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INTRODUÇÃO

PÓS quase cem anos, ressurge a única obra brasileira sobre
psicologia teatral e arte de representar. Ê a voz do admirável
João Caetano que volta a se fazer ouvir, com a mensagem de quem.
viveu para a arte do palco, a engrandecer sobremodo e, já no declínio das forças físicas, embora na pujança das intelectuais, cuidou
da continuação empenhando-se em campanha pela criação da escola
onde bem se educassem os decididos à ribalta. Não esquecia o
mestre quanto lhe custou de penosos trabalhos e incessante labor o
domínio que obteve sobre a técnica da cena, vitória atingida, como
sucedeu aos demais notabilizados em nosso teatro, por efeito de
pertinaz autodidatismo com o amparo das observações dos companheiros de boa vontade. Vivia o artista em aprendizado difícil, irregular e confuso, com a guia única da observação e da intuição,
num permanente empirismo cujos sucessos variavam com o grau
de talento. Excepcionalmente se alcançava a plenitude do senhorio na arte e o fundamental, a cultura, mais raro ainda o era, pois
quase ninguém procedia como João Caetano que, movido por força
de vontade invulgar, encontrava momentos em sua atividade intensa para proceder ao estudo atento de obras indispensáveis à formação de ator ocvisciente, como as de psicologia, de que é exemplo
a leitura meticulosa que fez dos três volumes da "Fisiologia das
paixões" de Melo Morais.
As "Lições dramáticas" — ampliação remodelada das "Reflexões dramáticas", publicadas em 1837 — vêm, pois, da inteligência
e do coração de João Caetano; não só comovem pela nobreza dos

propósitos e pelo drama que encerram, tanto há nelas de recordações amargas da luta pela aquisição da técnica, como envaidecem
por se verificar quanto era realmente grande a figura máxima do
nosso teatro. São páginas admiráveis para a leitura e a meditação
tanto dos que amam culturalmente o teatro como, e ainda mais,
dos que este praticam. Expressiva, portanto, foi a sua reedição
para início da publicação da Biblioteca do Teatro, conjunto de livros
que o Serviço de Documentação do Ministério da Educação e Cultura dará à estampa, graças à inteligência e ao dinamismo do
Dr. José Simeão Leal, o ilustre diretor desse órgão e a quem a atto
cênica nacional vai, por isso, passar a dever os mais assinalados
serviços.
Foi há 94 anos, em 1861, que João Caetano deu essas memoráveis lições, no salão do Teatro São Pedro. Constituíram as suas
aulas iniciais no curso de declamação e reta pronúncia do Júri Dramático Brasileiro, este um empreendimento, a ele devido, que ficou
como tentativa malograda de preparo para a criação de um Conservatório Dramático. O que ele então disse, como nessa tão viva
Memória ao Marquês de Olinda, continua qual assunto de hoje.
Realmente raras são as passagens que exigem o uso da relatividade
a fim de se as apreciar conforme as condições da nossa arte teatral
de há cem anos; quase tudo quanto elas contêm está viçoso permanecendo como conjunto magnífico de ensinamentos morais e técnicos para os intérpretes do palco'. Talvez o mestre pressentisse a
brevidade de sua morte — faleceu dois anos depois — e assim
deixou e.lgo perdurável já que das suas criações cênicas apenas
//cana a recordação. Sejam, pois, lidas e relidas essas páginas perenes com a devoção dedicada aos escritos dos que neles puseram
a sua alma. E principalmente assim procedam os jovens que se
irúciam na arte teatral, aos quais são dedicadas as anotações feitas
ao texto.

SENHOR!
O homem que se deixa possuir de
uma idéia lança-se à mais arriscada empresa: eu, procurando ser útil ao Teatro
Nacional, animei-me a publicar este imérito trabalho, contando que o Augusto
Nome de Vossa Majestade Imperial fosse
a égide que o defendesse e amparasse.
Permita-me, portanto, Augusto Senhor,
que eu tenha a honra de oferecê-lo a Vossa
Majestade Imperial, que, como o Grande
Luís XIV, é no século XIX o Protetor das
artes e das ciências, e não deixará de acolher com indulgência o que escrevi com o
único intuito de prestar algum serviço à
arte que professo.

LOPES GONÇALVES.
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DUAS PALAVRAS AO RESPEITÁVEL PUBLICO

O TEATRO,

bem organizado e bem dirigido, deve ser um verdadeiro modelo de educação, capaz de inspirar na mocidade o
patriotismo, a moralidade e os bons costumes; e, ou seja por esta.
ou por outras razões, as nações cultas se têm esmerado em aperfei
çoá-Io, parecendo-me que o estrangeiro pode, à primeira vista, graduar a ilustração de um povo pela maior ou menor perfeição e
regularidade do seu teatro; mas, sem uma escola, sem um compêndio que ensinasse os princípios da arte dramática, seria inteiramente difícil que o teatro brasileiro pudesse tomar um rápido progresso, como lhe é mister. Pareceu-me portanto de utilidade escrever este opúsculo, que, ainda que conciso, descreve algumas
regras da arte teatral.
A idéia de ser útil à cena do meu país animou-me a escrever
este trabalho, apesar de ser mesquinho nas habilitações que requer
a perfeição do assunto; porém, o estudo que fiz em muitos autores
perfeitamente conhecedores desta matéria, e os conhecimentos adquiridos pela prática de 35 anos e continuadas reflexões que tenho
feito sobre a minha arte, tão útil e necessária, animaram-me a este
arrojo. Espero pois que o público, atendendo a que em mim não
houve senão desejo de prestar-me e não a fatuidade de apresentar-me como mestre, receberá com indulgência este meu trabalho,
o qual o Jornal do Comércio apoiou, publicando-o gratuitamente.
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em lugar distinto, o que aqui declaro como prova do meu reconhecimento àquela folha que desta forma concorreu comigo para
comum utilidade e para as vantagens que disto talvez possam
resultar a todos os teatros do Império.

PRIMEIRA

LIÇÃO

Senhores! Principio hoje a falar-lhes de uma arte que professo há 35 anos, crente em que o estudo que sobre ela tenho feito
para adquirir do público alguma indulgência, e o que aprendi em
diversos autores eruditos que sobre ela escreveram, poderão talvez
auxiliar aqueles que se destinarem à carreira dramática.
Não basta unicamente, como em geral supõe a mocidade,
decorar os papéis que têm de ser executados, aprendendo a reproduzi-los mais por mecânica do que por inteligência; é portanto
essencial, e muito essencial a quem se destina à cena, pôr-se em
primeiro lugar em estado de representar por meio de reflexão e pelo
conhecimento dos verdadeiros princípios e elementos da arte. Como,
porém, se poderiam aprender esses princípios, sem uma escola, se
cs atores entre nós têm sido obrigados a apossar-se dos papéis por
si próprios, à força de prática, sem conhecer as regras que precisavam saber antes de começar, e que só vêm a conhecer-se quando
já se não está em estado de fazer uso delas? O grande Lekain
era de opinião que para chegar-se a ator consumado era preciso um
tirocínio de mais de vinte anos; mas é porque Lekain faleceu em
1778, e a escola dramática foi fundada em França em 1776 sendo
professores os atores Mole, Dugazon e Fleury; seguindo mesmo
a opinião daquele douto escritor, sou portanto de parecer que o
ator formado, não pela inspiração, experiência ou prática, mas
pelo estudo em uma escola regular, dirigida por professores hábeis, pode em 6 ou 8 anos atingir à perfeição da arte.

Partindo deste princípio, esforçar-me-ei por ir-lhes explicando
os rudimentos e regras necessárias a preparar o terreno para o
estudo, com o qual descobrirão as dificuldades da cena.
Comparo eu o ator ao pintor, e vou explicar em que e porque.
Semelham-se entre si no sentimento do belo, nas inspirações e na
cópia fiel da natureza; porque, assim como o pintor reproduz sobre
a tela todas as paixões e sentimentos, assim o ator os pinta e reproduz sobre a cena, imitando em tudo o natural, com tanta verdade e expressão como o faria o pincel de Rafael ou de Ticiano.
O bom desenho, o bem combinado das tintas, o claro-escuro apropriado à excelência do quadro, é o belo, é o relevo da pintura: a
voz doce, forte, magestosa, patética, aguda, grave, imponente, abatida, rouca, harmoniosa, boa, bela, rude, flautada, etc. etc., corn
todas as inflexões apropriadas e naturais, são as tintas, são~os
claros-escuros de que o ator se serve para a fiel pintura do vasto
e majestoso quadro da natureza que deve constantemente pintar
aos olhos do espectador.
Senhores! A arte dramática é a imitação da natureza, e não
a realidade dela; notem bem a diferença que há entre uma e c-utra
coisa; imitar, é fazer uma coisa em tudo parecida; igualar, é fazêla tão semelhante, física e moralmente, que se não possa distinguir
uma da outra; o que justamente não convém ao ator; e ainda
que seja uma das regras de Horácio — Se quiseres que chorem,
chora primeiro —, nem sempre acho aplicável o pensamento deste
sábio. Citarei um exemplo que deve convencê-los do que disse.
Se em todos os casos as lágrimas do próximo desafiassem o
nosso pranto, andaríamos quase sempre a chorar; porque quando
encontrássemos uma mulher, um velho, ou uma criança que, debulhada em pranto, nos contasse os seus males, as lágrimas se
iriam por tal forma comunicando, que o pranto se tornaria geral.
Ora, quantas e quantas vezes ouvimos nós uma narração sern
lágrimas nos olhos de quem a faz, e, não obstante, nós as derra10

mamos? Quantas vezes lemos um trecho tocante que nos faz verter o pranto? Quantas outras, vendo alguém chorar, temos vontade de rir?
Senhores! A alma comove-se pela força do sentimento que a
impressiona; mas nem sempre está disposta a comover-se e a impressionar-se, donde provém que é fora de toda a dúvida o que já
disse, e vem a ser, que o ator imita, e não iguala a natureza. O seu
jogo é todo de convenção, criando, por assim dizer, uma segunda
natureza para si, comovendo-se, arrebatando-se e exasperando-se
até ao ponto que lhe convém. Governa e dirige todas as suas
faculdades, porque imita a natureza: se assim não fosse, o ator
cometeria um crime todas as vezes que tivesse de punir a esposa
infiel ou o amigo traidor, na reprodução de uma cena; o golpe seria
verdadeiro e certo, a razão o abandonaria, porque igualava a natureza desagravando um ponto de honra.
Não foi nos primeiros meses, nem mesmo nos primeiros anos
da minha carreira dramática, que me convenci desta incontestável
verdade: só após longa experiência o reconheci, e tanto assim, que
nos lances mais veementes dirigi sempre a meu jeito as paixões
e sentimentos.
Recordarei um fato passado comigo, e que pode neste caso
servir de exemplo.
Representando eu a tragédia Otelc, no 5.° ato, na força do
maior ciúme, cólera e desespero, sempre que apunhalava Hedelmonda e a atirava sobre o leito, tinha o maior cuidado, não só em
não a magoar, como em deitá-la de maneira que ficasse decente
aos olhos do expectador; entretanto tinha a idéia clara para me
recordar disto, e não esfriava a paixão que estava pintando: em
seguida caindo arquejante sobre uma cadeira e batendo fortemente
com o punho cerrado sobre a mesa, proferia as seguintes palavras:
— Eu fiz o que devia! — mas com tanta unidade na ação, que
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ninguém se havia de persuadir que eu me havia lembrado de não
magoar a dama e de deitá-la decentemente.
Algumas vezes pode o ator possuir-se por tal forma de um
lance de seu papel, que se perca ao ponto de igualar e não imitar
a natureza; mas em tais circunstâncias, se examinarmos o porque,
acharemos algum ponto de contato entre a cena e a vida de quem
a representa. Vou ainda citar-lhes outro fato sucedido também
comigo.
Foi nc> drama Os seis degraus do crime que eu levei a ficção
à realidade, chegando quase a cometer um crime atroz na cena em
que Júlio se apossa do maior ciúme por haver sido abandonado por
Luíza, que aceitara o amor de um americano. Como disse, nesta
cena atirei brutalmente a jovem atriz contra o tablado, coloquei-lhe
um joelho sobre o peito, e, passando-lhe os cabelos em volta do
pescoço, a sufocava com todas as minhas forças proferindo em alta
voz: — Morre, diabo! — A pobre senhora, aflita, tratava de defender-se, e o público, conhecendo que eu desvairava, levantou-se gritando espavorido. Os meus companheiros, que nos bastidores esperavam a sua entrada, precipitaram-se em cena em socorro da
dama, arrancando-me à força da triste situação em que me achava.
E por que me compenetrei eu deste sentimento até este ponto?
por que igualei por tal forma a natureza?... É porque eu tinha
24 anos de idade e a dama 22; é porque eu era zeloso, e parece-me
que o meu coração a amava muito mais como mulher do que
como atriz.
O que acabo de expender prova ainda que, quando se não imita, mas iguala a natureza, se perde a arte, e o ator comete grande
erro, merecendo acre censura.
Para ser ator, é preciso ter uma alma que facilmente se dobre
a qualquer sentimento, uma fisionomia movível e uma voz agradável; porque a declamação distinta, clara e harmoniosa, é muito
essencial para o teatro. Digo declamação, como geralmente se diz;
12 —

