidos armados, e são recebidos por Daniel e o Conde a 

tiros de revólver. Os soldados vão a pegar as armas , mas são impedidos pelos bandidos 

que lhes apontam as suas). 

 

Cena 6ª 

 

Bandidos – Não se mexam! 

Horgano – Estão todos presos! (o soldado que bebeu água, está cambaliando. Os 

bandidos apoderam-se de toda a comitiva, a Daniel e ao Conde) O senhor e o senhor, 

carreguem esses que estão adormecidos. (ao soldado). E o senhor, carrega aquele senhor 

que está alí. Marchem todos na minha frente. Agora. A gente da Rocha Negra! 

Pacóvia – Ah, meu Jesus, vamos todos ser comidos... (deparando com Joana e 

Romão) Vocês também foram presos no caminho? Também vão ser comidos. Depois 

que eu morrer, vou mandar uma carta para minha mãe... 

Horgano – (Empurrando-os) Anda pra lá... (dá uns pontapés nos soldados que 

vão saindo) tudo é gente da Rocha Negra.... 

Fim do segundo ato 

 

 

TERCEIRO ATO 

 

Cenário – A mesma cena do ato anterior. Ao abrir a cortina, estão em cena dois 

guardas dos bandidos Valério e Ramiro. 

 

Cena 1ª 

 

Valério – Com o que então o tal de João roubou o teu amor! Não vês como 

Liduvia entregou-se de corpo e alma! 

Ramiro – Eu sei o que tenho a fazer. Esse maldito garoto branco!... 

Valério – O garoto não tem a culpa, antes ao contrário, foge o mais que pode 

dela. Ela é que parece uma sarna a perseguir o rapaz. 

Ramiro – Tens razão, Valério. Liduvia é que é ingrata. Quebrou o juramento que 

fez. Eu bem sei que o rapaz não é culpado. (entra Joana e Horgano, vestidos de 

bandidos) 

 

Cena 2ª 

 

Joana – Desejo saber se estás satisfeito com a minha estréia? 
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Horgano – Perfeitamente! Como estreante fizeste um belo papel. Por isso, de 

hoje em diante ficarás como meu secretário. Tenho-te muita confiança e amizade. 

Joana – Bem, Horgano. É verdade que ainda sou muito criança; porém a pesar 

disso, penso no futuro. Desejava ouvir uma única palavra do senhor; uma vez que me 

fez prestar tantos juramentos, exijo de si não um juramento, mas sim, uma palavra de 

honra. 

Horgano – Pois bem, rapaz. Tudo que desejares de mim, serás satisfeito. 

Joana – O senhor dá-me a sua palavra de honra como jamais me abandonará? 

Ainda que seja preciso sacrificar a sua própria vida? E que só por mim afrontará todo e 

qualquer perigo? 

Horgano – Não te dou só a minha palavra de honra, porém juro-te pelas cinzas 

de minha mãe, que terás em mim um amigo, para a vida e para a morte! 

Joana – Pense bem o que diz! Somos aqui duas testemunhas. 

Horgano – Ainda que não as houvesse, Horgano sempre foi e há de ser um 

bandido honrado! 

Joana – Ainda bem. Agora ouça-me. Sabe quem são esses prisioneiros que 

temos em nosso poder? 

Horgano – Não. 

Joana – Pois minha mãe os conhece. Disse-me que esses fidalgos pertencem a 

família da Rosa Branca, e disse-me também que esses são os verdadeiros bandidos. É 

uma família vingativa e capaz de tudo. Portanto, é preciso muito cuidado. Minha mãe, 

foi empregada dessa família. 

Horgano – Não. Os bandidos da Rocha Negra não temem vingança de quem 

quer que seja. Agradeço as tuas informações. Daqui a pouco teremos uma seção 

juntamente com eles. (a Ramiro) Os prisioneiros já morreram? 

Ramiro – És meu chefe só a maldita velha é que está sempre prejudicando! Dia 

que há de vingar-me! Há de vingar-me! 

Hergano – Ah!... Ah!... Ah!... Deixa-me dar as ordens preciosas João (sai) 

Joana – (a Ramiro) Ramiro, aproxima-te. Já sei que me odiastes... mas fica 

sabendo que sou teu camarada. 

Ramiro – Não João, não vê que... 

Joana – Não, não, digas mais nada, eu sei que tens paixão por Liduvia, 

portanto descansa que hoje mesmo a paixão que tens por mim tornar-se-á em ódio. 

Enfim descansa que ela será a tua esposa. Eu mesmo te auxiliarei. 

Valério – (a Ramiro) Que te dizia eu! 

 

Cena 3ª 

 

Batraz – (que tem aparecido) Ramiro? Valério? Solta esse rebanho de 

carneiros que estão aí na prisão! João, o seu chefe, precisa falar-te. 

Joana – Pronto. (sai com Batraz. Ramiro que tem saído, volta trazendo a 

Marquesa, Conde, Tenente Tabelião, Pacóvia, Tiburcio e o Agente) 
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Cena 4ª 

 

Valerio – Saiam pra fora. Será que está chegando a hora da seção?... 

Fidalgos de borra!... Você vai ver o que é bom. Veja que. Descansem pra lá... Vão 

temando oras!... (empurra-os) 

Marquesa – Maldita seja Joana e Romão!!! Tens sortes, não saber o que 

estamos sofrendo! 

Tenente – Calma não se apoquentem. Eu já estou acostumado com essas 

peripécias! Os senhores nos acompanharam porque quiseram numa diligência tão 

perigosa quanto essa. 

Marquesa – Veja Tenente onde viemos parar!... 

Tenente – Calma, senhora Marquesa, eu triunfo!... 

Tabelião – Tenente não diga mais essa frase... 

Conde – Mas que diabos quererão esses bandidos conosco? 

Ramiro – A metade do bolo. 

Tiburcio e Pacóvia – Ah, meu Deus! Vão nos comer, como bolos!... 

 

Cena 5ª 

 

Batraz – (No F. aos soldados) Depois de almoçar e logo que acabe a 

dança vão para fogueira! 

Tiburcio e Pacóvia – (Abraçando-se) Vamos nos despedir... Vamos ser 

assados como porco!... 

Tiburcio – (A Pacóvia) Oh, Pacóvia, você  perdoa os meus arrufos, sim! 

Se você conseguir escapar depois de morto, diz a minha mãe que eu já morri! (A 

música toca uma marcha, entram os bandidos cantando depois do canto, a Pacóvia) Não 

chegamos um pedacinho para cada um... (Todos os bandidos tomam cana com Horgano 

e Joana) 

 

Cena 6ª 

 

Joana – (Com altivez, engrossando a voz) Meu chefe, meus 

companheiros! Eu peço e faço questão de julgar esses prisioneiros. 

Horgano – Consinto. 

Bratraz – Queremos apreciar a tua acusação. Tragam uma mesa, papel e 

tinta. (Trazem a mesa, papel e tinta).  

Tiburcio – (À parte) Ai minha mãe1 Pode rezar por seu filho!  

Um bandido – Pronto a mesa.  

Joana – (Ao agente) Eu sei que o senhor  chama-se Jorge. E também sei 

que é agente de polícia. Ora muito bem... Quieto ao senhor, terá a sua liberdade. (Ao 

conde) Aquele senhor que está ali, o Conde da Casa Branca, a Marquesa e o Tenente, 

antes de começar a seção, para nos alegrar  vão dançar um cãn-cãn!  Fazemos questão 

de uma cãn-cãn desenfreado! 

Marquesa – (À parte) Uma Marquesa dançando uma cãn-cãn...  

Tabelião – Senhor, estou pronto a fazer tudo o que ordenar menos o cãn-

cãn (estrilando)  Ora a minha vida!...  

Joana – Pois isso mesmo. A Marquesa dança com este soldado. (indica-

o) 

Todos –  O cãn-cãn para principiar!... (A música toca o cãn-cãn) Bravos! 

Bravos! Muito bem!... 
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Joana – Aproxime-se senhora Marquesa. (a Romão) Minha mãe, veja as 

linhas da mão da Marquesa. 

Romão – (À parte) Bonito, agora virei cigana da mana-dicha!... 

Joana – (Interrompendo) Bem. Bem. Não precisa. Vou ler os vossos 

caracteres. Sente-se senhor Tabelião. Pegue as penas e escreva o que eu vou ditar. (O 

Tabelião senta-se e pega a pena) 

Todos – Sim, escreva!... 

Joana – Vamos lá. Eu Daniel, que ocupo o lugar do Tabelião na vila de 

Rosa Branca declaro que tenho em meu poder um testamento que me foi confiado a 

dezoito anos, pelo Duque da Rosa Branca, o qual lega toda a sua fortuna a manter Joana 

que foi reconhecida como sua legítima filha. Eu, de acordo com o Conde da Rosa 

Branca, atentamos nos apoderar dessa fortuna. Por esse motivo, andamos procurando 

essa herdeira para assassina-la juntamente com o seu pai de criação que usa o nome de 

Romão. Também declaro que fui eu de acordo com o Conde e a Marquesa quem 

assassinou a esposa de Romão, envenenando-a  com uma maçã. Também declaro que 

tentei contra a vida de Romão. Agora estou pronto a entregar-me a justiça. Assine 

Daniel. Tabelião (este assim meio hesitante, mas assina) 

Todos – Bandidos!!!  

Joana – (Ao agente) Senhor agente de polícia, o senhor atirou no que viu 

e matou o que não viu. (O bandido) solta os soldados que estão no subterrâneo! (Ao 

Tenente.) Quanto ao senhor Tenente, para seu triunfo vou dar-lhe a liberdade. (Entra o 

Ramiro e o soldado) Senhor agente de polícia, ali tem os seu homens. Em vista da 

declaração do senhor Tabelião, ele e o Conde ficarão debaixo da sua responsabilidade. 

(Chamando) Liduvia, vem cá! Vamos agora combinar o nosso casamento, minha 

querida. Chefe, dai-me licença? 

Horgano – À vontade! 

Joana – Aproxima-te Ramiro e Liduvia. Desejo que te cases com 

Ramiro, pois ele ama-te e vai te fazer feliz. Eu não podia ser teu esposo porque o meu 

coração já não me pertence. Eu amo o comandante Horgana! 

Todos – O que significa isto?!!! 

Joana – Não há nada de extraordinário. Minha mãe, aproxima-se senhor 

Conde. Veja se reconheço? (Tira a cabeleira de Romão) 

Todos – É um macho! 

Conde, Marquesa e Tabelião – (com espanto) É Romão???  

Joana – E eu sou a menina Joana. (Tira a cabeleira) Tua sobrinha por 

infelicidade. (A Liduvia) Vê, não podíamos casar. (A Horgano) Horgano, eu sei que 

detestas o sexo feminino. Eu nasci no campo e nos campos quero morrer. Vais deixar 

esta vida de espinhos. Vai ser meu esposo. Entrega a tua prata a Batraz e vamos viver 

nos arrabaldes. Num pequeno castelo ao meu lado. Vais gozar e viver da recordação do 

teu passado. Aceita a minha mão! 

Horgano – Agora... o que mais posso responder... Meus companheiros, 

dizei como posso fugir desta cilada? 

Batraz – (Aperta a mão de Horgano) Em nome dos nossos 

companheiros, aceita a mão desta moça, porque afirma que os corações dos nossos 

companheiros enchem-se de alegria e satisfação. Aproveita o resplendor da estrela que 

te ilumina o caminho da felicidade! 

Horgano – Obrigado, Batraz. 

Agente – (Apertando a mão de Horgano) Terás em mim um camarada 

fiel. Agora estou convencido que os bandidos não vivem nas matas, mas sim, nas salas 

e na alta roda. (Aponta os fidalgos) De hoje em diante, quando quiser encontrar-me 
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com bandidos, não preciso ir nas matas. Vou aos palácios.  (Aos soldados) Soldados, 

escoltem estes fidalgos... ou por outra, estes bandidos  da casaca!... A justiça vai somar 

as vossas contas!...  

Joana – (A Horgano) Hoje mesmo, eu que digo, vais ao meu lado para o 

castelo que nos pertence.  

Romão – Ora graças a Deus! Até que enfim deixei de ser mulher!... 

Agentes – Quanto aos bandidos da Rocha Negra, eu vou arranjar com o 

príncipe para não os perseguimos mais. 

Horgano – Companheiros. Eu despeço-me. (Canta)  

Adeus amigas florestas, 

Montanhas, vales, tão tristes. 

Que tantas vezes me visitou. 

As grandes lutas vencer... 

Depois de tanto conquistar 

E, de combates terminar, 

Dois olhos lindos formosos 

Fizeram armas render... 

 

Joana 

Dá adeus a suas aventuras 

Vida de tantos horrores, 

Pois vais gozar as doçuras 

Gozando laços de amor... 

 

Horgano 

Adeus fica saudades 

A correr entre os arvoredos, 

A quem contei meus segredos 

No meio da solidão!... 

Montanhas, vales, florestas e  

Testemunhas de vitórias, 

Deixo entre vós minhas glórias 

E um pouco do coração. 

 

Joana 

Só o batismo do amor 

Te pode dar redenção! 

(grande marcha, os soldados escoltam os presos. Os bandidos 

acompanham com menção de sair, formando assim apoteoso final) 

 

Fim da peça. 
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A MANCHA NA CORTE 

Fantasia em 1 prólogo e 3 atos original  

de Benjamim de Oliveira, 1920 

 

 

Personagens 

 

Bonifácio 

Grão Duque 

Tio Romão 

Bento 

Pedro 

Satanás 

1º Ministro 

2º Ministro 

3º Ministro 

4º Ministro 

1º Pescador 

2º Pescador 

3º Pescador 

Princesa 

1ª Odaliscas 

2ª Odaliscas 

3ª Odaliscas 

4ª Odaliscas 

5ª Odaliscas 

Cecília 

Velhota 

Clemência 

Fidalgos, pescadores, condenados. Etc. 
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PRIMEIRO ATO 

 

A cena representa uma praia oriental 

 

Cena 1ª 

 

Pescadores e Taverneiros 

 

Coro 

De sol a sol sobre as ondas 

Os pescadores o bando 

Mil prezas fazem nas rondas 

Alegres, rindo, cantando 

 

Romão 

Já das bandas do nascente 

Vem fulgurações do dia 

Pelo espaço alegremente 

Ecoa a nossa alegria 

 

Mil precauções 

Devemos ter 

P‟ra não perder 

Ocasiões 

E os pescadores 

Alegres o bando 

Esquece as dores 

Rindo e cantando 

 

1º Pescador – Há muito tempo que não se faz uma pesca como a de hoje. 

2º Pescador – Viva a bonança! 

Todos – Viva! 

3º Pescador – Rapazes, não devemos esquecer que não podemos botar a nossa 

pesca em mercado enquanto os soberanos não escolherem a melhor parte. 



 265 

4º Pescador – Malditos! A metade do nosso suor para esses miseráveis. 

Taverneiro – Olá rapazes. Deixemos de falar e coisas tristes. Vamos molhar a 

goela para aquecer a borrasca.  

Todos – Tem razão, tio Felício. 

2º Pescador – O diabo é que nos faltam as raparigas. 

4º Pescador – (Ouvindo rumores fora) Olá!... Ai vem elas. 

 

Cena 2ª 

 

Os mesmos e raparigas – Viva a bela rapaziada. 

Todos – Vivaaaaaa! 

1º Pescador – Rapazes, as filhas da praia do mar azul são as mais lindas que 

Cristo botou no mundo.  

Todos – Ah!Ah!Ah!Ah! 

Mulheres – Ai!Ai! Que lindo mocetão! 

Homens – Olá correi raparigas que a mocidade aqui está. 

 

Coro geral  

Convém pois sem demora 

Brincarmos pois sem intrigas 

Cada qual que aqui está 

De braço vamos agora 

 

Homens  

Cantem já raparigas 

 

Mulheres 

Que hoje é dia de cantar 

 

Homens 

Sejam todas muito amigas 

De em pagode sempre estar 

Ai!Ai! Que lindo pequenão 

 

Mulheres 

Ai! Ai! Se que lindo mocetão 
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Homens 

Ai! Ai! Se tu queres minha ser 

É caso resolvido 

O meu pedido vou fazer 

 

Mulheres 

Aos velhos devem fazer 

De mim o seu pedido 

 

Coro geral 

Convém pois sem demora 

Seguirmos todos ligeiros 

De braço dado agora 

Pra junto dos taverneiros. 

 

2ª Rapariga – O que trouxeste para mim, Bento? 

Bento – Pesquei pra você, minha querida, um belo badejo. 

Velhota – E pra mim não veio nada, gentes! 

2º Pescador – Pra você trouxemos um belo peixe. 

Todos – Ah! Ah! Ah! 

Taverneiro – Bem, bem, bem, vamos a pinga rapazes. 

 

Cena 3ª 

 

Bonifácio – (Entra com apetrechos de pescaria) Sim senhor, já a uma semana 

que estou com caipirismo danando. Nem sequer uma sardinha e ainda passo perante aos 

companheiros como um vagabundo. O pior é que eu tenho um apetite de tubarão. Não 

sei como é que hei de arranjar o pão para hoje.  

 

Eu jogo a tarrafa 

Fazendo assim. 

O mar também arfa  

Zombando de mim. 

 

Com todo o cuidado 
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Atiro a redinha 

Nem um namorado 

Nenhuma sardinha 

 

Ainda grita o patrão 

Olá vagabundo 

Grande mandrião 

Vai-te deste mundo 

(Vivas, dentro) A mesa! A mesa! 

Bonifácio – Já estou sentindo o cheiro do azeite. 

 

Cena 4ª 

 

O mesmo e Pedro 

Pedro – Olá Bonifácio! 

Bonifácio – Eh! Bonifácio!... Bonifácio!... Vocês são bons amigos. Olha que se 

não fosse o vento de proa eu ficava por lá. 

Pedro – Bem, tu fostes o,culpado porque tomaste outro rumo. Então, pescastes 

alguma coisa? 

Bonifácio – Qual, nem uma sardinha. 

Pedro – Mas que diabo fizeste tu rapaz? 

Bonifácio – Pois os malditos dos peixes parecem que fogem de mim... 

Pedro – Pois olha, o patrão me parece que já te despediu. 

Bonifácio – Eu mesmo já me considero despedido. 

 

Cena 5ª 

 

Os mesmos e pescadores 

Romão – (A Bonifácio) Olá, mandrião de uma figa! Nem as ondas te querem 

engolir... Então, o que é que fizestes? 

Bonifácio – Eu não pesquei nem uma sardinha, seu Romão. 

Todos – Ah!Ah! Ah! É muito malandro. 

Bonifácio – (À parte) É isso! E ainda me chamam de malandro... Tenho uma 

fome! 

Pedro – (Tirando um pão) Olha! Toma... vai roendo. 

Bonifácio – (Avança no pão) 
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Romão – (Tomando-o) Não lhe dê o que comer. (Todos riem) Os vagabundos 

não tem fome (Todos riem) 

Cecília – Vai comendo brisa e bebendo água. (Risadas) 

Bonifácio – (À parte) Até ela! 

Cecília – E quer ser meu apaixonado. (Risadas) Lá vai pra ti um versinho, meu 

querido. 

 

Adeus meu Bonifácio 

Não te deixo nada porque não tenho 

Já comendo baratas e formigas 

Enquanto eu venho (Risadas) 

Romão – Bem, vamos rapazes, tratar da venda dos peixes. (Saem todos) 

Bonifácio – (A Velhota que ao sair dá-lhe um pão) Muito obrigado tia 

Clemência. Deus lhe dê um bom marido bem forte e rico. 

Velhota – Sai pra lá. (Sai) 

Bonifácio – (Só) Me chamaram de vagabundo. Eu tenho culpa que os peixes não 

me procuram. Essa é boa! Mas, oh Cristo dos Cristos... tem pena de um depenado!... 

Ah! Virgem das Virgens... Pede ao seu filho Cristo  para ter pena da gente, faça com 

que os peixes acumulem do meu lado, para quando eu tirar a rede não me escapar 

nenhum!... Por hoje tenho um pedaço de pão, amanhã... amanhã é que é a coisa! 

Amanhã só não a semana toda! Ah! Se eu fosse rico... eu queria agarrar esse Romão e 

dar uma porção de murros até ele ficar arruinado mesmo!... Desastrado!... Quando eu ia 

trincar o pão... ele zás! 

 

Cena 6ª 

 

Os mesmos, Tia Benta e Diana 

Benta – Ó Bonifácio, os pescadores já vieram? 

Bonifácio – Já, já vieram, comeram e foram todos satisfeitos. 

Benta – E você nada pescou? 

Bonifácio – Nem uma sardinha! 

Benta – E eu e minha filha que só contamos com você. 

Bonifácio – É mas agora a coisa está ruim. Até o mar está contra mim. A 

senhora bem via que quando eu pescava alguma coisa a senhora sempre levava o seu 

punhado de sardinhas. 

Diana – Coitado do Bonifácio! 

Bonifácio - Ah!Mas eu não desanimo, não. Eu ainda hei de ter uma porção de 

canoas e contratar um bando de pescadores para mostrar ao seu Romão que ainda lhe 

dou um murro naquela cara. 
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Diana- Mamãe, eu estou com uma fome. 

Bonifácio - Ah! Não diga isso, menina. Perto de mim ninguém passa fome. Aqui 

tem um pão. A lingüiça acabou. 

Diana – (Aceitando) Ah! Bonifácio e você? 

Bonifácio – não. Eu já almocei. Já comi até já bebi. Eu estou com a barriga 

cheia... Estou satisfeitíssimo. 

Benta – Deus que te pague, Bonifácio. 

Bonifácio – Amém. 

Benta – Vamos minha filha, Vamos ver se arranjamos alguma coisa com os 

pescadores. Adeus, Bonifácio. 

Bonifácio – (Só) Aquela também comeu do toucinho, coitada. Lá se foi embora 

o pão. Eu também já estou tão acostumado a passar sem comer que até a fome já parece 

ser da minha família... Mas um dia, Bonifácio... um dia Bonifácio... tu hás de ter alguma 

coisa. Fidalgo... calçado de botas e espora... criados ou lacaios mesmos... Mesa lauta! 

Champanhe!...Duquesas! E eu sentado à cabeceira da mesa ao lado de uma fidalga... 

(imita) “Senhor Bonifácio, sirva-se daquela lagosta!”... E eu então dizendo, “Oh”! 

Duquesa, prefiro uma sardinha assada... ou por outra... o lombo de uma tainha com 

petit-pois. (bocejando) Come seu Bonifácio!? Não é que eu comi tanto que me deu 

sono. Estou com dispepsia. Oh! Cristo! Se é verdade que subiste ao calvário, porque não 

me fazes também subir! Ai! Cristo de bondade. (deita-se e sonha)  

 

Cena 7ª 

 

O Mesmo e Grão Duque 

Duque – Ela manda-me ir à frente... parece-me que me odeia até o inferno está 

contra mim. Eu que sou o preceptor... o inferno conspira contra mim!... 

 

Cena 8ª 

Os mesmos e Satanás 

 

Satanás – Nenhuma nem outra coisa. 

Grão Duque – O vosso nome, ilustre desconhecido. 

Satanás – Repare bem na minha fisionomia. Visto com elegância e sou um 

perfeito cavalheiro, digno dos vossos olhos. 

Grão Duque – Preciso saber a quem falo. 

Satanás – Sou o rei do mundo. O chefe supremo do país, digo, do inferno. 

Grão Duque – Pretendes?...  

Satanás – Auxiliar-vos. 

Grão Duque – vossas palavras?... 

Satanás – São focos de luz que vem despertar as trevas do futuro. 

Grão Duque –Esclarecei-me. 

Satanás – Venho abrir a vossa iniciativa a estrada larga das grandezas: amor, 

glória e poder. 

Grão Duque –Não acredito. 
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Satanás – ... essa dúvida... Eu abato as dificuldades com um sopro. Aprumo as 

criaturas com um gesto. E a prova do meu valor é esta. Na vossa situação vou atender 

ao vosso pedido. 

Grão Duque – A beleza da vossa princesa excede a tudo que tenho visto o que não 

impede de teres um rival. Para alcançares os píncaros das grandezas impondo uma 

condição, unir o nosso contrato. 

Grão Duque – Tudo farei e creio nas suas promessas. 

Satanás – Bem. Vou comentar as bases do nosso contrato. Estarei a teu lado. (Sai) 

 

Cena  7ª 

Os mesmos, Princesa, General e criado 

 

Grão Duque – Mas... alteza, o que vos aconteceu? 

Princesa – Saímos do palácio para me distrair e afinal de contas sinto-me cada 

vez mais aborrecida... E apresar das ordens rigorosas... 

Grão Duque – ... não se exalte, alteza. Não há razão para  tão grandes 

preocupações. 

Princesa – Não me conformo com este suplício de sermos obrigados a 

escolhermos marido por fotografias ou conveniências. 

Grão Duque – (À parte) Estou bem (alto) mas... Alteza, dar-se-á o caso que no 

álbum que recebeu ontem com todas as fotografias nenhuma vos agrade? 

Princesa – Agradam a vista, mas não ao coração. 

Grão Duque – (À parte) Sou eu o eleito. (Alto) Se for do vosso agrado, ponha-

me ao vosso dispor, oferecendo o meu humilde braço, assumindo... 

Princesa – Sr. Grão Duque, esquece talvez a sua posição de preceptor?  Bem 

sabe que o meu coração é absoluto. 

Grão Duque – (À parte) Hei de convencê-la. 

Bonifácio – (Sonhando) Bobo alegre... Muito obrigado, Duquesa, não mereço a 

vossa mão... 

Grão Duque –(Indo bater-lhe) Quem será este animal? 

Princesa – Deixe-o em seu pesadelo. Grão Duque... 

Grão Duque – Já vejo que sua alteza está de bom humor. 

Bonifácio – (Sonhando) Eu... eu... sou príncipe? Então mete o tio Romão na 

solitária. Eu sou o senhor!... A princesa regente não sabe governar. (Princesa ri) 

Chamem os conselheiros. (Princesa faz-lhe cócega com a ponta do chicote) Oh! 

Duquesa, cheiram muito estas rosas. (A princesa ri. Espanto geral) 1º Ministro, não 

quero mais castigo com o povo, percebeu? Cristo não quer isto. (Princesa afasta-se) 

Grão Duque – (Ameaçador) Estúpido pescador. 

Princesa – Deixe-o senhor Grão Duque. General, dentro de duas horas exijo a 

prisão deste pescador. 

General – As vossas ordens serão cumpridas, alteza. (Saem todos) 
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Cena 10ª 

 

(Tan-tan no palco. Aparece Cristo, que num sinal faz aparecer o anjo da fama, 

este vai até ele e ajoelha-se. Cristo aponta Bonifácio como que ordenando-lhe que lhe 

siga os passos e some-se. O anjo desce ao picadeiro e aproxima-se de Bonifácio.) 

Anjo – Bonifácio. O pai ouviu as suas súplicas e ordenou que não te 

abandonasse. Não desanimes. Quando despertares, vais continuar a exercer a tua 

profissão. (Abençoa-o e some-se) 

Bonifácio – (Despertando) Ai, como eu estou com a barriga cheira. Quanto eu 

comi no sonho, mas sonhei bonito. Palavra de honra. Agora por fim, sonhei que atirei a 

minha tarrafa e que até apanhei um tubarão. Quem sabe? Às vezes, os sonhos são certos. 

Uma vez sonhei que tinha apanhado uns tabefes do seu Romão e deu certo. Vou pegar a 

tarrafa (Sobe e atira a tarrafa, e puxa-o, saem conchas e uma pérola. Examina-a) Nada e 

sempre nada. Nenhuma sardinha. Olha, conchas e mais conchas. Ué!! Isso é esquisito!!! 

Isto não é concha... não... não é (batendo) e se fosse uma pérola? Eu sou bruto mas bem 

as conheço. 

Uma voz – (Dentro) Ladrão!  

Bonifácio – Ui! Tem gente! Vou escondê-la (Esconde-a) (Espreita) Qual! É a 

minha cabeça ou foi o meu estômago que roncou. Vou examiná-la outra vez. (Vai a 

examiná-la a pedra abre-se e aparece a fada pérola. Assusta-se e cai) Jesus!!!  

Fada – Foste tu o enviado pelo criador para me desencantares. Ele mesmo 

ordenou que te auxiliasse. É nobre o teu coração. Tu, com o meu auxílio, vais prostrar 

por terra, orgulhos e vaidades libertando os acorrentados que são subjugados pelos 

grandes! O mundo é de liberdade! Deus não admite injustiça. 

Bonifácio – Meu Deus, estarei sonhando outra vez? 

Fada – Não, tu não sonhas. E para confirmar o meu poder vou já te transformar. 

(a um gesto da fada Bonifácio transforma-se em príncipe. Ela coloca-lhe no pescoço um 

colar com pérolas. Saem) 

Bonifácio – (Descendo) Mas serei eu mesmo? Eu sou o Bonifácio. (Rumor e 

alarido fora) 

 

Cena 11ª 

Os mesmos, General e soldados. 

 

Coro 

A prisão deste marau  

Vamos fazer já 

Há de ser de resistência 

Lança-lhe já o pau, pau, pau 

Atenção muita, atenção ali  

Cuidado com o Maganão  
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No pé. 

De mansinho vamos chegando 

Pra não haver desconfiança 

Vamos assim andando 

Guarda-lo à distância 

 

Bonifácio – Que gente estranha neste lugar. 

Soldados – Está desconfiado, vamos devagar. 

Bonifácio – O que hei de fazer? 

Soldado – Entrega-te a prisão, meu amigo. 

Bonifácio – Que maganão será comigo? 

Soldados – Para o xadrez sem demora. Vamos já de uma vez. 

Bonifácio – Eu vou fugir. Eu vou correr já daqui vou me esconder. 

Soldados 

Agarra, segura 

Este iracundo 

Com tanta importância 

É vagabundo 

Vamos agarrá-lo 

Com toda presteza 

Temos que dar contas 

A nossa princesa. 

 

Fim do Primeiro Ato. 

 

 

 

 

SEGUNDO ATO 

Salão rico, estilo oriental. 

 

Cena 1ª 

Soldados e General 

 

Parece impossível 
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É coisa que eu duvido 

É uma coisa incrível 

Um general ser iludido. 

 

Não podemos explicar 

Foi tamanha a confusão 

Não se pode mais andar 

Pra agarrar o maganão 

 

Mas deixe estar seu patife 

Se te agarrar 

Faço-o em bife 

General – Maldito maroto! Escapou-nos. Parece até negócio de bruxaria. Que 

contas, vou eu dar a sua alteza. Sei que o meu castigo vai ser exemplar. Mas para onde 

teria escapado o vagabundo. 

 

Cena 2ª 

Os mesmos e odaliscas 

 

Odaliscas  

Hoje é dia de audiência 

Hoje é dia com certeza 

Ouvir vamos a eloqüência 

Inesgotável da princesa 

Hoje é dia de audiência 

Hoje fala sua alteza. 

Nesta solene curvatura 

Graças rendemos à princesa 

Superma e excelsa criatura 

Senhora de alta nobreza. 

 

Conselheiros e coro 

Ei-la aqui está para audiência 

Em cumprimento do dever 

Certo que há enorme concorrência 

Aplaudirá o seu saber. 
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Cena 3ª 

Os mesmos, Princesa e criado 

 

Princesa (Zangada) General, onde está o prisioneiro que deixei debaixo de sua 

responsabilidade? 

General – Majestade, confesso. Quando nos aproximamos do maroto ele 

escapou-se milagrosamente. Até parece uma feitiçaria.Quando eu e meus soldados 

avançamos, sentimos como uma magia as nossas pernas trôpegas. Parecia termos uns 

100 quilos em cada perna. 

Princesa – Mentes! 

General – Alteza! 

Princesa – Já a muito que os seus serviços tem decaído. Participo-lhe que tens 24 

horas para trazer a minha presença. Os senhores ministros também precisam ter mais 

zelo com as suas pastas. Grão Duque quero que auxilie o general na prisão daquele 

audacioso.   

Grão Duque – Serão cumpridas as vossas ordens alteza. 

Princesa –(A uma das aias) Vá perfumar a banheira porque preciso refrescar-me.  

Grão Duque – (Ao General) General, tenho elementos para agir. Vamos a caça 

do bruto. 

 

Coro 

É já, é já sem demora 

Lancemos ao impostor, 

Não admitimos nova aurora 

Ao miserável traidor. 

 

Nossa poderosa princesa 

Não é para brincadeira 

E estas ordens com certeza. 

Opõe das leis a barreira 

(Saem em grande confusão) 

Mutação. 

 

3º QUADRO 

 

Rico jardim com uma muralha ao fundo. 
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Cena 1ª 

 

Bonifácio  

Subi barranceira 

Desci chapadão 

Foi tamanha canseira 

Que lá fui ao chão 

Me prenderam a toa 

Os canalhas, vilão 

Me levar na canoa 

E não sei qual a razão? 

Todos gritaram 

Ele é vagabundo 

Eu não sei onde estava 

E fiquei furibundo 

Saí na carreira  

Sem olhar para traz 

Pernas tenho ligeiras 

Não me pegam  mais 

Safa, que corrida cheia de peripécias! Eu duvido ainda do que vejo!... Perguntando 

a mim. Eu sere 

i eu mesmo?!! Onde estou agora? (Olhando em redor de si) A minha 

transformação foi completa só não mudei as feições. Estou com as pernas que não 

posso!... Vilões, me prenderam a toa!!! Ai, que se não fosse a minha rica pérola a estas 

horas estava com a pele a arder... Mas onde estou?! Um tanque!? Ai, que rica floresta! 

Como tudo isto é bonito. (Rumor dentro. Esconde-se) 

 

Cena 2ª 

Odaliscas 

Coro  

No horizonte despontando está 

A alvorada bonançosa e bela 

Qual no regaço meiga flor singela 

Que tem a cor do terno rosa chá 

 

Oh! Doces noites como te amamos 

Tens o encanto de mil serenadas 

De vozes ternas e enamoradas 

Cuja harmonia tristes procuramos 

 

Noites serenas cheias de doçura 

No rebrilhar nostálgico de estrelas 

Quais reluzentes olhos de donzelas 

Que em cismares de amar procuras 

E nasce o sol além na serrania 

Tudo aclarando com o seu fulgor 

Se é divina a forte luz do dia 

É mais santa a noite do amor 

 

1ª Odalisca – Temos novidades 
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2ª Odalisca – O General em chefe das tropas do passo tem que pagar o pato senão 

pegar o fugitivo pássaro. 

3ª Odalisca – É uma missão especial.   

4ª Odalisca – A nossa princesa está de mau humor desde que recebeu o álbum com 

os retratos dos príncipes. 

5ª Odalisca – Também é um martírio, escolher marido por fotografia. 

1ª Odalisca – O Grão Duque pretende assumir o lugar de esposo de sua alteza.  

2ª Odalisca – Se assim acontecer, estamos perdidas, porque jamais acabará a fama 

neste país. As galés já estão cheias. 

3ª Odalisca – E o povo já está sentindo as conseqüências. Não demora em termos 

um grande levante. 

4ª  Odalisca – Bem, chega de palestra. Vamos aos preparativos do banho da 

princesa. 

1ª Odalisca – (Examinando o álbum) Eu se fosse princesa, escolhia este que aqui 

está.  

2ª Odalisca – Um tem cara de choro. 

3ª Odalisca – (Virando a folha) Eu se fosse a princesa escolhia este. 

4ª Odalisca – Tem a testa enrugada e a barba crescida. Este outro tem o nariz 

enorme. 

Bonifácio – (À parte) Ai, a minha vida! Onde eu vim parar.  

1ª Odalisca – Está tudo em ordem. 

Bonifácio – Eu espirro agora mesmo. Maldita constipação.  

2ª Odalisca – Agora só falta chegar a princesa. 

Bonifácio – Bonito! Querem ver que sou obrigado a ver a princesa tomar banho. 

5ª Odalisca – Ai vem a princesa. 

Bonifácio – Bonito! Ai! Cristo! Vou fechar os olhos. 

 

Cena 3ª 

Os mesmos, Princesa e Duquesa 

 

Bonifácio – Ai que linda! (Odaliscas saem ficando duas)  

Bonifácio – O que será de mim, Cristo... estou frito!! Se me descobrirem aqui era 

uma vez um Bonifácio. 

Marquesa – Minha sobrinha, é preciso você decidir isso. O ministério vai fazer 

segunda reunião para te escolherem um marido, visto não queres escolher. 

Princesa – Mais isto é o maior suplício do mundo. 

Marquesa- Mas bem sabes que isto é uma lei régia. Portanto, só faltam 24 horas 

para te resolveres. (Examinando o álbum) Olha, repassa este, é elegante. Olha este 

prussiano. Que bela fisionomia. 

Princesa – Bem, minha tia, deixe-me a sós por um momento. (Marquesa sai) 

Bonifácio – (Espirra e princesa assusta-se)  É agora. (Outro espirro) 

Princesa – Quem se atreves? (Vê Bonifácio) Ah!!! (Bonifácio entra.) 

 

Meu Deus que vejo 

Um homem aqui 

Que atrevido e mal-criado 

 

Bonifácio 

Vou já ser enforcado 
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Princesa 

Vai-te pérfido vilão 

 

Bonifácio 

Senhora eu peço perdão 

 

Princesa 

Vai te custar caro a cilada 

 

Bonifácio 

Juro por Deus que não vi nada. 

 

Princesa 

Meu Deus que horror, eu desmaio 

 

Bonifácio 

Ai! Meu Deus, dos nuvens caio. (A princesa desmaia nos braços de Bonifácio. No 

desmaio segura a pérola que está no pescoço.) 

Bonifácio – Oh! minha senhora, não há nada! Não se assuste. Eu estou aqui1!! 

Olha, foi sem querer... Ai! Que linda! Que cheiro de perfume! Valha-me minha pérola... 

Me tire deste apuro. Eu não faço mal a ninguém. Eu estou inocente. (Princesa vai 

despertando) 

 

Princesa 

A minha alma só por ti  

Não cessa de pulsar 

Eu desde que te vi 

Jurei oh! Sem te amar 

Mas se o destino quis 

Cessar o meu sofrer 

Juro pois que feliz 

Ao meu lado te hás de ser. 

 

E por ti hei de só viver 

Anjo celestial 

Sem nenhum temor 

Já não posso mais 

Passar sem te ver 

És o meu ideal 

Meu amor 

 

Bonifácio 

Eu jamais descri 

Sobre em ti confiar 

E sempre vivi 

Contigo a sonhar 

A sonhar 

Tudo me sorri 

Desde que a flor  

Alcancei, frui  
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Teu amor 

 

Espero que o porvir 

Nos há de proteger 

E carinhosa a sorrir  

(Ele)  Só minha tu hás de ser 

(Ela) Só meu tu hás de ser 

 A vida com fervor  

Havemos de passar 

Num sonho encantador 

Sempre, sempre a nos amar 

 

Cena 4ª 

Os mesmos e Odalisca 

 

Princesa – (Apresentando Bonifácio) Eis aqui o nosso soberano. 

Bonifácio – Eu sou o Bonifácio, pescador. 

Princesa – Não... agora será o meu senhor. (À parte) Ele é mesmo. 

Bonifácio – Mas tudo isto será verdade!... Pobre quando vê muita esmola... A 

senhora queira me desculpar... eu entrei aqui sem querer... nem sei como eu vim tocado 

a cachorro (saída falsa) Se me dá licença. 

Princesa – Não, não consinto. Nunca mais sairá daqui, És tu o meu ideal. Então 

não me julga digna de ti? Não me vias em teu sonho? 

Bonifácio – (À parte) Homem, tenho sonhado tantas coisas... (Espirrando) 

Maldita constipação! (À parte) Não sei se me atrevo. 

Princesa – Vamos. Venha conhecer o nosso palácio. 

Bonifácio – (Espirrando à parte) É uma bela faia, e eu me atraco. 

Princesa- Sejam discretas a tudo que se passou. Se revelarem a alguém o castigo 

será impiedoso. 

Odaliscas – As vossas ordens serão cumpridas. 

Princesa – A vossa mão soberano 

Bonifácio – Atraca-te Bonifácio.(Refrão do último completo. Sobem ao palco, o 

pano desce no fim da música) 

 

Fim do Segundo Ato. 

 

 

 

 

TERCEIRO ATO 

 

Fidalgos e Ministros 

Coro 

Pois aqui está 

O ministério 

Por ordem de nosso soberano 

E que se vai tratar 

É muito sério 

Parece chicana 

Da princesa 
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De dia a dia 

Complicando 

Com certeza 

Desandando 

De onde veio 

Este fantasma 

Que toda gente  

A ele pasma 

General – O que eu sei é que recebi ordens severas da princesa para não 

perseguimos mais o tal maroto. 

Grão Duque – (Ao General) Precisamos desvendar esse mistério.  

General – Não se pode compreender essa grande transformação da princesa. 

Grão Duque – Precisamos fazer uma grande conspiração. 

 

Cena 2ª 

 

Satanás – (Rápido) Poderoso Duque, as minhas sinceras felicitações pela vossa 

última inspiração. Grande herói... 

Grão Duque – A nossa pretensão é...  

Satanás - ... De paz e de fraternidade. Os feitos gloriosos do vosso critério é um 

poema de muito valor.  

Grão Duque – Estou contente e satisfeitíssimo. 

Satanás – O vosso nome é uma legenda que tens de atravessar os séculos como 

uma epopéia de acontecimentos assombrosos.  

Grão Duque – As vossas palavras são focos de luzes que penetram e incendeiam e 

eu sinto-me dominado pelo ciúme. A princesa tem sido implacável. 

Satanás – É por isso mesmo que preciso estar em contato convosco. Tudo correrá 

as mil maravilhas. Precisamos acima de tudo tratar de derrubar esse estúpido amor que a 

princesa tem por este suposto príncipe. Ele traz consigo um talismã que é necessário 

apoderar-se dele. Já percorri todas as trevas para descobrir a força misteriosa que tem 

esse estúpido animal. Ah! Eu já sei... é protegido pelo outro. Mas não devemos ser 

vencidos. A Marquesa vai nos auxiliar. É preciso porém que ela saiba que o Duque 

renunciou a sua ardente simpatia pela princesa. Depois ela será a primeira a renunciar. 

 

Cena 3ª 

Os mesmos e o General 

 

Sr. Grão Duque saiba que recebi ordens da nossa soberana princesa para dar 

liberdade a todos os condenados. (furioso) Que revolta na corte! A nossa princesa que 

era tão severa... e no entanto com o encanto deste maroto que ninguém o conhece o seu 

coração transformou-se por completo. Hoje em vez de tratar dos interesses de paz , 

entrega-se de corpo e alma a colóquios amorosos. Imagine, Sr. Grão Duque, dar 

semelhantes ordens!... que papel representa aqui o Sr. Grã Duque? Eu? Os senhores 

ministros?!! Enfim toda a corte... 

Satanás – É uma mancha na corte . Vou consultar ao averno. 

Grão Duque – Esse miserável desconhecido precisa desaparecer. Temos feito 

desaparecer tantos. 

General – A própria marquesa revoltou-se contra a sobrinha. 

Grão Duque – A marquesa revolta-se contra a sobrinha?! 

General – Pelo menos é o que consta. 



 280 

Grão Duque – Ah! Então estamos bem e havemos de vencer. 

General – Atenção, aí vem a marquesa. 

 

 

Cena 4ª 

Os mesmos e marquesa 

 

(Cabisbaixa) Pergunto a mim própria qual a transformação da minha sobrinha?!! 

Entregou-se a um estado tão mórbido de amor que o próprio ministério se atreveu a 

aconselhá-la. Mas de onde veio esse desconhecido príncipe misterioso? 

General – Ela fala só. 

Grão Duque – Bem peça deixar-me a sós com ela (general curva-se e sai). 

Marquesa, um momento. Curvo-me aos vossos pés! Fui um pérfido. Desonrei-lhe com 

um diabólico embate. Nasceu entre nós um pecado. 

Marquesa – Basta senhor Grão Duque. Deve-se lembrar que eu era viúva e era 

feliz. Com suas frases diabólicas  arrastou-me ao abismo. 

Grão Duque – Mas agora estamos perto do amor e da glória. 

Marquesa – Estas frases seriam bem acreditadas se fossem proferidas a minha 

sobrinha. Não tens por ela tanto amor? Um poder oculto impele-me para o abismo!!! É 

o destino dos mortais que só vivem de ilusões. 

Grão Duque – Engana-se Marquesa. Era necessário eu alimentar essa força de 

simpatia a princesa sua sobrinha porque nela também está envolvido o nosso segredo. 

Se assim  tenho procedido era para evitar a mancha na corte. Por isso mais uma vez lhe 

digo. Se com o seu auxílio não conseguirmos afasta-la destes novos intentos, será 

grande a nossa vergonha e ficará manchado para sempre os nossos brasões. 

Marquesa – (Com compaixão) Mais uma vez vou-lhe atender. 

Grão Duque – (À parte) Está vencida. 

 

Cena 5ª 

Os mesmos e 1 vassalo 

 

Vassalo – A corte dirige-se para aqui. (Entra o Bonifácio e a princesa) 

 

Coro 

Salve o estrangeiro! Salve a Princesa. 

As saudações viemos trazer 

Vossa alegria vai com certeza 

Pois que pra nós isso é prazer. 

 

Bonifácio 

Belas meninas é, oh! Bonifácio 

Nade de luxo devem ter 

 

Princesa 

Aqui apresento no palácio 

Todos curvados este é o dever 

Bonifácio 

Eu não sou nada não senhor 

Sou Bonifácio pescador 
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Princesa 

Neste palácio irás gozar 

Pois só a ti eu quero amar 

 

Coro 

Curvado estamos potestade  

Pra render a sua majestade 

 

Bonifácio 

Em outro tempo neste país 

Ninguém vivia sossegado 

 

Princesa 

Mas agora vai ser feliz 

E vai ser bem reformado 

 

Coro 

Em outro tempo neste país 

Ninguém vivia sossegado 

Mas agora vai ser feliz 

E vai ser bem reformado 

 

Princesa 

Eu não admito as censuras 

Pois quero ser absoluta 

 

Bonifácio 

Vossa alteza nessas alturas 

Não deve admitir disputas 

Coro 

Que esta reforma seja bem boa 

Que a nós todos vem alegrar 

E que não seja a coroa 

Que nos venha desagradar. 

 

1º Fidalgo 

Está aberta a audiência 

Princesa – (Imperiosa) Tenho a honra de apresentar a minha corte o ente que 

escolhi para presidir os destinos deste país e o eleito do meu coração. Consta-me que a 

minha corte trama uma conspiração com respeito ao meu modo de agir. Já a muito 

compreendi que não tenho necessidade de preceptor.(suspiro geral) General, preciso 

saber se foram cumpridas as minhas ordens? Ou por outra... as ordens que deu aqui Sua 

alteza. 

General – Só aguardava a vossa assinatura. 

Princesa – Ainda bem. Príncipe, queira assumir o vosso lugar no trono.  Sois agora 

o Senhor. 

Bonifácio – (a parte ao criado) Trouxe aí o discurso? 

Criado – Sim Sua alteza. 

Bonifácio – Ora vamos a isto: 1º Ministro. 
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1º Ministro – Eu tenho a dizer-lhe que a minha família ´e de conduta exemplar e 

elevada e por isso... 

Bonifácio – O que não impede de você ser... (grande tumulto) Silêncio se não vai 

tudo raso!... Eu também sou da alta estirpe... Meus pais eram reizes... 

2º Ministro – (baixo) Reis?!!! 

Bonifácio – Sim reis... O meu avô era fulano de tal Reis... Minha avó era Maria 

Joana não sei de que... O meu pai foi um grande camarista, oficial de honra. No ofício 

de ferreiro em fazer camas de ferro, ninguém lhe ganhava foi o primeiro camarista do 

mundo. 

2º Ministro – (À parte) Que reinação. 

Bonifácio – E esta é que é a verdade... Precisamos fazer economias. Todos 

precisam trabalhar. Eu quero fazer uma reforma. O povo já está muito esfolado. 

Portanto cada qual deve trabalhar para si. 

4º Ministro – (Velho) Muito bem. 

Bonifácio – Vou fazer uma reforma geral. Já comecei pela cozinha do palácio. 

Despedi o cozinheiro pois entendi que ele não prestava... Nada sabia fazer, nem sequer 

uma caldeirada de peixe... nem... vocês entendem disto. 

2º Ministro – (À parte) Agora ele está na cozinha. 

 

Cena 7ª 

Os mesmos e Clemência 

 

Clemência – (Vestida de cozinheira com uma colher de pau, uma caçarola, e uma 

panela)  Meu senhor, veja se o molho está a seu gosto. 

Bonifácio – (Provando) Está bom! Pode levar. (Clemência vai a sair) Olhe! Pode 

carregar mais na pimenta! 

Clemência – Ah! Qual é a sobremesa para hoje? 

Bonifácio – Dê uma a cada um. 

 

Cena 8ª 

 

Satanás – Maldito. Hei de vence-lo. 

O Louco – (Dentro) Deixa-me! Quero falar a sua alteza. 

Bonifácio – Deixem entrar o louco. 

 

Cena 9ª 

Os mesmos e o Louco 

 

Bonifácio – Aproximai e desabafai as suas mágoas venerado ancião. 

Louco – (Olhando para todos os lados) É... 

Bonifácio – Falai. 

Louco – Se eu pudesse... Nem todos que aqui estão podem ouvir o que vou dizer... 

Bonifácio – Ordeno-te que fales sem receio de ninguém. 

Louco – Senhor, fui preso há 20 anos, e encerrado num calabouço por ordem d‟um 

fidalgo. Esse fidalgo em uma madrugada ao regressar da minha pescaria, apresentou-se-

me como um fantasma ao lado da minha embarcação e disse-me: Olá, pescador, tens 

coração de homem, queres fazer um benefício ao céu? Respondi-lhe: Pois não meu 

senhor. Disse-me então entregando-me uma criança: Cria esta criança. Cria este garoto 

como se fora teu filho. Quando os teus companheiros perguntar irá dizer que o 

encontraste a beira da praia. Mas se revelares o contrário disso a guilhotina te 
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agradecerá. Guardei o segredo e segui a risca a sua recomendação. Três anos depois, 

numa bela noite mandei o garoto, que estava constipado a casa do boticário, ficando 

sozinho com a minha companheira. Nessa mesma noite fui atacado por um bando de 

soldados que me prenderam sem saber porque. Só diziam que eu era conspirador. Fui eu 

cerrado numa prisão, esbordoado, e os médicos me deram como louco e não sei o que 

foi feito do meu garoto Bonifácio. Não sei se é vivo ou morto.  

Bonifácio – Bonifácio!... Sou eu (alto) Que horror. Princesa, e consentia que tudo 

isso se fizesse? 

Princesa – Não foi com o meu governo. 

Bonifácio – Quem eram os homens desse tempo? Quero dizer, os pescadores? 

Ainda tem algum vivo? Conhece um tal Romão? 

Louco – Oh! Lutamos muitas vezes no mar. 

Fada – (À parte) Não posso mais. É preciso desvendar (alto) Vamos malditos. 

Satanás – Oh! Tu aqui?!! Que pretendes? 

Fada – Arrancar as tentações vitórias que explorado para saciar o teu gênio 

autoritário e indomável. 

Satanás – Pretendes... 

Fada – Amparar estes infelizes fazendo nascer em suas almas a fé que santifica 

num Deus de amor e de justiça. 

Satanás – A propaganda do embuste tem ao seu serviço essas frases sedutoras em 

teorias, mas impraticáveis por metas. 

Fada – Vai-te maldito! 

Satanás – Vou, mas deixo a mancha na corte. (Sai) 

Fada – (Ao Grão Duque e a Marquesa) Nunca é tarde para a reabilitação. 

Marquesa. Senhor. Olha bem em meu rosto e verá nele impresso a intensidade da 

minha dor. 

Grão Duque – Senhor, compaixão. Se vos peço que me perdoe é porque me sinto 

com forças necessárias para expiar a minha falta. 

Marquesa – Julguei-te morto. Um milagre, enfim! 

Grão Duque – A esperança desaparecida volta a reaparecer. Podemos ser 

perdoados. Sou seu pai. 

Bonifácio – Deus meu! Que oiço! 

Marquesa – Sim, sou a tua mãe! 

Bonifácio – Esta humanidade!... Bem, abraço meu pai e beijo a minha mãe. 

Marquesa – Meu filho. Ordena o nosso castigo. 

Bonifácio – Minha mãe, o seu castigo será cuidar do asilo que vou mandar fazer 

para os órfãos. Meu pai lhe auxiliará (ao Louco) Vem cá! Meu segundo pai. Deixa-me 

beijar-te também. 

Fada – Muito bem, Bonifácio. Deus manda perdoar os infelizes. 

Bonifácio – Senhores ministros e fidalgos, agora cada qual trate de si. Querem 

passar bem, vão trabalhar. Eu caso-me com a princesa e volto a viver no mar. Foi ele o 

meu berço. 
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Cena 10ª 

Os mesmos, Romão e Clemência 

 

(Entrando vestidos de noivos) Senhores estamos prontos para cumprir as vossas 

ordens. 

Bonifácio – Bem, vamos casar todos juntos. À capela dourada. 

Fada – Bonifácio, adeus. Sê feliz guarde como recordação a sua perola. (Sobem 

todos no palco). 

Apoteose – A capela dourada. 

 

 

Fim da peça. 
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O GRITO NACIONAL! 

ou 

A HISTÓRIA DE UM VOLUNTÁRIO 

 

Peça em 3 atos e 2 apoteoses original  

de Benjamim de Oliveira,  

música de Archimedes de Oliveira 

 

Personagens 

 

Henrique (sorteado) 

Chico Goiano 

Coronel Mateus 

Capitão Felisberto 

Inácio 

Samuel 

Funheca 

Pitomba 

Zé Mineiro 

Chico Macaco 

1 garoto 

1 carteiro 

Mattos 

Guimarães 

Tiburcio 

Bentinho 

1 guarda 

Dinorá 

Cristiana 

Joana 

Filó 

Cristina 

Rosa Bentinho 

Rita Paraguai 

Praxedes 

Rosa 

 

Companheiros, boiadeiros, raparigas do campo,  

colonos, etc. 

Ação: 1º ato no Rio de Janeiro – 2º e 3º em Minas 

Gerais 
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PRIMEIRO ATO 

 

A cena representa uma praça 

 

Cena 1ª 

 

Coro 

 Nesta terra endiabrada 

A pagodeira é geral 

Aqui não se sabe nada 

Que importa, não faz mal. 

Nosso trabalho é panqueca 

O povo só faz água suja 

Vive tudo em pandarecos 

Não fosse o país da intruja 

 

Cena 2ª 

 

Samuel – Você veja bem. Eu te faço uma marca para toda a vida. Então você 

pensa que eu não sei das tuas paixões por um tal voluntariozinho? 

Dinorá – Bem eu não admito escândalos comigo em praça pública. Maldita seja 

a hora que eu te dei confiança. Tu só serves para me usurpares. 

Samuel –Pois bem, tu vais ver o nosso final com o tal voluntário. 

Dinorá – Olha, sabes o que mais, tu me entregas as minhas jóias que estão em 

teu poder e cortamos as nossas relações ficando sempre bons camaradas. 

Samuel – Pois bem. O que te digo é que não respondo pela vida do tal voluntário 

e que para mim isso é indiferente. 

Dinorá – Deixe-se de escândalos. Olha o guarda. (o guarda atravessa) 

 

Cena 3ª 

Os mesmos e Filó 

Filó – Oh! Minha amiguinha Dinorá. Já sei, estás preocupada com a partida do 

seu voluntariozinho? 

Dinorá - Oh! Nem me fale, minha amiga! Se tu soubesses como estou aqui! Se 

chegasses antes alcançavas ainda uma cena de ciúmes de Samuel comigo. 

Filó – Sempre aquela besta humana. Há de ser difícil te veres livres das garras 

daquele monstro. Toma cuidado porque ele para praticar um crime não lhe custa muito. 
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O que vale é que Henrique parece que embarca amanhã ou depois para a fazenda de seu 

pai. Há males que vem para o bem, minha amiga. 

Dinorá – Mas quanta coisa tem-me sucedido a uns tempos para cá. Imagine você 

a surpresa que tive hoje. Fui hoje ao Parc-Royal fazer umas compras e ao entrar lá 

deparei com a minha família. Felizmente pude disfarçar-me puxando o chapéu para um 

lado e eles não me reconheceram. Pude então me retirar por uma outra  porta sem ser 

vista. 

Filó – Mas é uma tolice esse capricho e orgulho da tua família. Somos infelizes 

mas por ventura será por nosso gosto? Quando o destino nos obriga a seguir o nosso 

fadário, de onde viemos a não ser do seio da nossa família? O que eu acho mais feio e 

depois delas se casarem, abandonarem seus esposos e suas famílias para se entregarem à 

devassidão. Isto é que é uma afronta à sociedade. Tu bem conheces a minha família. Se 

bem que não é tão soberana como a tua, mas apesar disso é de alta decência. Como 

sabes, me obrigaram a casar contra a vontade com um homem que muito me repugnava 

e o resultado foi esse que você está vendo. Já com você minha amiga foi o contrário. 

Queriam te obrigar a casar com quem não gostavas e o destino  obrigou-te a abandonar-

te o lar paterno. Portanto, minha amiga, tu és jovem e ainda pode o futuro te sorrir e 

seres uma grande senhora. Muitas vezes dos palácios de cristais nasce uma montanhesa 

e a maior parte das vezes de uma humilde choupana sai uma princesa!... Tu caíste mas 

ainda te podes levantar. Bem, vamos tomar um refresco (saem). 

 

Cena 4ª 

 

Henrique (acompanhado de vários amigos) 

 

Beber, beber rapaziada 

É bom beber para alegrar 

Urrah! 

Sem alegria a vida é nada 

Toca a beber, toca a dançar folgar 

Beber, beber rapaziada 

Eis no que visa o ideal 

Deste prazer que é sem igual   (bis) 

 

Inácio – Viva o Henrique 

Todos – Viva! 

Mattos – Eu peço a palavra, meus amigos. Não posso deixar de levantar um 

brinde ao nosso amigo e colega Henrique que completou o seu belíssimo curso de 

armas. 

Todos – Vivôôôô!!! 
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Mattos – Esperem. Eu ainda não acabei. Sou caipora! Quando eu quero falar 

sempre me interrompem. Como eu ia dizendo. O... o... o... perdi o fio da coisa. Viva o 

Henrique!!! 

Todos – Vivôôôô!!! 

Henrique – Obrigado, meus amigos. Eu vou para a fazenda de meu pai, mas vos 

garanto que deixo ficar aqui pedaços do coração. 

Mattos – Pra nós, ou pra Dinorá? 

Henrique – Não, para vocês, porque para Dinorá eu tenho cá minhas intenções. 

Guimarães – Já sei. Pretendes fazer dela uma fazendeira! 

Henrique – Não brinques meu amigo porque o mundo dá muitas voltas e eu faço 

o que penso despido de preconceitos. Agora não pensem que eu digo isso por meu pai 

ser o homem que é... ou por outra, ser multimilionário. Eu apesar de ter 25 anos, refleti 

como um homem de 60 anos. A segunda viagem que fiz as Índias para comprar zebus 

me serviu de experiência em muitas coisas. Por isso meus pais depositam inteira 

confiança em mim. Preocupam-se mais com a minha ausência de que com meus atos. 

Ora escutem meus amigos. Eu a estas horas era para não estar aqui. Faz hoje um ano 

que eu estava com as malas prontas para uma terceira viagem às Índias quando chegou 

na fazenda um jornal oficial em que trazia o meu nome como um dos sorteados pelo 

governo. Interrompi imediatamente a minha viagem que muito prejudicou a marcha do 

comércio de meu pai e vim apresentar-me aqui no Rio as autoridades competentes. Vem 

portanto cumprir o meu dever de cidadão brasileiro e verdadeiro patriota. Sim, porque o 

brasileiro que não tem amor a sua pátria não tem a sua própria mãe. 

Todos – Muito bem! Muito bem! 

Henrique – Não é porque estamos aqui no meio dos nossos, mas querem ver o 

peso de uma saudade profunda e inexplicável. Vá ao estrangeiro como eu fui, apreciem 

tocar o nosso hinoe então hão de ver como a emoção que se sente. Dá até ímpeto de se 

dar um grito nacional! Viva o Brasil! 

Todos – Viva!!! 

Inácio – Viva as frases do chefe da nação. 

Todos – Viva!!! 

 

Coro geral 

Oh! Bela pátria querida 

Por todos os filho amada 

Sois a mais preferida 

E por todos adorada 

Oh! Oh! Brasil adorado 

Sois do mundo o primeiro 

Jamais foste conquistado  

O seu torrão brasileiro 
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Trio 

Oh! Como é gigante 

Tudo é majestoso 

Pois é o mais chibante  

E  o mais formoso 

 

Todos – Viva o Brasil!!! 

Henrique – Bem, meus amigos. Eu tenho a participar-lhes que daqui a 5 meses 

estou embarcando para as Índias. Portanto, durante esse temporão sairei da fazenda. 

Estou com saudades dos meus companheiros de campo e dos meus zebus. Vocês todos 

já sabem o meu endereço. Lá estou em Uberaba à disposição dos meus bons amigos. 

 

Cena 5ª 

 

Filó e Dinorá  

Mattos – (A Filó) Oh! Rainha da zona! Salve divina Madalena. 

Todos – Salve! 

Filó – (A Henrique) – Henrique não vá embarcares à francesa. Venha ao menos 

despedir-se de nós. 

Henrique – (A Dinorá) E tu querida Dinorá, o que pensar fazer? Olha que a 

minha palavra está de pé. 

Dinorá – Sim, Henrique, mas eu ando tão impressionada! 

Henrique – Já se, tens medo do polaco? 

Dinorá – Sim, Henrique, confesso. Eu tenho a mau pressentimento que esse 

homem vai ser a minha desgraça!!! 

Henrique – Criança louca! O que é que ele te pode fazer? 

Dinorá – Não é por mim que eu tenho receio. 

Henrique – Então por quem é? 

 Dinorá – Por ti Henrique. Pensa na tua vida. 

Henrique – (Ri) Ah! Ah! Ah! (Acariciando-a) Louquinha! Pois não queres viver 

sempre a meu lado? 

Dinorá – Até a morte! 

Henrique – Pois então não tenhas receio. 

Dinorá – Henrique, eu quero ir contigo, porque já não posso mais viver sem 

você. Lá na fazenda de teu pai eu quero ser tua serva. Tira-me deste barulho, desta 

confusão, deste tumulto! Deste labirinto infectado, deste meio que por desgraça minha... 

Henrique – Oh! Não fale assim querida Dinorá. Os vossos desejos hão de se 

realizar, se Deus quiser. Esta é a frase vulgar do mineiro do sertão. 
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Dinorá – Meu Deus, parece que sonho acordada. 

Henrique – Não querida. É porque os teus sonhos vão-se realizar. Depois de 

amanhã embarcarás comigo para Uberaba. 

 

Que alegria vou ter 

Sempre ao meu lado viver 

Bem juntinho gozar 

Os prazeres da vida 

Ao meu lado a querida 

Ver a beleza das Campinas 

Ver ali a serrania 

Vem cobrindo as colinas 

Ao meu lado oh! Querida 

Etc. etc. 

E se ouve lá na aldeia 

Tocar a Ave-Maria 

Nos montes a lua cheia 

Oh!... que alegria! 

 

Dinorá  

Como eu vou ser feliz 

Sempre ao teu lado 

Pois Deus assim o quis 

Meu adorado 

 

Coro 

Ela vai ser feliz 

Sempre ao seu lado 

Deus assim o quis 

Seu adorado 

 

Dinorá 

Contigo quero viver  

Lá no sertão 

Contigo quero viver  
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Na solidão 

 

Henrique  

Que alegria vou ter 

Etc.etc. 

 

Cena 6ª 

 

Os mesmos e Samuel 

Filó – (Reconhecendo, grita) Dinorá! Desgraçada! 

Dinorá – (Vendo) Virgem Santa! 

Samuel – (Encara Dinorá como quem a domina. Ela sente-se subjugada pelo seu 

olhar e vai indo como que arrastada por uma força magnética) 

Dinorá – (A mera voz) Henrique, salva-me! 

Henrique – (Tomando-lhe a frente. A Samuel) Com que direito quer você 

canalha, impor ao coração de uma mulher a amar-te a força? Já não chega a exploração 

que tens feito sobre ela?!! Já não os martírios porque tens feito ela passar?! Canalha!!! 

Vilão!! Asqueroso!!! Eu até estou esquecendo a minha posição em dar tréguas a um tipo 

da tua laia! 

Samuel – (Sacando um revolver) A minha resposta é esta bala! (Aponta sobre 

Henrique, este abaixa, Samuel erra o alvo. Inácio e Guimarães atracam Samuel e lutam). 

Henrique – (Grita). Solta o homem! (Soltam-no. Samuel avança para Henrique, 

este escora-o e dá-lhe um soco. Samuel cai de costas. Apitos fora, confusão, transeuntes 

e guardas entram) 

(Todos apontam Samuel. Este corre. “pega”,  “pega”. Sobem ao palco correndo. 

A Filó que já está no palco quando Samuel se aproxima puxa o revólver e aponta-lhe) 

Filó – Entrega-te Samuel senão morres! (palmas e aplausos dos transeuntes) 

Cai o pano 

 

Fim do 1º ato. 
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SEGUNDO ATO 

 

A cena passa-se numa fazenda de Uberaba. 

Cenário – Uma casa de fazenda. 

 

Cena 1ª 

 

Coronel Mateus – (A varanda fazendo um cigarro) Oh! Chico Macaco! Oh! 

Chico Macaco! 

Chico – (Dentro) Nhôr. 

Mateus – Deixe esse bezerro mais novo mamar a vontade. 

 

Cena 2ª 

 

O mesmo Felisberto 

Felisberto – Bom dia, mano e compadre. 

Mateus – Bom dia compadre. 

Felisberto – Que diabo! Estou vendo isto tão frio. Já devia estar tudo isto 

enfeitado para esperar o rapaz. 

Mateus – Lá dentro já está tudo arranjado. D. Cristina até nem dormiu esta noite 

com o negócio das quitandas. O pessoal já partiu às 4 horas da madrugada para esperar 

o rapaz na estação. 

Felisberto – As meninas também, não demoram em estar aqui. Eu vim na frente. 

Elas não quiseram vir de automóvel. Preferiram vir a pé para aproveitar a fresca da 

manhã. 

Mateus – Oh, Joana! Oh, Joana! 

 

Cena 3ª 

 

Joana e os mesmos 

Joana – (De avental) Senhor. 

Mateus – Diga a dona que o compadre está ali. Veja café pra nós. 