mas adoto muito a opinião do célebre Baron, distinto ator discípulo de Molière, no reinado de Luiz XIV, quando diz: "Declamar
é dado aos poetas, porque se interessam em fazer brilhar a pompa
de seus versos e a justa metrificação deles; mas o ator deve recitar,
porque tem necessidade de fazer sobressair os sentimentos e paixões
em cada frase, em cada período, com toda a variedade e justeza
que exigem as situações em que elas variam."
E' também fora de dúvida que a fisionomia pinta os sentimentos d'alma, e os olhos são o espelho onde ela se reflete, assim como
o gesto é o aperfeiçoamento do ator; porque os braços movidos
segundo arte, concorrem para a primeira e principal elegância do
corpo. E são sempre os olhos e os braços que mais embaraçam os
principiantes! Ao começar a minha carreira dramática, costumava
eu fechá-los, sobretudo na recitação de tiradas longas, e devo o
ter perdido este péssimo defeito aos conselhos da muita distinta
atriz portuguesa Gertrudes Angélica da Cunha, que tomou a seu
cuidado advertir-me sempre nos ensaic-s, levando a sua galanteria
a assoprá-los quando eu os fechava; e assim me obrigou a um
estudo muito sério, com o qual tornei-me senhor de os dirigir à
minha vontade. Nesse belo tempo de minha juventude dirigia habilmente a cadeira de ensaiador Vítor Porfírio de Borja, ator português, consumado no gênero cômico, em que era natural e mestre. Via-me ele constantemente embaraçado com os braços (que
eram em verdade duas trancas para mim), que eu não sabia nunca
onde acomodar. Dizia-me ele sempre: "E" preciso esquecer-se de
que tem braços, para que eles se movam a propósito; sinta o que
diz, que os movimentos se farão por si só." E em verdade, quem
sente o que diz aciona naturalmente.
Senhores! O estudo de um papel ou a sua criação, na frase
da arte, é de onde parte a reputação do ator. E' portanto de absoluta necessidade estudarem-se os tipos na sociedade ou na história,
segundo às épocas em que eles existem ou existiram.
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Todos estes pontos de arte que hoje toquei ligeiramente, prometo desenvolvê-los o melhor que me seja dado, colocando-os em
devida ordem e a propósito, para melhor esclarecer as idéias dos
senhores que se propõem à difícil carreira dramática, e que talvez
cheguem a ser algum dia a glória do teatro nacional.
SEGUNDA

LIÇÃO

Senhores! Disse-lhes na lição passada, e cheguei mesmo a
demonstrar com alguns exemplos, que o pintor e o ator são semelhantes na pintura das paixões: que um pintava sobre a tela e o
outro sobre a cena.
Prossigo agora, sustentando a minha idéia, porque o pintor
antes de executar um quadro, forma em primeiro lugar o plano que
tem a seguir; marcando, por exemplo, aqui grupos de figuras, acolá
o horizonte; ali montanhas; o sol deste lado; o foco de luz é este;
os claros serão aqui, os escuros ali; e assim por diante, distribuindo
o trabalho que deve aparecer cheio de naturalidade, de vida e de
gosto; o ator também tem restrita obrigação, no estudo de um papel,
de formar um grande plano que harmonize o todo do seu trabalho.
Divide-se a criação de um papel em sete partes:
L* O estudo da peça em geral.
2 a O caráter do personagem.
3.a O estudo do papel.
4.a O plano que deve seguir nele.
5.a A respiração.
6 a A ação ou gesto.
7 a A voz.

O primeiro trabalho do ator é, sem dúvida nenhuma, ler a
tragédia, comédia ou drama que tem de representar, a fim de se
14
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senhorear de todo da ação, e conhecer profundamente a parte que
nele vai representar. Em seguida deve estudar o personagem que
lhe compete; recorrendo à história se ele pertence a ela, identificando-se o mais que for possível com todos os seus costumes, gênio,
virtudes e vícios, e depois de bem ciente de quem vai reproduzir,
começa o estudo do seu papel; mas já convencido de que é
César, Otelo ou Aristodemo que fala, que se move, que se agita
no meio do turbilhão de paixões e de sentimentos que deve exprimir. Depois de assim delineada uma parte do trabalho, é
forçoso formar o plano que tem a seguir, marcando, por exemplo: — aqui neste trecho que exprime a cólera, devo pintá-la com
toda a veemência; neste período serei mais brando; nesta frase irônico; nesta outra arrogante; neste trecho de pouca importância mostrarei certa trivialidade e servi-me-á ele de descanso. Deste modo
vai dividindo os trabalhos, tornando-se o todo sempre harmonioso,
conseguindo por este meio, não só fazer sobressair todas as paixões
nos lugares em que se achem colocadas, como também conservar a
força para acabar o papel sem se fatigar muito; porque se o ator
ou qualquer orador, sagrado ou profano, não souber planejar e
dividir desta maneira os seus discursos, acabará extenuado e rouco,
sem que se lhes possa ouvir o fim, o que de certo os senhores já hão
de ter observado no teatro, na tribuna ou no púlpito. Mlle. Clairon dizia, e muito arrazoadamente, que a arte de respirar era
o encanto das frases; o que é uma verdade incontestável, senhores,
porque, se as palavras não forem sustentadas por meio da respiração, tomada a propósito e convenientemente, ficarão desafinadas
e sem o som preciso para exprimir o que se deseja, e como se deve
exprimir. E' portanto uma parte essencial que deve entrar no
estudo do papel, não só para que o nosso trabalho, como já disse,
possa terminar com a mesma igualdade de força, mas também para
que as nossas inflexões sejam justas e arrazoadas, próprias do que
tivermos a exprimir. E' preciso, pois, entrar escrupulosamente no
16 —

cálculo do estudo do papel a maneira de respirarmos; para conseguir esse fim, dividamos a respiração do modo seguinte:
Desta palavra a esta, ou deste verso a este, onde finaliza tal
idéia, uma respiração inteira; daqui ali, em que fica suspenso o
pensamento, um quarto de respiração; nesta cláusula em que a frase
não está terminada, meia respiração; aqui e ali meio quarto de
respiração, uma respiração imperceptível, etc.
Passarei agora a explicar-lhes melhor o que disse com um
exemplo. Seja a primeira fala do Mouro de Veneza, na tragédia
Otelo:
"Eu me calo, Odalberto,"
um quarto de respiração, porque o pensamento fica suspenso.
"Eu não respondo"
inteira porque termina a cláusula.
"Mas se já quando eu fui amigo vosso"
um quarto, porque fica suspenso o pensamento.
"A terra em que nasci me perdoastes"
meia respiração, porque quase que termina a cláusula.
"Eu vos rogo que agora em minha fronte"
uma respiração imperceptível, porque deve quase ligar o pensamento ao que se segue.
"Meus remorsos vejais"
meio quarto de respiração porque suspende um pouco a cláusula
para descer rapidamente ao final
"Não vossa injúria"
com que exprime bem o pensamento, e ao finalizar toma uma respiração inteira.
17

Observando este método até terminar a fala, qualquer conservará a mesma força com que a começou e sem se fatigar; mas se
recitar sem respirar a propósito, cansará inevitavelmente, dizendo
tudo em um som igual, sem relevo nem claro-escuro nos sentimentos que deve reproduzir. O mesmo aconteceria ao pintor, se se servisse em um quadro de uma só cor, sem um sombreado preciso para
levantar as figuras dele.

conduz. Explicarei isto detalhadamente quando tratar da ação e
de outros pontos concernentes à criação do papel, e que aqui não
tem cabimento.
Concluirei esta preleção com a idéia que no meu álbum escreveu em 1837 o ilustre artista e literato o Sr. Porto Alegre:
"O ator que não é pintor, e o pintor que não é ator, não são
dignos deste título."

E como poderia o autor chegar ao fim do papel de Fayel,
Aristodemo, Otelo e outros muitos que são longos e fortíssimos, se
não recorressem à arte de respirar? Acabariam como acabam
quase todos os nossos atores, que, ignorando este método tão necessário à declamação, não só não têm inflexões apropriadas, como
até cortam muitas vezes o discurso em lugares impróprios, transtornando assim completamente a oração.
Tenho observado o que acabo de dizer, não só no teatro, como
na tribuna e no púlpito, e ainda há bem pouco tempo assistindo a
uma das exéquias que se fizera a ei rei meu amo o senhor Dom
Pedro V, para mim sempre de saudosa memória, ouvia algumas
vezes o pregador cortar a oração fúnebre que recitava, e conheci
que aquele defeito era procedido de não respirar a propósito, porque
não tinha entrado no seu plano a arte de respirar, o que concorreria, sem dúvida nenhuma, para que o seu discurso fosse harmonioso e igual em todas as suas inflexões. Conseguintemente, é
indispensável ter sempre nos pulmões uma certa quantidade de ar,
da qual se possa dispor para os diferentes sons que sejam necessários; porque os pulmões sem ar são como o relógio sem corda;
este sem ela para; aqueles, sem certa quantidade de ar, estancam
a palavra.
Outro estudo muito necessário para o desempenho do papel,
é a nossa entrada e saída de cena; porque antes de falar já havemos
representado na fisionomia, no gesto, no todo enfim, o qual deve
expressar e fazer perceber ao espectador o sentimento que ali nos
18 —
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TERCEIRA