Joana – Sim senhor. (sai) 

Mateus – Olha o telegrama que o Henrique me passou. 

Felisberto – (Lendo) Meu pai, me espere pois de amanhã. Levo comigo um 

amigo e sua irmã. Querem conhecer a fazenda. Abraça minha mãe. Seu filho – 

Henrique. 
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Cena 4ª 

 

Os mesmos e Cristina 

Cristina – Bom dia, compadre. 

Felisberto – Bom dia comadre Cristina. Aceite os meus parabéns pelo regresso 

de Henrique e pelo belo militar que a comadre deu a nação. Palavra que me inveja isso 

comadre. Eu queria ter cinqüenta filhos homens para serem militares. Quando me 

lembro do Paraguai... aquilo é que era combate. Se aquela guerra não tivesse acabado 

tão ligeira eu a estas horas era general. Aquilo é que era guerra! Mas essas guerras de 

hoje tem tanto apelatório comadre.  

Mateus – E mais agora estamos no mundo das luzes e do progresso. 

Felisberto – Não. Deixe lá que naquele tempo também havia progresso. Pelo 

menos a mocidade era mais forte. 

 

Cena 5ª 

 

Os mesmos e Joana 

Felisberto – Então Joana, está tudo pronto para esperar o príncipe? 

Joana – Está sim senhor. Não falta nada. O café está pronto. 

Cristina- Para você ver como está tudo em ordem. Bem, vamos lá dentro tomar 

uma pinguinha. (sai) 

 

Cena 6ª 

 

Os mesmos – meninas (com flores) 

 

Coro 

Entramos devagar 

Para não perturbar 

No seu tranqüilo sono 

Da casa o dono 

Ponhamos tudo conforme 

Nem sabe se ele dorme 

Entramos devagar 

Devagarzinho 

De mansinho 

Para não acordar 
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Do seu tranqüilo sono 

Da casa do dono 

A cantar 

Vamos saudar 

Este dia de prata 

Peçamos a Deus 

Pelo bom Mateus 

Vamos-lhe festejar  

Esta alma tão grata 

Peçamos a Deus 

Pelo bom Mateus 

Vamos brindá-lo 

Vamos festejá-lo 

A vós levantemos 

Ao nosso bom Mateus 

Saudemos 

 

Cena 7ª 

 

Os mesmos , Mateus, Cristina, Felisberto  e Joana 

Mateus – Muito obrigado, meninas. 

Cristina – (As meninas) Entrem. Vamos tomar leite e café. Devem estar 

cansadas. Vieram a pé. 

Felisberto – Quem é que pode com moças, oh! Gente! 

Cristina- Papai também não foi moço? Sabe madrinha como foi? Todas nós 

sabíamos que o Henrique chegava hoje. Então combinamos ontem toda a vizinhança... 

quero dizer todas as moças, eu, Praxedes, Rosa... enfim todas. Viemos então a pé 

porque a manhã estava agradável. 

Felisberto – E você é que foi a cabeça do motim? 

Cristina – Certo. 

Felisberto – Vê compadre. Se isto tudo fossem rapazes, que belos voluntários. 

Cristina – Vê Papai!... Não podemos ser voluntárias mas estamos todas alistadas 

na Cruz Vermelha. 

Felisberto – Ah!... No tempo de Paraguai... quando a Cruz Vermelha saia... o 

meu comandante montado no seu cavalo. 

Cristina – Mas papai... no tempo do Paraguai não havia a Cruz Vermelha. 

Felisberto – É mas nós tínhamos outras cruzes. 
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Cristina- Bem, vamos ao café, meninas. (Saem em algazarra) 

Felisberto – Não há como a mocidade. Como lá vão elas! Parece um bando de 

maritacas. 

Mateus – Ora, elas estão na sua idade, compadre. Não tem nada em que pensar. 

Felisberto – Homem é verdade, mano. Eu li no jornal que seguia uma comissão 

de médicos brasileiros para a Europa. E se me apresentasse também? Sim, porque você 

sabe que eu sou capitão!!... 

Mateus – Nós estamos na reserva, mano... ou por outra, estamos fora de 

combate. 

Felisberto – E na guerra do Paraguai, o mano deve se lembrar do dia 11 de junho 

quando houve a batalha do Riachuelo. As balas sibilavam sobre as nossas cabeças!!! Foi 

quando Napoleão chegou... quer dizer... o nosso general Ozório que mandou tocar 

avançar. Aquilo é que era guerra. Hoje, não, é tudo cheio de aparatórios.  

 

Cena 8ª 

 

Os mesmos e garoto 

Garoto – Seu coroné! Seu coroné! O seu Henrique vem ai na vargem com o 

pessoal. 

Felisberto – Chico Macaco!! Repica o sino e sórta a tracaiada que ta lá dentro! 

(O garoto sai e volta logo). 

Garoto – Ai vem ele! Ai vem ele! 

Felisberto – Ou moçada?! Ou moçada!! O Henrique tá chegando! 

 

Cena 9ª 

 

Os mesmos, as meninas Henrique, Inácio e Dinorá 

 

Coro 

Chega, chega, finalmente 

O rapaz tão desejado 

Vem alegre e sorridente 

E vai ser muito aclamado 

 

Mateus 

A postos todos 

Eia senhores 

E vós senhoras 
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Jogai-lhe flores 

 

Coro 

Recebei as felicitações 

Que nós vos enviamos 

 

Henrique – Dinorá e Inácio 

As nossas gratidões 

A vós hipotecamos 

 

Henrique 

O meu contentamento é grande  

Voltando ao lar paterno 

E minha alma se expande 

Num doçurar tão terno 

Longe do meu país vivi 

Sempre com melancolia 

Mas ao chegar aqui 

Voltou minha alegria 

 

Coro 

Contentes nós ficamos 

Ao ver sua alegria 

E todos desejamos 

Que lhe dure toda a vida 

 

Henrique 

Amigos e senhores 

Ternos camaradas 

Recebei os meus louvores 

 

Moças 

Ficamos-lhes obrigadas 

 

Coro geral 
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Haja luz em profusão 

Haja riso, haja alegria 

Que em cada coração 

Brilhe o gozo nesse dia 

 

Henrique – Aqui vos apresento o senhor Inácio, meu particular amigo e sua irmã 

que vem passar alguns meses conosco. 

Todos – Pois que sejam bem-vindos. 

Henrique – (A Inácio e Dinorá) eui pai, minha mãe, meu tio e padrinho o senhor 

Felisberto, fazendeiro e criador de zebus. Os demais são amigos e parentes. 

Felisberto – (A Inácio e Dinorá) – Então lhes garanto que vão gostar muito cá do 

nosso sertão. Aqui não temos Avenida Central nem a Beira-mar e nem a grande 

profusão de luzes, mas em compensação, temos as nossas Campinas, os nossos bosques 

onde se ouve a deliciosa orquestra dos pássaros a gorjearem.  Cada qual com a sua 

melodia, forma desta maneira um belo concertante. Vai ter ocasião de ouvir. E a nossa 

iluminação então! Quando a lua aponta no horizonte derramando os seus raios prateados 

sobre as Campinas, as flores parecem sorrir umas para as outras, e o seu odor se vai 

espalhando pelas restingas afora!... Aqui no sertão é que se vive menina. Olhe pra mim. 

Já conto sessenta e tantos anos de idade mas ainda não me troco por esses rapazinhos de 

18 e 20 anos. Quando eu fiz a campanha do Paraguai, as balas sibilavam sobre nossas 

cabeças!... O Lopes... a este eu peguei ele assim... 

Cristina – Bem gente, vamos lá pra dentro. (saem todos dando vivas a Henrique) 

 

Cena 10ª 

 

Entram: Funhéca – Rita Paraguai e Pitomba 

Rita – Anda, seu Funhéca! Oh, senhores! Brasileiro é mesmo perrengue! Anda 

seu Funhéca! Tal pai, tal filho! 

Funhéca – (Com as botinas nas mãos) Estou com os pés que não agüento mais!... 

A negrada ta toda gritando. 

Rita – Nunca vi homem tão perrengue assim na minha vida!!... Brasileiro 

perrengue! 

Funhéca – É perrengue! Olha a amostra ai! Vocês viram quando os brasileiros 

montaram em cima de vocês lá!!! Os paraguaios velhos mastigaram raízes de taiuiá. 

Você a mais de vinte anos que me chama de perrengue. Se tivesse casada com um 

patrício teu lá do Paraguaio talvez não tivesses a posição que tens. 

Rita – Sai daí porqueira! Diabo de um homem que nem agüenta uma botina nos 

pés. 

Funhéca – Oh! Mulher do diabo! Tu lá sabes o que é um apertão nos dedos dos 

pés?! 
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Rita – Deixe de falar bobagem, porqueira. Já a que tempo podíamos tá aqui. Sai 

de casa às 4 horas da madrugada para chega a esta hora aqui, só por causa dessas duas 

broas de fubá.  

Pitomba – Pau a pique é que é. 

Rita – Tal pai, tal filho. 

Funhéca – Você como é arroz doce. 

 

Cena 11ª 

Os mesmos Henrique e Cristina 

Henrique – Oh! Meus amigos, porque não entraram? 

Rita – Oh! Meu Deus! Oh! Henrique meu filho! (abraça-o). Como está bonito! 

Henrique – E Pitomba sempre comendo rapadura? 

Funhéca – Olha, pra vim te ver, olha como eu estou com a negrada toda 

chorando. 

Henrique – Vai lá dentro e banha com água e creolina. 

Funhéca – Tem razão. Com, licença (a Pitomba). Traz este diabo ai.  Vou dar 

nela um banho que ela vai ver o que é bom. (saem Funhéca, Pitomba e Rita) 

Rita – (Ao filho) Vê como o Henrique está bonito!? Tu também tens que ser 

voluntário. 

Funhéca – Ah! Há de ser. Deixe estar que neste sangue correm as minhas veias. 

Rita – É... Se não fosse o meu. 

Funhéca – É... mas você viu quando os brasileiros montaram em vocês. Olha que 

vocês ainda não estão escapo. 

Rita – Sai daí porqueira. (Saem os três) 

Henrique – Sempre na mesma arreia. Prima Cristina preciso muito te falar... eis 

o motivo porque te chamei. 

Cristina – Bem sabes que entre nós nunca houve caixas encouradas. É carta na 

mesa e jogo franco. Vamos a saber o que há. 

Henrique – Eu preciso que a prima me auxilie... quero dizer que a minha 

felicidade depende do seu auxílio. 

Cristina – Henrique, explica-te com franqueza. 

Henrique – Escuta prima. O amor obrigou-me a cometer uma grande falta para 

com meus pais. 

Cristina – Já adivinhei. Fizeste mal a essa menina e não encontraste meio de 

abafar essa desonra?  

Henrique – Não prima, a coisa é mais importante. 

Cristina – Oh!... Diabo... Então não adivinhei. 

Henrique – Nem que fosse uma fada não adivinhavas. Olha, vou-te contar em 

duas palavras. Essa menina é uma filha de uma boa família. Os seus pais queriam 
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obrigá-la a casar com um homem a quem seu coração não almejava... Em suma, ela 

vendo-se aperreada abandonou o lar paterno e o destino atirou a pobre infeliz num 

lodaçal. Foi cair nas garras de um monstro que a explorava. Portanto prima, além da 

paixão profunda que tenho por ela me compadeço da sua sorte! Quero fazê-la feliz. Eis 

aí minha história.  

Cristina – Henrique, podes contar com o meu auxílio. 

Henrique – Oh! Prima, não sei como agradecer (Beija-a na testa). 

 

Cena 12ª 

 

Dinorá passa ao fundo de braços com Inácio, observa esta cena do beijo, quase 

desfalece. (Saem) 

 

Cena 13ª 

 

Os mesmos e Carteiro 

Carteiro – (Vendo e falando o nome das cartas) Ah! Um telegrama! 

Henrique – (Deixa cair as cartas e abre precipitadamente o telegrama) 

“Henrique, Samuel requereu habeas-corpus. Previne-te bem o conheces. Tua camarada 

Filó. (A Cristina) Vê prima. E este monstro que explora essa pobre menina. É bem 

capaz desse miserável bater aqui. Ah! Mas se tal acontecer desgraçado dele. 

Cristina – Qual! Descanse que ele não vem aqui. 

Henrique – Vem. É porque não o conheces. É um polaco muito audacioso. 

Cristina – Pois se ele vier entrega-se ao Chico Goiano o qual se incumbirá dele. 

Henrique – Homem é verdade. Já senti falta do Chico Goiano. 

Cristina – Há um ano que ele não sai da invernada. Vive lá com os tigres. Ele 

jurou que enquanto Joana se conservasse banzeira com ele, não queria ver ninguém. 

Que os amigos que ele tem é o gado. Mês passado recebemos aqui a pele de um baita 

tigre que ele matou no facão. 

Henrique – Naturalmente ele não sabe que eu estou aqui. 

Cristina – Não... não sabe. 

 

Cena 14ª 

 

Joana – (Passa ao fundo)  

Henrique – Oh! Que bela idéia! (olhando para Joana) Vem cá Joana! (Joana 

desce) Olha, eu apostei aqui com a Cristina um casal de zebus... 

Joana – Está muito bem. 
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Henrique – Não está muito mal. Olha, a aposta é a seguinte, a prima me disse 

que não há ninguém capaz de fazer Chico Goiano voltar a esta casa e eu quero saber 

qual é a tua opinião. 

Joana – Eu acho que o senhor perde. Pra mim, por exemplo, é uma felicidade ele 

não voltar a esta casa. Aquilo é um bárbaro! 

Henrique – Ora que tolice Joana. Está você relembrando coisas passadas. Tu é 

porque não conheces o amor. Fica sabendo que o Chico Goiano tem um coração grande. 

Cristina – É verdade que ele foi assassino, mas não foi por tua causa? 

Joana – Só pelo simples fato um homem falar que ama uma mulher o outro o 

assassina? 

Cristina – Olha Joana. Se um dia tiveres a infelicidade do teu coração pulsar por 

alguém e este te desprezar verás que o ciúme é capaz de tudo. 

Henrique – (Batendo-lhe o ombro) Ah! Descanse Joana que há de chegar a tua 

vez! Olha, eu vou mandar chamá-lo, quero só saber como você o recebe aqui em nossa 

casa. 

Joana – Como um estranho qualquer. Me sinto feliz com isso. (sai) 

Henrique – (Olhando para ela) Tem um coração de pedra. 

Cristina – (Rindo-se) De pedra, não. Coração de homem. 

Henrique – Bem. Então eu sou um fenômeno 

 

Cena 15ª 

 

Os mesmos e Inácio 

Inácio – Amigo Henrique. Preciso falar-te em particular. 

Cristina – Quer dizer que sou demais? 

Inácio – Se me concede licença? 

Cristina – Senhor Inácio, as moças cá do sertão são muito francas. Não lhe 

concedo licença porque já sei o que vai falar. É sobre sua suposta irmã, não é verdade? 

Inácio – (Assustado) Mas Henrique... 

Cristina – Eu adivinho tudo sr. Inácio, mas descanse que eu serei discreta. Olha, 

eu simpatizei-me com o senhor. E agora ainda mais por ver que o senhor é amigo 

sincero do meu primo Henrique, portanto esteja tranqüilo que o fim desta comédia não 

há de ser má. 

Inácio – Ah! Senhorita, a senhora agora me tirou mais de sessenta quilos das 

costas. 

Henrique – Inácio entrou aqui com o pé direito. É só não contrariar meu tio que 

tem a mania do Paraguai, portanto infrinja-lhe tudo quanto for de batalha do Paraguai 

que você está bem. 

 

Cena 16ª 
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Os  mesmos e Felisberto 

Felisberto – Que estás para ai a falar?! Mundo, Diabo e carne. Pois sim, senhor, 

senhor... 

Inácio – Inácio, um seu criado. 

Felisberto – Criado de si mesmo. Pois eu estou extasiado com sua irmã. É uma 

distinta moça. 

Inácio – Eu só tenho a agradecer-lhe senhor capitão. 

Felisberto – Nada tem que agradecer. Nós cá no sertão somos francos. Quando 

não simpatizamos com uma pessoa eles lêem logo no livro da nossa cara. Portanto, o 

senhor pode ficar sabendo que ela está no seio de nós todos aqui. Ela tocou agora lá no 

piano a partida de Mato Grosso. Me fez lembrar o meu batalhão no Paraguai. Quando as 

balas sibilavam sobre nossas cabeças. Os nossos zepelins não eram tão aperfeiçoados 

como esse de agora não. 

Inácio – Ah! Seu  capitão, ainda me lembro da tourada de Riachuelo!... Aquilo é 

que foi. 

Felisberto – Ah! O senhor já era nascido? 

Inácio – Não, mas meu tio que hoje é morto me contou tudo. 

Felisberto – Pois ele que o diga. Quem sabe se ele foi da minha companhia. 

Mudando de assunto. Enquanto essa moça estiver aqui, você vai tomar umas lições de 

piano com ela. A diabinha desmancha os dedos em cima daquele cavaquinho que até sai 

cinza. 

Inácio – Ela toca regularmente.  

Felisberto – Logo mais eu vou recitar a passagem de Humaitá para ela 

acompanhar com o Mato Grosso. 

 

Cena 17ª 

 

Os mesmos, Mateus e Cristina  

Mateus – Sim senhor, meu filho, essa menina é uma grande artista. Toca piano 

com muito sentimento. Dou-lhe os meus parabéns, senhor Inácio pela fina educação de 

sua irmã. 

Mateus – Coitadinha, tem um ar tão tristonha! Parece ter consigo grandes 

sentimentos. 

Inácio – Ela é um pouco fraquinha. Ainda não há muito tempo que esteve 

enferma. 

Mateus – Ah! Descanse que ela ficando aqui conosco uns dois meses ficará boa. 

Só o nosso clima é bastante. Aqui não se usa remédios de farmácia... as nossas 

farmácias são os campos. 

Felisberto – Olha mano. Estão todos convidados para amanhã irem a minha 

fazenda. O resto das festas do Henrique deve ser feita lá em casa. Eu quero oferecer um 

almoço na cachoeira dos Marimbondos. Ai então seu Inácio vai ver um dos sítios mais 

lindos do nosso sertão. 
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Um camarada – (De fora) Seu Henrique. O telefone está lhe chamando. É o 

Chico Goiano que fala. 

Todos – O Chico Goiano? 

Henrique – Com licença! (Sai correndo) 

Mateus – Há um ano que ele não vem cá. 

Cristina – Só o Henrique é que podia fazer aquele tigre descer das montanhas. 

 

Cena 18ª 

 

Os mesmos e Samuel 

Samuel – (Traz umas trouxas e vem disfarçado em camarada) Eu queria falar 

com o senhor coronel Mateus. 

Mateus – Ele está presente. O que deseja? 

Samuel – Sabendo que o senhor precisa de camaradas para o campo vem-lhe 

pedir uma colocação. 

Mateus – O senhor tem prática desse serviço? 

Samuel – Sim senhor. Trabalhei muito tempo na fazenda do coronel José 

Esteves em Três Corações do Rio Verde. 

Mateus – Conheço muito. O sr. está colocado. Como é a sua graça? 

Samuel – Romualdo Marques um seu criado. 

Mateus – O senhor já jantou? 

Samuel – Não senhor. 

Mateus – Bem. Então vá lá dentro e procure o Chico Macaco. Leve ele dona. 

(Saem Cristina e Samuel) 

 

Cena 19ª 

 

Os mesmos e Henrique 

Henrique – Sabem com quem falei agora pelo telefone? Foi com o Chico 

Goiano. Disse-me que está muito contente com o meu regresso. Então perguntei-lhe se 

não vinha me ver? 

Felisberto – O que foi que ele disse? 

Henrique – Disse-me que ia cortar o cabelo, fazer a barba e ia pensar. 

Todos – Ah!Ah!Ah! (riem) 

Henrique – É, mas ele vem porque eu tenho uma coisa suficiente para isso. 

Joana se incumbirá.  

Mateus – Há de ser difícil. 

Felisberto – Então está combinado. 
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Cena 20ª 

 

Os mesmos e Zé Macaco 

Zé – Seu coroné! Seu coroné! O fogo ta lastrando na restinga! 

Mateus – Isto é o diabo! Além da peste lá vai o gado morrer de fome. Outro dia 

foi a geada. 

Felisberto - ... que sapecou  tudo! Agora veio o fogo para lamber. Nunca vi um 

ano tão danado como este! Geada, peste e fogo! 

Inácio – Realmente é para dar que pensar. 

Mateus – Zé Macaco. Vai falar ao Vicente para soltar depressa o gado da 

restinga. É capaz do fogo saltar. 

Zé Macaco – Sim, senhor. (Sai correndo) 

Inácio – Deve ser um espetáculo horrível! 

Mateus – Mesmo assim não deixa de ter a sua poesia. Venha apreciar (sobe o 

pano e vê-se ao longe as labaredas da campina) 

Felisberto – E o fogo lá vai grassando para o lado da invernada. 

(sobem todos ao palco) 

O Incêndio. 

Apoteose! 

Fim do ato. 

 

 

TERCEIRO ATO 

 

A cena passa-se no retiro do capitão Felisberto 

 

Cena 1ª 

 

Joana – (deitada sobre um banco. Levanta-se arruma os cabelos com ar 

sombrio). Não sei porque motivo seu tem faltado o sorriso, a vontade de comer. Sinto-

me excitada e despedaçada. Padeço sem saber porque. Tenho vontade de chorar e me 

faltam as lágrimas. Estou como a terra abrasada a implorar uma gota de rocio. Mas 

porque motivo eu ainda penso em Chico Goiano? Por que razão ainda penso nele? 

Quando para mim ele foi indiferente? Será por ventura por que ele ser amado pela Rosa 

Bentinho? Mas por que motivo me causa hoje este pensamento uma espécie de 

amargura de pesar? Por que motivo sinto hoje uma perturbação indizível ao representar 

na minha imaginação Chico Goiano dando o braço a esta mulher? Por que motivo o 

retrato de Chico Goiano em balde repelido vem perseguir-me sem cessar como as 
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moscas teimosas que eu afasto com as mãos!? Bem me dizia minha mãe que amar é 

padecer!... Quero amar e por isso vou sofrer!... A minha liberdade sempre foi mais cara 

do que nunca!... Chico Goiano que sempre causou-me tédio como aquelas mãos 

grosseiras, de maneiras comuns? E eu agora ter ciúmes da Rosa Bentinho? Era só que 

me faltava. Chico Goiano não deixa de ter suas qualidades . Conhece a fundo as plantas 

e os remédios bons para o gado para as almas feridas. Enfim sabe curar e matar. (ruído 

fora) Fizeram bem em tirar-me este pesadelo. 

 

Cena 2ª 

 

Os mesmos, Felisberto e Henrique 

Felisberto – Que fazes aqui sozinha, Joana? Que diabo... tu andas sempre 

banzeira?!  

Joana – Não senhor. 

Felisberto – Anda sim. Tu precisas tomar uns banhos de igreja! 

Henrique – O meu tio tem razão, Joana. Homem é verdade, meu tio. Consta por 

ai que o Bentinho, faz muito gosto que a sua filha Rosa casa-se com o Chico Goiano. 

(Joana sai) 

Henrique – Pisei-lhe no calo. 

Felisberto – Ih! Está muito enganado. Ela detesta o Chico Goiano, desde que ele 

matou Mané Jaguarão. Homem, deixe lá que a gente não perdeu nada com isso. Bem, 

Henrique, tratemos do que mais interessa. 

Henrique – É como já lhe contei. Portanto como desde já com a sua proteção. 

Felisberto – Oh! Meu rapaz. Antes de me contares essa história eu já sabia 

porque a minha filha já me tinha contado tudo. Tu bem sabes que ela não tem segredos 

comigo. Portanto deixe por minha conta. Eu não quero saber quem essa moça foi. Eu 

quero saber é quem ela vai ser. Eu tenho visto muita gente que começa bem e acaba 

mal. 

 

Cena 3ª 

Entram Mateus e Cristina 

Felisberto – Homem, mano, você chegou mesmo em boa ocasião. 

Henrique – Mas, meu tio! 

Felisberto – (Afastando). Sai pra lá rapaz. Ora mano, estou muito aborrecido. O 

nosso rapaz quer nos deixar... Quer ir de uma vez para as Índias e isto é o diabo! 

Mateus – Eu tenho notado meu filho que você oculta coisa alguma a mim e sua 

mãe. 

Cristina – E ninguém mais suficiente para ouvir a sua confissão do que sua mãe. 

Mateus – Meu filho, eu já percebi tudo. Eu escutei ontem a tua conversação com 

essa moça e vi quando ela chorou. Portanto você já não é menor e sim um filho 

obediente, e por seres obediente é que deves ser franco com os teus pais. 
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Felisberto – Oh! Rapaz, o que é que você espera  de mais? 

Henrique –Meu pai, minha mãe. Eu estou completamente envergonhado por ter 

praticado uma falta imperdoável. Ah! Eu bem sei que não devo ser perdoado. 

Cristina – Fala, meu filho. 

Henrique – Minha mãe, essa moça que introduzi em nossa casa é uma infeliz a 

quem eu entreguei-me de corpo e alma. Arranquei-a dos braços de uma fera humana 

que pouco a pouco ia sugando-lhe os seus dias de existência. Os pais dessa moça 

queriam esposá-la a força com um homem a quem ela não amava, por interesse talvez. 

Essa infeliz, viu-se obrigada a abandonar o lar paterno e o destino atirou-a por terra na 

escuridão. Eu então fui o seu planeta luminoso que apareceu, nem sei como. Esta 

menina com a pouca idade de que tem, tem sofrido o que uma mulher pode sofrer. 

Devo-lhe muitas obrigações. Eu estive uma semana enfermo no quartel e ela não 

abandonou a minha cabeceira. Por isso, meu pai, eu peço perdão da grande falta que 

cometi. 

Felisberto – (À parte) Este rapaz! Tem o meu sangue nas veias! Se este diabo 

nascesse na grande guerra do Paraguai era hoje um marechal. 

Mateus – (Resoluto). Senhor Henrique. Agora não é um pai que fala com um 

filho e sim um homem com outro homem. O filho que desrespeita a casa de seus pais... 

jamais numa falta como esta que o senhor cometeu não pode ser perdoado. Seu pai está 

com esta idade e nunca deixou de cumprir com as suas obrigações, a sua mãe sempre foi 

respeitada, a mocidade também tem seus limites. 

Cristina –  Ora, seus Mateus! A gente muitas vezes neste mundo precisa ter vista 

e fingir-se que não ouviu. Quem não erra neste mundo? 

Mateus – É, mas eu nunca errei dona! 

Cristina – Ora deixe disso. Você pelo menos já cometeu para comigo uma 

grande falta, e isso já vai indo para 19 ou 20 anos... já lá se vão!... E eu te perdoei sem 

que você me pedisse perdão. Você até hoje está crente que eu não sei o que se passou. 

Bem, vou dizer-te  em duas palavras. Quem é o pai de Joana? Então não me respondes? 

Ela própria ignora que é sua filha. Henrique, Joana é tua irmã por parte de teu pai. 

Perdeu a sua mãe quando tinha 12 anos. Eu tomei conta dela e tratei-a até hoje como se 

fosse minha filha. Não é ela quem administra a casa? Portanto o nosso filho confessou o 

seu erro... caiu, é justo que nós o levantemos. 

Felisberto – (À parte) E escorar o mais que puder. 

Mateus – Não, o que eu disse está dito, dona. 

 

Cena 4ª 

 

Os mesmos, Dinorá e Inácio 

Mateus – Chegaram em boa ocasião! Faz favô, moça? Entonce a senhora teve 

coragem de enganá a boa fé desta famia tão honrada? (A Inácio) E este moço representa 

aqui um papé de comediante? 

Inácio - ...mas senhor Coronel... 
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Mateus – Já sei. És um grande artista. Já tomei a minha resolução. Ao senhor 

Henrique, pela falta que cometeu, o castigo vai ser o seguinte. Daqui a uma semana vai 

embarcar para as Índias. Vai comprar gado, e o senhor, grande artista, vou mandar 

enxotá-lo até a divisa do meu terreno. Quanto a senhora moça dou-lhe a passagem e 

mando leva-la até a estação. Vá para sua terra. 

Dinorá – Henrique eu bem te disse. Só te peço que me perdoes. Bem sei que fui 

uma... 

Mateus – (Segurando-a pelo braço) Mesmo, não queremos saber do teu passado. 

Queremos saber o que tu vai ser de agora em diante. O Henrique é teu... Vou ser teu 

sogro. Já sei quem é a tua família. Quanto ali o seu amigo Inácio, fica a seu encargo, 

meu filho. 

Felisberto – Não este não sai mais das minhas vistas. O senhor pensa que eu não 

o vi ontem descascando laranjas para a minha filha e recitando uns versos? Ah! Eu 

enxergo tudo! Pois eu fiz a guerra do Paraguai... A minha filha é rica e o senhor é 

pobre... A nossa família já foi pobre, porém hoje, graças a Deus, somos ricos. 

Inácio – O senhor é um pândego!... 

Felisberto – Sou sim, como as laranjas (rumor fora). Aí vem o pessoal do campo 

que mandei chamar. Esta semana estamos todos de sueca. Ninguém trabalha. Vai ver 

seu Inácio que rapaziada luzidia. 

 

Cena 5ª 

 

Os mesmos e Coro de bandoleiros e meninas 

 

Homens 

Nós somos os boiadeiros valente cá dos sertões 

Valentes somos sim! E não temos rival  

Se lá no campo o gado espalha a gente grita, olé. 

Eco!! Eco!! Elo!! Oh! Que ideal. 

A gente corre pela restinga sem embaraço 

Como é bonito assim, tocando o bicho, elô! 

Se é valente a gente faz assim com o laço, laço! 

E num puxão, logo o bicho vai ao chão. 

Cuchum, Abóbora, Jataí, Sucuri 

São os lugares onde sentimos melhor prazer 

Porque ali temos sempre que fazer. 

 

Felisberto – Rapaziada! Já sabem, as festas do Henrique continuam. Entrem, vão 

molhar a goela. (saem todos exceto Dinorá e Cristina) 
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Cristina – Dou-lhe os meus parabéns, minha amiga. Então você desconfiava de 

mim com o Henrique? 

Dinorá- Mas eu já te pedi desculpa. 

Cristina – Eu sempre fui a confidente do Henrique. Não sabes de uma novidade? 

O senhor Inácio quer me pedir a minha mão e com franqueza ainda não pensei em 

casar-me. 

Felisberto – (Chega a porta e chama) Cristina? Vem ajudar a servir esta gente? 

Cristina – (A Dinorá) Bem, eu já volto. (Sai) 

Dinorá – Ela pensa que eu ignoro a simpatia que ela tem por Inácio. Ah! Que 

alívio!... Ainda parece que estou sonhando!... Agora está completa a minha felicidade. 

 

Cena 6ª 

 

Os mesmos e Marques (Samuel disfarçado) 

Marques (Samuel) – (Entra sorrateiramente e fala-lhe ao ouvido) Felicito-lhe e 

quero também compartilhar da vossa felicidade. 

Dinorá – (Aterrada) Esta voz? 

Marques (Samuel) –Aqui me tens a teu lado. Julgavas que nunca mais... 

Dinorá – Oh!! É Samuel!!! 

Samuel – Em carne e osso. 

Dinorá – Não te aproximes! Vai-te demônio! Tenho-te horror! Odeio-te e 

desprezo-te, ouves?! Em nome da Virgem Maria, réprobo -vai-te!!! 

Samuel – Se deres o menor grito bem sabes do que sou capaz. Conversemos 

baixinho. Eu estou resolvido a deixar-vos em paz... e talvez hoje mesmo. Depende 

somente de você. Preciso embarcar amanhã e daqui a um mês quero estar em Buenos-

Aires. Para salvar a vida do seu querido Henrique, preciso de 15 contos, nada mais 

barato. Ele é milionário. 15 contos para ele é uma bagatela. Eu tenho a certeza que a 

bolsa dele está ao teu dispor, portanto a tua vida e a dele estão nas tuas mãos. Outra 

coisa. Não pense que estou desprevenido. Se revelares a alguém quem eu sou, a 

desgraça será completa. Tens 12 horas para me embolsares com esta quantia. Se 

quisesse agora, em dois saltos não seria senhor da tua vida? Mas não, espero! (Só te 

digo é que bem sabes do que sou capaz). 

Dinorá – Samuel peço-te em nome de tudo que te é caro e sagrado! Poupa-me 

esse sacrifício (ajoelha-se). Por que me queres obrigar a abusar de uma bolsa que não 

me pertence? Por que assim me odeias? 

Samuel – Não te odeio! Amo-te! Tu é que me odeias! 

Dinorá – Escute-me senhor, poupe-me! Tenha dó de mim. De joelhos vos 

suplico. Estou vencida, o senhor é muito forte. É mais forte poupar que submeter! Não 

me vê aqui a sues pés! O senhor é um homem e eu sou uma fraca mulher. 
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Cena 7ª 

 

Os mesmos e Chico Goiano 

(Chico entra rápido. Samuel disfarça) 

Samuel – Levanta-se, seja discreta. Eu conversarei com ele e a senhora ficará 

boa. Eu vou ter com ele. 

Dinorá – (A Chico) O senhor naturalmente quer falar com o capitão. 

Chico – Em primeiro lugar com o senhor Henrique que foi o causador de eu vir 

aqui. 

Dinorá – Ah! O senhor é?... 