LIÇÃO

Senhores! — Vou tratar hoje da ação ou gesto, desta parte
muito essencial à arte, o que qualquer deve conhecer, se reflexionar que o ator que aparece em cena deve mostrar ao público o
sentimento que ali o conduz, e que tem de exprimir e de representar antes de falar, devendo convir que a ação é a primeira coisa
em que nos devemos instruir, e que é sem dúvida a maior dificuldade para quem não tem o uso do teatro.
O ator deve preparar-se no bastidor para fazer as suas saídas
para a cena, porque, se tem. de vir pintar a cólera, o desespero, o
furor, não deverá aparecer com a fisionomia tranqüila, o andar
sereno, e os braços caídos em abandono; porque, a principiar assim,
ainda mesmo com a maior força de voz e a maior veemência da
palavra, não produzirá nunca o menor efeito, visto que não estando
o público preparado por meio do gesto, fica frio e indiferente; mas
se o ator que tiver de vir pintar tais sentimentos mostrar-se rapidamente no palco, agitado, trêmulo, desenhando uma tempestade na
fisionomia, com as sobrancelhas franzidas, os olhos semi-abertos,
entumecidos os traços da face, a boca um pouco cerrada, pisar forte
e decidido, e os braços vigorosos nos seus movimentos, o espectador
conhece-lhe imediatamente os sentimentos d'alma, compenetra-se
do que vai ouvir, e apenas o ator solta a palavra, todos sentem as
paixões que o agitam, porque há perfeita ilusão na ação com que
o ator se apresentou, o que também o ator deve ter muito em vista
nas retiradas de cena, a fim de que aquela ilusão dure até ao seu
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desaparecimento. O que fica dito prova portanto que ninguém
poderá conseguir dizer bem o papel que estudou sem que de ante~
mão tenha aprendido todas as dificuldades do gesto. Mlle. Dumesnil assegurava que não havia regra para a ação; mas a experiência me levou a crer que esta excelente atriz se enganava; porque
entendo por ação não só o movimento dos braços, como o de todas
as mais partes do corpo, dependendo da sua harmonia e uniformidade a graça de um ator, e para que ele seja airoso, é necessário
manter-se direito, mas não esticado, porque tudo que chega ao excesso toca a afetação, e por conseqüência é desnatural, tornando-se
assim desagradável aos olhos de todos; acresce ainda a tudo isso que
conservando-se sempre muito reto, se priva da maior vantagem nos
instantes assinalados do trágico e do alto cômico, quando lhe seja
preciso mostrar-se superior aos demais atores que estejam em cena,
momento em que deve endireitar-se e parecer maior do que todos
os outros, pela ação que toma; se, porém, em todo o correr do papel
se tem conservado extremamente direito, priva-se da faculdade de
tomar mais espaço naqueles momentos em que deve aumentar a
sua presença; devendo ainda lembrar-se de que o corpo muito esticado e a cabeça muito levantada, violentam os ombros e tolhem a
liberdade do movimento dos braços. Sei que muitas vezes o ator
é obrigado a curvar-se para mostrar respeito ou ternura; em tais
ocasiões alguns há que excedem-se no modo de o fazer e dobram a
cintura, conservando o estômago e o peito invariáveis, e como os
corpos se encontram desnivelados em semelhante posição, separam
os pés e dobram um pouco o joelho, levantando o braço e estendendo o outro, representando assim, sem o quererem, a estátua
antiga do gladiador combatente.
A regra invariável a que se deve seguir para se estar bem
desenhado é alinhar sempre em qualquer posição que se esteja a
ponta da barba em linha perpendicular ao rasgo das pernas.
A couraça romana e o colete guarnecido de barbatanas podem
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muitas vezes privar-nos de dobrar o peito e a cintura: em tais
casos deve-se inclinar somente a cabeça, porque é sempre o mais
notável, dobrando frouxamente o corpo, com o que se preenche
muito bem a cena, e se logra uma situação vantajosa.
O ator deve mover-se a passo firme, porém igual, moderado e
sem sacudir-se. Já os espanhóis seguem exatamente o contrário
na sua escola, levando até certa exageração os seus movimentos,
o que eu já havia notado em alguns que têm aparecido nos nossos
teatros: atribuí então esse excesso a não serem atores de primeira
ordem; porém assistindo no teatro- do Príncipe em Madrid à representação do drama Trovador, vi aparecer Manrico com ar de
centurião e caminhar com o pé tão fortemente apoiado, fazendo
bater duas vezes os calcanhares sobre o tablado, que todo o seu
corpo recebia um bambeamento tão forte que a cada instante se
via dançar o capacete, parecendo agitadas por um furacão as plumas que o guarneciam; não obstante, esta figura enorme, agravando a ilusão, foi vitoriada em todo o correr da peça pelo público
espanhol, que, ou seja por sua índole um pouco exagerada, ou porque este violento estilo de representar se tenha tornado tão familiar
pela freqüência de vê-lo, que à força de costume já não distingam
o falso do verdadeiro.
Sei bem que a ação exagerada e fora do natural é aplaudida
pelas massas pouco instruídas; e até mesmo fascina às vezes aos que
não são ignorantes; mas entre eles sempre há um ou outro que
reconhece a falsidade da ação. Quando o ator executa uma cena
sentimental, importante e arrebatadora, exagerando os gestos, recorrendo a grandes movimentos de fisionomia e de todo o corpo, ainda
que seja falso o jogo com que exprime o sentimento, deslumbra a
quem o vê e fascina por tal forma que acha uma beleza naquilo
que é puramente um grande erro.
Entre nós tenho eu visto muitas vezes aplaudir a atores falsíssimos no gesto com que devem representar, e em Lisboa também.
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Achando-me no teatro de D. Maria II, onde tinha um camarote
que sua excelência o senhor ministro do reino mandou pôr à minha
disposição' por todo o tempo que eu estivesse no país, assisti à representação do drama A Dama das Camélias, drama que já se
havia representado no Brasil, mas que eu não tinha visto. Como
dizia, começou a representação, desempenhando a insígne artista
Emília das Neves cabalmente os primeiros atos. Alguns homens
de letras, que sempre me honravam no camarote com as suas presenças, chamavam a minha atenção para a cena do espelho no
5.° ato.
Com efeito, no momento esperado, vi a Dama das Camélias
levantar-se do leito, dirigir-se para um toucador à Pompadour que
distava pouco da cabeceira, e encarando o espelho fez um movimento de horror e gestos violentíssimos: o corpo lhe tremeu todo,
caindo sobre uma cadeira que lhe estava próxima, rompendo então
o público em estrepitosos aplausos, durante os quais a atriz tremia
e pintava na fisionomia o mais vivo terror. Um desses senhores
que me acompanhavam, vendo que eu ficara imóvel, perguntou-me:
— Então, não gostou da Emília nesta cena? — ao que respondi
friamente: — Não. — Pois não tem razão, tornou-me o mesmo
amigo; e se Emília tivesse criado esse papel depois de o ter visto
na Dama de S. Tiopez, dir-se-ia que ela o havia copiado na cena
do espelho. — Pois se ela me houvesse copiado, retorqui eu, não
seria a grande artista que é, porque a posição de Maurício é muito
diversa. Ele vê pelo espelho o homem que o envenena, e surpreende-se e horroriza-se que um seu parente, o seu maior amigo,
seja o seu assassino; porém, a Dama das Camélias, que tem sido uma
moça faceira, e que, mesmo depois de enferma, todas as vezes que
se levanta vai mirar-se, vendo assim constantemente os estragos que
a moléstia vai produzindo no seu físico, não pode horrorizar-se do>
que vê a todo instante. Estas razões não deixaram de calar no
ânimo dos que me ouviram, sem contudo se darem por convencidos
(porque, seja aqui dito de passagem, em Lisboa há muito espírito
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de camaradaria, como dizem os franceses; tudo dali é bom, no que
lhes eu louvo muito, em vez de censurar, e oxalá que entre os
brasileiros houvessem os mesmos sentimentos! não estaria nossa
terra tão esquecida na república das letras e das artes; porque entendo eu que, louvar aqueles que têm merecimento, não só os
encoraja para maior perfeição, como os faz conhecidos no estrangeiro; mas, entre nós, o talento é desgraçadamente sinônimo de inimizades e invejas). Voltemos, porém, ao nosso ponto.
De Lisboa fui visitar o norte, e chegando a Paris, à capital
do mundo civilizado, tratei logo de ir ao teatro e de fazer um
termo de comparação entre a escola desta e as portuguesa e espanhola. Eis a opinião que formei:
A portuguesa quer imitar a francesa; porém o seu estilo é mais
pesado e antigo; a espanhola é exagerada até mesmo na comédia;
a francesa peca um pouco por natural demais, principalmente no
Vaudeville e nas peças ligeiras; porque creio muito no que assizadamente diz Aristippe — nem tudo o que é natural deve aparecer em cena.
Em um desses dias felizes em que eu passeava em Paris, vi
anunciada para a noite A Dama das Camélias, no Teatro Ginásio. Despertou-se-me imediatamente a curiosidade de ver como
Rose Cheri, esta excelente atriz, havia compreendido a cena do
espelho: preferi portanto este teatro ao Francês que representava
a tragédia Britânico.
Fui ao Ginásio. Ao levantai do pano do 5.° ato não vi o toucador, nem a cadeira; mas sim junto à cabeceira do leito um pequeno gueridon, nada descobrindo sobre ele, na distância em que me
achava, o que mais ainda aumentou a minha curiosidade. Assestando o meu óculo, vi Rose Cheri levantar-se, e ficando assentada
à beira da cama, pegar pelo cabo em um pequeno espelho de forma
oval, mirar-se nele, fazendo então aparecer nos lábios um frio sorriso, erguendo um pouco os olhos ao céu, e levantando frouxamente
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os ombros, exprimindo assim com a maior verdade, neste simples
gesto, a resignação de sua alma com os efeitos progressivos da moléstia horrível que brevemente a faria sucumbir. Foi frenèticamente aplaudida pelo público, e eu, que estou habituado à cena,
não pude conter as lágrimas, palmejando e dando bravos.
O que acabo de narrar é mais um exemplo para estudarmos
escrupulosamente a ação, e não a falsificarmos com o interesse
único do aplauso das platéias, como talvez o fizesse Emília para
agradar às massas, porque o ator deve sempre representar para a
parte mais instruída do público.
Senhores. — Assim como a palavra é a eloqüência do homem,
pode dizer-se que o gesto é a eloqüência do corpo: e se pensarmos
bem sobre a maneira por que o homem é formado, conheceremos
que nunca ele está mais bem desenhado do que quando, mantendo-se igualmente sobre os pés, pouco distantes um do outro, deixa
cair braços e mãos, onde naturalmente o próprio peso as leva.
E' preciso que os braços se movam quando se fala, e por isso procurarei explicar as partes mais mecânicas a este respeito, porque os
maus hábitos, uma vez contraídos, dificilmente se corrigem. Jamais se conseguirá o ar dos braços, senão com muita aplicação, e
por mais favoráveis que possam ser as nossas disposições naturais,
o ponto de perfeição depende da arte, e para que o movimento dos
braços seja agradável, é necessário observar a seguinte regra:
Quando se levanta o braço é preciso que a parte superior
(quero dizer, aquela que se compreende do ombro ao cotovelo)
se separe do corpo, arrastando as outras duas que não devem tomar
força para se moverem, senão sucessivamente c sem precipitação,
e por conseqüência a mão se deve mover por último, permanecendo
inclinada para baixo até que a parte inferior do braço tenha chegado à altura do cotovelo; então a mão se volta para cima, enquanto
o braço continua o seu movimento para elevar-se ao ponto em que
deve permanecer. Se tudo isto se praticar sem violência, a ação é
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perfeita e agradável. Para descer o braço, a mão deverá cair primeiro, e as mais partes seguirão por sua ordem, procurando com
muita atenção não ter os braços tesos, e fazer ver sempre a prega
do cotovelo e do punho; os dedos não devem estar inteiramente estendidos; é necessário apresentá-los sempre com suavidade e conservar entre si a graduação que é fácil observar naturalmente.
Deve evitar-se quanto seja possível ter o punho totalmente cerrado,
e, sobretudo, de o apresentar diretamente ao ator com quem se
representa, ainda nos momentos de maior furor, porque esta ação
por si mesma é vil; diante de uma senhora, grosseria; e feita a um
homem cara a cara, grande insulto.
Não se deve também acionar com violência; porque quanto
mais a ação tem de lenta e suave, tanto mais é graciosa e expressiva. Kemble, esse magnífico ator da Inglaterra, primava neste
particular, e comparavam os seus gestos aos movimentos de um
grande carvalho, que, mesmo agitado pelo mais rijo tufão, são
sempre imponentes, pausados e majestosos. Assim, o célebre Kemble, na veemência das mais fortes paixões, mantinha a ação sempre
moderada, espaçosa, cheia de pompa e majestade. Se, pois, o ator
se separar destas expressadas regras, e, por exemplo, mover primeiro
a parte inferior do braço, a ação é surda; se mover o braço com
precipitação e com força, a ação é dura; e quando se aciona somente
com meio braço conservando os cotovelos unidos ao corpo, a ação
é extremamente desairosa: não obstante isto, é preciso evitar de ter
os braços igualmente estendidos e levá-los à mesma altura, porque
semelhante ação, em forma de cruz, é a com que os músicos acompanham o compasso no fim do canto, o que não é modelo a seguir.
E' uma regra bastante conhecida que a mão não deve levantar-se
acima da linha dos olhos; quando, porém, uma violenta paixão arrebata o ator, pode ele esquecer-se de todas as regras, e em tal caso
ser-lhe-á lícito acionar com vivacidade e levantar os braços acima
da cabeça; contudo, se o ator é de boa escola, os movimentos ainda
os mais vivos e arrebatados acreditam sempre os seus bons estudos.
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Senhores, concluirei o que tinha a dizer-lhes sobre o gesto, recomendando-lhes que se não deve nunca declamar diante de um
espelho para estudar as ações, porque este método é a origem da
afetação e dos defeitos; o que é muito necessário é que cada qual
conheça os seus movimentos, formando um juízo deles, mas sem
os ver.
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que de ordinário, formando então a boca um vácuo, e, não podendo
os lábios abrir-se perfeitamente, formam uma espécie de busina que
engrossa o som das palavras; e ainda que o som, assim obtido, produza por momentos alguma coisa de agradável, não sendo natural,
não é sustentável, por falta de inflexões, tornando-se insuportável
e até ridícula a desigualdade deste meio.
QUARTA LIÇÃO

Um dos estudos mais essenciais para o teatro é o meio de fazer
sair a voz com um som cheio, doce e natural. Devemos consultar
em nós mesmos, quando falarmos alto, quais os sons da nossa voz,
notando se é áspera, fria, surda ou sufocada, para que, à força de
trabalho, possamos suavizá-la, fazendo, pouco a pouco iguais todos
os sons. Um exercício continuado consegue dar à voz mais flexibilidade do que a que tem naturalmente. Para evitar os sons frios,
ásperos e uivantes é preciso que o peito trabalhe sempre com igual
tirmeza, e que a garganta se não estreite muito no passar do som.
Deve-se com cuidado e habilidade manejar a respiração, contribuindo unicamente com aquela que a voz exigir; porque, quando o
ar impelido pelos pulmões sai com muita abundância, confunde o
som, impede-lhe a harmonia, produzindo o que se chama — voz sepulcral. — Não convém esforçar o peito para dar vigor â expressão,
o que, em vez de aumentar, lhe diminui a força, colocando o ator
na necessidade de empregar violentas respirações que se ouvem a
grande distância, e incomodam horrivelmente aos espectadores.
O ator deve aproveitar-se da voz que a natureza lhe deu, e por
forma alguma procurar supri-la com outro som estranho, porque a
voz contrafeita não se pode sustentar. Alguns atores pretendem
tornar a voz grossa valendo-se da seguinte mecânica: depois de
reunirem no peito toda a respiração que lhe é possível conter, procuram, fazendo sair o som com força, abrir extremamente a garganta, levantando o paladar, retirando a língua mais para dentro do
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Alguns atores têm a felicidade de achar inflexões próprias e
afinadas em todos os tons de sua voz: contudo, para gozarem dessa
vantagem tão conveniente ao teatro, é preciso muito estudo. Lembro-me ainda que quando me encarreguei do papel de Otelo, na
tragédia o Mouro de Veneza, depois de ter dado a este personagem o caráter rude de um filho do deserto, habituado às tempestades e aos combates, entendi que este grande vulto trágico quando
falasse devia trazer à idéia do espectador o rugido do leão africano,
e que não devia falar no tom médio da minha voz; recorri por isso
ao tom grave dela e conheci que a poderia sustentar em todo o meu
papel; fiz um exercício apurado para lhe ajustar todas as inflexões
naturais e convenientes às variadas paixões que Otelo devia exprimir. Consegui bom resultado deste estudo, porque a voz me era
natural; porém, todos os que depois representaram a tragédia, procuraram imitar o som da minha voz, e não podendo sustentá-la porque se valiam da voz contrafeita, não agradaram nunca.
E' muito prejudicial ao ator esforçar-se por imitar a voz de
outrem; a imitação de todos aqueles que nos têm precedido é muito
inconveniente, não só porque é mui pequeno o mérito de representar por imitação, como porque só tem verdadeiro talento aquele que
se mostra original, consistindo o maior mal em se copiarem quase
sempre os defeitos do modelo. D. José de Resma abona o que
deixo dito com os exemplos seguintes:
A famosa Champinelle, cantora no tempo de Racine, tinha
uma voz sonora e brilhante: eram-lhe extremamente favoráveis oa
sons agudos, que empregava com o melhor e maior sucesso, gran— 29

•geando-lhe todos os dias grande reputação. Todas as outras cantoras da época pretenderam cantar como aquela, do que resultava
darem gritos horríveis.
Mlle. Lecouvreur, essa primeira glória do teatro francês, possuía uma voz fúnebre e de pequena extensão; mas a superioridade
de seu talento, e a ternura ao último ponto que com tanta graça
empregava, encobria, se não fazia desaparecer tão grande defeito.
Todas as atrizes tentaram imitá-la, imaginando que a magia com
que Lecouvreur encantava nascia da sua voz surda, e copiavam-na
com este defeito, procurando tomar o tom mais baixo que lhes era
possível, viciando por conseqüência o natural da sua própria voz,
•e resultando disso ouvirem-se mulheres com voz de homem, a qual
não sendo sustentada por um peito forte, se tornava triste e lúgubre
em vez de lisongeira e agradável.
Em Lisboa tive eu mais um exemplo do quanto é prejudicial
a imitação e a voz contrafeita, o que vou referir, porque vem muito
a propósito.
Representando a atriz Ernília das Neves a tragédia Jttdith,
quis seguir o estilo da Ristori que a havia representado antes
dela no teatro de S. Carlos, e talvez por isso não tirou todo o
partido que podia tirar em seu grande talento, se lhe confiasse uma
criação nova. No dia seguinte à representação tive a honra de visitar e de beijar a mão a sua Majestade El-Rei o Sr. D. Fernando, esse príncipe protetor das artes; teve ele a. bondade de me
dizer: "Quero a sua opinião a respeito da tragédia e do- trabalho de
Emília. — Senhor, respondi, a tragédia é traduzida por uma das
melhores penas de Portugal; a linguagem é excelente; mas o verso
substituído pela prosa perde a sublimidade, e energia, beleza e pompa. Quanto à Emília, esse gênio da cena portuguesa, pela primeira
vez que subiu ao gênero trágico, foi digna, de aplauso, porque não
estava preparada para este trabalho; valeu-se, talvez, da imitação,
contrafêz muito a voz, e prodigalizou tanto o gesto, que a cada ins-

tante sufocava a expressão; persuado-me que ela seria mais feliz se
se fizesse original". Sua, Majestade teve a bondade de elogiar a minha opinião, e concluiu dizendo: "A Emília faz mal em querer representar a tragédia, porque é muito boa no drama e excelente
na comédia."
Por tudo o que fica exposto, diz muito assizadamente Mme.
Talma, que as tradições se devem conhecer porque elas esclarecem e fazem brotar novas idéias; mas é muito perigoso querer
imitá-las: é bom que se sigam unicamente as suas intenções.
A voz da imitação é sempre defeituosa e desagradável, e recorrer mui freqüentemente aos sons que se encontram em um e
outros extremos dela não é o melhor método para sustentar um
papel; portanto, deve seguir-se o médio, porque é a parte mais bela
e mais sonora.
Para que a voz seja justa, é preciso que o ator preste muito
c ouvido, a fim de apreciar um tom, um meio tom, um quarto de
tom, um meio quarto de tom, etc.; precisa saber elevar e abaixar a
voz em todas as gradações imagináveis, e o ouvido deve julgar com
muita severidade, pois só assim poderá corrigir qualquer defeito;
e quem não tiver bom ouvido para julgar, não pode ser bom ator, e
se for surdo está impossibilitado de seguir a arte, mas com este julgamento à sua voz, ficará senhor deste instrumento, porque a voz
é o instrumento do ator, como a rabeca o era de Paganini.
Mlle. Clairon diz que se servia sempre do médio da sua voz,
tanto no brando, como no forte, de maneira que a dirigia à sua
vontade, o que fazia brilhar muito a menor força que lhe dava; e
fazendo-a subir sempre lentamente, contribuía a fornecer ao espírito
as idéias, a graça, a pureza e a nobreza do estilo.
O ator não precisa esforçar muito a voz para se lhe entenderem
bem as palavras; basta unicamente bater bem as sílabas e ferir
todas as letras, não abaixando os finais e mantendo a voz com
a mesma força.
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A voz é como um instrumento; só pelo trabalho e exercício se
pode tirar dela todo o partido, sendo muito bom exercitá-la em um
vasto recinto, para não sufocar-se o sorn no peito.
A voz de Lekain, a princípio áspera e desagradável, tornou-se
à força de exercício, tão flexível e branda, que nenhum som lhe era
difícil.
A voz de cabeça se corrige falando devagar, escutando-se a
pronúncia, tendo a mão sobre o peito, a fim de sentir por este modo
se a voz sai dele.
Agora, senhores, que tenho tratado das partes mecânicas, instrumentos de que o ator se deve valer para representar, passarei
àquelas que formam a ação teatral e que dependem da inteligência.
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QUINTA LIÇÃO
A declamação teatral é a arte de exprimir sobre a cena, por
meio da voz, atitude, gesto e fisionomia, os sentimentos de um
personagem, com a variedade e certeza que exige a situação em
que ele se acha; porque a atitude, o gesto e a fisionomia devem
expressar o mesmo que a palavra, cada um com a sua linguagem.
A declamação trágica consiste no acordo da simplicidade e da
nobreza, meio aliás difícil de seguir-se. O ator deve compenetrar-se
de que no teatro são homens que falam a homens, e que, portanto,
não precisa servir-se de outro tom que não seja aquele que a natureza inspira a todos. O insígne Baron e Mme. Lecouvreur tocavam todas as paixões com o tom da alma, com simplicidade e
natureza, pelo que foram os mais célebres artistas de reinado de
Luiz XIV.
Conheço que o gênero da tragédia é, sem dúvida nenhuma, um
tanto ideal, pela linguagem versifiçada e pomposa: seja, pois, também um pouco ideal a maneira de a dizer, porém sempre nobre,
revestida de dignidade, sem estilo empolado; mas também sem trivialidade, linguagem que habitualmente convém aos personagens
trágicos, devendo-se-lhes dar sempre uma energia sustentada, e uma
largura proporcionada, porque a tragédia dita com muita simplicidade e singeleza deixa de ser verdadeira. Quanto mais a ação
tende à dignidade e nobreza, mais deve ser tomada de um estilo
fora do comum. Tomemos para modelo os homens de altas posições: escutemo-los nas câmaras legislativas, nos tribunais, no púl— 33

pito e na corte do soberano, onde vão falar, e veremos que não se
enunciam como na vida privada. Mr. Andrieux, na notícia que
precede a Mlle. Clairon, divide os principiantes dramáticos em
três classes: os que cantam, os que gritam e os que falam. Dos
que gritam diz ele:
"Pode esperar-se alguma coisa, porque o tempo e o estudo podem fazer moderar o seu excesso, conquanto bem poucos corrijam
este defeito, por terem a desgraça de ser aplaudidos por uma grande
parte do público que se deixa arrastar e seduzir pela bulha que
fazem, com o que se enganam, supondo que o aplauso é devido à
ilusão que causam; e gritam muito mais ainda, julgando ser este
o meio de se exprimirem com aprovação."
Dos que falam, diz ainda:
"A classe daqueles que falam é a preferida, porque quase sempre dela saem os bons atores, tanto para a comédia como para a
tragédia, e aqueles que juntam a um verdadeiro talento a sensibilidade real, o estudo, a reflexão e a prática da arte, podem tocar a
perfeição: estes não representam para as turmas ignorantes que se
deixam arrastar por uma declamação empolada, por gritos e gestos
extravagantes: aspiram unicamente aos sufrágios dos conhecedores
inteligentes, que os aplaudem pelo seu natural e verdade." Aristippe
afirma que Talma nas suas tragédias falava em quase todos os seus
papéis; mas, falando, conservava sempre a energia e a força de
caráter do personagem que representava.
Cantar é mais fácil, e é por onde começam os principiantes,
que abaixam e levantam a voz a compasso, formando assim uma
cantilena insuportável pela sua uniformidade; portanto é esta, de
todas, a pior classe, porque este defeito prova em geral pouco espírito e nenhuma sensibilidade; e se o ator com um ou dois anos de
teatro ainda cantar, pode dizer-se que nada há a esperar dele, e que
é condenado à mediocridade para sempre.
Na minha juventude declamei eu como os mais atores com
quem principiei o tirocínio, porque quase todos declamavam; porém,
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deixando-os para formar uma companhia nacional (como formei
em 1833), e acabar assim com a dependência de atores estrangeiros para o nosso teatro, perdi os meus primeiros costumes pelas
reflexões que fiz sobre uma arte para a qual a natureza me dera
algumas vantagens: mudei, pois, o fundo da minha representação,
e apareci mais simples e verdadeiro, grangeando por isso a pequena
reputação de que gozo.
Persuadem-se muitas pessoas que declamar é falar gritando,
e os exemplos comprovam o contrário; porque não é a força da voz
que forma a declamação, mas sim a maneira de produzir os sons,
sobretudo a freqüente recaída deles nos intervalos da mesma espécie. D. José de Resma na sua Arte do comediante diz que os
atores e oradores romanos falavam com muita força para serem
ouvidos pelo imenso auditório, e que na Itália os atores falavam
muito mais alto do que em França, porque os seus teatros são muito
maiores; mas, sem embargo disto, não declamavam; porque só a
veemência e uniformidade unidas é que fazem a declamação.
Nas suas memórias dramáticas, diz Talma a este respeito que
declamar é principiar em voz baixa, com uma lentidão afetada, prolongar os sons com languidez sem variá-los, elevá-los a certa altura
e tornar prontamente ao som anterior, conservando sempre um
certo estilo e compasso. E quem poderá duvidar de que é este o
método da declamação? Todos os dias estamos ouvindo muitos
dos nossos atores e oradores declamarem, mesmo em pequenos recintos, sem levantar a voz.
O que fica dito prova que declamar não é falar gritando, mas
sim dizer tudo, cantando em dois ou três sons cadenciados a certo
compasso. Entre a maior parte dos nossos atores, provém muito
este defeito da falta de uma escola onde aprendessem a dizer as
coisas sem esse péssimo tom declamatório, e os tem levado a falta
de estudo e de gosto ao ponto de exprimirem tudo por duas formas,
a saber: pintando a cólera, desespero e ciúme com gritos de pos— 35