Chico – Chico Goiano, um seu criado. 

 

Cena 8ª 

 

Os mesmos e Cristina 

Cristina – Dinorá, estamos a tua espera! O que vejo? Henrique, olha quem está 

aqui! O Chico Goiano!!! 

 

Cena 9ª 

 

Os mesmos e todos exceto Joana 

Todos – Oh! Até que enfim! 

Henrique – Oh, Chico Goiano!  Venha de lá esse abraço, senão viesses eu ficaria 

zangado com você. 

Chico – Só o senhor é que me fazia descer a serra. 

Henrique – Ah! Chico, tu não imaginas as saudades que tenho de ouvir a viola. 

Todos – E nós! 

Felisberto – O Chico agora deve ter aprendido muita coisa bonita. 

Chico – Qual o que, seu Capitão! 

Felisberto – Bem, vamos tomar qualquer coisa pra depois começar o pagode. 

(Saem todos, menos Henrique e Chico) 

Henrique – Então, Chico. Você cada vez mais forte? 

Chico – O senhor sim é que está bonito. 

Henrique – Saiba que eu trouxe para você um presente que vai gostar muito. 

Outra coisa, vou me casar também!... 

Chico – Os meus parabéns, senhor Henrique. 
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Henrique – Você compreende, Chico. A vida de solteiro é muito boa até certo 

ponto. Ora você, por exemplo. Que vida tens, só metido no meio dos tigres, sem ter uma 

companheira!... Torna-se estúpida a vida. 

Chico – O senhor está enganado, senhor Henrique. Eu tenho uma companheira e 

ninguém me conhece melhor do que ela. 

Henrique – Quem é? 

Chico – A minha viola. Só ela me compreende. Nas noites de luar eu sento-me 

debaixo do Jequitibá, e a viola começa a chorar!... Eu então começo a soluçar. É só ela 

quem eu amo hoje em dia. Depois dela só o gado é que me distrai. Já vê que vivo feliz. 

Pra que a gente amar, seu Henrique? Pra se levar a vida chorando em vão? Por isso eu 

pego a minha viola e faço da minha vida uma canção. Olha, ela não me aborrece. Me 

quer um bem danado. Ela me perdoa tudo o que eu faço. 

Henrique – Deixe estar Chico, que eu ainda te hei de ver casadinho... com uma 

porção de Chiquinhos!... Que diabo!... Para que trabalha o homem? Você não é rico, 

mas é remediado. Tem seu sítio... Tem seu gado... 

Chico – E a festa andou danada por cá, mas eu não perco nenhuma cabeça. 

Henrique – Pudera, pois se tu conheces todas as ervas. Mas, como eu ia dizendo. 

Se por exemplo, morreres de hoje para amanhã, pra quem deixas tudo isso? Levas a 

vida toda metida no alto da serra, sem conheceres as grandes capitais. 

Chico – O senhor tem razão.  

Felisberto – (De dentro) Eh! Henrique, você parece que quer casar com Chico 

Goiano. 

Henrique – Vamos, Chico (Saem). 

 

Cena 10ª 

 

Inácio – (Entrando). Isto é o diabo! Com a tal brincadeira já sinto camundongos 

roer-me cá por dentro! Isto é o diabo! Quem diria que eu, carioca escovado, criado ali 

na malandragem! Naquele meio. Como é que uma sertaneja veio-me virar a bola! 

Confesso a mim mesmo que estou pelo beicinho. 

 

Cena 11ª 

 

Os mesmos e Cristina 

Cristina – Oh! Seu Inácio! O senhor está contando estrelas? 

Inácio – não mademoiselle. Eu estou aqui pensando na minha terra. 

Cristina – Gosta muito da sua terra, não é assim? Ah! Nós aqui não temos os 

divertimentos de lá. Olha, seu Inácio... eu me tenho feito de esquerda, ou por outra, 

fingindo não perceber das suas intenções. O senhor está representando um papel 

forçado. Já adivinhei o seu pensamento. 

Inácio – Quem sabe? 
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Cristina – Vamos ser franco. O senhor pensava em mim? Pois dirija-se a meu pai 

e garanto-lhe que ele não se opõe. 

Inácio – (Ajoelhando-se) Cristina, eu confesso. Faltava-me a coragem. 

 

 

Cena 12ª 

 

Os mesmos e Felisberto 

Felisberto – Os Paraguaios também ajoelharam quando os inimigos os atacaram? 

(Cai sentado e Inácio levanta-se) Ai minha filha, só te falta um oratório. Eu não sabia 

que você era santa. Estou vendo ai um penitente a te implorar... (A Inácio) Vejam!... 

Um rapaz moço! Não tem forças para se levantar!... Levanta-te!! Perfile-se! E é esta a 

mocidade de hoje!!! Você no Paraguai não servia nem para cozinheiro. Vamos a santa 

Cristina ... Qual é o milagre que ela estava te pedindo?  

Cristina – Meu pai... Ele pede a minha mão. 

Felisberto – Ué! Precisava pedir de joelhos? Eu sei tudo minha filha. Eu vi o 

negócio das laranjas... olha, eu não tenho nada com isso. Você lá é quem sabe. E o 

senhor não precisa andar mais de joelhos... senão acaba furando as calças. Fique 

descansado. Logo na hora de comer eu anuncio essa empresa a todos. Minha filha vai 

acabar de aprontar as coisa. (Cristina sai) Vai também, bobo. 

Inácio – (Saindo) Esse capitão é um pandego!  

Felisberto – É com as laranjas. Esses meninos da capital pensam que a gente 

aqui do sertão é bobo. A gente bem vê mas finge que não vê. (vai a sair) Lá vem a outra. 

Sempre quer ouvir tudo. O diabo anda sempre banzeira. (Esconde-se na moita) 

 

Cena 13ª 

 

Joana – Oh! Meu Deus, Não me sinto bem em parte alguma. Bem me dizia 

minha mãe que amar é padecer. E eu agora padeço. 

 

Cena 14ª 

 

A mesma e Chico Goiano 

Chico – Se padeces porque não pedes que te cures. 

Joana – (Atemorizada) Não! Não te quero! És um homem terrível! 

Chico – Eu não te venho implorar. 

Felisberto – (À parte) Ai rapaz! Duro com ela! Este não ajoelha-se. 

Chico – Então porque me mandou esta carta? (Mostra e entrega-a) 

Joana – (À parte) Oh!!! É letra de Henrique. 
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Chico – Por que me odeias? 

Joana – Eu não te odeio. Quisera ser tua mas... 

Chico – Mas o que? Só você é que a impede. 

Joana – Não sou eu quem a impede é sim tu mesma. 

Chico – Por que, Joana? 

Joana – Por que sei que ia ter um rival. 

Chico – Ah! Já sei, vais falar da Rosa Bentinho. 

Joana – A Rosa não, tenho certeza que você não a ama. Eu me refiro a outra.  É 

esta que mais me preocupa.  Eu sei quanto a adoras, e ela mesmo é que tem promovido 

a desordem na tua vida.  Se é verdade que me amas como dissestes há dois anos 

passados eu me entreguei a você de corpo e alma... se me prestares um juramento. 

Estamos aqui a sós sem testemunha. 

Felisberto – (Á parte) pois se assim é o mundo. As paredes também ouvem. 

Chico – Qual é o juramento, Joana, que você me impõe. 

Joana – É de mudar de gênio, abandonar os pagodes e a tua amante que tanto 

adoras. 

Chico – Qual é! 

Joana – É a tua viola, abandoná-la por completo Chico, é dela que tenho ciúmes 

(Chico estremece). 

Joana – Então, calas-te? Não me respondes? Chico, quando se ama não há 

sacrifícios! És um guapo moço!...Deixa-me olhar para ti.  És belo!...parece até o rei da 

noite!...Chico eu amo-te! 

Chico – Joana, juro-te sobre a minha honra que hoje é o último dia que me meto 

em pagodes. 

Joana – E a tua adorada viola? 

Chico – Hoje mesmo me separo dela. Vou mandá-la para casa do meu avô em 

Goiás para ser enterrada com ele. Foi com ela que ele ganhou muitos desafios... Eu não 

quero que ela me chame de ingrato!... Voltará para a sua velha choupana. A parte do 

meu coração que pertencia a ela, e teu (no crucifixo que está ao pescoço de Joana). Juro 

por este Cristo que está aqui que de hoje em diante serei outro homem.  

Joana – Também eu juro que viverei lá na tua choça e só pensarei na nossa 

felicidade. Esqueçamos, portanto o passado. 

Felisberto – (Aparecendo) Por isso é que tu andavas banzeira (os dois assuntam-

se) Eu ouvi tudo. As paredes tem ouvidos. Muito bem, Joana, não perde nada em fazer 

um homem regenerar. Com que então, o Chico hoje despede-se? Logo mais vamos ter 

mais surpresas (chamando todos) Cristina, chama o marido, a comadre, enfim todos. 

Esta festa está muito morta.  
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Cena 15ª 

 

Os mesmos e todos 

Felisberto – Zé Mineiro, queremos escutar alguma coisa. Que dê o Filó e o Zé 

Macaco? 

Rita – Eu também hoje quero cantar, e quero cantar com o Chico Goiano.  

Funhéca – Você quando entra um bocadinho na pinga fica que ninguém te 

agüenta. 

Henrique – Chico faça a sua viola chorar para fazer rir esta moça que está triste. 

Dinorá – Eu não estou triste. 

Henrique – Ainda não te apresentei, Chico. Esta é a herdeira do meu coração. 

Chico – Tenho muito gosto em conhecê-la. Aqui toda a gente me conhece. Eu 

sempre me perdi por ser leal e franco. Quando eu sou amigo, sou pior do que um cão. 

Eu quando entrei aqui palavra de honra que fiquei pasmado de ver a senhora de joelhos 

aos pés daquele homem... mas como a gente não sabe do que se trata... (Samuel vai a 

fugir mais Goiano segura) Espere ai moço. 

Dinorá – Henrique, é Samuel. 

Inácio – Ah! Miserável! 

Henrique – (A Dinorá) Por que não me disseste a mais tempo que o tinhas 

reconhecido? 

Dinorá – Foi para poupar a tua vida. 

Henrique – Obrigado, minha querida. Então finalmente caíste na ratoeira. Meu 

pai, eu para este homem sou morto. Portanto faço questão que ele seja castigado. Este 

bandido veio do Rio até aqui para me arrancar a vida. 

Inácio – Como este canalha está bem disfarçado. Estás disfarçado, aqui não é o 

Rio de Janeiro. 

Henrique – Entrego-te Chico este bandido que fica debaixo da tua proteção... 

Mateus – Então meu filho. Precisamos moralizar as coisas. Não vamos fazer 

justiça por nossas próprias mãos. Precisamos desmentir essa fama que corre por ai 

além... portanto acho melhor entregarmos ele à justiça. 

Felisberto – Amarra este diabo lá em baixo do paiol e amanhã cedo manda-se 

levar ele à estação para ser entregue às autoridades. 

Filó e Zé Macaco – Que pena!!! 

Zé Mineiro – Seu Capitão... amanhã durante o caminho até a estação eu não 

respondo por mim, não. 

Filó – Nem eu! Um diabo destes viver, até é pecado. 

Mateus – Não senhor. Não quero que vocês dêem nem um arranhão. Não é, 

Chico Goiano? 

Chico – Tem razão, seu Coronel. 

Filó – Ah! Gente! O Chico está mudado! 
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Felisberto – Bem, leva este porqueira lá pro paiol e amarrem no de pés e mãos. 

Vou falar no telefone para o delegado esperar ele amanhã lá na estação. (Dois 

camaradas levam Samuel) Está bom gente. Isto não foi nada. Vamos continuar com o 

nosso pagode. Chico, Filó!... Vamos ver... Ah! É verdade... temos uma novidade. 

Escutem todos. Não é só nós, os homens que somos fortes, que pegamos num zebu 

pelas ventas e deitamos-lhe no chão. O Chico Goiano, por exemplo, já matou um 

canguru a facão. Isto num homem não é de admirar, agora a mulher agarrar um tigre e 

doma-lo é que é mais difícil. 

Todos – Não entendemos nada, Capitão! 

Felisberto – Pois bem, vou explicar melhor. O tigre que me refiro... (bate no 

ombro de Chico) é este. Pois saibam todos que a Joana quebrou as forças do Chico 

Goiano. 

Todos – Não é possível! 

Joana – (A Mateus) Senhor Coronel eu peço licença ao senhor e a D. Cristina  

para dizer-lhe que o meu coração pertence a Chico Goiano. 

Henrique – Chico, aceita os meus sinceros parabéns. Tu sabes quanto Joana é 

estimada nesta casa. Crescemos juntos, por tanto ela é minha irmã. E o que fazes da tua 

outra amada, sim, a da tua viola? 

Joana – Sr. Henrique, Chico Goiano jurou-me que nunca mais se meteria em 

pagodes de espécie alguma. Ia abandonar por completo a sua apaixonada viola. 

Felisberto – Então. Não dizes nada, Chico? 

Chico – Senhor Capitão, só tenho a dizer-lhe que vi homem carregado de armas, 

por mais forte que ele seja, o olhar da mulher amada é o bastante para desarmá-lo... Eu 

confesso, Joana não me tirou as forças, mas amoleceu meu coração. Eu já senti seu 

coração fazer um dueto com o meu. 

Henrique – (Mostrando um revolver) Chico, eis aqui meu presente, que te tinha 

falado. 

Chico – (Vacila) Seu Henrique, eu lhe agradeço muito este bonito mimo que me 

oferece, mas dá-me licença que eu o ofereça ao Zé Mineiro porque Joana não quer. 

Cristina – Está muito bem empregado Joana em teres escolhido Chico Goiano 

para teu esposo. Agora estou vendo que ele vai regenerar-se. 

Mateus – Então Chico Goiano, tu vai levar a minha Rosa? 

Chico – É, mas vosmecê fica ai com a roseira. 

Mateus – Agora não vás levar a ano inteiro lá no alto da serra. Venha de vez em 

quando nos visitar. 

Joana – Isso ficará ao meu cuidado. 

Felisberto – Mano, vamos combinar esses três casamentos. Henrique, Chico 

Goiano e Inácio com minha filha. Para serem amarrados todos num dia só. (parabéns a 

todos e de todas) 

Inácio – O seu Capitão é um pandego! 
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Felisberto – Sim, com as laranjas, e o senhor, seu moço do Rio de Janeiro para 

principiar a sua vida vai ficar como contador de gado e daqui a seis meses o meu 

sobrinho Henrique vai para as Índias comprar gado e o senhor o acompanhará. 

Dinorá e Cristina – E nós vamos também. 

Felisberto – Olha, olha, meninas. As mulheres nunca devem andar agarradas as 

barras das calças dos seus maridos. Por exemplo, se os seus maridos fossem chamados 

para a guerra do Paraguai, como eu fui? As balas sibilavam sobre a minha cabeça... 

Quando o Lopes soltava os submarinos na infantaria o meu batalhão ia de encontro com 

eles e pegava os submarino a ferro frio... Os zepelins no Rio Paraguai vinham por baixo 

d‟água, e eu atravessava toda aquilo a canoa. Os canhões nós carregávamos nas costas. 

O último combate que eu dei foi de noite. Ainda me lembro, foi tantos mortos que eu 

tive que atravessar uma trincheira com água por aqui. No dia seguinte foi que eu reparei 

a minha roupa... e então vi que tinha atravessado um rio de sangue. Os nossos soldados 

eram tão valentes que um dia tocou rancho e os soldados avançaram pra bóia. E quando 

lá chegaram já não havia mais farinha pois os soldados comeram feijão com pólvora.  

Inácio – Oh! Capitão!? Mas não morreu nenhum?! 

Felisberto – Não, morreram uns 4 ou 5 porque acabaram de comer pois foram 

fumar e fez explosão. Foi daí então que o meu comandante proibiu o fumo no meu 

batalhão. Mas como ia dizendo, o corneta caiu morto aos meus pés... levantou-se e 

disse: Capitão, devemos derramar a nossa última gota de sangue!... Ai então quando se 

ouviu o grito nacional (toque de cornetas fora). 

 

Cena 16ª 

 

Entram Bentinho com dois filhos (cada qual traz uma trouxa na mão, Bentinho 

traz a bandeira do divino) 

Bentinho – Dá licença... Desculpe de vir interromper o pagode... 

Felisberto – Entra Bentinho, a casa é franca! 

Bentinho – Deus esteja nesta casa. 

Todos – Amém. 

Bentinho – Eu vim vê seu Henrique porque eu soube que chego da Capitá do Rio 

de Janeiro, de onde ele acabou de cumpri a sua obrigação. Eu então ouvi dize que a 

nossa terra precisa de sordado, então aqui vim com mais dois filhos pra aprender com 

seu Henrique só pra marchar porque pra atirar nós sabemos inté pra ensinar. Eu quero 

acompanhar as palavras do chefe da nação. “O Brasil precisa de soldados”. Portanto, 

seu Henrique entrego-lhe meus dois filhos debaixo das suas vistas. Eu fico só com esta 

pra me faze os torresmo. 

Inácio – Toque (aperta-lhe as mãos) Assim deve fazer todo o patriota. Quem 

defende a sua pátria defende a sua mãe. 

Cristina – Agora compadre Bentinho, você bem pode me dar a minha afilhada 

Rosa pra me fazer companhia pois o Chico Goiano me tirou a Joana. 

Bentinho – Ah! (Olha para Rosa) Tem paciência minha filha, não tinha de ser. 

Pois fica muito bom mesmo, comadre. Eu lhe dou a Rosa. Quanto a mim vou por ai 
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com a minha bandeira do Divino Espírito Santo tirar esmolas para pagar a promessa que 

eu fiz para a felicidade dos meus filhos. Pra mim não espero mais nada. Rosa você fica 

ai com a sua madrinha, porque madrinha é como quem diz mãe. 

Felisberto – Que diabo gente, a festa está morrendo. Agora já temos mais uma 

pra cantar. Vamos ver os pinhos chorar as suas mágoas. Canta, Zé Mineiro, Filó, Joana 

escora. Chico Goiano encosta. Vamos ve isso gente. (preparam as violas) 

 

Rosa 

Afina o teu instrumento 

Serenamente sóbrio 

Canta e afogue o pensamento 

Nas fundas águas do rio 

 

Zé Mineiro 

Se a paixão deu-te um desgosto 

Tens uma cura ligeira 

Procura a tarde ao sol posto 

A sombra da laranjeira 

 

Chico 

Se na alma sentes ciúmes 

Tu com os olhos rasos da água 

Aroma de tuas mágoas  

Mistura com teus perfumes 

 

Joana 

Morta eu te peço uma esmola 

Peço a ti que és minha luz 

Em partindo esta viola 

Faça dela a minha cruz 

 

Zé Mineiro 

Por tu quantas almas loucas 

E o teu nome é a extrema união 

Que morre em todas as bocas 

Do mato deste sertão 
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Rosa 

Morreu ontem o teu amor 

Tu partes e leva sombrio 

Teu coração tão vazio 

Tão carregado de dor. 

 

Mas a minha alma perdoa 

Reconhecia a traição 

Fizeste-a mas forte boa 

Conheço-a de inspiração 

 

Filó 

O luar já não escuta 

As violas nas cabanas 

E as solitárias choupanas 

Estão coloradas de luto  

 

Bentinho 

Porque razão a tristeza 

Isola-te aqui num canto 

Diante da natureza 

Com a face cheia de pranto 

 

Rosa 

Espera as trevas da noite 

Para andar por esses vales 

Aonde talvez ache acoite 

A solidão dos teus males 

 

Bentinho 

Tu és uma doida varrida 

Vagando assim a carpir 

A mata não está florida 

Para contigo sentir 



 317 

 

Rosa 

Se também amas não faças 

Zombaria da paixão 

Tem pena destas desgraças 

Sai erros do coração 

Da conta que lhe mandei 

Resposta não recebi 

Talvez com o pranto apaguei 

As letras que lhe escrevi. 

Tive um sonho impossível 

Um sonho absurdo enfim 

Eu sonhei que coisa incrível 

Que ele pensava em mim 

Trindade do coração 

Em que sua alma descansa 

É sua religião 

Trindade, amor e esperança 

 

Chico 

Adeus minha viola 

Minha esperança de infância 

A mim nada consola 

Adeus minha esperança 

Tu leva ela contigo 

Dela tenha compaixão 

Ai te  entrego meu amigo 

Pedaços do coração 

Todos – (Palmas) Bravos! Bravos! Que belas inspirações. 

Felisberto – Até parece no Paraguai quando cantava nas nossas barracas... 

Quando as balas sibilavam seu Inácio... 

Inácio – Ah! Meu tio me dizia tudo isso. 

Felisberto – Agora minha gente. Vamos jantar perto da cachoeira dos 

Marimbondos. Eu quero que o meu futuro genro tenha o prazer de apreciar o quanto é 

linda a natureza cá do sertão. Vamos que o jantar já lá deve estar à nossa espera. (saem 

todos exceto Rosa e Bentinho. Rosa pega na saia e enxuga duas lágrimas que caem. 

Bentinho percebe). 
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Bentinho – Deixa disso minha filha, você é moça e bonita. Rica não és, mas 

ainda tens com que viver. Olha minha filha, toma o meu conselho. A gente nunca deve 

ir contra o destino. Enxuga esses olhos. Não pegues a chorar em vão. Tristeza não paga 

a pena. Vamos. 

(Sobe o pano. Aparece a cachoeira de Marimbondos. Todos sentados no chão. 

Vê-se ao fundo a cachoeira. Fogos de bengala etc.) 

 

Apoteose! 

 

Fim 

Rio, 06 de julho de 1920.     



 319 

SAI DESPACHO! 

Revista em 1 prólogo, 1 quadros e 2 atos 

Original de Benjamin de Oliveira 

Múscia de diversos maestros 

Rio de Janeiro 26/04/1921 

PRÓLOGO. 

 

Uma galeria infernal riquíssima.  É dia de festa no inferno aniversário da 

princesa Diabelina. Ao subir o pano devem estar em cena todos, que participarem ao 

reinado infernal descem ao picadeiro e cantam: 

 

Cena 1ª 

 

Coro geral 

Com pompa magnificência 

A rainha esplendorosa 

Vai receber em audiência 

A princesa bela e formosa 

 

Salve, grande rei e imortal 

Que nas trevas arvora seu pendor 

E que no mundo esparge grande mal 

Que corre os povos o amor 

 

Diabelina entrando 

O canalha cessa tudo 

Ai Vem el rei chifrudo 

O diabo mais velho!... 

 

Coro 

É depressa esconder chavelho 

É depressa esconder chavelho 

Salve o grande rei imortal 

Etc, etc. 
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Cena 2ª 

 

Os mesmos e Família real que descem ao picadeiro. 

1º Diabo – Salve a futura herdeira do trono! 

Coro – Salve!!! 

Satanás – Raios os partam obrigado. Filhos do averno. Como sabeis, hoje é 

aniversário da minha filha. Por tanto, tudo será perdoado. Quem assim ordena é minha 

filha. 

Coro – (Grande tumulto) 

Satanás – Calma!... raios os partam! 

 

Cena 3 

 

Os mesmos e um diabo que entra trazendo uma bandeja cheia de cartas e 

telegramas de felicitações. 

Todos vermelhos e pretos. 

5º Diabo – (Entra) Majestade! Aqui temos cartas e telegramas de felicitações dos 

estados vizinhos. 

2º Diabo – Quer que leia? 

Satanás – Mais tarde.  

3º Diabo – Os presentes que temos recebido para a nossa Princesa tem dedos 

incalculáveis.  

4º Diabo – Pedras preciosas, nunca vistas. 

5º Diabo – E as pérolas? ... Que são desconhecidas!... 

Rainha – Vê filha? Nunca ouve no inferno um festim como este. 

Coro – Nunca! 

Satanás – Será lembrado por muito tempo. E com letras de ouro será gravado no 

livro infernal. Antes preciso enunciar-vos que eu, imperador infernal, vou desempenhar 

para a variedade e grandeza de nossa missão, nos destinos da humanidade. 

Coro – Muito bem. 

 

Cena 4ª 

 

Os mesmos e Mordomo que entra correndo – Real senhor! (Saúda-o) Raio vos 

parta. 

Satanás – Obrigado. 

Princesa – O que há? 



 321 

Mordomo – Os pescadores infernais, pedem a vossa, majestade permissão para 

entrar, pois desejam saudar vossa alteza! 

Princesa – Que entrem. 

 

 

Cena 5ª 

 

Coro de pescadores que entram trazendo um enorme tubarão. Grande tumulto. 

Coro – Oh! Fenômeno! 

Família Real – Que maravilha!! 

Princesa – Obrigada, dignos pescadores. Que lindo! Chame o cozinheiro.  

 

Cena 6ª 

 

.(Cozinheiro aparecendo, tipo cômico) – Alteza, esse peixe. 

Mordomo – É pra já. (Vai com um facão e ao meter a lâmina no corpo do bicho 

este deve estar de barriga pro ar. Grande tumulto. Espanto geral) Raios o partam. 

Todos – Diabos o levem. 

Cozinheiro – Um corpo estranho!! 

 

Música 

Satanás 

É um caso imprevisto 

Quem é que mandou... 

 

Coro 

É arte do outro criador 

 

Rainha e Princesa 

O que será? 

 

Coro 

No bucho do tubarão 

 

Satanás 

O que vem a ser isto? (bis) 
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Coro 

Aqui está de corpo e alma um mortal 

Vamos ver com calma 

 

Satanás 

Então, que tal? 

 

Coro 

É um maganão 

Dentro do bucho 

Do tubarão 

 

Rei e rainha  

Então 

 

Satanás – Coisa nunca vista no inferno! É grande agouro!! Matéria de um 

mortal. 

Princesa – Pai o que vem a ser mortal? 

Satanás – Filha, mortal é um povo que vive n‟outro planeta criado pelo outro!... 

Princesa – (Reparando) Mas... os mortais, são todos assim?... 

Satanás – Não filha, esse está nesse estado, pois uma matéria sem espírito é um 

corpo sem vida... 

Princesa: e Satanás  – Sem vida? O que quer dizer isto pai? 

Satanás – Um corpo sem vida... quer dizer... Depois te explico. 

Princesa – Pai, tinha vontade de ver um corpo com vida. 

Satanás – Bem, como prometi que no dia de hoje, serias atendida em todos os 

pedidos que fizesses, não só tu como todo o reinado infernal. Senhores sábios Doutores, 

ordeno que satisfaça a vontade de minha filha. Quero que esgotem as ciências infernais 

encarnando de novo, o espírito nesta matéria.  

1º Sábio – Vou aplicar o elixir da vida. 

2º Sábio – Conduza-o para a câmara infernal. 

Satanás – Queremos saber o que aqui veio fazer este corpo com alma. Vamos 

uma prece de evocação. 

 

Oração infernal 

Coro 



 323 

Eis o corpo mortal 

Que enviado ao nosso poder 

É uma alegria infernal 

Que espalha no nosso ser 

 

Satanás  

Surge do mal o efeito 

 

Coro 

Vitória sempre levamos 

Que as festas serão sem fim 

Cantamos pois e dançamos 

Que o prazer é sempre assim de alegria 

Da maldade sem duvidar 

Ai, quem há de. 

 

O corpo do mortal deve vir vestido de pijama, e nas costas deve trazer os 

dizeres: “Sai despacho”. Vem metido num saco de linhagem com os mesmos dizeres 

por fora. Durante este número de música, conduzem o corpo do mortal para câmara 

infernal, que está na rampa do palco. (Lado) Na última frase do verso, o corpo sai de 

dentro do biombo (câmara infernal) como um sonâmbulo. 

Princesa – Que engraçado!! 

1º Sábio – (Gesticula) Ouvido! 

2º Sábio – (Idem) Vista! 

Satanás – Falai! 

Anacleto – (Dando um pulo) Conheceu papudo! Comigo vocês não podem. 

Todos – Ah!Ah!Ah! 

Princesa –Como são engraçados os mortais!... 

Anacleto – Ah!... Acharam engraçado?... Vocês não viram o resto!... 

Satanás – Qual a tua missão, e o que vens aqui fazer? 

Anacleto – Sei lá. Eu não sei onde estou!? (Reparando) Ah, agora reparo, estou 

na caverna dos tenentes. 

Satanás – Engana-te, estás no inferno. 

Anacleto – O que me diz senhor? 

Satanás – Olha bem na minha fisionomia. 

Anacleto – Não é desagradável. 

Satanás – Nunca o foi. Vamos a saber quem enviou-te pra cá. 
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Anacleto – Com certeza foi ela! 

Todos – Ela quem? 

Anacleto – A Juvelina! 

Rainha – Quem é esta que acabas de falar? 

Anacleto – Você não a conhecem... ela ia ser minha sogra, mas como eu andava 

desempregado... por final já se opunha ao meu casamento com a filha, para dá-la como 

esposa a um condutor da Light. E um dia eu fui visitá-la e o diabo da velha deu-me um 

refresco e eu pus-me a dormir e só agora é que pude acordar. 

Satanás – E o rótulo que trazia nas costas?!!!   

Anacleto – Um rótulo? 

Satanás – E nele os dizeres: Sai despacho!!! 

Anacleto – Ah! Então foi ela que me despachou. Isto agora está em moda. Em 

todas as ruas se encontra um embrulho vai se ver Sai despacho!! Eu vou lhe explicar. 

 

Cantam 

Anacleto 

É a moda vulgar corrente 

É essa terra lá de baixo 

Dizer-se a todos somente 

 

Coro  

Sai despacho!... 

 

Anacleto 

Essa frase corriqueira 

Em toda conversa encaixo 

Diga de toda maneira 

 

Coro 

Sai despacho! 

 

Anacleto 

Se o grão chefe do país 

Sem jeito empurra o facho 

Diga de toda maneira 
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Coro 

Sai despacho! 

 

Anacleto 

Quando é o namorado 

Arbusto que já deu cacho 

Diz a noiva em desagrado 

 

Coro 

Sai despacho! 

 

Anacleto 

Se juntos de uma mocinha 

Perigo de amor lhe acho 

Digo assim em tom baixinho 

 

Coro 

Sai despacho! 

 

Anacleto 

Se é então velha gaiteira 

Dessa com cara de tacho 

Digo mais noutra maneira 

 

Coro 

Sai despacho! 

 

Anacleto 

Esse dito é já corrente 

Em toda conversa encaixo 

Digo eu, diz toda gente 

 

Coro 

Sai despacho! 
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Anacleto – Pois é meu chefe. Você é que não conhece aquilo por lá? 

Satanás – Só não conhecia o tal despacho. 

Anacleto – Aquilo está muito estragado... O povo já não tem mais crença. 

Satanás – Nem é preciso. 

Anacleto – Então onde vamos parar com isso? 

Satanás – Vem parar aqui. Pois não sabes que a maior parte daquilo me 

pertence? E não dará muito tempo pra que o outro desapareça. 

Anacleto – Se o senhor vê o Leme como fica depois da meia noite!... 

Satanás – Tudo aquilo é meu. 

Anacleto – Não há mais respeito. 

Satanás – É do meu programa. 

Anacleto – As mulheres não respeitam mais os maridos. 

Satanás – É do meu programa. 

Anacleto – Tragédias e mais tragédias. 

Satanás – É do meu programa. 

Anacleto – Desastre na estrada de ferro, famílias inteiras choram a perda dos 

seus entes queridos vítimas nesse desastre. E as jogatinas então? 

Satanás – É do meu programa. 

Anacleto – É... Mas este programa a polícia rasga. 

Satanás – Dos mortais é a única que me faz barreira. 

Anacleto – E o bicho? Eles lá-ban-ca, mas vão presos. 

Princesa – Mas que progresso. 

Satanás – Eu desde que semeei, nunca mais por lá aparecei, nem é preciso pois 

tenho auxiliares em quantidade. 

Satanás – Bom mortal, já te ouvimos com  toda atenção. Tens que voltar para teu 

planeta, não podes ficar aqui. 

Anacleto – (À parte) Safa! Nem no inferno me querem. (Alto) O seu feche, eu lá 

não arranjo nada. 

Princesa – Papai eu lhe peço compadeça-se deste infeliz. 

Satanás – Que hei de fazer por ele, filha? 

Princesa – (Acariciando-o) Papai quando quer faz tudo... Olha papai desejava 

conhecer este planeta que se chama terra. 

Rainha – Tais louca, filha? 

Princesa – Eu que aqui nasci e nunca daqui sai. 

Rainha – Mas filha, não ouvistes este mortal dizer que lá está tudo corrompido? 

Todos – É verdade! 
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Princesa – Lembra-se que hoje é dia de aniversário e é o último pedido que lhe 

faço. Deixa que o acompanhe, quem sabe, de não lhe pode ser útil. 

Satanás – (A rainha) Não podemos recusar o seu pedido. (Alto) Olá o seu Sai 

Despacho. Vá pra sua terra e consinto que minha filha te acompanhe, a fim de conhecer 

os meus feitos na terra e te arranjar uma boa colocação. 

Anacleto – Ela lá não conhece ninguém? 

Satanás – O idiota, pois tu sabes que há quem tiver a seu lado uma mulher bonita 

não lhe faltará colocações? 

Anacleto – Então vou casar com tua filha? 

Satanás – Não. Ela passará como tua esposa. Daqui a 15 dias ela deve estar de 

volta ao inferno. Faço isso pra ser agradável a minha filha, e pra tu veres que o diabo 

não é tão mau. Filha, quando queres partir? 

Princesa – Já sem perda de tempo. 

Rainha – (A Satanás) Não é preciso. (Tirando uma sombrinha que deve estar do 

lado do trono) Filha, leve esta sombrinha do averno, todas as vezes que desejar ficar 

invisível a qualquer mortal, é só abri-la. 

Rainha (À parte) – Filha, (Tirando do colar que traz no pescoço um cadeado) a ti 

concedo este cadeado. Tome nota nas minhas palavras: não consinta que nenhum mortal 

ponha as mãos nele. Pois se tal acontecer tu ficarás presa por lá e nunca mais verás tua 

mãe e sobre ti terás sempre a maldição infernal. 

Princesa – Descansa mãe que saberei guardá-lo. 

Rainha – Ainda bem, cuidado com os mortais, eles tem manha...  

Satanás – Podem partir. Olha que são 15 dias. 

Anacleto – Ela estará de volta... 

 

Coro de despedida 

Vai partir 

Bela Diabelina 

Para terra ir conhecer (bis) 

Porém breve 

Volte aqui 

Boa robusta a valer 

Embarque sem mais demora 

Tempo não há que perder 

Pois só falta meia hora 

Pra viagem ir empreender. 

 

Com os mortais tenha cautela 

Que eles manha sabem ter 
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Não vá algum magricela 

Pelos lábios te perder. 

 

Vai partir 

Bela Diabelina 

Pra terra ir conhecer 

Etc. etc. 

Sobem no palco, onde deve estar uma sexta espécie de um palanque onde 

entram: Anacleto e Diabelina, a mesma sob cimo elevador. Fogos de bengala e coro 

com lenços vermelhos e pretos para darem adeus. 

 

Fim do prólogo. 

 

 

1º QUADRO 

DO 1º ATO 

PRIMEIRO QUADRO 

 

Casa pobre. Nas paredes penduradas: Jacarés, casca de cobras e todos os 

apetrechos de muambeiros. Ao subir o pano deve estar em cena alguns clientes. 
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Cena 1ª 

 

Mariquinha e Benadaque descem a rampa 

Manduca – Então?... gostou do homem? 

Bernada – A coisa vai indo bem. 

Manduca – Eu to dizendo... A senhora há de ver o resto. Descem os clientes. 

 

Cena 2ª 

 

Joana, Maria e os mesmos 

Joana – Estou admirada D. Maria! As minhas coisas estão correndo muito bem. 

Manduca – Eu to dizendo... O home é turuna. 

Maria – Pois olha D. Joana estou gastando perto de 500.000 e ainda não tive 

resultado algum. 

Manduca – Eu to dizendo!... A senhora espera. É que a sua cara a quinhenha, 

quem lhe botou carregou muito na mão. Eu to dizendo!... 

 

Cena 3ª 

 

Os mesmos, rapaz e velho. 

Rapaz e Velho – Se ele me conseguir arranjar um emprego, darei o meu 1º mês de 

ordenado. 

Velho – Arranja. Este homem é turuna! Eu vou contar um caso que aconteceu 

comigo. Eu tinha paixão por uma menina de 17 anos e não havia meios da rapariga me 

olhar, eu vim aqui a casa do seu Bicudo e ele me deu um que aquilo foi zás!! 

Rapaz – E obteve algum resultado? 

Velho – Se obtive?... Imagina que ela estava no mercado de flores, e eu na esquina 

aguardando a sua passagem, que não tardou muito em acontecer, pois momentos depois 

passava por mim a dita menina trazendo na mão um enorme buquê e por acaso do 

mesmo se desprendera uma rosa e caíra na chão, e eu apanhei-a. Ora, isto já é um 

início!... É ou não meio caminho andado? (Mostrando a flor que traz no peito) agora seu 

Bicudo me preparando esta flor... o resultado é certo.  

Manduca – Eu to dizendo!... 

 

Cena 4ª 

 

Os mesmos, Estefania e Carola 

Estefania e Carola – A primeira vez que a senhora vem aqui? 

Carola – É sim senhora! Como me disseram que este homem faz uns trabalhos 

bem feito então eu vim aqui pela primeira vez p‟ra ver se ele dá um jeito no meu  

marido. 

Manduca – Eu to dizendo!... 
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Estefania -  A senhora vai ficar satisfeita. Os despachos que ele faz são garantidos. 

Já estou gastando perto de 1.000.000 de reis mais tenho fé que hei de obter qualquer 

coisa. 

Carola – Se este homem faz o que eu quero! Não me importo em gastar 2 ou 3 

contos. O meu marido virou a cabeça! 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Estefania – e tal qual o meu. 

Carola – Antigamente ele saía da repartição e seguia diretamente p‟ra casa e a uns 

tempos p‟ra cá nem p‟ra jantar não aparece em casa. 

Estefania – Mas que coincidência, é tal qual o meu. 

Manduca – eu to dizendo!... 

Carola – A semana passada ele teve coragem de passar na Avenida n‟um carro e 

ao seu lado uma sujeita. 

Estefania – É tal qual o  meu. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Carola – Já me disseram que ela lhe paga a casa e dá-lhe tudo quanto precisa. 

Estefania – É tal qual o meu. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Carola – Eu tenho orgulho em dizer que sou uma senhora honesta, não sou como 

muitas... 

Estefania – a senhora é como eu... 

Manduca –eu to dizendo!... 

Carola – Me disseram que a polícia anda perseguindo esta casa... 

Manduca – Qual o que minha senhora. A polícia persegue esta casinha... de 

especulações exploram a humanidade ao extremo. Mas aqui o seu Bicudo garantido. 

Quer saber? A polícia já veio aqui 3 vezes e o seu Bicudo fez assim: (Faz gestos de 

hipnotismo)  e disse: Sai despacho!... soldado fez meia volta e cai fora. Soldado tem 

medo de seu Bicudo... eu to dizendo!... 

 

Cena 5ª 

 

Os mesmos e Bicudo 

Todos levantando-se e cumprimentam Bicudo. 

Bicudo – Convosco esteja a Paz do Diabo. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Bicudo – Manduca! Tens que preparar uma grosa de despachos. 

Manduca – Já acabou o dendê!... 

Bicudo – Não faz mal o dendê está caro!... Ponha umas gotas de querosene que 

produz o mesmo efeito. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

 

 

Cena 6ª 

 

Os mesmos e os compères 

Anacleto 

Diabelina – Que casa feia! 

Anacleto – É dum agente do teu pai... 

Diabelina – Agente de meu pai? 

Anacleto – Vais ver. 
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Manduca – Vem consultar-se? (Corre para receber os compères. Diabelina 

encara-o e Manduca volta ao lugar primitivo. À parte.) Que olhos!! Parecem brilhantes!! 

Anacleto -  sim senhor. (À parte) Charlatão! 

Bicudo (À parte) O que gente estranha!?... A minha fama corre longe!... Haja 

dinheiro. (Dirige-se aos compères. Encarando Anacleto e diz) estão muito carregados!!! 

Anacleto – (À parte) Carregado precisava estar vocês no Cais do Porto. 

Compères – é... nós viemos carregados! 

Bicudo – Descansem, que daqui sairão aliviados. 

Manduca – Seu Bicudo é turuna!... 

Diabelina – Turuna? 

Manduca – Turuna é assim como quem diz: é bam bam bam! 

Bicudo – (Bate palmas) Vamos começar os trabalhos. 

Anacleto – Aprecia só. 

Bicudo – (Senta-se a uma cadeira e tira do bolso uma cabeleira vermelha. Coloca-

a na cabeça) 

Diabelina – Mas o que é isto? 

Anacleto – É o retrato do teu pai. 

Diabelina – Raios vos parta. (Levanta-se e faz continência) 

Bicudo – Sentai-vos. 

Anacleto – deixa disso!... 

Diabelina – Mas você não disse que era o retrato do meu pai?! 

Anacleto – Espera o resto! 

Bicudo – Os meus clientes trouxeram a encomenda que exigi para o trabalho? 

Maria – O meu está aqui. (tirando da cesta uma galinha preta) 

Bicudo – Dae-m‟a. (Segurando a galinha. À parte) Está bem gorda! (Alto) 

Manduca? Leve esta galinha. Amarre-a de cabeça p‟ra baixo lá no signo de Salomão, 

com guiné no pescoço.(À parte a Manduca) é para o almoço de amanhã. 

Manduca – Eu to dizendo!... (Sai e volta logo) 

Bernarda – A minha encomenda está aqui. (Abre a cesta e tira um galo e entrega 

à Bicudo.) 

Bicudo – (Examinando-o) é velho como uma serra. Manduca bota este galo 

dentro da cesta dos fungagás. 

Diabelina – E o que foi que ele disse? 

Anacleto – Está falando o guarani. 

Bicudo – (A um velho) então meu senhor. Os seus negócios vão indo bem? 

Velho– (Contente) Estou satisfeito seu Bicudo. Já tenho o início da coisa.  

Bicudo – Meus parabéns. 

Velho – (Apontando) Esta rosa foi ela quem m‟a deu. 

Bicudo –Ah, deixa ver! Vamos aproveitar a ocasião! (Pega na rosa e cheira 3 

vezes e dá espirros imitando um bode e faz mandingas cabalísticas)  

Diabelina – Mas o que é aquilo? 

Anacleto – é a linguagem bodesca. 

Bicudo – (Finge tirar um fio da cabeleira e por sobre a rosa dirigindo-se ao 

velho) O senhor pegue esta rosa e 6ª feira a meia noite, faça uma chá desta flor, com 3 

dentes de alho, uma grama de pedra hume, que é para apertar o coração dela. Bote 

também 1 grama de pimenta do reino ou catinga de bode... quero dizer pimenta de 

cheiro. Não te esqueças também de botar no chá, uma colher de alvaiade. Este chá deve 

ser fervido em água do canal do mangue. Olhe bem. Isso tudo deve ser feito a meia 

noite em ponto!... E quando deitar-se, deite-se ao contrário, com os pés em cima do 
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travesseiro. Compre também uma boneca de celulóide, coloque-a sobre o peito e durma. 

Ronque o mais que puder!... 

Velho – Sim senhor. Farei o que me ordenou. (À parte) Sim senhor... o amor faz 

coisa!... 

Bicudo – (A Carola) é a primeira vez que nos visita, não é assim? 

Carola – Sim senhor. 

Bicudo – Pó de queixar-se... 

Carola – O meu marido é um perverso... 

Bicudo - ... Já sei... tem uma amante. A senhora trouxe dinheiro? 

Carola – Pouco, mais trouxe. 

Bicudo – Quanto trouxe? 

Carola – 120 mil reis. 

Bicudo – Está bem. Primeiro de tudo, vamos tratar de vos descarregar, sim, 

porque a senhora está muito carregada. Para começar os seus trabalhos a senhora tem 

que me dar 101.000 mil reis? Porém, sendo um mil réis em prata, que é pra dar as filhas 

do mar. Para as sereias do mar pardo. 

Carola – Abre a bolsa e tira o dinheiro e entrega- o  

Anacleto – (À parte) Caiu! 

Bicudo – A senhora daqui a 15 dias volte aqui e traga-se uma galinha  amarela e 

uma camisa com o suor do seu marido. Assim como um retrato d‟ele enrole em uma 

nota de 100.000 mil reis. 

Carola –Sim senhor. 

Anacleto – (À parte) Safa!! 

Bicudo – (A um jovem) Aproxima-se. O jovem vai muito tímido. Já sei qual é o 

seu mal. Foi abandonado pela namorada e está pensando em suicidar-se? 

Jovem – Não senhor. O negócio é outro. 

Manduca – (Fazendo passos cabalísticos.) Pá!! Pi!! Pó!! Empregorio!! 

Camafungo!! 

Bicudo – Ah, já sei o que o senhor tem. Está desempregado e quer uma 

colocação, não é assim? 

Jovem – Oh, prodígio!!! Que assombro!!! Ouviram!!! 

Diabelina – (Ao jovem) Como é que ele adivinhou? 

Anacleto – Não vistes como ele fez. Pá!! Pe!! Já o outro entendeu tudo. 

Bicudo – (Ao jovem) Trouxe dinheiro? 

Bicudo – De cá. Para a semana, você volta aqui e me traga 1 frango  e 1 franga, 

sendo roubado ainda melhor. 

Anacleto – (À parte) Ah, ladrão!... 

Bicudo – (Aos compères.) Podem queixar-se. Ah! Já sei... São noivos e os seus 

pais fazem oposição. (Encarando Diabelina não suporta o olhar. Esta encara-o) (a parte) 

Safa, que olhar de fogo! (Alto) Esses trabalhos de casamento contra as vontades dos 

pais, é muito forte. Precisa pelo menos uns 3 despachos. 

Anacleto – (À parte) Sai despacho! 

Bicudo – Bem, em todo caso, eu vou consultar ao código. Ou Manduca traz lá o 

Bofuman! 

Manduca – Sai rápido, vai até a cortina e traz um bode, trazendo nos chifres fitas 

de todas as cores. 

Anacleto – (À parte) Se a polícia descobre nós vamos todos na Viúva Alegre. 
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Cena 7ª 

 

Manduca entra como bode - Anda irmão. 

Bicudo – Faz continência ao bode e todos o imitam exceto os compères. 

Diabelina – Você não o cumprimenta? 

Anacleto – Eu vou lá cumprimentar o bode. 

Bicudo – Agarra o bode pelas mãos e finge dançar uma valsa. Todos admiram-

no. Diabelina acha engraçado. 

Diabelina – É esquisito!! 

Anacleto – Isso são danças de macabras... quero dizer são danças de bodes. 

Bicudo – Larga rapidamente o bode. Corre a mesa apanha uma pitada de 

pólvora, deita-lhe fogo e dá um berro. 

Anacleto – Isso vai acabar mal. 

Diabelina – Não se incomoda. Se houver alguma novidade e minha sombrinha 

nos salvará de qualquer perigo. Tu chega-te a mim e verás.  

Bicudo – Dá outro berro e a seguir se ouve fora um trecho da Viúva Alegre. 

Anacleto – Ah! Vem a Viúva Alegre. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

 

Cena 8ª 

 

Os mesmos e delegado que entra acompanhado de 6 policiais. Uma mulher 

vestida, trazendo uma couraça imitando um automóvel. A música faz a introdução e o 

delegado canta. 

 

Delegado 

A muamba vou suspender 

Já todos p‟ra cadeia 

Já sem demora 

Ma Viúva Alegre vão gozar  

E marchar vamos já pro xadrez 

Na detenção felizes vão gozar 

Sim, sigam já d‟uma vez 

Esta exploração há de acabar 

Muita pancada tenho a dar. 

 

Coro 

Que vergonha vamos passar. 

 

Bicudo – Durante o canto corre para o palco para fugir onde aparecem 2 

soldados.  

Corre para o picadeiro. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Diabelina – Abre a sombrinha e sai de braço com Anacleto. 

Delegado aos outros – Até a senhora D. Maria anda metida nesta baboseira? 

Carola – Escondendo o rosto. 
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Delegado- Também admiro-me, a senhora D. Carola. O senhor também seu 

Matheus? Um homem com filhas casadas e que até já é avô de netos Barbados!?! 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Maria – Dr. Eu vos peço pelo amor de sua família, não me leve na Viúva Alegre. 

Matheus- Olha darei 5 contos de reis dr. 

Delegado – O senhor tem 2 delitos!! O que o senhor pensa que é a nossa polícia? 

Por acaso julga que trocamos as nossas leis pelo vil metal que é o ouro? Esta oferta sua 

foi o maior crime que cometeu. 

Soldados – Muito bem senhor, doutor. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Carola – Mas doutor eu queria... quero dizer, meu marido é um funcionário e o 

senhor compreende... Os jornais amanhã... depois o meu marido é tão seu amigo... 

Delegado – As autoridades no cumprimento das leis não tem amigos. E melhor 

que os jornais falem das suas culpas, do que digam, como costumam dizer, que a nossa 

polícia é inepta. Enfim não tem importância porque a maior parte das vezes ele não tem 

consciência do que dizem. Por com seguinte sou obrigado a manter as leis. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Todos – Que vergonha!... 

Delegado – É mas não tiveram vergonha de vir procurarem uma casa como esta?... 

Portanto, não devem ter vergonha em irem para Viúva Alegre. 

Manduca – Eu to dizendo!... 

Cantam e seguem todos 

Os soldados: 1 leva Bicudo pela gola do casaco, outro o Manduca e outro agarra o 

bode e fala: 

Soldado – Este no sábado vai pro forno. 

Desmaios. Na saída dos presos, há gritos, confusão etc. etc. Os compères no palco 

riem-se a não poder mais. 

Fim do 1º quadro. 

 

 

 

 

PRIMEIRO ATO 

 

Praia de Banhos. 

 

Cena 1ª 

 

Ao subir o pano, deve estar sentado em uma pedra um guarda noturno, 

admirando a natureza. É madrugada. Em cena tem barulhos. Alvorada. 

 

Cena 2ª 

 

Entra da rua um leiteiro trazendo nas costas uma sacola contendo garrafas com 

leite. – Bom dia, velho guarda. 

Guarda – Tu hoje estás servindo a freguesia mais cedo. 

Leiteiro – Com este tempo de calore, não se pode durmire sossegado. A 

principiare pela mulher que rela p‟ra cá p‟ra lá e o senhor ta a ver que um homem fica 

atazanado, ficate pra i raio eu cá me levanto e aí dipois vou drumire com bacas. 
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Guarda – O que? Então tu dormes com as vacas? 

Leiteiro – Não sinhoire, eu cá vou p‟ro estábulo p‟ra não perdeire aiora do 

seviço e o dipois o raio da mulher, não me deixa durmire, rela p‟ra qui, rela p‟ra cá, rela 

p‟ra lá e o que o senhor esta ver. (Deparando com os embrulhos) Que tanto embrulhos!! 

(Vai pega-los) 

Guarda – Não pega desgraçado!! 

Leiteiro – (Espantado) 

Guarda – Sabes o que isto? 

Leiteiro – Sei lá nada. 

Guarda – vou te contar. Quando tu veres um embrulho em qualquer parte, faça 

meia volta volver e marche. 

Leiteiro – Mas por que? 

Guarda – Tu não sabes que tudo isto é despacho? O desgraçado que deitar as 

mãos nisto, está com a vida, e a família desgraçada p‟ra toda vida. 

Leiteiro – Raios o parta!! Diz-me cá rapaz e o que tem dentro deste embrulho? 

Guarda – Dentro deste embrulho... tem... fucuman de canguerêque de fungaga. 

Leiteiro – Que raio de latim ié este? Que não percebo nada? 

Guarda – Eu conheço famia inteira que tem morrido tudo. Outros matam sa-si 

próprio. 

 

Cena 3ª 

 

Os mesmos e 2 varredores, que entram com destino de varrerem o picadeiro e 

juntarem os embrulhos e lixo. 

1º varredor – (Atira por acaso um embrulho p‟ra o lixo do leiteiro e assusta-se) 

Leiteiro – Sai despacho!! (Sai correndo) 

2º varredor – Esses diabos não têm o que fazer, é só encherem as ruas de lixo. 

1º varredor – O seu guarda. Você que dá ronda nesta zona, porque não corre com 

estes vagabundos? 

Guarda – Não. Quem atira p‟ra cá é as ondas. Eles atiram coisas ao mar e as 

ondas lançam cá p‟ra terra. Já a semana passada apareceu por cá um cadáver defunto já 

morto. O levaram p‟ra necrotério e fizeram autopsia e descobriram que ele estava viúvo 

e que a mulher tinha rapado com outro. 

Varredor – Sai daí. 

 

Cena 4ª 

 

Os mesmos. Anacleto e Diabelina no palco aparece um barco que trazem os 

mesmos. 
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Anacleto –(Dando a mão) É por aqui, finalmente chegamos. 

Guarda – Um!... Tem contrabando. Pra mim não são estrangeiros. 

1º varredor – É algum namorado que andam de fugirem. 

2º varredor – Ou então vão suicidar-se, os pais não querem que se casem, isso 

agora é moda. 

Guarda – E a rapariga é bonita! 

Anacleto – Bons dias, camaradas! 

Todos – Bons dias. 

1º varredor – (Reparando) O que linda!!! 

Diabelina lança um olhar severo para os varredores. 

2º varredor – (À parte) Safa! Que olhar de fogo!! 

1º varredor – Não se pode encarar. (Saim esfregando os olhos) 

Anacleto – Estamos n‟um bairro pitoresco e o mais chic cá da terra. 

Guarda – Vocês são estrangeiros? 

Anacleto – Sim senhor. 

Guarda – De que país? 

Anacleto – Nasci no morro do Pinto, fui criado na favela e os meus pais 

morreram no Rio das Pedras. 

Guarda – Ah, então são cariocas. 

Anacleto – Não está vendo logo? 

Guarda – Mas a menina parece ser de fora. 

Anacleto – Não senhor. É de dentro. 

Guarda – Do Engenho de Dentro? 

Anacleto – Sim. É do Méier ... e do Engenho Novo... É do inferno! 

Guarda – (À parte) Malcriado. Eu sinto é estar sozinho se não te metia no lombo. 

Guarda – Está na hora do banho. Ai vem o pessoal do banho. 

Anacleto – (A Diabelina) Vais começar a conhecer a vida dos mortais.  

Muita algazarra fora. 

 

Cena 5ª 

 

Coro de Banhistas 

Ao banho vamos gozar 

Com toda satisfação 

A manhã não está de azar 

O amor está de agitação 
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Nadar, nadar 

Saúde vamos ter 

Brincar, brincar que 

A vida é uma passagem 

Ao mar, a nadar 

É o que pode acontecer 

Ao prazer, ao prazer 

Deixamos de viagem 

 

1º banhista – Joãsinho me segura. 

2º banhista – Olha, Bexequinha, eu só quero 3 mergulhos. 

3º banhista - Hi!... Rosinha é medrosa!... 

2,3,4 até 5. 

Camélia – Pois olha, ontem Bernardina me deu três mergulhos. 

Mariana – Pudera, Bernardina é forte. 

Todos –  Hi! Ah! Ah! Ah! 

Mariquinha – Hi!... Hoje está fria! (Saem todos) 

 

Música 

Cantam o mesmo número 

Ao banho vamos gozar etc. etc. 

Saem para o palco. 

 

Anacleto – Que tal? 

Diabelina – Está muito interessante!  

Os mesmos e 1 velha, que entram falando sozinha. 

 

Cena 6ª 

 

Velha - Diabo do homem mais preguiçoso... É um martírio p‟ra levantar-se p‟ro 

banho, tomara eu ficar viúva, morre hoje estou casando amanhã. 
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Anacleto – (À parte) Estou ouvindo? Ela quer despachar o marido. 

Diabelina – Por que? 

Anacleto – Porque não quer lhe dar banho. (Durante este diálogo a velha finge 

estar arrumando a roupa.) 

 

Cena 7ª 

 

Os mesmos e Moraes que entra apressado indo a velha. – O Xandoca, não pude vir 

mais cedo minha filha... (Velha olhando de banda) Desculpe-me senhora, foi um 

equívoco, pensei que fosse... Sai despacho!! Livra que mascara. (sai) 

Velha – Despacho é a tua vó malcriado. (Aos compères) Não pode uma moça 

andar sozinha neste Rio de Janeiro. 

Anacleto – Realmente na sua idade é perigoso. (À parte) Vá chocar que é melhor. 

Velha – Então não vão ao banho? 

Anacleto – Nós estamos limpos, digo constipados. 

Diabelina – A senhora compreende que... 

Velha – Ah, não tome, se não pode vir um resfriado na Angola de Espinha lombal 

e pode complicar com a massa encefálica. Olha, meu marido é médico!... 

Anacleto – Tá se vendo. 

Velha – Eu vou, tem homem banhista especial. Olhem, lá está este. (Apontando) É 

pago por mês. 

 

Cena 8ª 

 

Os mesmos e banhista 

 

Banhista - Minha senhora o mar não está bom, está de ressaca. Acho prudente 

deixar p‟ra amanhã. 

Velha – Assim é que eu gosto. Quanto mais bravo melhor. Hoje eu só quero três 

mergulhos. 

Diabelina – Três o que? 

Velha – Três mergulhos. 

Banhista – Vosso marido não veio hoje?!... 

Velha – Qual o que, ele é um banana!! Dorme como uma pedra. 

Banhista – (À parte) Cara de jaca mole. Se não fosse tu pagar bem... 

Velha aos compères – Com licença, vamos Sebastião? 

Banhista – Vamos. 

Velha – (Saindo) Tu hoje tens que me dá só 3 mergulhos. 

Banhista – Já sei minha senhora. (Saem) 

Diabelina – Estou me divertindo muito. 

Anacleto – Ainda tens muito que ver. 
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Cena 9ª 

 

Os mesmos e Fifi e Douto. Tipos: almofadinha e cocot chic 

 

Dueto 

Ele 

O meu pedido 

Ouve querida 

Presta um momento de atenção 

Ponto fina 

Ponho na vida 

Se em vez de sim 

Tu dizes não 

 

Ela 

Dessa paixão damos um tiro 

Tudo na vida chega ao fim 

Eu tenho pressa e me retiro 

Sem te poder dizer que sim 

 

Ele 

Com esse rápido abandono 

Eu não me posso conformar 

Ficarei sendo um cão sem dono 

Vai ser bem triste o meu penar 

 

Ela  

O meu amor gozaste enquanto 

Tiveste arame p‟ra gastar 

Nunca ninguém te adorou tanto 

Mas se estás pobre... toca andar. 

 

Juntos 

As mulheres ninguém deve 
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Doce afeto consagrar 

No que dizem nem de leve 

Pode agente acreditar 

Tendo alguém bastante cobre 

Pode a todos conquistar 

Mas se o gaje é pobre 

Fica mesmo a jejuar 

 

As mulheres ninguém deve 

Etc.etc. 

 

Eu te dei doce carinho 

Quando tinhas p‟ra gastar 

Mas p‟ra cá vens de carrinho 

Sem dinheiro p‟ra me dar 

Com pelegas foste amado 

Não te podes lastimar 

Se hoje és frango depenado 

Ninguém está p‟ra tu aturar 

 

Eu te dei doces carinhos 

Etc, etc. 

 

Fifi – Que queres que eu faça, Douto? Já há anos que te visto dos pés a cabeça. 

Eu agora estou resolvida a não enganar mais meu velho. 

Douto – (Choraminga) Ah, já sei. Tu gostas do velho, do que de mim! Não faz 

mal um dia eu hei de ser velho!... 

Fifi – Cala-te idiota. Em março vou p‟ra Poços de Caldas com o velho, e quando 

eu voltar não me procure mais. 

Douto – Ah, meu Deus! Ela vai p‟ra Poços de Caldas! Eu escaldo!... 

Fifi – Sabe o que mais? (Abre a sombrinha) Eu vou ao banho!... 

Douto – Não vá p‟ra Caldas... Eu preciso de 100.000 mil réis. (Saem com o 

mesmo número de música) 

Diabelina – São irmãos? 

Anacleto – É. 

Diabelina – Mas ela falou em velho. 
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Anacleto – É... Sim... o velho é o Queiroz. 

Diabelina – Queiroz. Que é Queiroz? 

Anacleto – Queiroz? É um velho sem-vergonha. 

Diabelina – Nada entendo. 

Anacleto – É isso mesmo. 

 

Cena 10ª 

 

Os mesmos e Matheus 

(Senhor de idade e trajado decentemente) 

Matheus – Queira me desculpar a indiscrição. Estão neste recinto há muito 

tempo? 

Anacleto – Não cavalheiro, há trinta minutos mais ou menos. 

Matheus – Não viram por acaso, se por aqui uma senhorinha de estatura regular? 

Anacleto – Passou sim senhor. 

Matheus – Desculpa-me a indiscrição. Ela vinha só ou acompanhada? 

Anacleto – (Intrigante) Vinha acompanhada d‟um irmão. 

Matheus – Pos que? De primo passou a irmão? 

Anacleto – Sei lá. 

Matheus – Canalha! 

Anacleto – (A parte) Vá ele? 

Matheus – como? 

Anacleto – Não, agora não como nada. 

Matheus – Imagina o senhor... não tenho vergonha de contar. Aquela rapariga, 

tem me levado um dinheirão. 

Anacleto – Ah, isto é bom. 

Matheus – (Receoso) Desculpa-me... (Fazendo gesto para Anacleto e apontando 

Diabelina) é sua senhora? 

Anacleto – (Atrapalhado) 

Diabelina – (Toma a palavra) Somos casados há dois meses. 

Anacleto – 2 meses mais ou menos, 60 dias. 

 Matheus - Eu há 35 anos. Mas como ia dizendo... onde é que eu estava? 
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Anacleto – O senhor estava na rapariga. 

Matheus – Perfeitamente. Por causa d‟ela tenho sofrido as maiores censuras de 

meu genro. Ele é formado. Já casei 6 netos, tenho 8 filhos também casados e todos bem 

colocados. Sou homem de alta reputação na sociedade. Esta rapariga tem me feito 

papeis ridículos... Imagina isto para um chefe de família com eu sou? Diga com 

franqueza, o que merece este meu modo de proceder? Digam com sinceridade, o que eu 

devia fazer? 

Anacleto – Abandona-la e tratar de todos os seus. 

Matheus – (Apoiando) É isto mesmo. (Mudando de opinião) Mas não posso. 

(Puxando Anacleto pelo braço misterioso.) Me disseram que ela me preparou! 

 

Cena 11ª 

Os mesmos e banhista que regressa do banho. 

 

Cantam 

Todos 

Toca correr, toca correr 

Para o corpo agitar 

Assim, assim p‟ra tudo aquecer 

E ao depois a pinguinha 

É bom p‟ra esquentar 

 

Homens 

Assim, assim filhinha 

 

Todos 

É bom p‟ra esquentar 

 

Depois do canto grande orgia. Descem a rampa Fifi e Douto. 

 

Cena 12ª 

 

Douto – Não vá p‟ra Caldas, Fifi. 
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Matheus – (Apreciando tudo) Vou já te escaldar a cara com bofetões seu 

insolente. 

Anacleto – (Com medo) É agora!... Hi!... Fechou o tempo! 

Matheus – (Tragicamente) E tu mulher perversa com este almofadinha 

prasenteiro, que só comem o meu dinheiro. Bem sei que estou preparado na ostra, mas 

agora te preparo no camarão. (Avança para o rapaz agarra-o pelo peito e este começa a 

gritar pedindo por socorro.)  

Todos – Não pode! Deixa ele! 

 

Cantam 

Haja rasteira e cabeçada 

Ronque o cacete no espinhaço 

Entre na arena a navalhada 

P‟ra que decepe algum braço! 

Venham agora os tais valentes  

Pulando aqui letras fazer. (bis) 

Pois quando não de costas quentes 

Sem demora hão de gemer. (bis) 

 

Grande confusão. Durante este diálogo Diabelina abre a sombrinha e corre para 

o palco e observa esta cena. Anacleto procura por todos os lados sem resultado, por fim 

sobe o palco chamando-a sem cessar passa por Diabelina várias vezes sem conseguir 

vê-la. Ela fecha a sombrinha e é vista por Anacleto. Este lhe dá o braço e ambos saem. 

Neste meio tempo o velho solta o rapaz que sobe no palco correndo e foge. Grande 

confusão. Tiros de revólver etc, etc. 

Fim do 1º ato. 

 

 

 

SEGUNDO ATO 

Na Praça da Bandeira. 

 

 

A cena se passa na parte mais chic da praça da Bandeira. A subir o pano devem-

se achar todos formados. As senhoras todas de chapéus, trazem nas mãos uma 

sombrinha. Acham-se à frente delas dois rapazes com os uniformes de futebolista. 

Sendo que primeiro representa o campeão do clube América e o outro do São Cristóvão. 

A metade do povo que os acompanham são partidários do outro, e a outra parte de São 

Cristóvão. 
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Cena 1ª 

 

Descem todos ao picadeiro. Em grande algazarra dando vivas, etc. Os partidários 

repartem-se cada qual para o seu lado.  

Música 

Coro de senhoras 

Eis nos chegado finalmente! 

Coro de homens 

Eis nos finalmente chegado  

  

Todos 

O jogo de futebol é radiante 

Por isso estamos bem cansados 

 

Senhoras 

Foi uma partida louca 

 

Homens 

Foi uma louca partida 

 

Todos 

Foi alegre divertida 

Por isso o champagne espoca 

 

Chi, pó, pó,chi, pó, pó 

São Cristóvão foi quem ganhou 

Chi, pó, pó,chi, pó, pó 

O América também brilhou 

Chi, pó, pó,chi, pó, pó 

Pois o jogo não foi mau 

Chi, pó, pó,chi, pó, pó 

Pois ouve nenhum fau.  

 

1º popular – A muito que não aprecio um jogo como este de hoje. E o jogo foi de 

campeões pois não ouve nenhum, fau. 

2º popular – Mas em recompensa só faziam off-saids. 
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Cena 2ª 

 

Entra correndo o terceiro popular – Não senhor, isso não foi sério! O jogo não 

empatou!! O juiz não era competente que o tirassem fora e pusessem um outro que fosse 

imparcial, e depois aquele sujeito não conhece regra do jogo. 

 

2º popular – Ora deixe de ser burro. Você bem deve conhecer o peso do 

América.Olha que ele nunca fez feio sua besta! 

3º popular – Besta é você seu animal! Tu não enxergas patavina do jogo. 

2º popular – Sai daí... antes que eu faça um fau. 

3º popular – Fau é isso... (dá-lhe um bofetão e formam um rolo) 

todos – Mas o que é isso?... Isto não é sério!... 