sesso, que destroem o belo efeito da naturalidade, porque gritar descompassadamente é próprio de loucos; qualquer homem tomado de
uma paixão veemente, sente embargar-se-lhe a voz na garganta, fica
quase sufocado e trêmulo, e neste estado, pela excitação nervosa,
não pode gritar.
A outra forma seguida por estes atores é a de exprimirem um
sentimento terno, brando ou amoroso, recorrendo ao choro, à declarnação e à monotonia, esquecendo-se de que o amor se exprime
com a vida lânguida nos olhos, mas com o coração cheio de fogo,
que reanima a palavra e dá força à persuasão. D. José de Resma
afirma que tytolière se cansou em vão em criticar o estilo declamatório em muitas das suas peças, sem que jamais achasse modo de
destruir um mal tão arraigado; que Baron representava sem declamação, e que por isso era o mais célebre ator da sua época. E por
que razão o não imitavam os seus contemporâneos? Porque representar com verdadeira simplicidade e natureza é muito difícil, é
unicamente dado a quem tem gênio; e imitar este modelo é ainda
muito mais difícil; porque ele tem uma maneira sua, variada e natural de dizer as coisas sem o tom uniforme e cadente; o que não
acontece ao declamador, que facilmente se imita pela cadência e
uniformidade com que exprime tudo. Sirva-nos de exemplo uma
música: se ela é fácil, com poucos compassos, todos a cantam, apenas a ouvem, o que não sucede se for difícil.
E' claro portanto que se não deve declamar, e que os discursos devem ser pronunciados no tom que exigirem os pensamentos
que encerram. Quando um herói fala de assuntos que o não movem, para que afetar um tom de voz extraordinário? Quando uma
princesa se não possui de uma paixão, para que há de chorar? E'
indispensável falar com nobreza, mas não com uma uniformidade
chocante.
Os versos é verdade que têm uma medida uniforme; mas
como eles mudam a cada instante de pensamento e de sentimento,
da rnesma maneira a cada momento é preciso variar de tom.
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As falsas reflexões sobre a declamação têm chegado ao ponto
de tocar os princípios mais desarrazoados. Acreditavam os atores,
ainda quando eu comecei a minha carreira, que era preciso começar
sempre a representar em voz baixa e sem violência, a fim de poder
sempre, a arbítrio meu, aumentar a expressão até ao fim da peça.
Fundados neste princípio falso, viam-se entrar em cena atores chorando a morte de seu pai, com tal frieza como nós falaríamos da
morte de um mandarim da China; entendo, porém, eu, que a regra
que a este respeito se deve seguir é a que nos prescreve o sentimento que temos a exprimir. Se o ator tem de principiar pelos discursos de um filho desesperado pela morte de seu pai, deve apresentar-se em cena mostrando a dor mais viva, recitando com todo
esforço; porque o ator tem obrigação de representar as coisas tais
quais elas se passam na vida íntima, e tanto pior para o autor se
não teve habilidade para levar o interesse da peça até o fim.
Senhores. Agora que fica explicado, o melhor que me foi
possível, o que entendo e o que têm entendido por declamação os
profissionais, concluirei fazendo-lhes uma observação muito essencial sobre o modo de terminar as frases com um tom que o assinale,
regra que é quase inteiramente perdida, e por quase todos os que
falam nos nossos teatros, finalizando tudo por sons no ar, como
se uma peça não tivesse pontos nem vírgulas. Para evitar este
defeito, senhores, apontarei um fácil meio, ao alcance de todos.
Quando a voz entoa, descendo um intervalo conveniente, o
ouvido percebe que a cláusula se acha terminada, e assim se deve
finalizar; quando, porém, o som da última sílaba se encontra semelhante ao da precedente, ou que sobe a mais alto grau do que os
outros, o sentido se detém suspenso, não convindo preparar deste
modo a terminação, nem fazê-la assim, porque o espectador espera
a continuação do discurso.
Este estudo é muito essencial e preciso, porque dele dependem
as mudanças de tom, que produzem ao ouvido o mais agradável
efeito, fazendo perceber a igualdade e variedade da expressão.
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SEXTA

LIÇÃO

A faculdade de entender é o mais belo dote que a natureza
pode dar ao ator, e sem dúvida necessita ele muito de inteligência,
não só para bem interpretar a imensa variedade de papéis de que
se encarrega, como também para perceber, advinhar mesmo, em
cada frase, em cada período, a mais oculta intenção, o espírito e
a fineza do poeta.
Uma estátua compus, dei-lhe a palavra,
E tu lhe deste o movimento e vida.
Estes dois versos pertencem a um soneto que me dedicou o
nosso poeta Magalhães, quando em 1837 criei o papel de Antônio
José, na sua tragédia. Ora, se o autor compõe a estátua e o ator
lhe dá movimento e vida, quanta, inteligência não é precisa para
fazer falar, mover, rir, chorar, exprimir enfim todos os sentimentos de um personagem criado na fervente imaginação de um homem de gênio»? Entretanto, freqüentes vezes vemos nós honrar
com o nome de inteligentes a atores que somente têm o modo
grosseiro de entender o que querem dizer as palavras do seu papel;
é preciso portanto, senhores, convencerem-se de que não basta entender só os discursos que o poeta tem posto em nossa boca, e não
dar-lhes um mau sentido; é necessário, sim, penetrar a cada momento a relação que pode ter quanto dizemos com o caráter do nosso
papel, com a situação em que a cena nos coloca, e com o efeito que
isto deve produzir com a ação total. A maneira de entender tudo
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isto é tão delicada que para reproduzi-la por meio de razões exigiria
uma extensa obra, e assim limito-me a alguns exemplos que serão
talrez bastante sensíveis para explicar o que é forçoso atender e
reunir para demonstrar uma verdadeira inteligência. Na Arte do
Comediante lê-se o seguinte: "Ordinariamente se repete na cena
— Bons dias — cuja frase é bem simples e todo o mundo compreende; sem embargo, não é bastante perceber que semelhante expressão é uma política que se pratica ao encontrar-se alguma pessoa,
porque há mil maneiras de dizer — bons dias — segundo o caráter
e a situação. Um amante diz — bons dias — à sua amada com
uma doçura e afeição que faz conhecer seus sentimentos pelo modo
por que a saúda. Um pai diz com ternura a um filho que ama, e
com certa frieza misturada de tristeza àquele de quem está queixoso. Um avaro do mesmo modo quando pronuncia — bons dias —
a um seu amigo, se deve mostrar ocupado de inquietações. Um
zeloso demonstra uma cólera que a decência lhe impede de dar a
conhecer quando a saúda a um jovem que é obrigado a receber em
sua casa, contra vontade e apenas por considerações. Uma criada
pronuncia os — bons dias — com um tom lisonjeiro e insinuante ao
cortejador amado de sua ama, e com tom áspero a um velho que
solicita consegui-la sem a sua confidencia. O homem possuído de
melancolia pronuncia — bons dias — com um tom aflitivo. Um
trampolineiro saúda aquele que quer enganar com um tom que deve
inspirar confiança ao objeto de sua traição, e é donde o espectador
dere perceber que medita uma aleivosia."
Seria necessário decifrar todos os caracteres da humanidade e
todas as situações da vida, se se quisesse explicar as inúmeras variedades que se podem encontrar na expressão de uma palavra que
desde logo parece tão simples. M. Tonnelière era neste particulai
o autor mais perfeito do seu tempo; não acreditava que um só
monossílabo fosse inútil no seu papel, e com um sim, um não, um
olhar, um gesto enfim, dava a conhecer perfeitamente a situação do
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caráter do personagem que imitava; era de.opinião que os apartes
e os monólogos precisavam muito da inteligência; que os apartes
deviam ser ditos com brevidade, e os monólogos, excetuando as
cenas de paixões veementes, não necessitavam de tanta força na
voz como nas cenas dialogadas; e assim, dizia ele, como os apartes
sem gestos produzem melhor efeito, também os monólogos com os
gestos moderados, voz branda e sentimentos moderados também
têm o seu verdadeiro colorido. Também se lê nos pensamentos
sobre a declamação que um ator inteligente é reconhecido quando
recita um monólogo, sendo nele uma regra invariável que quando
se fala do passado os olhos conservam-se inclinados para a terra,
quando se trata do presente olha-se para o horizonte, e no futuro
para o céu.
O grande Talma, quando trata de Lekain, expressa-se por
este modo: "Para formar-se um ator como Lekain é preciso ser dotado de muita inteligência: só ele soube explorar plenamente todos
os tesouros da natureza. Nos diversos momentos de sua representação, que a seu jeito moldava mais ou menos rápida, mais ou menos
lenta, e muitas vezes com um silêncio tão bem estudado que apresentava a verdade das circunstâncias, onde é necessário reconcentrar-se o homem antes de confiar à palavra o que a alma experimenta e a inteligência calcula, era o mais perfeito original; e em
verdade, senhores, destes intervalos bem combinados tira-se grande
partido." Seguindo os ditames deste mestre, obtive eu bons resultados, como adiante lhes farei ver; mas é necessário que primeiro
lhes dê alguma idéia sobre a maneira de tornar verdadeira esta
espécie de repouso entre o pensamento e a palavra. O ator neste
caso toma um ar pensativo, como meditando no que vai dizer, e a
sua atitude, e os traços de sua fisionomia, devem suprir esta suspensão de palavra, mostrando durante este momento de silêncio
que sua alma está fortemente preocupada; sem isto, estes intervalos na representação não serão mais do que lacunas frias, e ninguém os atribuirá a uma operação do pensamento, mas sim a uma
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distração de memória. Na bela passagem em que fui copiado na
tragédia Oscar, pelo insígne escultor Francisco Manuel Chaves
Pinheiro, lente da Academia das Belas-Artes, a estátua que expôs
em 1860 representa a situação em que Oscar, delirante, reconhece
a sua espada, preferindo estas palavras — E' minha! — O intervalo que eu fazia antes de falar, a expressão da fisionomia, a
atitude e o gesto exprimiam com a mais perfeita verdade o horror
com que Oscar se convencia ter sido o assassino do seu melhor
amigo. O público sempre cobriu de aplausos este trabalho da minha
pequena inteligência. As simples palavras que eu proferia no Otelo
— Eu fiz o que devia — foram sempre aplaudidas porque o tempo
que eu tomava para produzir efeito ao dize-las, junto à combinação
de todo o jogo fisionômico, expressava claramente que Otelo procurava na sua imaginação um motivo para atenuar a triste realidade
da sua fereza. Na última cena de André, na — Gargalhada '—
quando lhe apresentam sua mãe, os intervalos que eu punha nas
palavras — E' ela!. .. minha mãe?.. . morta?... etc. — pintavam distintamente a dúvida com que lutava a alma de André;, não
podendo acreditar o que viam os seus olhos.
Há também, senhores, outras situações em que um personagem,
impelido pela veemência de um sentimento, deve tomar toda a expressão de que necessitar o lance. Suas palavras devem chegar aos
lábios tão rapidamente como o pensamento à sua alma. Em qualquer dos casos só a inteligência modera e regula o bom efeito.
Vem a propósito referir aqui a idéia que em Lisboa fizeram da
minha pequena inteligência, quando tive a glória de representai no
teatro de D. Maria II. Passo portanto a ler esta folha do meu
álbum:
"Neste álbum destinado a guardar as memórias, as opiniões f.
os pareceres dos homens de letras de Lisboa, acerca do primeiro
artista dramático do Brasil, o que poderei dizer, que não seja o eco
do voto geral do nosso público? Estima-se mais sempre a glória,
não pelo que ela nos dá, mas pelo que ela nos custa; é todavia
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o Sr. João Caetano dos Santos um dos raros privilegiados que deve
amar os seus triunfos pelo que eles lhe custam e pelo que eles
lhe dão. Vem de si e de si só a inteligência, a arte, o tom supremo
do gênio que lhe admiramos. Com um rasgo de seu olhar esplêndido, alumia, através da ação, límpidos abismos, voragens do coração humano que ninguém suspeitava. Transforma um ruim drama em um poema. Quando entra em cena, tudo se agita e se
anima e o que era um mau esboceto a carvão, toma as cores de um
quadro de mestre. Julgamos ouvir uma cena de amor, de ciúme
ou de piedade... lede a peça. . . não está lá nada disso; foi João
Caetano que escreveu tudo, erguendo os olhos ao céu, ajoelhando,
apostrofando, ou abençoando. Lisboa, l de dezembro de 1860, —
Júlio César Machado".
Senhores, a referência que nesta lição faço sobre o juízo que
emitiu a meu respeito o ilustrado público lisbonense é para provar
ainda mais que a inteligência dá um verdadeiro realce ao trabalho
do ator; mas se alguém me taxar por isto de imodesto, conquanto
não seja verdade, não me ofendo, porque o meu fito é fazer realçar
em tudo o merecimento e a glória da arte que eu tanto amo.
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SÉTIMA LIÇÃO
Vou tratar hoje da expressão, comprovando melhor o que
já disse em uma das minhas lições, que a arte dramática imita,
e não iguala a natureza. Senhores, a expressão não é mais do que
a destreza com que o ator insinua no espírito do espectador todas as
paixões de que parece estar verdadeiramente possuído, porque representando o ator conforme o caráter e sentimento do seu papeL
o espectador vê nele a mais perfeita imagem da verdade por isso
que um homem original, em idêntica situação, se não explicaria de
outro modo. E' portanto indispensável, para representar bem, levar
a ilusão até este ponto. Há muito quem tome pela própria verdade, uma perfeita imitação, acreditando e julgando o ator penetrado realmente do sentimento que reproduz, supondo que ele o
sente, que sofre as aflições e as dores que exprime na fisionomia,
na voz, no gesto; porém não é exata esta suposição; o ator compenetra-se do seu papel, segue as paixões que ele contém, pinta-as com
inexplicável verdade; mas não as sente na extensão da palavra, porque os sentimentos se sucedem em uma cena com tanta rapidez
como não existe na natureza, obrigando a curta duração de uma
peça a tal precipitação, que, chegando os objetos à ação teatral,
todo calor é necessário; não obstante, brota ele da arte, e não da
natureza: tudo isto prova D. José de Resma exuberantemente,
quando diz: "Se o ator, em vez de imitar a ternura, se deixasse levar
pelo sentimento do seu papel, tocando a realidade, o seu coração
se acharia imediatamente comprometido, sua voz se sufocaria, as
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lágrimas lhe cairiam dos olhos, os soluços lhe embargariam a garganta, e ser-lhe-ia impossível proferir uma só palavra sem gestos
ridículos. Se nesta situação o ator necessitasse passar subitamente
a um sentimento maior, ser-lhe-ia também impossível, por achar-se
sem faculdade de poder prosseguir; um frio mortal se apoderaria
de todos os seus sentidos, representando apenas maquinalmente durante estes momentos. O que sucederia então à expressão de um
sentimento que exigisse maior calor e mais força? que horrível desconcerto não produziria!" Isto na ordem dos transportes que o ator
deve percorrer para que os seus sentimentos pareçam unidos e aparentem nascer uns dos outros. Examinemos um lance diferente
que nos possa dar uma demonstração mais sensível, e contra a qual
dificilmente possam combater os que acreditam que se iguala, e
não imita a natureza.
Apresenta-se um ator em cena, e as primeiras palavras que
ouve devem causar-lhe grande surpresa, significando no mesmo
momento o seu semblante, gesto e voz, um assombro tal que o
espectador o acredita sem hesitação. E pode por ventura o ator
ser verdadeiramente assombrado, quando sabe de cor o que se lhe
vai dizer?
O fato seguinte, passado na antigüidade, é também próprio
para sustentar o que diz D. José de Resma. Isopo, distinto ator
de Roma, representando em uma ocasião a tragédia Os furores
de Orestes, no momento em que tinha a espada na mão, atravessou a cena um escravo ao serviço do teatro, e encontrando-se desgraçadamente com Isopo, este o matou no mesmo instante. Vê-se
nisto, senhores, um ator tão possuído do seu papel, que tocou o maior
extremo; porém por que não matou ele algum dos seus colegas com
quem representava? E' porque pagava a vida do escravo com
algumas moedas, segundo a lei de Roma, ao passo que era forçado
a respeitar a vida dos seus concidadãos. Logo, não era verdadeiro
o seu furor, porque a razão lhe deixava a faculdade da escolha.
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Mole, sendo cumprimentado por M. Lemercier pela bela
execução em uma passagem de ciúme na peça O Zeloso, de Rochon de Chabannes, que via pela primeira vez, respondeu-lhe:
"Pois eu não estou contente com o que fiz; não produzi hoje no
público a mesma impressão que de costume, não estive senhor de
mim, entrei vivamente na situação, foi mais o personagem do que
o ator que representava, estive tão verdadeiro como o seria em minha casa; mas para a ótica do teatro é preciso outra coisa. A peça
representa-se qualquer destes dias, ajuntou Mole; peço que venha
vê-la ali do primeiro bastidor." No dia da representação estava ele
de fato no lugar indicado; no momento da famosa cena, Mole voltou
a cabeça para aquele lado, e disse-lhe em voz baixa: "Estou hoje
bem senhor de mim, ides ver." E, com efeito, M. Lemercier afirma
que Mole produziu uma sensação muito mais forte do que na representação antecedente, e que jamais viu tanta arte e tanto cálculo
para impressionar o espectador. A convenção da verdade teatral foi
sempre o objeto do estudo e do trabalho de Mole, e estava convencido de que, para colher-se bom resultado em uma cena, era preciso governar-se a cabeça e ter-se livre o coração.
E' esta uma verdade, senhores, que eu experimentei todas as
vezes que a minha sensibilidade me fez esquecer a arte, deixando-me entregue à natureza e aos impulsos do coração. Em uma
das representações da tragédia O Poeta e a Inquisição, possuí-me
tão fortemente do meu papel nas últimas cenas, que mal pude
chegar ao fim. Sufocado pelo pranto e pelos soluços, fiquei por
largo tempo no meu camarim, quase em estado de alienação.
Outro passo igual me sucedeu, porém mais doloroso ainda.
Tendo a desgraça de perder meu querido e adorado pai, logo
que a dor desta perda irreparável me deu lugar, fiz a minha reentrada em cena, em um benefício que tinha sido transferido por este
doloroso motivo, per ser destinada a tragédia Hamleto. Na
magnífica cena em que ele, abraçado com a urna, fala às cinzas de
seu pai, um frio tremor se apoderou de mim, e foi tal a minha emo— 45

cão que caí sobre uma cadeira sem poder prosseguir, e as lágrimas,
os soluços, a dor, tudo que sofri então, era semelhante ao que eu
havia sofrido no momento fatal em que vi meu pai nos meu braços
exalar o suspiro derradeiro.
Tive também muitas ocasiões de observar em Esteia dos
Santos, minha mulher e minha companheira nos trabalhos e triunfos, como ela me chamava na comédia Kean ou desordem e gêriio.
Esta artista inteligente e estudiosa, como o podem atestar ainda
as inúmeras pessoas que a viram sobre o palco e acompanharam
o seu tirocínio de 25 anos; esta artista, muito conhecedora das conveniências da cena, quando se deixava arrastar imediata e inteiramente pelo sentimento do seu papel, como na Madalena, na Graça
de Deus, na Madalena, em Frei Luiz de Souza, e em outros que
dobravam sua alma sem que ela pudesse resistir, perdia, assim
como eu, os melhores efeitos do lance em tais circunstâncias; porém
rua Margarida de Borgonha, na Clotílde, na Gertrudes, no Hamleto
e em tantas outras em que sua cabeça governava o coração, era
cc-mpleta no jogo fisionômico, no gesto, e a sua expressão dizia
mais do que a palavra. Estes belos versos do papel da atriz Mariana, na tragédia O Poeta e a Inquisição.
"Nós somos como a flor que enquanto fresca
"Seu cheiro exala, cuidadosos guardam,
"Mas tanto que exalou o aroma todo
"Tanto que murcha para o canto a atiram,
"Assim pratica o povo ingrato sempre!. . ."
estes versos, que com tanta verdade ela dizia, vieram a ter toda a
relação com o fim de sua carreira, que, retirada da cena há 8 anos,
não foi nem ao menos lembrada por um dos nossos homens que
escrevem, para lhe fazerem a biografia! Mas assim mesmo devia
ser! porque esta artista é natural do Rio de Janeiro, desta terra
onde nem ao menos reina o espírito de provincialismo.
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Mas. . . tornemos ao ponto, procurando atar o fio que comprove a asserção.
Não nego que o ator, apresentando uma ou outra paixão, se
ressinta de vivíssima emoção; porém essa agitação procede dos esforços que é obrigado a fazer para pintar essas paixões que realmente não sente, e que dão ao sangue um movimento extraordinário .
O próprio ator pode estar enganado com o efeito da causa
enquanto se não der ao trabalho de examinar donde ela se origina.
E' indispensável ao ator conhecer perfeitamente quais são os movimentos da natureza nos outros, para sustentar bem os seus, e poder
à sua vontade imitar os alheios, sendo esta a verdadeira arte donde
nasce a perfeita ilusão a que os espectadores não podem resistir,
arrastando a acreditá-la, embora contra vontade.
E' forçoso que a expressão seja natural; não obstante, diz
Mme. Clairon que nem sempre deve o ator cingir-se aos limites
exatos da natureza, porque realmente fará pouco efeito produzindo
apenas uma representação fria.
Voltaire era de parecer que para se representar a tragédia
devia ter-se o diabo no corpo, e que, para fazer-se impressão em
«.ena, era preciso caminhar dois dedos além do natural; porém que,
quem excedesse uma só linha desta medida, se tornaria fastidioso
e desagradável.
Esta maneira de falar explica maravilhosamente o risco em
que o ator se acha quando representa, podendo desagradar, já por
demasiado, já por pouca expressão; precipitando ou esfriando o
lance. Sem embargo, examinemos se se poderão achar na natureza
modelos que, perfeitamente seguidos, produzam a extrema realidade, acompanhada da força necessária. Observemos, pois, o mundo, estudemos os homens em geral, e mais os pequenos do que os
grandes senhores: estes, acostumados pelo uso e pela política a não
se deixarem surpreender ao primeiro movimento em presença de
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outros, podem oferecer-nos poucos exemplos de expressão viva; porém os homens de uma classe menos elevada se arrojam mais facilmente às impressões que recebem, e o povo, que não sabe moderar
os seus sentimentos, são os verdadeiros modelos da expressão forte:
entre estes se pode ver o excesso da dor, o abatimento de um vencido, o orgulho de um vencedor e o furor levado ao extremo, d«
modo que, nestes mais do que em todos os outros, se encontram
os exemplos do alto trágico. Acrescenta-se aos referidos modelos
um verniz apenas de política, e tudo será perfeito. Em uma palavra, é preciso expiessar-se como povo e apresentar-se como nobre.
Foi isto o que li e aprendi na Arte do comediante.
Nunca se deve violentar a expressão, cuja regra deve ser invariável; mas é necessário também não se esquecer dela, ainda nas
mais pequenas coisas. Vem a propósito o que disse Garrick a um
ater francês que o consultou sobre a maneira pela qual ele havia
representado em uma peça: "Vós fizestes o papel de bêbado com
muita verdade, diise Garrick; mas a vossa perna esquerda esqueceu-se disso; e visto que a ação e recitação compõem o senso da
expressão, a expressão deve ser sempre exata e precisa, porque nasce do sentimento que nos agita. Um dançarino sem expressão, não
é mais do que um saltador, e um ator sem este belo talento nada é."
Enfim, senhores, todos os exemplos que referi a propósito da
expressão devem convencê-los de que tudo sobre a cena é uma convenção que simula a natureza, concluindo com o que disse Aristippe a respeito da arte teatral: "Ela é a mais difícil e a mais espinhosa da vida; o ator está sempre à borda de um abismo; porque,
se tem a desgraça de ser medíocre, ninguém faz caso dele; e se terá
a fortuna de possuir gênio, abundam-lhe os inimigos, e até ao fim
da sua existência vive entre o desprezo e a raiva."