4º popular – Mas que diabo!! Vocês agora esbofetearam-se sem motivo. Todos 

os jogos têm o seu dia. Hoje por exemplo empataram. Vamos ver o desempate. 

Anacleto – Muito bem. E depois não é isso. Quer o são Cristóvão quer o 

América são valentes. Por tanto vamos dar uns vivas aos clubes. 

Todos – Muito bem. 

Anacleto – Viva o São Cristóvão!! 

Todos – Viva! 

Anacleto – Viva o América!! 

Todos – Viva!! 

Senhoras – Ao Champagne!! 

Todos – Bravos! 

Toca o mesmo número de música e o coro sai. Ficando somente em cena os 

compères.  

Anacleto – Então, que tal? 

Diabelina –A vida dos mortais é extraordinária. São fanáticos por esse esporte. 

Anacleto – É depois não é isso. Em toda parte do mundo é o esporte que está 

mais em moda. No Brasil desenvolvem-se extraordinariamente. Os países visinhos 

como sejam: Argentina e etc. Tem vindo aqui jogarem e apanham sempre. Os 

brasileiros são duros de roer. Então de negócios de peruas... isto é fruto cá da terra. 

 

Cena 3ª 

 

Entram: Dorothéa de vestido bem curto. Zangada trazendo um embrulho. – Não se 

pode!! Não se pode!! Essas costureiras não cozem ao gosto das freguesas!! (Anacleto) 
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Ora imagina o senhor que eu sou freguesa de senhora Miquelina há seis anos. Ela 

conhece o meu...  
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Anacleto – Ah!...  

Dorothéa – Já lhe disse centenas de vezes que não me faças vestidos compridos 

assim.  

 Anacleto – É realmente, este vestido está muito comprido, minha senhora. 

Dorothéa – Viu!? Até o senhor o achou! Todos dizem o mesmo! A moda agora é 

vestido mais curto que puder. Compreende o senhor... é muito feio, uma moça com o 

vestido comprido arrastando para varrer a rua... A prefeitura que mande varrer!... 

Anacleto – Realmente minha senhora... Para a sua idade... O vestido está muito 

comprido!... A senhora na qualidade de parteira reformada, devia se dar só respeito e 

respeitar a sua idade!... 

Dorothéa – (Olhando-o com imponência) Pensa que te quero!... Sai despacho. 

Diabelina – Ah! Ah! Ah! 

Anacleto – Vai surrão! Despacho é tua avó!! 

Diabelina – É extraordinário na terra. Tem coisa!... (Pensativa)  

Anacleto – (Batendo-lhe no ombro) O que tens? 

Diabelina – Não sei o que sinto. Não tenho notícias dos meus... Não recebo ao 

menos uma carta. 

(Gritos fora de homens) – Olha o carteiro. 

Anacleto – Olha... Temos cartas. Quem sabe se não virá alguma p‟ra si. 

 

Cena 4ª 

 

Os mesmos e as cartas 

Cantam 

Somos cartas diferentes (bis) 

Cada qual com seu mister (bis) 

Circulamos diligentes 

Faça o tempo que fizer (bis) 

 

Anacleto 

Gosto disso, gosto disso 

Tanta carta no trabalho 

Tanta carta no serviço 

Traz a idéia... um bom baralho. 

 

Carta de empenho 

A velha carta sou de empenho 
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Anacleto 

Tens outro nome, o pistolão 

 

Carta de empenho 

Em toda parte lugar tenho 

Sem mim, ninguém faz cavação 

 

Carta de fiança 

Sou a carta de fiança 

Sou quem garante o pacote 

 

Coro de cartas 

Grande o pacote 

 

Anacleto 

P‟ra mim o inquilino, és lembrança 

P‟ro senhorio és calote 

 

Coro de carta 

És o calote 

 

Carta de luto 

Eu tenho as borda de preto 

Da morte aviso vou dar 

 

Anacleto 

Nesta, o nariz eu não meto 

Que é capaz de me enterrar. 

 

Cartas anônimas 

Um bom amigo lhe escreve,  

Sua mulher ama alguém 

 

Carta de namoro 
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Meu anjinho doce amado 

 

Coro de cartas 

Bem amado 

 

Carta de namoro 

Cada vez eu mais te adoro 

 

Coro de cartas 

Mais te adoro 

 

Anacleto 

Neste estilo alambicado 

 

Coro 

Alambicado 

 

Anacleto 

Temos cartas de namoro 

 

Coro 

De namoro 

 

Carta de parabéns 

De aniversário e até de matrimônio 

As saudações eu levo em grande chapa. 

 

Cartas abertas 

Eu sou aberta 

 

Anacleto 

Aberta o que demônio 

 

Carta aberta 

Conhece-me? 
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Coro 

Somos cartas diferentes, etc, etc. 

 

O compère diz para cada carta uma pilheria. 

Carta de namoro – Eu sou a carta de amor. 

Diabelina – O que é amor? 

Anacleto – Esta é a mais perigosa. 

Diabelina – Por que? 

Anacleto – Porque o sujeito acaba sempre enforcado!...  

Diabelina – Aonde? 

Anacleto – Na pretoria. Podem retirar-se. (Saído o mesmo número de música) 

Podem girar minhas filhas. Vão procurar o seu destino. (A música toda o mesmo 

número e as cartas Saem) 

 

 

Cena 5ª 

 

Entram dois garotos bem sujos esfarrapados. Trazendo cada qual uma caixa de 

engraxate. Os mesmos são acompanhados por um polícia 
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Polícia – Vamos garotos sem vergonhas. Vocês agora estão presos e amanhã 

seguirão para Pinheiros. Lá é que vocês ficam bom. O seu Mello não dá vazão desses 

diabos!... 

Anacleto – Olá camaradas. Então eles vão ser deportados!? 

Polícia – Olarilas! Estas pragas só servem para incomodar a gente. Além desses 

diabos não ter licença, ainda cobram 200 rs do freguês para ficar de pé. Esses diabos 

ficam ali debaixo do viaduto próximo a Leopoldina. Com uma algazarra. Com cada 

palavrão que faz a gente arrepiar os cabelos. Olha a praia formosa. É a estação de 

embarques e desembarques de quanto é estrangeiro que vão para Petrópolis? E estes 

diabos estão ali com estas caixas velhas e com estas roupas rasgadas que mais parecem 

os “Os miseráveis de Paris”. 

Anacleto – Ah! Bravo!! Então o meu camarada conhece Paris? 

Polícia – Não! Eu já vi pintado em um romance. Mas como eu ia dizendo; é ou 

não uma vergonha? O que não dirão os estrangeiros vendo estes diabos em grande 

algazarra envergonhando as famílias que estão passando.  

Anacleto – O senhor tem razão. São filhos sem mãe. 

Polícia – Mas eles têm... agora pai... quem é que vai saber quem é?... eu é que 

não sou!... O senhor também não é...   

Anacleto – Podia mas ser mas não calhou... 

Polícia – Vamos embora!? Vamos garotada com caixa e tudo. (Os garotos 

torcem-se até que um d‟eles consegue escapar.) A peste do inferno. (O garoto corre e 

foge e finge apanhar uma pedra e ameaça o polícia em joga-la, este finge tapar o rosto. 

O outro escapa deixando ficar as caixas.) 

1º garoto – Corre Manezinho. Dá o fora. (Os dois garotos saem) 

Polícia –Ah! Malvados se eu te pegar outra vez eu te mordo. Viu? Como ele me 

atirou a pedra que até me fez um galo. (Agarrando as caixas.) É mais eu pego eles agora 

mesmo na ponte dos marinheiros. (Sai correndo atrapalhado. Durante esta cena 

Diabelina ri) 

 

Cena 6ª 

 

Entra um proprietário de automóveis e deixa o boné cair. 

Proprietário – (Nervoso) Não se pode mais viver nesta terra! Imagine o senhor: 

leva-se um freguês d‟aqui a Copacabana ou Leme, cobra-se o que o carro marcar e 

ainda eles estouram. Eu vou vender o meu carro! Qual eu vendo mesmo, vendo mesmo! 

Eu p‟ra viver não preciso disto. Sou da Bahia! Minha família tem lá quatro sobrados de 

três andares cada um!... 

Anacleto – (À parte) Isso é garganta de baiano. 

Proprietário – A gasolina está desgraçada. Ela não abaixa não é? Pois eu 

suspendo o meu carro. 
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Cena 7ª 

 

Gasolina – Não seja mau. Eu preciso ter saída.  

 

Música 

Sou a gasolina afamada 

Pois aqui estou e sou 

Bem amada 

Todos me querem  

Conquistar  

E me amar 

Sempre amada 

E adorada. 

 

Olha meu camarada, o teu carro desaparecendo da praça não me faz diferença! 

Vocês falam de boca cheia!... Em compensação quando há festejos na cidade vocês nem 

respeitam as tabelas. No carnaval então, chi!... Só levam a incomodarem a polícia. 

Proprietário – Pois olha, deixe estar que a senhora um dia há de abaixar.  

Anacleto – Mas, oh, D. Gasolina, a senhora devia baixar ao menos um 

bocadinho. 

Gasolina – O senhor não sabe. 

Anacleto - ... já sei. 

Proprietário –Tenha paciência, abaixa. 

Gasolina – (Fazendo um gesto) Eu vou abaixar... esperem por isso. 

(Sai com o mesmo número de música. O proprietário acompanha-a até um certo 

ponto) 

Proprietário – Não me importa. Eu tenho três soldados na Bahia. (Sai orgulhoso) 

Diabelina – Quanta reclamação tem aqui na terra. 

Anacleto – Por mim, ele não precisava abaixar. Automóveis são objetos de luxo. 

Eu pego meu bondezinho de tostão que faz o mesmo efeito. As vezes encontra-se 

condutores ranzinzas que enganam-se nos trocos... mas isso não faz mal que eles as 

vezes levem o seu tostãozinho.  

 

Cena 8ª 

Condutor – Ah! Agora não se pode mais, porque os fiscais ...  
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Canta 

Quanta miséria que sofre 

Um condutor. 

Tem na vida um fundo cofre 

Só de amargor! 

Passa o dia na cobrança 

Sendo leal 

Mas surge sempre a lambança 

Do seu fiscal! 

Dantes era uma beleza 

De engatação! 

Mas agora que tristeza! 

Não se cava um só tostão 

 

Emenda o dia com a noite 

A trabalhar! 

Mas não há quem mais se afoite 

A engatar 

Já fiz um profundo estudo 

P‟ro meu cavar 

Mas aquilo de marcar 

Estraga tudo! 

Dantes era uma beleza 

Etc.Etc. 

 

Anacleto – Mas no carnaval é aquele inferno... 

Condutor – É ... mas, e os desaforos que a gente agüenta? 

Música e Saem dançando. 

Anacleto – Qual, por muito sério que eles sejam... o Zé povinho sempre fala. 

Estou com a idéia de uma coisa... Vamos sair da pensão e alugar uma casinha. Eu já 

tenho uma em vista. 
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Cena 9ª 

 

Doutor Camilo – (Entra lentamente.Bem vestido. Fumando um charuto com um 

livro na mão como quem está tomando apontamentos. Para olhar, olhar p‟ra cima 

medita.) 

Diabelina – O que é que ele está fazendo? 

Anacleto – Está medindo ou calculando. 

Diabelina – Quem é ele? 

Anacleto – É diretor d‟uma repartição p‟or sinal que já pedi emprego mais de 

dez vezes. E ele sempre me negou a última vez, até me bateu com a porta no rosto. Quer 

ver como ele dispara já comigo (Dirigindo ao Doutor) Doutor eu venho mais uma vez 

lhe incomodar... é ai para um empregozinho... Eu não faço questão de lugar. 

Camilo – Mas o senhor é pior do que as moscas teimosas. Já lhe disse mais de 

cem vezes que não tenho colocação para si.  

Anacleto – (Metendo a mão no bolso) Mas... eu tenho aqui um cartão do doutor.  

Camilo - (Interrompe) Nada!! Nada!! Nada!! Eu não atendo pedidos de 

ninguém!! Nem de Cristo!! 

Anacleto – (Olhando para Diabelina faz-lhe um sinal.) 

Diabelina – (Ao dr.) Dr. O meu marido já há dois anos que... 

Camilo - ... Oh! É sua senhora? Tenho muito prazer em conhecê-la!!! (A ele) 

Mas o senhor não me disse que era casado. Não lia novidades, meu amigo, vou lhe 

colocar o ordenado, é pequeno, é duns... 400.000 mil reis. Por enquanto; e conforme for 

as coisas o senhor irá a 600$, ou mais. 

Diabelina – Doutor, nós queríamos alugar uma casa, mas não temos fiador. 

Camilo – Dou-lhe tudo. Olha meu amigo, segunda-feira pode se apresentar. 

Mostre este meu cartão a qualquer senhorio. Adeus meu amiguinho, estou sempre ao 

seu dispor para o que precisar. (Aperta a mão de Diabelina e encara-a Despede-se e vai 

a sair. À parte) Tem olhar de fogo. (Sai)  

Anacleto – Está vendo? Tendo mulher bonita ao lado, não nos faltam emprego. 

Leva-se sendo mais vantagem do que sendo cabo eleitoral. 

 

Cena 10ª 

 

(Entram: dois capadócios) 
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1º capadócio – Ora vá p‟ro diabo que o carregue, com as suas teorias!! Vá p‟ro 

raio que o parta. 

Anacleto – Chi!!... A zona está estragada. 

2º capadócio – Você só quer fazer valer a sua opinião? Pois engana-se, então o 

homem foi ou não foi eleito senador? 

1º capadócio – Foi... foi... mas o fritar dois ovos eu quero ver a banha que sobra. 

 

Canta 

Não há ninguém no Brasil 

Que não diga; ouça-me bem. 

Candidatos há aos mil 

Mas só ele é que nos tem 

 

2º capadócio 

Ora adeus isso é lorota 

Dá folga na opinião 

Com ela dás uma bota 

Não acertas; crê que não 

 

Juntos 

És tolo forte 

Oh, meu canalha! 

Eu dou-te a morte 

Meu pobre gralha 

 

Tu vais no chão. 

Se mais me dizes 

Dou-te um murro 

Nesse narizes... (Vão atacar-se, porém Anacleto intervem e separa-os) 

 

1º capadócio – Imbecil!!  

2º capadócio – Ignorante!! (Saem) 

Anacleto – Está vendo Dona Diabelina, é assim que os homens defendem as 

suas opiniões políticas; cá no nosso tratamento de: ladrão! Bandido, imbecil e etc... Não 

vale nada, quem tem que gemer nisso é o Zé Povo. 
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Cena 11ª 

(Entra Zé Povo maltrapilho acompanhado de Lorde, este fumando charuto com 

um sorriso. Zé povo deve trazer uma mala nas costas, tendo nos quatros lados da mala 

um número 100) 

Zé Povo –Eu não posso mais? ... Não chego ao calvário com este peso. 

Lorde – (Trazendo na mão uma peso de 50 quilos) Então quem é que vai 

agüentar com isto?! Você mesmo é que tem que levar. Toma mais este. 

Zé Povo – Eu caio. Eu caio. (finge que cai) 

Lord e– Levanta perrenge. 

Zé Povo – Não sabem o que fazem. 

Lorde – Tu é que não sabes o que dizes anda!!! Anda!! Agüente que há de vir 

mais. Ah! Ah! Ah! (Zé Povo sai tropeçando com dificuldade) Ah, Ah! 

Diabelina – Isso agora é que eu não compreendo. 

Anacleto – Isso é o baixo e o alto; mas quem agüenta tudo é o Zé!... 

 

Cena 12ª 

 

Entra: um português vestido de almofadinha com uma rosa no peito. Espiando no 

palco muito aflito, como quem procura alguém. – Oh, senhores, será possível, que ela 

hoje não benha! Eu estou a nenê... Mas que rapariga!... Ela disse que ia mudar de 

patrões!... 

 

Cena 13ª 

 

Entra: uma rapariga (de cor)  com chapéu e vestido na moda. Ansiosa. 

Anacleto – É agora!... 

Português – Pensei que tu não biesse hoje. 

Crioula – Como é que eu não havéra de vir?!... Demorei p‟ra móde a patroa!... Eu 

não podia sair sem primeiro dar o chá. O patrão veio mais tarde da casa da Cambra. 

Português – O que raio? Tu estaba na cama?! 

 

Dueto 

Ela  

Você não gosta de mim Manezinho 

Porque comigo que mexer 

 

Ele 

Você está enganada benzinho 

Eu vou casar com você 

 

Ela 
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Não sou branca, sou crioulinha 

Veja bem como este vai ser 

 

Ele 

Gosto mais da azeitona pretinha 

Com ela sinto mais prazer 

 

Juntos 

Ai! Ai! Ai! Ai! 

Como vai ser bom 

O amor assim 

É que é do tom 

No peito eu sinto 

Já um vulcão 

Rebentar vai 

Meu coração 

 

Crioula – Manezinho, acho que você não casa comigo. 

Português – Quem t‟o disse, isso?! Olha lá oh Felismina, os patrões já te pagaram 

hoje? 

Crioula – Ah! Já. 

Português – Quanto tens ai? 

Crioula – O meu ordenado é 60.000 é o que eu tenho, na mão. 

Português – Tu bale mais do que isso! Tu bale 100.000 por mês. Meda ai 55.000 

porque eu preciso ir lá pagaire a  minha calça no alfaiate e pagaire o retrato que eu tirei 

p‟ra te dar um e butar junto com o meu cabelo dentro d‟uma medalha!! 

Crioula – Ah! Isso agora está muito na moda. 

Anacleto – (À parte) Na moda está mas é essa falta de respeito!... 

Crioula – Quando é que você me leva no cinema? 

Português – Ah! Não demora!... Agora tu bais p‟ra casa durmire que bou 

cunversaire cuma família a respeito do nosso casamento. 

Crioula – Então, até logo!! (Sai com a mesma músca) 

Português – Pode me fazer o favoire de mó dar um cigarro. 

Anacleto – Eu não fumo. 

Português – Metendo a mão no bolso e fingindo. Então me faz o favoire do fogo. 

Anacleto – Também não fumo. 

 

Cena 14ª 

 

Albertina (cocóta) Muito bem seu patife!? Tocaste o telefone dizendo que vinha 

já!... Viste-me, preparei-me e vi que estavas a demorar, vim a traz. Vamos ou não 

vamos ceiar? 

Português – Bamos lá minha querida, jantaire onde tu quizeres, porque eu hoje 

acertei uma centena! 

Anacleto – No dinheiro da crioula!... 

Albertina – Depois da janta quero uma frisa para o pavilhão Democrata, e depois 

vamos dar um passeio de automóvel até o Leme porque eu quero cear no Melroise. 

Português – Antão bamos lá. (Saim) 

Diabelina – Mas que complicação 
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Anacleto – É fail de explicar. Essas criadinhas e crioulinhas, têm a mania de 

namorar os almofadinhas. Elas são estúpidas. Não compreendem que eles querem d‟elas 

uma fonte de renda.  Se eles dão um beijo, elas dão um troco de 50$000. Pois não viste 

ainda pouco? Agarrou o dinheiro d‟ela e foi cear com outra e no entanto foi bem 

convencida a pretinha. Para se ver e se apreciar melhor estas cenas, é Avenida Paulo 

Frontin. A polícia não lhes dão uma folga mas eles não tem vergonha!... 

 

Cena 15ª 

 

Taberneiro e um freguês 

Freguês – Ma isso é impossível!... Os senhores também abusam!... Onde vamos 

parar com isso?... Eu vou mudar de fornecedor!... 

Taberneiro – O senhor pode mudar quando quiser; mas tudo a mesma coisa. O 

gênero já vem para nós, por um preço desgraçado!... 

Freguês – Feijão preto... carne seca! 

Taberneiro – Ah!... Mas os meus gêneros são de 1ª qualidade. Posso lhe mostrar. 

 

Cena 16ª 

 

Carne seca e Feijão preto 

Vestidos a fantasia. O feijão deve trazer na cabeça um grão. (Cantam e dançam) 

 

Carne seca 

Eu já fui desprezada 

Só o pobre que me queria 

Agora sou procurada 

Até mesmo na carestia 

 

Feijão preto 

Eu sou velho preto e feijão 

Seu companheiro e amigo 

Nas lautas mesas, então? 

Eu estou sempre contigo. 

 

Carne seca 

Um rei já me aclamou 

No palácio Guanabara 

 

Feijão preto 

Até a rainha me provou 

Todos os amigos radejara 

 

Juntos 

Agora somos queridos 

Ninguém come mais em segredo 

Dos ricos somos preferidos 

Até chegam a lamber os dedos 

 

Taberneiro – Veja o senhor, que o meu gênero é um de qualidade. 
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Anacleto – Quem que há de dizer que eu já comi carne seca a quinhentos réis o 

quilo. 

Feijão – Eu também, o senhor já comeu barato?... 

Anacleto – Quem te viu e quem te vê, heim D. Carne seca!... Anda espetada nas 

portas dos armazéns!... 

Carne – Oh, filho o que hei de fazer? Eu agora estou por cima! 

Feijão – E não abaixamos tão cedo!!... 

Anacleto – Olha o moleque como está prosa!? 

Feijão – Oh, filho a gente foi no Guanabara e fomos bem recebidos! 

 

Cantam 

Agora somos queridos 

Etc. etc. (Saem dançando) 

 

Taberneiro – É como o senhor está vendo. Os meus gêneros são todos de uma 

ordem. 

Freguês – Imagine o senhor: uma família com 10 pessoas... assim como eu que 

tenho 15 bocas em casa... 

Anacleto – É duro!... Mas o senhor que tem, reclama, imagine quem é pobre. 

Freguês – Até a lingüiça e batata estão pela hora da morte. 

Taberneiro – Batata é o que eu tenho de melhor.... E a minha lingüiça é mineira. 

 

Cena 17ª 

 

Batata e Lingüiça – (Quem fizer o papel de lingüiça, tem que traze-la a tiracolo e a 

batata traz a mesma na cabeça) 

 

Cantam 

Lingüiça 

Agora o povinho grita 

Grita mas não enguiça 

Já não vou na marmita 

E todos reclamam: Não se pode comer lingüiça 

 

Batata 

Sou a grande batata 

Filha da terra boa 

Por mim ninguém se mata 

Também não sou coisa à toa. 

 

Juntos 

Assim bem agarradinhos  

Fazemos um figurão 

Fazemos um bom lanchinho  

Na mesa do senhor barão. 

 

Taberneiro – E não é de primeira qualidade? 

Freguês – Eu não falo não de seu gênero. Mas o preço é que é exorbitante. O 

senhor compreende que um pai de família. 

Taberneiro – Mas se há embrulhos é lá dos homens. 
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Anacleto – Até a senhora D. Batata em que altura foi parar!... 

Batata – Oh, filho tudo tem seu tempo... 

Lingüiça – Espere por isso...  

 

Cantam 

Assim bem agarradinhos 

Etc, etc. (Saim dançando) 

 

Taberneiro – Lingüiça assim, só de Minas. Pode-se comer porque alí não se 

encontra nervos. 

Freguês – mas também a $5.000!!! 

Anacleto – No fritar dos ovos é que eu quero ver a banha. 

Taberneiro – Vejam como esta batata é fraca. E de primeira qualidade. 

Anacleto – A banha é boa e cheirosa. Sim senhor... Me diga uma coisa seu ovo: 

você demora muito tempo lá em cima?  

Ovo – Isso depende do câmbio. 

Anacleto – Mas quem diria... Antigamente qualquer pé rapado...  

Ovo – Você fala que eu estou muito alto e a minha mãe então?... 

Anacleto – A sua mãe mesmo. Pois até na Santa Casa ela só dá o cheiro. 

Diabelina – E quem é a mãe d‟ele? 

Anacleto – É a D. Galinha. 

 

Cantam 

Os ovos sem a banha nada podem cozinhar 

Etc, etc. (Saem) 

 

Todos – Ora viva.  

Taberneiro – São ou não são de primeira ordem os meus gêneros? 

Freguês – Não há dúvida. 

Taberneiro – Então vamos lá fazer o sortimento. (Saem) 

 

Cena 18ª 

 

À noite (Vestida de preto) 

À noite! À noite! À noite! 

Diabelina – O que é isso? 

Anacleto – É à noite, e eu não tenho um tostão. 

À noite – Não querem a noite? 

 

Cantam 

Sou a noite risonha e fagueira 

Sempre alegre, contente e brejeira 

Semeando por toda parte 

A instrução, a luz e a arte 

 

Sou a noite que radia a luz 

A luz do progresso 

Sou a noite que ilumina e seduz 

E que a luz eu peço 
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Peço a luz, do céu do meu Brasil 

Encantador, puro e varonil 

Cheio de alegria e de poesia 

E estrelas mil 

 

Sou jornal querido e faceiro 

Sou lido no mundo inteiro 

Salve Brasil idolatrado 

Salve Brasil amado. 

 

Anacleto – Esta é uma das folhas querida de nossa gente, circula em todo. Com 

um tostão, a gente sabe de tudo o que se passa nos outros países. 

A noite – Não quer ler? 

Diabelina – Leia você Anacleto. Eu estou tão cansada. Estou me sentindo mal. 

(Faz como quem quer desmaiar. Finge ter uma espécie de sincope. Cai nos braços 

de Anacleto, este segura-a, faz com que o cadeado se desprenda do colar de Diabelina e 

cai no chão. Anacleto apanha-o. Em cena deve estar um banco.) 

Diabelina – Sinto-me mal. Meu pai!? Eu não sou culpada! 

À noite – Quer que me chame a assistência? 

Diabelina – É favor. 

À noite – A noite se presta para tudo. Eu vou num pulo. A noite descobre tudo. 

(Sai) 

Anacleto – Agora reparo!?... Estou com o broche na minha mão. Coitadinha! Mas 

que coisa estranha senti agora! Também não me sinto bem! Eu não bebi nada! É algum 

despacho!!... O coração pulsa!!... (Vai indo cambaleando) Diabelina meu amor!... (Cai) 

 

Cena 19ª 

 

Cena escura. Aparece embrulhada em uma capa preta a rainha do Inferno. 

Rainha – Diabelina! Diabelina!? 

Diabelina – (Erguendo-se)  

Rainha – Venceu hoje o prazo de regressares ao inferno. 

Diabelina – Mãe... 

Rainha – O que fizeste da tua castidade? Vê desgraçada!!! O cadeado onde se 

guardava a tua castidade está nas mãos de um mortal !!! Tanto recomendei que nenhum 

mortal deveria sentir o contato do teu corpo. 

Diabelina – Mãe? Pelos Deuses infernais, não me castigue a sua filha. 

Rainha – Não sou eu filha que te castigo, e sim as leis do tribunal infernal! 

Diabelina – Mãe, confesso. Não posso mais separar me deste mortal, desde o 

momento em que senti o calor de suas mãos em meu coração. Enfim. Eu amo-o... 

Rainha – Ah, filha, o casamento assim devia ser, senão fosse mais um ato de 

interminável comédia dos gozos que iludem, e de luxo que corrompe! É a vaidade da 

humanidade depois da lua de mel, o fel das decepções... nascem os filhos?... Querem 

pão...choram!... 

Diabelina – Mãe, não continue...  

Rainha – É um coro de imprecações que há pouco lhe abre as portas do vício, 

preparando novos auxiliares para o inferno. 

Diabelina – Mãe? Tudo isso desconheço. Te peço!? Te imploro! É uma filha que 

implora a sua mãe. 
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Rainha – (Vacilando) Sim, filha. Uma mãe, embora diabólica, não pode 

amaldiçoar sua filha. Bem filha. Eu regresso... Sei bem as penas que vou sujeitar-me por 

tua causa... Mas não importa; sou mãe e tu és filha!!! Fique!!! Se feliz entre os mortais. 

(Vai saindo. A música toca surdina, a cena escurece e ela sai) 

Diabelina – (Olhando para Anacleto) Meu amor! 

 

Cantam 

Ela 

Vem oh, vem vem amor 

Vem não sei o que sinto 

Eu serei tua escrava 

E tu serás o meu senhor 

 

Sim oh, sim eu não minto 

Pois não foi ilusão 

Sinto minha alma agitada 

Sinto aqui um vulcão 

 

Ai! Como isto é doido 

Já não posso mais sofrer 

Acorda meu querido 

Contigo quero sofrer 

Oh! Agora perco o cizo 

Sim ,eu quero o teu amor 

Vivamos juntinhos 

Oh! Sim oh! Sim contigo no paraíso. 

 

Durante a este número Anacleto vai despertando e canta. O cupido atravessa a 

cena com a seta.  

 

Anacleto 

Minha querida. A nossa vida parece um sonho 

Está tão triste a noite!... 

Diabelina – E no entanto, eu me sinto tão feliz. (Ouve-se ao longe uma serenata) 

Anacleto – Ouve.  

Diabelina – Que linda canção. 

Anacleto – Ah, Diabelina. País nenhum do mundo tem canção como no Brasil. 

Nós temos o que ninguém tem; temos muitos poetas de salões, palácios, que descrevem 

só a nobreza!... Tudo isto é muito bonito. No entanto, temos um único poeta que no 

gênero, ninguém ainda pode imita-lo!! Até na China... enfim em todo oriente. Desde a 

choupana aos portentosos palácios, os poemas desse poeta é considerado um ídolo!... 

Diabelina – Mas quem é esse homem. Esses popularíssimos que eu ainda não tive 

o prazer de vê-lo. 

Anacleto – Vamos ver: é Catulo Cearense. (Sobe o pano e vê-se ao fundo 

florestas. A direita uns seis caboclos sentados de viola nos braços e o retrato de Catulo 

Cearense em pé, apontando a lua que vem saindo do meio do bosque, a banda deve 

tocar forte. O luar do sertão. 

Apoteose.  

Fim. 
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OLHO GRANDE! 

 

 

PERSONAGENS DO PRÓLOGO. 

 

Tia Monea (Mulher de Daineól)    35 anos 

Beatriz (Filha de Adaime)     7 anos -  depois 21... 

Ivahy        8 anos  - depois 22 anos 

Adaime       35 anos - depois 50 anos 

Daineól       35 anos. 

 

 

 

 

PERSONAGENS DO 1º ATO 

 

Taylor            70 anos (Criado) 

Elaine            25 anos (Esposa de 

Jaymesson) 

Benett            30 anos  

Jaimesson           40 anos (Promotor público) 

Washington          50 anos (Presidente das 

minas) 

Mister Fól           50 anos (Presidente da via-

férrea) 

Dom Onofre         50 anos (Detetive) 

Joan            20 anos (Garçon da taberna) 

Tia Voné           35 anos (Taberneira) 

Pedro             40 anos (Fabricante) 

Mister Charlei       25 anos (Pastor) 

Branicól        (Invisível) 

Brithon            25 anos (Passador de gados) 

Duque Tramon      (Taylor disfarçado) 

Ivahy       (Administrador) 

Gil            22 anos (Irmão de Lainza. 

Indiano) 
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Lainza            20 anos (Irmã de Gil 

Indiano) 

Atchum           40 anos (Chinez Chimico) 

Liquesanger       (Chinez) 

Mister Thampson      30 anos (Advogado) 

Uilon             30 anos (Mecânico) 

Abellardo      (Juiz)  

 



 366 

PRÓLOGO 

 

Olho Grande! 

 

Melodrama policial.  Ação passa no centro de: Norte América 

 

Descrição dos cenários 

 

Cena 1ª 

Representa-se uma casa de campo 

(Ao levanta o pano, Tia Monea deve estar ensaboando roupa na tina: Ivahy e 

Beatriz devem estar brincando) 

Tia Monea – Não brinquem assim meus filhos! Olhem que vão se machucarem 

(Beatriz corre atirando-se nos braços de Tia Monea e beijando-a) 

Tia Monea  – (a Ivahy) Vão arrumar a mesa que seu pai não deve demorar. 

Ivahy – Sim mamãe. (Sai pulando) 

Tia Monea – (a Beatriz que se acha em seus braços) Minha Beatriz o teu papá 

vem te buscar para te levar para a capital afim de te por no colégio. 

Beatriz – (Beijando-a) Mas eu não quero ir. Porque não quero deixar a minha 

mamãezinha. 

Monea – (Comovida) Eu também vou sentir muito minha filha. Sete anos. 

Beatriz – (Acariciando o rosto de Monea) Não fale assim minha mamãezinha; eu 

também fico muito triste. Lá no colégio eu não tenho quem cante uma canção pra mim 

dormir. Canta mamãe, canta? 

Monea – Ah! Minha filha que saudade eu vou sentir. 

 

Canta 

Canção à Beatriz. 

Era uma vez uma filha 

De um rei tão lindo e feliz 

Que era tal maravilha! 

Como tu, minha Beatriz! 

Mas te vejo na glória 

Sonhando com anjos teus 

Talvez ouvindo outra história 

Dos próprios lábios de Deus! 
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(Quando Monea acaba de cantar os últimos versos aparecem no fundo, Mister, 

Adaime e Daineól, marido da Tia Monea: - Tipo indiano: - Ambos tem 30 anos) 

(Daineól deve trazer um machado). 

 

Cena 2ª 

Adaime – Bravo! Bravo Tia Monea. Não considero minha filha como órfã. 

Perdeu a sua verdadeira mãe, mas Deus lhe favoreceu uma outra que lhe dá os mesmos 

carinhos. 

Daineól – Muito obrigado senhor Adaime, pela grande honra que acaba de dar a 

minha mulher. 

Adaime – (Pondo Beatriz no colo) Venha cá meu tesouro! (Beijando-a) 

Tia Monea – Já sei que o senhor veio buscar a minha filha? ... 