OITAVA

LIÇÃO

Senhores. — Os movimentos que nascem na alma com extraordinária rapidez, sem o socorro da reflexão, e que desde logo
nos obrigam a determinar, quase a pesar nosso, são os únicos que
incontestàvelmente se devem chamar sentimentos; mas é preciso
saber e convencermo-nos que há dois entre estes que são capitais
e dominantes, e que devem ser reconhecidos como a origem de
todos os outros; estes são: o amor e a ira, e todos aqueles que não
nasceram destes dois são de outra espécie, por exemplo, a alegria,
a tristeza e o rnêdo, que nascem de simples impressões; mas a
ambição e a avareza dependem de paixões reflexionadas; a piedade
é reconhecida como um sentimento que provém do amor; o ódio
e o desprezo são os terríveis filhos da cólera. Esta distinção, senhores, é feita para reconhecer-se todos os sentimentos debaixo de
duas espécies, uns ternos e outros fortes; os primeiros recebem do
amor o seu caráter principal, os segundos acham-se sempre mais,
ou menos acompanhados da ira. A sensação terna emana dos
sentimentos, e por conseqüência a ternura, essa qualidade branda,,
compassiva e maviosa, é, sem conteste cão alguma, a parte da expressão que exige maior suavidade e fineza; é portanto necessário^,
senhores, não empregar coisa alguma fora de tempo, e quando a cena
requer que tomemos um tom compassivo, é preciso observarmos;
escrupulosamente de que espécie e natureza são as ternuras que
devemos exprimir, porque é preciso definir claramente a diferença
da ternura de uma mãe por seu filho, de um súdito fiel por seu
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soberano, de uma esposa por seu esposo, ou de uma amante apaixonada pelo seu amado. Devem, portanto, compreender que sendo
a ternura um sentimento único, quando o coração dispõe dela, toma
um caráter diverso, segundo a aplicação que faz e conforme os personagens que representam. O ator inteligente estuda e percebe
este princípio invariável; contudo é-lhe necessária muita fineza para
distinguir perfeitamente as diferentes gradações de um sentimento
que à primeira vista parece em tudo semelhante. E' fora de toda
a dúvida que a ternura é poucas vezes pintada no teatro como um
movimento único; nunca aparece isolada; ordinariamente acompanham-na sempre uma ou mais circunstâncias que devem caracterizar a situação e servir de guia ao ator no modo com que deve
manifestar-se enternecido, já nascendo o efeito do receio pelo objeto que ama, já da inquietação de perdê-lo, ou da pena de ver-se
separado dele, e várias vezes da desesperação de não poder agradar-lhe ou emanando dos remorsos de um amor ilegítimo. Quando
na cena o ator necessita exprimir à sua amada a ternura do seu
amor, não deve empregar grande força na expressão, o que não
seria decente, e muito particularmente se é uma senhora que tem
de exprimir tal sentimento, que, levado ao excesso, ofenderia o
decoro, porque, como já disse, nem tudo o que é natural pode aparecer em cena sem ofender as conveniências e o respeito que se
deve ao público, não se devendo recorrer por título algum ao tom
choroso e declamado com que ainda alguém nos nossos teatros
pinta o amor, como já fiz ver quando tratei da declamação. Igualmente é forçoso evitar os gritos, porque eles destroem o caráter
da ternura, que é uma paixão doce e branda; a cólera, porém, senhores, é mais difícil, e raras vezes se encontra quem a represente
com propriedade, porque ela exige tanta força quanta moderação na
sua pintura, e compreende-se claramente que o homem arrebatado
por violenta paixão não tem de todo perdido o sentido e se acha
ainda em estado de reflexionar, e então um modo muito violento de
a representar nos aproximará imediatamente à loucura e por con50 —

seguinte há várias reflexões a fazer sobre este ponto, segundo as
circunstâncias, e que têm toda a relação com o que já expliquei na
lição S.a. Distingamos as coisas e coloquemo-las nos seus verdadeiros lugares; por exemplo, se se fala a uma mulher é necessário
conservar quanto possível o respeito que se lhe deve, ainda mesmo
dirigindo-se-lhe as expressões mais chocantes, porque há um não sei
que, que se não explica, que o homem educado sente e o obriga
a isto. E' aqui que tem todo o lugar a observação que já fiz para
se não apresentar nunca o punho cerrado: e quem poderá contestar
que quando um homem é nosso inferior, nos fazemos desapreciáveis
levando muito longe o desabrimento do insulto, porque, não se
achando ele em posição de poder repelir-nos, é em nós uma espécie
de cobardia; por isso, ainda mesmo que o papel esteja escrito neste
sentido, devemos modificá-lo com a moderação da mímica, que é
sempre a alma da frase; e a fisionomia, que diz tudo por quem fala
e por quem escuta, regulará tudo sem prejudicar nem a palavra,
nem a ação, e Aristippe nos ensina a seguinte forma: "O ator deve
sempre interessar, mesmo quando guarda o maior silêncio; o seu
exterior deve anunciar antes que fale o que vai dizer; o silêncio
é a maior eloqüência do ator, é o sublime da arte a que ele deve
recorrer para ser adivinhado." Na Inglaterra, Mistress Siddons,
Kean, Kemble, na Alemanha, Iffland, e Ekhof, deram a maior importância ao jogo da fisionomia; cc'm o silêncio exprimiam como
com a palavra e com o jogo mudo, nada sobre a cena lhes passava
desapercebido; mas é necessário, senhores, não confundir este meio
real e vantajoso de pintar os sentimentos com caretas ridículas e
contorsões violentas.
Não posso deixar de falar agora também sobre o excesso da
cólera ou da raiva, nessa violenta paixão, nessa agitação desmesurada que caracteriza o furor; é das situações dramáticas a mais
chocante, e para a qual apenas se poderão dar regras, porque representar bem ou mal o furor depende de tão pequenas coisas que é
mais fácil conhecê-las do que explicá-las, pois em semelhante caso,
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é quando um personagem se acha transportado fora da natureza e
acima da humanidade; tal é a expressão do furor: o ator em tais
lances não deve observar medida alguma, nem guardar lugar algum
sobre a cena; os movimentos do seu corpo devem mostrar uma força
superior a todos os que o rodeiam, acendem-se-lhe os olhos para
pintar as labaredas que lhe escaldam a alma: a voz necessita ser
algumas vezes vigorosa e algumas outras sufocada, mas sempre sustentada por uma extrema força do peito; deverá mover-se continuamente, porém nunca estendendo os braços e balançando-se sobre os
pés, por cuja forma se imitaria mais a loucura do que o furor.
Sendo este um sentimento que se deve pintar por meio da
força, não se deve contudo levar ao extremo a expressão; porque
Montfleury inutilizou-se, procedendo assim nos Furores de Orestes
e de Andrómaca.
E' preciso observarem bem, senhores, que as coisas mais sérias
são as mais próximas do riso, e por conseqüência é muito fácil quando se procura pintar o furor cair no ridículo; por isso não é semelhante lance para todos, pelo que lhes faço a seguinte observação:
nem todos os furores são da mesma espécie, o que lhes provo como
um pequeno exemplo; os de Otelo são por um amor desesperado;
os de Oscar a pena de um delito involuntário; os de Hamleto, o
horror de ver-se executar da vingança paterna, contra sua própria
mãe; os de Pedro, na Castro, sugeridos pela injusta morte da
esposa que tanto amava; enfim, todos estes e muitos c-utros que
somos obrigados a representar, têm caracteres diferentes; pelo que
devemos na pintura deles pôr sempre diante dos olhos dos espectadores o sentimento correspondente.
Em conclusão, senhores, assevero-lhe que o ator nasce como
o poeta: precisam ambos de gênio; este, se o não tiver, nunca passará de um rimador desenxabido e sem espírito; aquele, sem o
gênio, apesar de todos as regras de arte, nunca adquirirá nome
nem glória.
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NONA

LIÇÃO

Senhores. — Vou entrar hoje em certas explicações e raciocínios que possam servir de utilidade tanto às pessoas que se
propuserem a aprender a arte do teatro, como àquelas que se julgarem habilitadas a ensiná-la, tocando também ligeiramente na conduta do ator, que por sem dúvida concorre em grande parte para
fazer estimável a sua reputação e talento. Julgo portanto bem
cabidas as observações que passo a fazer para, claramente, definir
o caráter do artista e o método que deve seguir na aprendizagem
da Escola nacional; para que os futuros professores sigam as intenções com que escrevi estas regras, que me persuado serem
convenientes e justas, fundando minhas razões para crê-lo assim não
só na minha longa prática como nos estudos de diversos autores.
Mlle. Clairon compreendeu bem, por um admirável instinto,
a parte mais importante da arte dramática, o que se reconhece
pelas reflexões que esta excelente atriz escreveu sobre os papéis de
Viriato, Amenaide, Idamé e Hermione, e das quais se vê claramente que ela foi buscar os monumentos históricos dos povos e
dos séculos e tudo que a podia esclarecer sobre a fisionomia que
lhe convinha dar a cada um destes tipos: é este o primeira e mais
importante trabalho do ator quando se encarrega de estudar um
personagem, tendo sempre em memória que a dicção deve estar
perfeitamente de acordo com a ação, porque deste conjunto, desta
unidade da palavra e do porte é seguramente donde depende a
ilusão. Em épocas remotas os atores trágicos confundiam a
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linguagem nobre com a declamação excessivamente cadenciada, e
a exageração com a dignidade, tomando na ação eres de valentões
sempre com punho na ilharga, a perna estendida, metendo alternativamente adiante o pé direito ou o esquerdo, balançando muito o
corpo ao menor movimento que faziam, com um andar dançante e
um falar por solfa; tornavam-se insuportáveis e ridículos, e deram
lugar a que vários escritores daquele século censurando-os dissessem que eles dançavam e cantavam a tragédia; porém nessa
mesma ocasião alguns atores houve que se quiseram preservar daquele péssimo estilo. Formaram, por assim dizer, uma escola diferente e falaram a tragédia em vez de a cantar, devendo-se em
grande parte este melhoramento ao ator Josias de Soulas, conhecido por Floridor, aquele mesmo a favor de quem Luís XIII em
1641 mandou declarar que a nobreza se não perdia por exercer-se
a profissão de comediante, e par isso o Sr. de Soulas conservou
o título e o direito de gentilhomem que tinha pelo seu nascimento.
Tornemos, porém, a aproximar-nos do objeto principal.
Senhores. — O que acabei de referir-lhes a respeito de Mlle.
Clairon e de outros atores da antigüidade, deve convencê-los de que
os papéis devem ser estudados por meio da reflexão e da inteligência, para serem enérgicos, heróicos e naturais, e que, por conseguinte, se um professor se ocupar exclusivamente das entoações e das
inflexões da voz, estas lições não passarão da boca dos discípulos,
não chegando ao espirite-, nem ao coração; recitarão tudo que
aprenderem como o papagaio o faz, decorarão dois ou três papéis,
habilitar-se-ão com o estilo que lhes ensinarem, moldando por eles
todos quantos tiverem que representar. O hábito, senhores, é uma
segunda natureza, e os defeitos, uma vez contraídos, nunca se perdem; é preciso, por conseqüência, que as lições versem sobre os
sentimentos íntimos que encerrarem os papéis que houverem de ser
estudados, que o professor, por meio de exemplos claros e de explicações verdadeiras, chame constantemente o discípulo à situação
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que o coloca no caráter do personagem que tem de imitar, ajudando-o uma ou outra vez na voz, no gesto e na inflexão; mas isto depois de o ter questionado muito com sólidas razões, a fim de ver se
ele atinge a verdade do que expressar, excitando-lhe e exaltando-lhe
a imaginação, para despertar-lhe o entusiasmo e a emoção; é preciso, enfim, que o discípulo procure e ache a razão de dizer este ou
aquele período, desta ou daquela maneira. O estudo assim metódico, feito por um jovem dotado de espírito e de sensibilidade, pode
torná-lo um grande ator, e conquanto não haja regras que ensinem
a pensar e a sentir, porque só a natureza dota o homem com esses
meios, e servindo a prática e os conselhos tão somente para desenvolvê-los, contudo persuado-me que os que não tiverem em si o
germe do talento podem ser úteis e apreciáveis no teatro pelo
desembaraço e certa afinação que devem adquirir pelo aturado
exercício de dois anos de escola.
E' também muito conveniente e de grande utilidade ao estudo
dramático, que o ator veja e consulte as obras dos melhores pintores e escultores. Eu tirei sempre grandes vantagens da pintura e
da escultura, procurando esta maneira de estudar, não só nas oficinas e lojas de particulares, como na nossa Academia das BelasArtes, que, apesar de não ser abastada de originais, nem mesmo de
cópias, não deixou contudo de auxiliar-me, despertando-me um certa
sentimento do belo e do verdadeiro.
Agora, senhores, que já cheguei ao ponto de colocar o discípulo
sobre a cena, depois de ter dado ao tempo escolar a parte que lhe
compete, é preciso observar que logo que se tem entrado na carreira
teatral, e se tem a felicidade de ser acolhido pelo público, por esse
leão, como o classificou Monvel, quando disse: — "O público é
um leão, tão pronto a afagar como a devorar..." — quando se tem,
digo, a boa estrela de ser adotado por ele, que principia a animai
os primeiros trabalhos do artista, é preciso que este não descanse
à sombra dos primeiros louros que colher; pelo contrário, deve ré— 55

dobrar de esforços, não só para adquirir o título de bom ator, como
para chegar à perfeição da arte. Cada papel de que se encarregar
deve ser uma nova composição que faz, um caráter distinto e particular a apresentar, não devendo parecer-se em coisa alguma com
outros personagens que já tenha imitado: é um quadro novo que
o público espera dele, porque já crê no seu talento. As composições aumentam e asseguram indubitavelmente a reputação do artista, e por isso ele não deve de maneira alguma seguir, nem tradições, nem modelos: não deve ser copista, deve ser criador. O ator
que não tem talento para compor os seus papéis não é mais do
que uma cópia tosca que pouca ou nenhuma importância pode
merecer.
Senhores. — O gênio e a arte são como as estrelas em um céu
nebuloso, e como estas não brilham pela intensidade das nuvens,
aqueles são ofuscados no ator, cuja conduta religiosa e civil, cujos
títulos de honesto e bom cidadão não forem bem pronunciados e
adquiridos, e conquanto os senhores me tenham ouvido dizer na
comédia Kean ou a desordem e o áènio, no momento em que o
velho Salomon desperta o famoso ator britânico do sono da embriagues, arrancando-lhe da mão uma garrafa de rum, dirigindo-lhe
estas palavras: — Ah! senhor, senhor, vós vos matais com esta vida
de deboche e orgia!. . . — O que queres, meu amigo, é preciso que
um ator conheça todas as paixões para bem poder exprimi-las: eu
estudo-as em mim próprio, porque é o meio de as saber de cor.
Esta idéia de Alexandre Dumas, asseguro-lhes, senhores, que não
é exata; foi um colorido que ele procurou dar aos vícios do ater
que apresenta no primeiro plano da sua comédia, procurando por
este modo que o público esquecesse a má conduta do homem para
só apreciar o grande gênio da cena de Inglaterra; e ainda que Kean
mereceu a estima e proteção do príncipe de Galles, é sabido que
não deixava por isso de perder muito no conceito das pessoas gradas
pela sua vida desregrada e repreensível.
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No estudo sobre a arte teatral, lê-se o seguinte:
"Seria bem para desejar que todos aqueles que se dedicam ao
teatro não tivessem mais do que uma paixão, a da bela arte que
querem estudar, e que todas as mais que perturbam a sociedade
lhes não fossem conhecidas senão por teoria. Toda a sua existência
devia ser consagrada a observações, e ainda assim bem curta lhe
seria, relativamente ao que lhe é preciso saber e estudar."
Finalizarei, portanto, senhores, o meu raciocínio sobre o estudo
e a conduta dos atores, com o que disse Baron: — "O ator devia
ser criado ao colo de uma rainha". — Com estas palavras bombásticas, queria sem dúvida dizer que o ator deve sempre professar os
mais nobres sentimentos, ter as maneiras da melhor sociedade, e
escolher as suas relações entre as pessoas mais instruídas e de maior
distinção.
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DÉCIMA