Adaime – Assim é preciso minha amiga. Preciso interná-la para tratar a sua 

educação. Bem sabes; Tenho só esta. Tu a criaste até a esta idade... e é a mãe que a 

minha filha conhece! 

Daineól – Mister Adaime, bem pode imaginar como vai ficar o meu coração, e a 

da minha mulher com a separação desta menina? ... 

Tia Monea – Lainza então, coitadinha... como vai sentir a perda de sua 

irmãzinha!?... 

 

Cena 3 

 

(Lainza aparecendo à porta da choupana, grita) Mamãe, a mesa está pronta! 

Adaime – Venha cá Lainza? (Lainza corre a atirar-se nos braços de Adaime) 

Daineól – (a Lainza) Lainza, Beatriz vai-se embora!! Não tens mais 

companheira!!! 

(Tia Monea enxuga uma lágrima no avental) 

Ivahy – (Corre a Beatriz, e abraçam-se: - reina um pequeno silêncio entre todos) 

Adaime – Tia Monea, já deve estar pronta a malinha da Beatriz, pois eu já tinha 

prevenido treze dias antes?... 

Monea – Já está arrumadinha a mala. 

Adaime – Ainda bem. Vá-lhe mudar outro vestidinho. 

Monea – (a Beatriz) Vamos minha filha. 

Daineól – (a Lainza) Vá buscar um refresco para nós meu filho. 

Ivahy – Sim senhor. 

Monea, Beatriz e Lainza (Saem) 

Daineól – Vamos sentir uma falta Sr. Adaime. 
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Adaime – Bem sei meu amigo. Quem sabe se mais tarde, se Deus quiser, tu vais 

ver Beatriz uma moça educada, brindada? Esta tua tristeza transformar-se-á em alegria. 

(Batendo-lhe no ombro) Não é assim? 

Daineól – Tem razão senhor Adaime. Mas eu de certo não tornarei a ver Beatriz. 

Adaime – Deixe disso meu amigo. Tu não vais morrer lá pras Índias. 

 

Cena 4ª 

Ivahy – (Entra trazendo uma bandeja com dois copos de barro, com refresco) 

Pronto papai. Aqui está o refresco. 

Adaime – (Pondo Lainza no colo) Tu queres ir para o colégio, com Beatriz? 

Ivahy – Se mamãe quiser eu vou. 

Adaime – (a Daineól) Ó meu amigo, deixe o pequeno ir comigo para ser 

educado no colégio com minha filha.  

Daineól – Não podia ser melhor futuro do meu filho, senhor Adaime. Mas o meu 

pai, como o senhor sabe, já há um ano me chama para as Índias, a fim de tomar conta 

dum pequeno retiro de gado que ele tem. E quando me escreve não se esquece de falar 

do neto; eu então, quero levar a ele este presente. 

Adaime – Como ele vai ficar radiante com este tesouro! E quando pretende 

partir? 

Daineól – Nestes sessenta dias. 

Adaime – Olha meu amigo, se não fosse uma questão de família, eu interrompia 

a sua viagem. 

 

Cena 5ª 

Entram: (Tia Monea, Beatriz que já mudou um vestidinho, de chapéu, e pronta 

para a viagem.) 

Adaime – (a Tia Monea) Está tudo pronto não é assim? (Monea não responde) 

Daineól – Devemos ter coragem mulher para suportar o golpe! É para a 

felicidade dela. 

Adaime – (a Daineól) Daineól, chama-me aí um chauffeur para levar a mala de 

Beatriz?… 

Daineól – (Sobe ao fundo e chama o  chauffeur) Sr. Barcani, faz favor. 

 

Cena 6ª 

(Entra Barcani) Pronto senhor! 

Adaime – Pega uma bagagem que está ali dentro e ponha no carro. 

Barcani – (Entra, tira a mala e leva para o carro) 
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Adaime -  Meus amigos tenham paciência está na hora; vamo-nos despedir. 

(Entra uma valise que trazia na mão a Tia Monea) Tia Monea aqui tem esta valise como 

lembrança de Beatriz. 

Daineól – O que é isso Sr. Adaime?!... 

Adaime – Ó cala-te meu amigo, peço-te (Tirando do bolso uma carteira, abre 

tirando dois cordões de ouro, cada um contendo uma medalha com os dizeres: - Uma 

dizendo: Deus te guie Beatriz: - a outra dizendo: - Deus te guie Ivahy).  Aqui tem estes 

dois mimos. Um de Beatriz e outro de Lainza. Ouve o está aqui escrito. (Pegando uma 

medalha lê) Deus te guie Beatriz. (Coloca ao pescoço da filha) (Lendo a outra) Deus te 

guie Ivahy (coloca ao pescoço de Ivahy). 

Tia Monea (Tira os cordões do pescoço dos pequenos e lê) Deus te guie Beatriz 

(coloca no pescoço de Lainza)  Lendo a outra: Deus te guie Ivahy (coloca ao pescoço de 

Beatriz) 

Daineól – O que significa isso mulher? 

Tia Monea – Isto quer dizer ... é para não se esquecerem um do outro. 

Adaime – Muito bem. Assim há de ser. (Pegando a filha) Vamos minha filha. 

(As duas crianças unem-se) 

Tia Monea – Leva minha filha estas flores, são saudades. Leve-as contigo. São 

saudades das saudades!!... 

Adaime – Meus amigos vamos vencer a dor. (Pega Beatriz ao colo) (A todos) 

Meus amigos, Adeus! (Sai) 

 

Fim do Prólogo. 

 

 

PRIMEIRO ATO 

A cena representa um salão riquíssimo em estilo. Oriental: - mobília rica. - A 

direita uma caixa forte, a qual deve estar em cima de um estrado. 

  

Cena 1ª 

Taylor – (Falando para dentro aos outros criados) Aviem! Aviem! Não se 

demore! Ainda falta arrumar muita coisa. (Desce ao centro) (Apontando a caixa forte) É 

ali! É ali que estão guardados os milhões de Miss Beatriz... Á milhões!... Milhões!... Se 

tu soubesses quantos olhos grandes tem em cima de ti!... Como ele dorme 

sossegadamente... Tem certeza que o segredo daquela caixa forte ninguém o conhece!... 

(Meditando) E se eu... (corre e vai examinar a caixa apalpando silenciosamente) 

 

 

 

Cena 2ª 
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Benett e Elaine – (Entram sorrateiramente e deparam com Taylor que está 

preocupado com a burra) 

Benett – É inútil Taylor, procurar o segredo. 

Elaine – Não é este o caminho que devamos seguir!... Se não houver prudência 

nada conseguiremos ... 

Tem razão Miss Elaine. (Puxando o relógio) Willium já devia estar aqui. Então 

Elaine? Não foi ótima a minha idéia de ficarmos com o pretexto de tratarmos do 

orçamento da festa? 

Elaine – Bem sabes que eu adivinho antes de tu falares... 

Benett – O que eu ainda não pude compreender qual o motivo do tio Adaime no 

seu testamento ser tão pouco generoso para conosco.(Ao criado) Taylor, fique lá fora e 

não deixem os outros criados aproximarem-se daqui. Quando vier alguém venha nos 

avisar. 

Taylor – Sim Mister Benett (sai) 

Elaine – Agora eu vou responder as suas perguntas: Por que o tio Adaime foi, 

pouco generoso para comigo? É fácil de se explicar: Bem saber que sou sua parenta por 

parte da finada Beatriz. Já se vê que não é de estranhar a sua mesquinharia para comigo, 

enquanto que tu devias ser o contrário, porque és sobrinho legítimo. Olha, se temos esta 

pequena parte, devemos agradecer ao imbecil do meu cunhado. 

Benett – Diz bem Elaine. O imbecil do teu cunhado na qualidade de tabelião 

bem podia ter favorecido... Mas descansa minha querida Elaine... os milhões serão 

nossos! 

Elaine – Sim! Ainda que para isso seja preciso desaparecer Beatriz! (Com 

calma) Beatriz!!... Beatriz!!... Única herdeira dos milhões!... (meditando) Quem irá 

desposá-la?... (Resoluta) Não! Não ! Não! É preciso que ela não despose a ninguém! 

Benett – Uma idéia... E se eu fizesse a corte a Beatriz depois... Depois... 

Desposá-la?... 

Elaine – (Revestindo-se) Ah! Ah! Ah!... Está doido meu amigo!? Tudo pode 

acontecer menos isso! Beatriz é linda!... Se tal acontecesse, tu não tinhas coragem de ... 

Benett – (Interrompendo-a) Duvidas então do meu amor?... Já não jurei que logo 

que venha a tua viuvez que serás minha esposa?... 

Elaine – Sim creio... Mas tenho muito medo dos homens... 

Benett – Não há regra sem exceção...  

 

Cena 3ª 

Taylor – (Entra rapidamente trazendo um cartão que entrega a Benett) 

Benett – (Olhando o cartão) Ah! É o homenzinho... Mande entrar. (Ao criado 

que vai a sair). Olha, que não se aproxime ninguém daqui. 

Criado – (Sai a direita e volta logo acompanhado de Willum que entra disfarçado 

em eletricista, ou bombeiro hidráulico e traz uma bolsa) 

Benett – (indo ao encontro de Willum) Por que demoraste meu amigo? 
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Willum – Não me foi possível vir mais cedo... 

Elaine – (a Willum) Trouxe o aparelho? 

Willum – Perfeitamente (Tirando o disfarce) Posso afirmar que será descoberto 

o segredo da caixa forte. 

Benett – Dai-me. 

Willum – (Abrindo a bolsa tira um aparelho de metal) Ei-lo. 

Benett – (Benett vai pegar no aparelho. Willum dá um passo atrás) Ah! 

Compreendo... O sinal prometido foi? ... 

Willum – Quatro mil dólares!! Quatro mil dólares!!! Quatro mil dólares!!!  É 

uma bagatela para quem vai possuir milhões!...(Apontando a caixa) Aquele cofre faz 

olho grande! ... 

Benett – (Mete a mão na algibeira e tira uma carteira) Aqui o tem... É bom 

conferir!... 

Willum – (Desfolhando as notas) Não é preciso... 

Benett e Elaine – (Examinam rapidamente o aparelho) 

Willum – Agora peço que depois do seu ideal consumido, ser mais generoso 

comigo... 

Elaine – Já tínhamos combinado isto. 

Willum – (Apontando o cofre) Quer já fazer uma experiência? (Vão 

aproximando-se da caixa quando ouvem buzina de automóvel ao longe). 

 

Cena 4ª 

Taylor – (Entrando rápido e anuncia) Mister Adaime, Miss Beatriz e seus 

amigos estão a chegar. 

Elaine – Avia, Avia! Chame os criados! 

Willum – (Desde ao proscênio  e diz a parte de maneira que a platéia escute) 

Eles chegam! E eu parto, parto para a América do Sul. (Sai). 

 

Cena 5ª 

Benett – Como está linda, a prima!... 

Beatriz  

Canta o Coro 

 

Meu pai, este beijo doce 

De sua filha Beatriz 

É o presente que lhe trouxe 

Ao regressar de Paris 
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Coro 

É o presente que lhe trouxe 

Ao regressar de Paris 

 

Naquela bela cidade  

Onde se vive a sonhar, 

Eu deixei muita saudade  

Muito francês a chorar! 

 

Coro 

Lá deixei muita saudade 

Muito francês a chorar. 

 

Jaimeson – (Dirigindo-se a Elaine) Querida esposa não sabes o que perdestes. 

Benett – (A Beatriz) Eu e Miss Elaine nos oferecemos, para ornamentos da festa. 

Ficou tudo ao nosso cargo. 

Elaine – (A Beatriz) Beatriz está muito a parisiense...  

Beatriz – (Com meiguice) Achas prima? 

Adaime – Apresento-lhes o meu velho amigo Washigton. Presidente das minas 

de petróleo (Apresentado outro). Aqui também Mister Fól, presidente da nossa via-

férrea. (Apresentando outro) Este aqui é o senhor Dom Onofre, natural da velha 

Espanha, e que há muitos anos convive em nosso meio.  

Foi um dos nossos melhores detetives que hoje está reformado. Foi ele que até 

hoje descobriu os crimes de maiores mistérios. 

Dom Onofre – Já estou velho, mas ainda tenho faro... (Quem fizer este papel tem 

que viciar o espanhol) 
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Jaimesson – Por falar, a polícia não descobriu aquele crime misterioso do seu 

colega Jom. Já vai indo para seis meses e a polícia ainda não descobriu o fio da meada... 

Dom Onofre – (com entusiasmo) O detetive moderno não tem faro!... Eu queria 

que fosse comigo! ... 

Adaime – Meus amigos vamos ao bufê (A orquestra toca e saem todos, menos 

Adaime e Jaimesson). 

 

Cena 6ª 

Adaime e Jaimesson 

Adaime – Meu amigo, hoje é o dia de maior alegria para mim... 

Jaimesson – Aceite as minhas sinceras felicitações! (Apertando a não de 

Adaime) 

Adaime – Obrigado. A minha filha Beatriz parece que adivinhou os meus 

pensamentos. Está uma moça educada e preparada pra tudo. Agora que meus negócios 

financeiros estão todos em ordem quero satisfazer a vontade de Beatriz. 

Jaimesson – E o que ela deseja mais?... Não é jovem, bela, senhora dos milhões, 

filha única? 

Adaime – Justamente por isso é que eu quero satisfazer todos os seus caprichos. 

Já me manifestou desejo de viajar. Quer correr mundo. Vou leva-la a Roma, ao Grande 

oriente, e as Índias. 

Jaimesson – Nas Índias? 

Adaime – Sim, nas Índias. É justamente o lugar que ela faz questão de ir. Quer 

conhecer a terra de sua segunda mãe. Quer dizer, de sua ama de leite; a qual faleceu 

juntamente com seu marido numa grande peste que devastou o país. 

Jaimesson – Lembro-me. Faz seguramente 13 anos que houve esta grande peste 

nas Índias. Naturalmente o meu amigo nesta grande excursão  que tenciona fazer, 

Beatriz lhe dará um genro. 

Adaime – A meu amigo, isto são coisas do destino. Eu não pretendo escolher 

marido para minha filha... Ela tem bastante juízo e saberá procurar suas conveniências. 

Por isso é como eu já lhe disse, ela está preparada para tudo. 

  

Cena 7ª 

(Entram 13 convidados homens acompanhados de Benett) 

1º convidado – Mister Adaime, falávamos agora a respeito da construção de sua 

caixa forte; e creio que não temes segunda aqui em Nova York. 

Adaime – Efetivamente é uma obra prima (apontando) É como vê meus amigos, 

ela está ali exposta aos olhos de todos. 

2º convidado – Então quer dizes que a sua caixa forte é inviolável? 

Benett – É um segredo importante... 
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Adime – A companhia de seguros já me ofereceu dois milhões de  dólares pelo 

privilégio. Meus amigos esta invenção é tão segura que eu não receio a mais temível 

quadrilha. 

Jaimesson – É um assombro!... 

Adaime – Nem tanto meu amigo. O homem faz tudo aquilo que Deus determina. 

 

 

Cena 8ª 

Taylor – (Entra trazendo uma bandeja com um telegrama) Um telegrama para o 

senhor Benett. (Sai) 

Benett – (Lendo) tenho que estar amanhã em Paris: depois de amanhã é o grande 

jogo. 

Adaime – Meu sobrinho não dispensa estas diversões... 

Benett – Que quer meu tio? É um ideal como outro qualquer... 

 

Cena 9ª 

Os mesmos e Miss Elaine 

Elaine – (Jaimesson) Então o que querido esposo, a palestra faz-lhe esquecer de 

champanhe... A taça vos convida. 

Jaimesson – (A Elaine) Eu da minha parte agora, agradeço queridinha esposa... 

Como sabe os médicos proibiram-me... 

Elaine – Não insisto... 

Benett – (A Elaine) Prima, não o quer nada de Paris? ... Eu vou partir amanhã... 

Elaine – Traga-me perfumes e um belo regresso... 

Benett – (À parte e a Elaine) Está tudo combinado... 

 

Cena 10ª 

Taylor – (Anunciando)  Mister Charlei 

Adaime – Oh! Que seja bem vindo. 

Charlei – (Entrando. Deve vir vestido de pastor) 

Adaime – O que é isso Taylor?!... Podia disparar!... (Formando o revólver) 

(Repara) Que bela arma. Entrega a arma ao criado e este introduz no bolso do 

sobretudo, lançando em seguida um olhar a Elaine e a Benett. 

Elaine – Então o nosso pastor também já anda prevenido? 

Chalie – É para evitar os lobos... Miss Elaine... Bem sabe, as estradas são 

desertas... 

Todos riem-se. 

Elaine -  (A parte a Benett) Que idéia... 
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Benett – Magnífica... 

Adaime – (A Charlei) Já estranhava a sua demora. 

Charlei – Cadê Beatriz? Quero Vê-la. 

 

 

Cena 11ª 

Os mesmos convidados e Beatriz 

Entram alegres: Beatriz entra na frente. 

Beatriz – (Vendo Charlei, corre e o abraça) Oh! Charlei!! Julgava que tivesse 

esquecido de mim. 

Charlei – Não pense em tal. Olha, duas coisas me traz aqui. A primeira é que 

queria ver-te. A segunda, vim convida-la para presidir a festa de caridade que deve 

realizar-se depois de amanhã. Portanto a minha visita não foi hoje. Depois da festa que 

então eu venho visitar-te e passar alguns dias em tua companhia. (Dirigindo-se a todos). 

Beatriz, eu não quero interromper a tua festa. 

Beatriz – Queres dizer então, que já vais partir? Oh!  não consinto... Não é assim 

minhas amigas? 

Charlei 

Todos – Perfeitamente... 

Charlei – Sim, sim, mas a minha velhinha não se deita enquanto eu não chegar. 

Beatriz – Só se é assim não insisto. Olha, dei-lhe muitos abraços e beijos da 

minha parte. Amanhã irei visitá-la. 

Charlei – Bem meus amigos, então eu peço licença. 

Adaime – (Chamando o criado) Taylor? O chapéu de Mister Charlei. 

 

Cena 12ª 

Taylor – (Entra trazendo o chapéu e sobretudo e ajuda Charlei a vestir). 

Charlei (Depois de despedir-se de todos, ai acompanhado de Beatriz que leva-o 

ao alto da cena) 

Beatriz – (Volta meio pensativa) 

Jaimesson – Vamos arrematar a festa e por despedidas Beatriz deve dançar o 

One Step (A Elaine). Querida esposa, pode ficar esta noite fazendo companhia a Beatriz, 

enquanto eu vou acompanhar as amigas. E amanhã a uma hora eu tenho que estar no 

tribunal. Porque é o julgamento de Mister Colman. 

Todos (Batem palmas) O One Step! Beatriz o One Step. 
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Beatriz – (Risonha) Ó por quem é, meus amigos?... 

Todos (Batem palmas) Beatriz!! Beatriz!! 

 

Música 

O coro canta e Beatriz dança. Depois do canto todos vão saindo dançando para a 

esquerda: - Mister Adaime, Beatriz e Elaine vão pela direita batendo palmas e o pano 

vai descendo lentamente. 

 

Coro Geral 

Festa brilhante, 

Baile a primor, 

Foi triunfante, 

O Deus do amor. 

 

Beatriz (Só) 

E já que a festa 

Vai se acabar 

Cumpre-se a todos  

Felicitar. 

 

Fim do 1º ato. 

 

 

1º QUADRO 

A mesma cena – Luz azul – Depois de levantar o pano tem uma pequena pausa: 

 

Cena 1ª 

Benett – Todos dormem... 

Elaine – Está tudo em ordem. 

Benett – Ainda bem,... Vá para o quarto da Beatriz... que eu vou agir (Elaine sai) 

Benett – (Corre toda cena e vai para a caixa forte. Apontando.) É ali que todos 

têm o olho grande... (Dirige-se para a caixa). 

 

Cena 2ª 

Adaime – (Pé ante pé) Levanta-se! Quando não, dispare! 

Benett – (Faz fogo contra Adaime atingindo-o no coração) 
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Adaime – (Cambaleando) Bandido!! (Cai por terra) 

Benett (Foge deixando a arma que trazia) 

 

 

Cena 3ª 

Criados e criadas – Ouvimos um tiro!... Quem foi?! Quem será?! 

Taylor – (Indo ao telefone chama a polícia em voz alta) Sim, senhor comissário, 

Mister Adaime! 

 

Cena 4ª 

Elaine e Beatriz – Que foi isto?! 

Taylor – Uma desgraça minha senhora. 

Beatriz (Deparando com o cadáver do pai que debruçada juntamente com 

Elaine) Meu pai!!  Meu pai!!  Oh! Morto! 

Elaine – Deus meu! Morto meu tio! Oh! Que desgraça!! 

(Os criados ficam cabisbaixo; Ouve-se buzina de automóvel fora: Entram 

rápido: comissário de polícia, dois soldados, dois detetives.: - Sendo um deles Dom 

Onofre) 

Elaine – Senhor comissário! Senhor comissário! Assassinaram meu tio. 

 

Cena 5ª 

O Comissário levanta Miss Beatriz que se acha agarrada ao cadáver do 

pai. Os agentes apanham as armas que estão no chão e verificam. Dom Onofre examina 

a caixa forte 
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1º agente – Senhor comissário esta arma tem umas iniciais. 

Comissário – Deixa-me ver. 

Todos – (Mostram curiosidade) 

Elaine – Meu Deus será possível?!... 

Comissário – O que há senhora? 

Elaine – Esta arma pertence ao Mister Charlie!... 

Comissário – Perfeitamente! Tem as suas iniciais. 

Todos – Será possível?!... 

Beatriz – (Abraçando o comissário) Oh! Senhor comissário, perdi  meu pai!!!. 

Comissário – Compreendo a sua dor, Miss Beatriz! 

Beatriz – (Resoluta) Senhor comissário, eu dou a quem descobrir o assassino de 

meu pai, um milhão de dólares!!... 

Onofre – (Olhando o cadáver, meneia a cabeça) Eu queria que fosse comigo!!... 

Cai o pano 

Fim do quadro. 

SEGUNDO ATO 

 

Cena 1ª 

Vone – (A Joam) Ó, Joam os reclames foram bem recebidos? 

Joam – A tia sabe que eu pra estes serviços sou único. A estréia dos irmãos 

Lainza está com um reclame bruto. 

Tia Vone – Não devemos também nos esquecer da mademoiselle Benett, que 

tem dado a nossa casa um grande impulso!... O diabo é ela não quere prolongar o 

contrato. 

 

Cena 2ª 

Os mesmos e Pedro 

Pedro – (Entrando) Bravo! Bravo Tia Vone. Está uma beleza a sua casa; desta 

vez vosmincê  faz a América. Você lá a saber, (olhando as garrafas)  conferiu suas 

encomendas? Você não pediu champanhe mas eu mandei duas caixas. 

Vine – Bem, bem, já sei o que você quer!... Deixo ver lá a conta. 

Pedro – (Entregando-a) Ora, tem tempo. 

Vone – Abre a bolsa, tira o dinheiro e paga. 

Joam – (Durante este diálogo está lendo um jornal que está em cima do balcão) 

Olha cá está tia Vone. O elogio da mademoiselle  Benett. (Virando a folha)  Cá está 

também o julgamento de Mister Charlei, o nosso bom pastor. 

Pedro – Quem diria meus amigos?... Um homem que diz ser ministro de Cristo... 
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Tia Vone – Deixa de falar bobagem!... Fale lá quem quiser... pra mim ele está 

inocente como os anjos. Ai nesta coisa há olho grande!... Não há quem não saiba, pelo 

menos já ouvi dizer... que ele e Miss Beatriz se gostavam... 

Pedro – Miss Beatriz desapareceu e deixou como seu procurador o banqueiro Mister 

Branicól. Uns dizem que ela está em Paris e outros que ela está na América... Os 

próprios parentes dela ignoram o seu paradeiro... Pelo menos é o que dizem os jornais. 

Joam – E ela deixou com o banqueiro Branicól um milhão de dólares para quem 

descobrisse o verdadeiro assassino de seu pai. 

Pedro – É mas a polícia ainda está nas trevas... os nossos detetives já perderam o 

faro... Até Dom Onofre já está na ativa. (Ouve-se conversa fora). 

Vone – Ai vem os irmãos Lainza. 

 

Cena 3ª 

(Entra Lainza e seu irmão: tipo indiano: - Entram ambos de sobretudo com a 

roupa de representar por baixo). 

Vone – (Aos Lainza) Bravo! Bravo! Os artistas! (Apontando a tabuleta) Olhem o 

reclame! 

Pedro – O sucesso é garantido. 

Lainza – O prazer é nosso. 

Vone – (A Joam) Joam, vai lhes mostrar o camarim. 

Joam – (A Lainza) Tenha a bondade... 

Pedro – (A Vone) Mas como conseguistes contratar esses artistas? 

Vone – Eu fui a bordo, já sabes, conversa vai... conversa vem... descobri que 

eles eram artistas e fechei o contrato antes que outro passasse na minha frente... 

Vozes fora 

Muito obrigado! Muito obrigado. 

Pedro – Ai vem a Francesinha... 

 

Cena 4ª 

(Entra Beatriz: disfarçada: - De chapéu, aparecendo a metade do rosto, trazendo 

uma valise) 

Beatriz – Boa noite, madame Vone. 

Vone – Boa noite hoje mademoiselle. 

Beatriz – Então hoje temos esteia? Naturalmente o meu número hoje 

desaparece? 

Pedro – Qual o que mademoiselle, pode repetir sempre a balada mascarada... 

Que o público cada vez mais se entusiasma. 

Vone – O público tem manifestado desejos de ver e ouvir cantar sem a 

máscara... 
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Beatriz – Já sei, porém não é o meu contrato. 

Pedro – Hoje vai ser um sucesso mademoiselle. (A Vone) Hoje entrou um navio 

chegado da América, e é de esperar hoje aqui muitos estrangeiros. 

Beatriz – Com licença que vou me prepara. (Sai) 

Pedro – É muito adio o diabo da Francesinha... (Ouve-se barulho fora) 

Vone – O pessoal está chegando. (Chamando Joam) Joam, anda! 

 

Cena 5ª 

Entram cavalheiros, damas: vão tomando seus lugares nas mesas e cantam 

músicas – depois do canto muita algazarra; - Uns pedem champanhe outros, uísque. 

Canta 

Coro geral 

Viva, viva a bela orgia! 

Amigos, vamos beber. 

Que a vinha é o pai da alegria, 

É o grande avô do prazer! 

Viva, viva a bela orgia! 

Amigos, vamos beber. 

 

1º Cavalheiro – Queremos ver a novidade. 

2º Cavalheiro – (Batendo palmas) Mademoiselle Benett. 

Todos - Benett!! Benett!...! 

 

Cena 6ª 

Entra Dom Onofre com o fraque aberto as costas como que brigou. Ouve-se um 

tiro fora. 

Onofre – (Entrando) Canalha!! Patife!! E eu lhe como!!... 

Todos – Dom Onofre?! 

1º Cavalheiro (A Onofre) O que foi isto Dom Onofre? 

Onofre – Foi um patife que eu agarrei ali, e ele me escapou! 

1º Cavalheiro – Dom Onofre está ferido. 

Onofre – Oh! Mas deixa! Eu queria que fosse comigo... 

 

Cena 7ª 

Ivahy e Brithom 

Britom – É pra aqui Ivahy. (Entram) (Vestidos de cor de Boi) 
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Ivahy – (a Brithom) Nós não estamos decentes. 

Dom Onofre – Caras estranhos?! Quem sabe se são eles disfarçados?... (Os 

fregueses olham para Ivahy e Brithom, o censuram). 

Ivahy – Ó garçom, não nos quer servir? Não gosta de nosso dinheiro? Ô. É  por 

isso que eu não gosto de freqüentar esses lugares. 

Brithom – Já podíamos testar na fazenda; você mesmo foi quem quis vir. O tal 

reclame te fez virar a cabeça... eu não sei que segredo é esse... 

Ivahy – Á meu amigo, são os mistérios cá, da minha vida, que eu não te contei. 

Se realmente estes artistas que vão hoje estrearem forem quem penso, vou te dar uma 

grande alegria!...  

Onofre – Um! Eu tenho faro!... Que diabo estarão eles combinando? 

(Aproximando-se da mesa dirige-se a Brithom) Meus amigos estão causando aqui 

grande suspeita! E eu sou autoridade. 

Brithom – E o que temos nós com isso? Não queremos saber quem é o senhor, e 

nem o senhor precisa saber que somos nós! 

Brithom 

Ivahy – E gostamos também de muita pouca conversa!! 

Onofre – (Disfarçando vai saindo devagar) (à parte) Eu queria que fosse 

comigo!... 

Brithom – (Puxa um maço de notas, e dá um murro na mesa) Olá! Ó dono da 

casa! Com todos os diabos!! Mande-me servir!! 

Onofre – E são valentes! Mas eu lho como! (À parte) Eu queira que fosse 

comigo!... 

Vone – Desta gente é que gosto!... (À parte) Não está respeitando as caras!... (a 

Joam alto) Ó Joam, vá servi ali, aos amigos... 

Joam – (Indo a mesa onde esta Brithom e Ivahy) O que manda os senhores? 

Ivahy – Traga uma champanhe. 

Brithom – E aguardente. 

1º Cavalheiro – Aquilo é figuração!... 

Joam – (Serve uma garrafa de champanhe e uma aguardente, taça e um copo) 

Onofre – (Dirigindo-se aos cavalheiros) Deixa que eu lho como!... 

Ivahy – (A Joam) Vamos garçom, abra isto! (Joam abre a garrafa de aguardente 

primeiro, depois a de champanhe, vai servir a taça, Ivahy tomba-lhe a garrafa) Perdão 

meu amigo, eu vou tomar também aguardente! Champanhe lá na fazenda a gente dá ao 

zebu quando está com dor de barriga!... (Deixa entornar a garrafa em cima da mesa). 

Onofre -  Eu só queria que isso fosse comigo! (Dirigindo-se a Vone) A sua casa 

vai ficar desmoralizada entrando gente desta ordem. 

Vone – A minha casa é pra entrar gente de toda a ordem!... O que eu quero é o 

dinheiro. Quem quiser que procure os de luxo... 

Onofre – Ah! Não tenhas medo que eu lho como... 
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Vone – Saia daí homem! Você está sempre comendo, comendo,... E nunca enche 

a barriga!... (À parte) É perdigueiro que já perdeu o faro... 

 

Cena 8ª 

Os mesmo Elaine e Benett 

Elaine – Entra descentemente vestida e toma lugar numa mesa com Benett. 

Taylor – (Vem ao encontro de ambas e senta-se também na mesa) 

Benett – (A Taylor) Então, o que conseguistes?… 

Taylor – O diabo do chim não houve meios que quisesse me vender a droga... 

desconfiou da letra. (Tirando a carta do bolso e passando a Benett) Eu tenho uma idéia... 

se vos mercê fosse em pessoa e acompanhado de Miss Elaine... compreendes... mulher 

sempre é mulher... 

Elaine – Taylor tem razão... Nessas coisas mulher leva sempre vantagem... 

Taylor – (A Benett) Como é?... E notícias de Miss Beatriz? 

Benett – Por enquanto nada. Eu tenho gente em Paris por minha conta... Logo 

que descubra me avisa imediatamente. 

Elaine – Imagine que eu já fui na residência de banqueiro Branicól, o procurador 

de Beatriz, e ele não quis me receber. 

Benett – Maldito! É ele o único que sabe onde ela está! Mas custa o que custar, 

precisamos agarrar Beatriz! Beatriz era filha única, uma vez ela desaparecendo o 

testamento do finado refere aos parentes mais chegados... 

Taylor – Dom Onofre está aqui!... Precisamos ter cuidado com este máscara... 

Miss Elaine – Dom Onofre é um tolo!… Já não sabe o que diz... (Fingindo não 

ter visto Onofre) Oh! Dom Onofre, por aqui?! 

Onofre – (Cumprimentando-a com diplomacia) Oh! Miss Elaine... O detetive 

está em toda a parte... 

Benett – (A Onofre) Afinal de contas amanhã é o julgamento do assassino do 

meu tio... e a polícia vai receber um milhão de dólares, que a Beatriz ofereceu. 

Onofre – No meu modo de pensar o assassino não foi Mister Charlei... 

Elaine – Mas todas as provas o condenou. 

Onofre – Sim. Mas muitas vezes a polícia condena a um inocente... Eu queria 

que fosse comigo!... Nesse assassinato há um grande mistério! ... (Benett, Elaine e 

criados, olham-se) 

Onofre – (Afasta-se e joga cena muda. Com a dona da casa). 

Elaine – (A Benett) Precisamos ter cuidado com este homem! 

Benett – (Ao Criado) Isto é o diabo! Precisamos arranjar dois homens de 

confiança! 

Elaine – Eu acho melhor não entrar mais ninguém na comédia... Vamos 

trabalhar só. 
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Taylor – (A Benett) Ali naquela mesa tem dois tipos que pelo os modos que eu 

vi ainda a pouco... 

Benett – Precisamos dois homens. E aqueles nos servem bem. (Dirige-se para a 

mesa de Ivahy). Meus amigos dão licença? 

Ivahy – Pois não, cavalheiro, o que deseja? 

Benett – Desejo-lhes fazer companhia e oferecer-lhes uma taça de champanhe 

(apontando Taylor). Segundo me disse ali o meu amigo sr. Duque Framom, os senhores 

são pessoas dignas... 

Brithom – São bondades. 

Benett – (Batendo palmas) Garçom! Champanhe gelada pra aqui! (Chamando 

Elaine) Ó prima. (Elaine aproxima-se). Apresento  a meus amigos, minha prima Elaine, 

esposa de meu amigo sr. Duque Framom. (Ivahy e Brithom levantam-se e 

cumprimentam Elaine) 

Ivahy e Brithom – Muito prazer em conhecê-la, senhora Duquesa. 

Elaine – (Com meiguice) O prazer é todo meu. 

Brithom – Peço não reparem o nosso toilette, que estamos de viagem. Perdemos 

o comboio de gado... Eu sou passador de gado; compor nas Índias e faço criação aqui na 

América (Apontando Ivahy). Aqui este rapaz é meu administrador. 

Elaine – Vamos até a outra mesa que eu quero apresentar-lhes o sr. Duque, meu 

marido. (Oferecendo o braço a Brithom). Dá-me a honra?... (Brithom repara os seus 

trajes, Elaine percebe) Eu aprecio muito a democracia... 

Benett – (Batendo palmas) Garçom! Paga. (Mete a mão na algibeira, tira a 

carteira para pagar a despesa e a carta cai no chão. – Ivahy observando aproxima-se e 

põe o pé em cima da carta. Onofre deve estar meio embriagado) 

Onofre – (A Vone) Sim senhora, é o que lhe digo! Eu queira que fosse 

comigo!... 

Ivahy – (Abaixa disfarçadamente, apanha a carta e lê) “Amigo Atchum, pode 

entregar ao porteiro, as drogas combinadas... Prefiro a mais violenta. Hoje mesmo irei 

falar-te... Como sempre B.” 

Joam – (Anunciando) Meus senhores, vai começar o Cabaré. 

Todos – (Com alegria batem palmas) Bravo! Bravo! 

Joam – (Anunciando) 1º número. O célebre Corcundinha. 

Todos batem palmas 

Carcundinha – (Canta e dança: - o coro acompanha. Os versos devem ter frases 

americanas: - depois de cantar sai cumprimentando o povo e fazendo momices. Todos 

aplaudem o 1º). 

Carcundinha – Canta, tipo Cômico. 

 

Eu sou professor de piano! 

Eu sou professor de piano! 

Canto de baixo e tenor! 
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Canto também de soprano! 

Ninguém me vence no tambor! 

E por trazer cá nas costas 

Esta bela sinfonia 

Eu sou chamado por todos 

O professor Carcundinha! 

 

Coro 

Ele é chamado por todos 

O professor Carcundinha. 

 

Joam – (Anunciando) O cigano e a Cigana! 

 

Dueto 

Cigano e Cigana 

 

Nós somos aves errantes,  

Emigrantes 

Sem lar 

Nós somos dois passarinhos 

Que nunca fazem 

ninhos 

Onde pousar! 

Andamos sem norte 

Sem rumo a vagar, 

Nós lemos a sorte 

De quem nos pagar. 

O nosso destino 

É sempre viajar, 

Dançamos 

Cantamos 

Que a vida é cantar! 
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Lainza – Oh! Meu Ivahy!... Há quanto tempo te procuro!... 

Gil – (Enxuga uma lágrima) Vê Ivahy?... Por tua causa nós somos artistas. Estamos 

peregrinando!... Você desapareceu das Índias, Lainza pareceu que queria morrer!... 

Perdemos nossos pais, ficamos sós no mundo! Já corremos todo o Oriente, e agora 

estamos com direção a América do Sul. Só pra te encontrar. Graças ao nosso Deus 

tenho-te agora a meu lado. 

Ivahy – Mas eu não posso ser teu esposo... Eu sempre te disse... Me falta uma 

coisa... 

Gil – Ora essa, o que te falta? 

Ivahy – É... Me falta uma coisa... 

Lainza – Então não me tens amor Ivahy? 

Ivahy – Tenho-te muito amor, Lainza. Mas casar eu não posso... Me falta uma 

coisa... 

Brithom – (A Ivahy) Então Ivahy, não me apresenta a seus amigos? 

Ivahy – Aqui vos apresento o senhor Brithom, que não é um patrão, e sim um 

amigo. Moro na sua fazendo, e sou curador de gados, que foi a herança que meu pai me 

deixou. Foi com ele que me vim para este lugar. 

Lainza – Muito prazer em conhecê-lo, apesar do senhor ter me feito sofrer. 

Britom – Muitas vezes faz-se um mal inocentemente. 

Lainza – (A Ivany) – Tens que ser meu esposo. 

 

Lainza e Ivahy 

Dueto cômico 

Canto 

 

Lainza 

Com este amor que é profundo 

Como o oceano, como o amor,  

Corri quase todo o mundo 

Para um dia te encontrar. 

E agora que encontrei 

Dou-te a minha mão de esposa... 

 

Ivahy 

Mas, contudo, todavia 

Falta uma coisa 

 

Lainza 
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Quando o amor é primavera 

Florindo numa paixão, 

Quando a amizade é sincera... 

Nada falta ao coração! 

 

Ivahy 

Mas, contudo, todavia 

Falta uma coisa 

 

Lainza 

Sou formosa, linda e bela 

Meus olhos são dois cristais! 

Se a noite fito uma estrela, 

A estrela não brilha mais! 

 

Ivahy 

Mas, contudo, todavia 

Falta uma coisa 

 

Lainza 

Um beijo dos meus, será 

A gloria de um querubim! 

Eu sou a flor da poesia! 

Que mais tu queres de mim? 

 

Ivahy 

Mas, contudo, todavia 

Falta uma coisa 

 

Beatriz 

(Ao garçom) Chama aquele rapaz aqui (aponta Ivahy) 

Joam – A mademoiselle quer lhe falar. (Apontando Beatriz) 

Ivahy – (Dirige-se onde está Beatriz) A mademoiselle quer me falar? 

Beatriz - Olha bem para mim, e veja se pode me conhecer. 
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Ivahy – Com a máscara é impossível!... Nem que eu fosse bem adivinhador... A 

mademoiselle tirando a máscara, pode ser que... 

Beatriz – Não é preciso. Veja se ainda conserva uma medalha... 

Ivahy – (batendo a mão sobre o peito) Sim, a medalha que a minha finada mãe 

tanto me recomendou, que eu guardasse como um talismã, e se um dia encontrasse a 

pessoa deste nome, que eu adorasse tanto como ela. 

Beatriz – Ivahy, venha a meus braços; tua mãe foi minha mãe também 

(Abraçam-se com efusão. Beatriz metendo a mão no seio tira a medalha e diz) Aqui está 

o teu nome. Até que enfim nos encontramos. 

Ivahy – E aqui está o teu nome Beatriz (Abraçam-se). Mas, porque está 

mascarada? 

Beatriz – Cala-te. Depois saberás tudo. Tem grande mistério na minha vida. 

(Lainza durante esta cena mostra-se triste e apaixonada, por não ter compreendido o que 

se tratava entre Beatriz e Ivahy). 

Beatriz – Agora, Ivahy, não podemos mais nos separar. Tu vieste enviado por 

Deus. (chamando Lainza) Venha cá menina. (Lainza vem cabisbaixa) (Beatriz pegando-

lhe a mão) Olha minha amiguinha, o teu namorado é meu irmão; descansa que ele será 

teu esposo. 

Lainza – Mas ele disse que lhe falta uma coisa... 

Beatriz – Descansa que ele terá essa coisa... 

Taylor – (A Beatriz) Está francesa está me parecendo (Fala ao ouvido de Benett: 

- Benett fala ao ouvido de Eliane) 

Eliane – (Alto) é ela mesma!... 

Beatriz – Eu estou perdida! Os meus primos estão aqui e eu não quero ser 

reconhecida. 

Ivahy – Descanse. 

Taylor – (A Vone) Senhora D. da casa?!... Todos aqui fazem questão de ouvir 

mais uma canção por mademoiselle Benett!... Porém, esta que seja sem máscara... 

Vone – Vamos por em leilão. Quanto dão para ver o lindo rosto da mademoiselle 

Bennet? Eu vou abrir o lance, e dou 100 dólares!!! 

1º Cavalheiro – 300 dólares!... 

2º Cavalheiro – 400 dólares!... 

3º Cavalheiro – 800 dólares!... 

Elaine – 1000 dólares!... 

Ivahy – Bem alto. 4.000 dólares, para não tirar a máscara!! 

Dom Onofre – (Que vem entrando)... Eu queria que fosse comigo!... 

Brithom – (A Onofre) Sai daqui bobo! (Dando-lhe um empurrão) 

Taylor – Não precisa tanto dinheiro!... Eu me esforço a botar abaixo a máscara 

da mademoiselle!... 

Todos – Queremos ver... queremos ver... 
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Beatriz ––Intimida-se 

Ivahy – (A Taylor) Me parece que o cavalheiro não se atreverá a tanto!!! 

Taylor – E por que? 

Ivahy – Eu gosto mais da ação... E conversar pouco!... 

Taylor – Então, quer dizer... 

Ivahy – Já lhe dou um por conta! (Dá um soco em Taylor, que cai de costas) 

Dom Onofre – Eu queria que fosse comigo! 

Taylor – (Levanta-se e avança para Ivahy)  

Vone – (Sobe em cima do balcão e grita) Eu quero muito respeito em minha 

casa!! Senão eu disparo! (Aponta um revolver) 

Dom Onofre – (Sacudindo-se todo, e em voz alta) Eu queria que fosse comigo! 

 

Cai o pano 

Fim do 1º ato 

 

 

SEGUNDO ATO 

1º QUADRO 

Laboratório Chinês 

 

Cena 1ª 

Atchum – (Atendendo o telefone) Sim, sobe depressa! (Deixa o fone e senta-se 

na cadeira com ar imperioso: - Ouve-se barulho de correntes no alçapão, e subida) 

Liq‟Sanger – (Entra e faz continência a Atchum) Sr. está em baixo pessoas que 

lhe quer falar pessoalmente. 

Atchum – Mas qual as ordens que já dei?... 

Liq‟Sanger – Mas eles estão insistindo, senhor. Disse que se trata também de seu 

interesse. 

Atchum – Bom, bom, manda subir. Já sabe... vem com os olhos tapados. 
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Liq‟Sanger – (Faz continência e desce o alçapão) 

Atchum – (Levanta-se e vai ao Deus Buda: faz a continência e esconde-se) 

 

Cena 2ª 

 

Ivahy – Estamos na presença do grande professor Atchum. 

Atchum – Sim senhor. Nesses aposentos só pode vir, pessoas que quer tratar de 

altos negócios. Quem vier aqui com má tenção está arriscado a não voltar mais... 

Ivahy – O nosso assunto é muito sério, mestre. 

Atchum – O que que vamos tratar? 

Ivahy – Tenho aqui em meu poder uma outra que já esteve aqui nas mãos do 

grande mestre (Entregando a carta a Atchum) 

Atchum – (Lê rapidamente e sente-se incomodado) 

Ivahy – Me parece que o grande mestre incomodou-se com essa carta? 

Naturalmente se trata de um alto negócio, com o autor desta carta, não é assim? 

Atchum – (Fica atrapalhado) 

Beatriz – (A Atchum) Vamos ao que nos interessa... Queremos saber quanto lhe 

ofereceu o senhor Benett pelas drogas que diz nesta carta?... Ele por ventura não lhe 

disse as pessoas que tinha intenção de aplicar estas drogas? 

Atchum – (Ainda mais atrapalhado) 

Ivahy – Também sabemos que o mestre espera o senhor Benett; não precisa ficar 

encomendado. Vamos saber quando lhe ofereceu o senhor Benett pelas drogas?... 

Atchum – Três mil dólares. 

Ivahy –  Vamos fazer um negócio... o mestre vai receber os três mil dólares do 

senhor Benett, e nós lhe damos mais seis mil dólares por três frasquinhos de pura água. 

Já vê que a nossa proposta tem muito mais vantagem e não causa danos... 

Beatriz – Água pura não mata ninguém... enquanto que as drogas exigidas pelo 

senhor Benett, pode complicar as coisas, e o mestre irá parar na cadeira elétrica. Então o 

mestre aceita a nossa proposta? Não causa-lhe dano nenhum. 

Atchum – Pois eu aceito já os seis mil dólares. 

Ivahy – Queremos apresentar aqui uma comédia. O mestre vai nos arranjar um 

auxílio... Tem de me arranjar um fato igual a este seu. É possível?... 

Atchum – Sim, senhor... 

Ivahy – Então vamos depressa! (Atchum vai a sair) Um momento... vamos 

primeiro combinar os papeis. O mestre vai receber daqui a pouco o senhor Benett, que 

não deve tardar, depois conforme o que ele lhe disser, o mestre responderá que nada 

pode fazer sem a presença do maior... Quando for chamar o miorá, o mestre bate o tam, 

tam, eu apareço e vou representar o papel de maiorá. Enquanto o resto... (ouve-se a 

campainha telefônica) (Atchum vai rapidamente atender ao telefone). 
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Atchum no telefone – Andaiô... Siculicumô...Môde... Tacuiô (A Ivahy) O senhor 

Benett está aqui em baixo. Jura que não acontece nada com Atchum?... 

Todos – Juramos pelo nosso Deus e pelo seu!... 

Atchum – Então o senhor vai dentro... Entra na segunda porta, que tem roupa... 

E eu vou receber o senhor Benett. 

Ivahy – (Aos seus companheiros) Escondam-se ali (a Atchum). Agora mestre, 

qualquer coisa que eu falar atrapalhado, o senhor afirma com a cabeça. 

Atchum – Já compreendeu tudo, senhor... (Ivahy sai) 

Atchum – (Vai de novo ao telefone e fala) Mungá, Taiô , Mongô ô... (volta e 

senta-se na cadeira e toma o seu ar imperioso:- ouve-se o barulho das correntes, e 

entram) 

 

 

Cena 3ª 

Benett – Grande mestre, já deve saber o que nos traz aqui 

Atchum – (Com muita pausa) Esse negócio pode trazer grande desordem!... 

Benett – Mestre, nós assumimos a responsabilidade... 

Atchum – Bem... Está muito bem... Não se pode vender estas drogas sem 

consentimento de maiorá... O que ele disser... é o que se deve fazer... pede os senhores 

sentarem-se; eu vou chamar o maiorá... (vai ao fundo, bate o tam, tam. Aparece Ivahy 

vestido de chinês: Atchum faz a  reverência de estilo com todo o respeito. Ivahy toma o 

lugar na cadeira com altivez:- Benett, Elaine e Taylor levantam-se com todo o respeito. 

Ivahy faz gatimonhas: - Benett e os companheiros curvam-se de novo) 

Ivahy – Primeiro e antes de tudo, eu vai dizer que essa droga não se pode vender 

por esse preço... 

Benett – Nós oferecemos o dobro, grande maiorá... 

Ivahy – Primeiro eu vai dizer tudo!... antes de fazer negócio tem que fazer 

exame. (Aponta o Deus Buda) Buda vai dizer tudo... Quer ou não quer, fazer 

consulta?... 

Os três – Queremos maiorá. 

Ivahy – Todo o mortal que entra aqui no laboratório de Buda, está arriscando a 

não voltar mais!... Todos os segredos do mundo estão enterrados aqui!... Tudo que se 

passa aqui dentro é segredo, eu vai já mostrar... (Falando a Atchum) Léco, lelelco loco... 

(Apontando uma jarra a Atchum, que  traz a jarra e põe em cima da mesa) 

Ivahy – (A Benett, Elaine e Taylor) Bota o joelho em terra!... cada um tem que 

receber uma pancada de Buda... (os três ajoelham-se) 

Ivahy – Calunga de pé, Andadaiá!... 

Atchum – (Corre ao fundo e traz um chicote e entrega a Ivahy) 

Ivahy – (Tomando o chicote, dá uma chicotada em cada um) Podem-se 

levantarem-se. Agora vamos a panela do segredo... Cada um bota a mão direita dentro... 

(os três botam a mão dentro da panela) 
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Ivahy – (Joga um fósforo aceso dentro da panela a qual tem um bocado de 

pólvora. A Atchum) Andaiô Tape. 

Atchum – (Traz uma bandeja com trez copos) 

Ivahy – (Aos três) Bebe de uma vez só... 

Elaine, Benett e Taylor – Bebem fazendo cara de não gosto, de maneira que o 

público perceba. 

Ivahy – (A parte) É sal amargo... não faz mal...(Os que estão no esconderijo 

riem. Atchum sorri disfarçadamente. Ivahy pega uma estátua qualquer que se acha na 

cena e dá uma pancada na cabeça de cada um) 

Ivahy – (Em voz alta) Essas três mãos que estão na panela do Buda, uma é 

assassina!... (Os três espantam-se) Eu agora vou falar qual é o assassino... (À parte) 

Qual dos três será?... (Fazendo umas momosses e bota a mão na cabeça de Benett) Mão 

assassina é sua!... (Bota a mão na cabeça de Elaine e de Taylor) Esses também têm 

ajudado muito nos grandes crimes!... Buda só fala verdade... Não está certo?... 

Os três – É verdade maiorá... 

Lainza e Beatriz – (Esconderijo) Bandidos!! 

Ivahy – (Aos três) Agora, pode tirar mão da panela... 

Benett – (Aflito) Diga-me sr. Maiorá, esse nosso crime será descoberto?... 

Ivahy – Nunca!...Nunca! Nunca! Mister Charlei está condenado e todos as 

suspeitas do mundo está em cima dele!... Agora eu vai dar os três frasquinhos de 

veneno... veneno que mata instantaneamente!... Em cinco minutos causa morte certa!... 

Seis mil dólares... 

Benett – tirando a carteira, conta o dinheiro e entrega: - Enquanto está contando 

o dinheiro, Elaine e Taylor sentem cólicas.Ivahy – (Chama Atchum  a parte) Os três 

vidrinhos com água... 

Atchum – (Sai rapidamente voltando com três vidrinhos embrulhados com papel 

encarnado, dentro de uma bandeja) 

Ivahy – (Tomando os três vidrinhos da mão de Atchum , entrega a Benett, 

primeiro) Esse é seu... (A Taylor). Esse é seu. (A Elaine). Seu marido pode tomar esse, 

que não deixa vestígio!... Não há químico no mundo que possa descobrir!... (Vai ao tam, 

tam, dá uma pancada e aparece Lig‟Sander no porão, Ivahy esconde-se) 

Atchum – (Lig‟Sander) Índio Camalá. 

Lig‟Sander – (Veda os olhos de três e desce o porão) 

Ivahy (A Beatriz) Podem sair meus amigos... (Correm no quarto e vai mudar de 

roupa) 

Beatriz – (A Atchum) Aqui tem mestre, os seis mil dólares pelos frasquinhos!... 

de água... já vê que não há responsabilidade contra si, nem contra nós. 

Lainza – Bem que fosse ensaiada, a comédia não saia tão boa... 

Ivahy – (Entra) 

Lainza – (Indo ao encontro de Ivahy) Oh! Meu Ivahy! Tu és um grande 

comediante!... E o nosso casamento?... 
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Ivahy – Me falta uma coisa... 

Beatriz – Bem, bem, vamos que os inimigos não dormem... Não temos tempo a 

perder... Mestre, não terás por   acaso outra saída? 

Atchum – Venha comigo. (Saem apressados para a esquerda. Atchum são 

esfregando as mãos) 

Cai o pano. 

Fim do 1º quadro. 

 

QUADRO 2º 

 

Charlei – (De joelhos) Deus nosso pai, que sois todo poder e bondade, daí a 

força aquele que passa pela aprovação, daí a luz aquele que procura a verdade, pondo no 

coração do homem a compaixão e a caridade.  Deus! Daí ao viajante a estrela guia, ao 

aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai! Dai ao culpado o arrependimento e o 

espírito a verdade, a crença e guia, ao órfão a paz. 

Senhor! Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, senhor, 

para aqueles que vós não conhecem; esperança para aqueles que sofrem. Que vossa 

bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a 

esperança e a fé! (A parede maquinada abre-se nesse momento) 

 

Cena 1ª 

(Aparece a figura do Redentor. Aproxima-se de Charlei que ainda se acha 

ajoelhado.) 

Jesus – Espírito sábio e benevolente, mensageiro de paz, que exerceis a sublime 

missão de assistir aos encarnados e ensinar-lhes o caminho do progresso que é o bem e a 

verdade, sustentaio-me nas provações desta vida. Tens a cumprir o designo da justiça do 

pai. Eu te ouvi, esperança, fé e caridade. (Vai saindo de consta e desaparece por onde 

entrou. A parede torna a fechar). (Logo que Cristo desaparece, Charlei ergue-se muito 

reanimado e canta a prece de glória) 

 

Canta 

Visão mistérios que vieste 

Me confortar 

Visão celeste 

Que tanto alívio deste  

A meu penar, 

Aceitai em oblação  

Meu coração 

Que nesta prece 

Agradece 
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A tua piedade e compaixão. 

 

 

 

Cena 2ª 

(Depois do canto o advogado de Charlei, Mister Tompson, dois soldados 

americanos e Dom Onofre entram e vão logo abraçar Mister Charlei) 

Charlei – Obrigado, meus amigos!... 

Thompson – Trago-lhe um boa notícia. Os médicos já deram alta a sua velha 

mãe. 

Charlei – Foi demasiado o choque para a pobre mãe velhinha. E de Beatriz, que 

notícia me traz? 

Dom Onofre – Boas notícias. Miss Beatriz já apareceu, e está em sua casa 

fazendo companhia a senhora sua mãe. Estou gostando de lhe ver, Mister Charlei, nem 

parece um homem que vai ser julgado hoje. 

Thompson – É mais uma prova que eu votei da sua inocência, apesar do meu 

amigo ter guardado sempre silêncio... com tudo isso, peguei a sua defesa com a maior 

tranqüilidade. 

Charlei – Bem meus amigos, o tribunal me espera... não quero fazer esperar os 

jurados. 

Thompson – O Carro nos espera. (Dá o braço a Charlei. Os soldados perfilam-

se). 

Dom Onofre – (Aos soldados) Este homem está inocente!... eu queria que fosse 

comigo!... 

Cai o pano 

Fim do 3º quadro. 

 

ÚLTIMO QUADRO 

 

(A cena representa um tribunal. Bancos, cadeiras, tribunas. Essas à direita e à 

esquerda. Ao levantar o pano todos devem se achar em cena. Juiz, promotor, escrivão, 

povo. Todos com uniforme da época. Réu e etc. 

 

Cena 1ª 
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Promotor – Vede senhores jurados, esse ministro de Cristo, que preparando-se 

para o sagrado mistério de pregar o bem e para mostrar o bom caminho, pelo qual as 

almas justas chegam a eternidade, e que não trepidou num gesto, no qual revela o 

assassino do cinismo em eliminar do número dos vivos um seu semelhante. Traz 

estampa na fisionomia a calma cínica dos grandes criminosos, traz dissimulados pelos 

gestos estudados as manifestações perversas dos grandes tarados, para os quais a 

maldade é a única preocupação. A prova de sua criminalidade está contido nas iniciais, 

que tem o cabo da arma homicida, e que ele próprio não trepidou em reconhecer como 

sua. Que mais quereis para que seja condenado? Condena-o pois a última pena o tereis 

livrado a sociedade de um péssimo elemento, condena-o e haveis cumprido o vosso 

dever, pois cumprido tenho o meu...  

Juiz – Tem a palavra o nobre advogado da defesa. 

Advogado – Meritíssimo juiz, senhores juízes de fato, digníssimo representante 

da justiça pública, excelentíssimas senhoras, meus senhores. De há muito, que sustento 

da sagrada tribuna do júri não seja o mister da promotoria, única e exclusivamente o 

infeliz, que por contingências vê-se sentado no banco sinistro. Não. A missão do 

promotor é a de desagravar a sociedade e dizer-me senhores que me ouvis quando é 

mais agravada a sociedade? Quando um criminoso escapa a punição ou quando é um 

inocente condenado? Vede aqui sentado um inocente, acusado por circunstâncias 

especiais e cuja inocência prometi a mim  mesmo provar pois... 

Ivahy – Diz muito bem senhor doutor! Condenar este homem é a maior injustiça 

que a justiça pode fazer. (O juiz toca a campainha pedindo silêncio). 

Ivahy – Perdão sr. Juiz. Eu vim aqui para romper este véu negro! (grande 

tumulto de todos) 

Todos – Quem será?! Quem será?!... 

Miss Elaine, Taylor e Benett – (Conversam-se) 

Ivahy – Senhores jurados, a arma que vitimou Mister Adaime, é efetivamente 

deste homem (apontando Charlei). Mas entretanto não foi ele quem serviu-se dela para 

cometer o assassinato!! (Grande tumulto de todos. O juiz toca a campainha pedindo 

silêncio, e faz um gesto a Ivahy para continuar a oração). 

Dom Onofre – (A um seu vizinho) Eu queria que fosse comigo!... 

Ivahy – Sim, sr. Juiz, este crime foi muito bem feito!... A justiça dos homens se 

esconde muitas coisas!... Porém, a justiça divina é um véu transparente!... Até parece 

mentira srs. Jurados que os assassinos de Mister Adaime estejam aqui perante a justiça 

calmamente como se tivessem numa casa de espetáculos, assistindo uma alta comédia!!! 

Rindo-se até da nossa justiça!!! 

Dom Onofre – (A seu vizinho e a parte) Eu queria que fosse comigo!... 

Juiz – Ilustre desconhecido, falando assim desta maneira, está chamando sobre 

si, uma grande responsabilidade! 

Ivahy – O prazer é meu sr. Juiz! Eu sou contra regra desta comédia... portanto 

sei onde estão os pertences!... Vou já dar o sinal para fechar o último ato!... 

Dom Onofre – (À parte, ao vizinho) Eu lho como!... 

Ivahy – Senhor juiz, vou já apresentar o assassino, e seus cúmplices!... 

Todos – Será possível?!!!... 
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Ivahy – Senhor juiz. O senhor Benett e Miss Elaine, vem confessar que o 

assassino é aquele homem!... (Apontando Taylor. Todos olham) 

Taylor – É falso! É falso!!! (A Benett e a Elaine) Miseráveis!!! Senhor juiz, eu 

confesso! Traidores!!! São eles os assassinos!... 

Benett – (A Taylor) Miserável! 

Taylor – Senhor juiz (Apontando Benett) Foi ele quem me ordenou para roubar 

o revólver da algibeira de Mister Charlei, na noite do baile. 

Elaine – (A Benett) Estamos perdidos!!! 

Taylor – Ainda mais sr, juiz!... Foi Miss Elaine, sua amante, quem abriu as 

portas para ele penetrar nos aposentos do finado (apontando Benett) 

Promotor – Minha mulher?!!... 

Benett – Ah! Ah! Ah! Ah! Sou eu mesmo o assassino!!! Mas não terão o gosto 

de me verem sentar na cadeira elétrica!!! (Tira o vidro de veneno do bolso e leva a 

boca) Vamos Elaine!... Para a eternidade! 

Taylor – Eu vos faço companhia (Bebem o conteúdo do frasquinho, atirando-se 

depois ao chão) 

Todos – (Com espanto) – Envenenaram-se?!!! 

Juiz – Vejam se os pode salvar!... 

Um médico – (Apanhando os vidros do chão, diz depois de ler o rótulo) É 

impossível! O veneno é violento! Restam-lhes apenas, dez minutos de vida!... 

Ivahy – Engana-se sr. Doutor. Senhor juiz a justiça pode tomar conta destes três 

personagens. (Apontando Taylor, Elaine eBenett). Eles ainda têm muita vida... água 

pura não mata ninguém... Fui eu quem lhes vendeu este frasquinho com água... E não 

precisa mais provas que esta carta (Tida a carta do bolso e entrega ao juiz. O juiz lê 

rapidamente) 

Juiz – Parece incrível!!!... 

Ivahy – (A Benett, Elaine e Taylor) Foi eu quem fiz o papel do china maiorá... 

Fui eu quem lhes vendeu os três frasquinhos com água por 6.000 de dólares!... Senhor 

Juiz, este trabalho foi auxiliado por Miss Beatriz que também está aqui presente! 

Todos – Miss Beatriz?!!! 

Beatriz – (Que estava disfarçada em velha, tira o disfarce) Sim ela mesma! Que 

desapareceu para procurar o assassino de seu pai! Graças aos esforços do meu irmão 

Ivahy, que Deus enviou a meu encontro para auxiliar -me nesta grande missão. 

Juiz – (A Mister Charlei) Mister Charlei considere-se em liberdade!! 

Beatriz – Não sr. Juiz!... Mister Charlei não pode ficar em liberdade!... Exijo a 

prisão perpétua de Mister Charlei!... Ele ficará preso na cadeia do meu coração!... Vou 

ser sua esposa... por amor... e por gratidão... 

Dom Onofre – (À parte) Eu queria que fosse comigo!... 

(Beatriz e Charlei abraçam-se) 

Juiz – Muito bem, Miss Beatriz!.. Enquanto ao sr. Ivahy lhe oferecemos um 

lugar na nossa polícia (A Ivahy). O senhor é um grande detetive!... 
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Dom Onofre – (À parte) Nuca será como eu! 

Beatriz – Perdão sr. Juiz, Ivahy não pode aceitar esse lugar!... Temos que viajar. 

(A Ivahy). Ivahy, estão depositados no banco de Mister Branicól um milhão de dólares 

prometidos a quem descobrisse o assassino de meu pai! Portanto, esses dólares te 

pertencem!... Enquanto eu e Mister Charlei, em primeiro lugar vamos tratar da caridade 

depois do nosso enlace.  

 

Cena 2ª 

Lainza (Entra) 

Beatriz – (Vendo-a correr a seu encontro) Oh! Minha amiguinha! (Abraçando-a) 

Acabou a nossa tarefa... (Lainza desprende-se dos braços de Beatriz e corre a abraçar 

Ivahy) 

Lainza – Ivahy! Agora, creio já posso ser tua esposa?!... 

Ivahy – Agora sim, já posso ser teu esposo!... Eu já tenho uma coisa!... 

Lainza – Mas que coisa era que faltava?... 

Ivahy – Oh! Minha querida!... Me faltava o que está depositado no banco de 

Mister Branicól!... 

Promotor – (Que durante esta cena conservou-se sentado escrevendo numa folha 

de papel) Senhor juiz, meus senhores, e minhas senhoras, aqui tem este papel, o meu 

testamento! Que todos presentes sirvam de testemunha das minhas palavras. Neste 

testamento não figura Miss Elaine, minha esposa, em vista de seu procedimento!... 

Todos os meus bens pertencem a caridade! Este assunto fica ao cargo de Mister Charlei, 

e de Miss Beatriz!... (Fechando o envelope, entrega ao juiz) Fica depositado em mãos 

do nosso digníssimo juiz. (Olhando pra todos). Ainda a pouco eu disse: Sociedade!... 

Sociedade!... O sr. Benett foi sempre o meu maior amigo!!!... Os maiores amigos, são 

sempre os que nos fere diretamente!!... Agora eu peço, meus senhores!!... Para exemplo, 

que sejam conduzidos a cadeira elétrica, Miss Elaine, Benett e seus cúmplices!!! 

Voz geral – Apoiado!!! 

Promotor – Tenho dito!!! (Vai saindo disfarçadamente, sem que ninguém 

perceba) 

Juiz – (dirigindo-se a polícia) Conduzam-nos para a prisão, o sr, Benett, Miss 

Elaine e seus cúmplices. 

Elaine – Naturalmente pensa que eu receio a cadeira elétrica? Que importa a 

mim?!!!... 

Ivahy – (Lainza) As mulheres morrem falando!... (Ouve-se um tiro fora . Grande 

espanto) 

Juiz – Que foi isso?!!!... 

 

Cena 3ª 

(Entrando) Suicidou-se Mister Jaimesson!! 

Todos – Oh!!!... 
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Elaine – Fez seu dever!!... 

Juiz – (Indignado) Conduzam esta mulher para a prisão!! 

Elaine – Que importa!!... Súcias de imbecil!!! 

Dom Onofre – (À parte) Eu queria que fosse comigo!... 

Soldados – Conduzem Elaine, Benett e Taylor. 

Todos – Muito bem!!!... Muito bem!!!... 

Juiz – (Comovido) Pobre Jaimesson!! (Aos jurados) Senhores! Está terminado o 

Júri! 

Charlei – (A Beatriz) Vamos querida Beatriz! Quero abraçar minha velhinha 

(Todos saem. Beatriz tirando da algibeira uma caixa entrega a Charlei) 

Beatriz – Aqui tem meu amigo  o segredo da caixa forte do meu finado pai!... 

Charlei – Esse segredo, querida Beatriz faz olho grande!!!... 

Beatriz – Tem razão!... Olho grande!!... Olho grande!!... (A Onofre apertando-

lhe a mão). Espero-vos em nossa casa para tomar chá conosco... Os amigos do meu 

finado pai, meus amigos são!... 

Dom Onofre – Obrigado! Miss Beatriz!... Eu fiz o que pude... Eu tenho faro!... E 

sabia que os bandidos eram estes!...Ah!... Eu queria que fosse comigo. 

Charlei – Depressa Beatriz!! Quero abraçar minha mãe!!... 

Mutação 

Apoteose 

Representa-se: Fé, esperança e caridade. Charlei sentado num banco fundo, 

abraçado com sua velha mãe e Beatriz. Ivahy e Lainza vão abraçando-se lentamente. 

Dom Onofre percebe e vira a cara para um lado. Forte na orquestra. 

 

Pano cai lentamente. 

Fim 
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