LIÇÃO

Nem todos os que se propuserem seguir a arte teatral poderão
possuir um gênio criador, e é para esses particularmente que me
esforçarei por aplainar-lhes a espinhosa estrada que os conduzirá à
cena; porque não é bastante, senhores, que um jovem tenha talento,
espírito, sensibilidade, força, bom timbre de voz, e um físico conveniente: precisa de mais alguma coisa, precisa de um senso claro,
de um certo dote da natureza, para compreender, sentir e exprimir;
e quando lhes falte algum destes dons que requer a arte, podem
por meio de algumas regras que tenho apontado encontrar meios
que os ajudem a desenvolver as suas vocações; e quando lhes não
seja possível dar inteiramente uma nova forma a cada personagem
que forem encarregados de representar, poderão ao menos dar-lhe
um certo colorido por meio do gesto, da voz e da fisionomia, que os
salve da enfadonha monotonia em que constantemente cai a maioria dos nossos atores, que só mudam de palavras e de vestuário
nos inúmeros papéis que representam, e esses, por mais que a
cabala os proclame inimitáveis, nunca passarão de rotineiros serisaborões. Senhores, é preciso que o ator, ainda o mais favorecido da
natureza, reporte tudo à arte, porque ela nos dá uma certa segurança, um certo abandono no trabalho, que em todos os casos nos
aproxima do natural, e sem estes quesitos não se adquire o crédito
de grande ator. A arte de não apaixonar-se, de não sentir, de não
comover-se senão a propósito e dentro dos limites que exigem as

circunstâncias, é, pelo menos, de tanta dificuldade como a de fazer
valer um dito, um olhar, um gesto, um discurso inteiro.
E' preceito certo e invariável que ao ator que sabe tudo reportar à arte, que possui a segurança, o desembaraço e o abandono,
nada o pode desconsertar sobre a cena: tomemos para exemplo o
retardamento de entrada de um ator, de um toque de sino, de trompa, etc.: com o maior sangue frio neutraliza ele o mau efeito que
isto devia produzir, por meio de um jogo mudo e de uma certa dissimulação que o espectador não chega a conhecer a falta que o
levaria a perder a ilusão; o esquecimento de qualquer objeto não
o perturba; substitui tudo com tal natureza e prontidão que passa
desapercebida a falta que cometeu. Vou apresentar à consideração
dos senhores alguns fatos acontecidos que demonstram claríssimamente a verdade do que deixo dito.
Em uma representação do drama Clotilde esqueci eu a carta
que devia ler à dama, e na ocasião oportuna, metendo a mão no
bolso do peito da minha casaca, vi que me havia esquecido dela;
mas, sem dar o menor sinal de surpresa, fingindo que a tirava, dei
o braço a Clotilde, dirigindo-me para uma mesa onde havia uma
serpentina com luzes, coloquei-me quase de costas para o público, e
com ela a meu lado, um pouco diante de mim, fiz a leitura da
carta na palma da minha mão, e por tal forma que nem os professores da orquestra perceberam.
Em outra ocasião representava eu a tragédia Oscar. Depois
que ele reconhece a espada com que havia morto o seu amigo, segue-se uma tirada de belos versos, no meio da qual ele a arroja
ao chão, e no fim tira uni punhal da cintura e crava-o no peito.
Tinha eu deixado no camarim esse maldito pedaço de folha de
flandres, cuja falta a outro ator, não prático como eu, desconsertaria indubitavelmente; mas a mim nenhum abalo me deu: vendo
que o não tinha, conservei o gládio em punho, e, na ocasião de matar-me, apliquei-lhe a ponta ao lado esquerdo, e, precipitando-me
rapidamente sobre ele, fi-lo passar entre o braço e o corpo, e ras-
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gando « minha túnica fiz o gosto ao poeta e expirei, mas com tanta
arte e destreza que mereci do público um aplauso que nunca tinha
obtido em tal situação.
Baron, o célebre ator discípulo de Molière, em unia cena devia
oferecer um ramalhete a uma dama: olvidou-se de traze-lo, e como
na ocasião de fazer a sua entrada em cena houvesse posto o chapéu
sobre uma mesa, no momento de dar o ramo, lembrando-se de que
não o trouxera, com a maior calma e sangue frio se dirigiu à mesa,
tomou o chapéu e apresentou-o à dama como se as flores ali estivessem. Ela o recebeu, olhando com tanta expressão de verdade, que
ninguém seria capaz de dizer que elas lá não estavam. Este trabalho mudo da atriz que jogava a cena com Baron prova ainda o
que eu já disse: que um ator nunca deve ser indiferente ao que
se passa em torno de si, que deve representar tanto ou mais quando
não fala do que mesmo quando tem a palavra.
Senhores! A distração, a indiferença e a frieza são tão grandes defeitos, que só o ar preocupado torna o ator insuportável; e a
propósito de frieza, desse antagonismo da arte, citarei uma anedota
de Préville, que deve servir para fazer renunciar ao teatro aqueles
que não tiverem uma alma capaz de sentir impressões vivas e
profundas. Préville, a pedido de uma pessoa a quem não podia
faltar, propôs-se dar lições a uma linda jovem, a qual dizia sempre
tudo com indiferença e frieza. Um dia, porém, ele querendo fazerlhe sentir a força do papel de Ariane, que lhe ensinava, procurou
exaltar a imaginação' da discípula demonstrando-lhe a desgraça
desta princesa. Cheio de entusiasmo e calor, Préville disse:
"Vamos, menina, entregue-se toda à emoção, não tenha medo de
mal executar; é de sensibilidade e alma que nós carecemos: vamos,
eu a escuto"; e a menina repetiu o papel como sempre, como uma
pensionista de colégio. Préville, impaciente, mas procurando conter-se, continua dizendo-lhe: "Como, menina, pois fica fria em uma
situação assim tão tocante? Ora deixemos Ariane... eu lhe peço. . .
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Falemos da sua pessoa. .. conversemos. . . Um dia a senhora há
de casar-se, não é verdade? responda. — Sim, senhor. — Muito
bem, e se o seu amante. . . não. . . quero dizer, o seu prometido,
esposo, aquele que a senhora amasse e fosse da sua escolha a abandonasse . . . que faria a senhora?... — Senhor... — Responda
francamente: vamos? — Pois bem. .. senhor... eu escolheria
outro —. A senhora escolheria outro?!. . . Pois, menina, esta lição
é a última: não pense mais nem em representar tragédias nem comédias; a senhora nunca será nada no teatro; sou eu que lh'o digo:
faça-se florista, costureira, aquilo que quiser, menos atriz. Adeus,
eu a saúdo."
Préville teve razão de sentenciá-la assim, porque o ator deve
ter uma alma como o vulcão, que, quando não faça grandes erupções, quando não deite esse mar de larvas, conserva sempre o fumo
sobre si. Também não há nada mais ridículo em um ator do que
querer fazer valer absolutamente tudo no papel que representa.
Deve-se ter em muita atenção que os grandes lances de mestre no
teatro são sempre levados por algumas circunstâncias, e que a verdadeira arte consiste em desprezar certos lances para apoiar-se com
vantagem sobre outros e para que tudo sobre a cena se exprima sem
exageração, sem frieza, com graça e naturalidade, é preciso gênio,
tempo e estudo, e Talma dizia: — Que para exprimir tudo era
preciso que o sistema nervoso do ator fosse de tal maneira móveL
e impressionável que se dobrasse às inspirações do poeta, tão facilmente como a harpa ressoa ao mais brando sopro do ar que a toca.
Concluirei hoje com a mesma idéia com que comecei a falar-lhes .
Nem todos os que se propuserem seguir a arte teatral poderão
possuir um gênio criador, porque nem todos podem ser um Lekain,
um Baron, um Talma; mas sem ser um destes grandes homens,
pode-se ser alguma coisa, e sobretudo o mais acertado é que cada
um procure criar para si, por meio de aturado trabalho, um nomee uma reputação.

DÉCIMA PRIMEIRA

LIÇÃO

Senhores! A morte e o desmaio que o ator tem necessariamente de imitar muitíssimas vezes, precisam de apurado estudo,
e conquanto este tenha alguma parte mecânica que ensina a maneira de cair sem se magoar o ator que deve imitar a morte ou o
desmaio, não incluí este estudo na lição quarta, porque entendi que
aqui o mecanismo da arte entra como incidente, e que o essencial
deste estudo depende inteiramente da inteligência, para não continuarem aí nos teatros a desmaiar e morrer, como até hoje, sem arte
e sem o bom senso, querendo alguns atores imitar estas realidades
deitando unicamente no rosto uma porção de alvaiade, enfraquecendo um pouco a voz e atirando-se desapiedadamente contra o
tablado, ficando sempre por exprimir a causa que determina a morte ou o desmaio, que, para serem pintados sobre a cena, necessitam
em primeiro lugar saber o ator compenetrar-se bem de que morre
ou desmaia por tal ou tal moléstia, por este ou aquele desastre ou
circunstância, e segundo a natureza do motivo é que deve exprimir
com toda a realidade estes dois difíceis lances. Se a morte é proveniente de mc«léstia, o ator, se nunca viu morrer ninguém daquela
que tem de imitar, se não tem original a seguir, procure indagar e
saber mesmo de algum médico como o homem finaliza a vida com
tal enfermidade; porque a morte do envenenado não é como a do
tísico ou hidrópico, a morte proveniente de uma bala ou da ponta
de um ferro que atravesse o âmago do coração do homem é instantânea, e aqui tem lugar a parte mecânica na maneira da queda,
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porque tendo de morrer por este ferimento, deve cair como cai
um corpo morto, isto é, afrouxando os joelhos e as juntas dos quadris, assentando logo as nádegas no chão e rapidamente as costas,
sem movimentos nem contorções; porque qualquer cadáver posto
de pé, bem perpendicular, logo que o larguem, cai da maneira que
acima descrevi. Se, porém, a ferida não ataca tão de perto o órgão
da vida, o homem a conserva ainda por alguns instantes: então é
diferente a maneira de cair, e quase que regularmente para o lado,
devendo o ator, para cair assim, dobrar mui frouxamente o pé do
lado da queda, assentando logo o tornozelo sobre o terreno, dobrando mui ligeiramente o joelho, onde receberá a primeira pancada do
lado externo dele; os quadris, que também se dobram frouxamente,
apanham do lado próprio a segunda, e o braço, quase estendido,
recebe a terceira pelo lado interno.
Quebrada assim a força da pancada nestes três pontos do
corpo, o ator pode cair sempre sem receio de magoar-se nem sofrer
a menor lesão no seu físico, o que lhe não sucederá sem o socorro
da arte; porque, atirando-se brutalmente contra o terreno, arrisca-se
a quebrar as costelas ou braços, ou mesmo a ofender algum órgão
que o impossibilite para sempre; por isso aconselho a todos que é
muito melhor cair sempre do lado direito, para poupar ao coração
um abalo próximo e desagradável.
Nesta segunda maneira de imitar a morte é dado ao ator querer levantar-se, lutando com a aflição e a ânsia; as mãos movem-se
e procuram instintivamente, porque parece, senhores, que nesta
hora suprema em que a alma está pronta a desatar o nó terrestre,
o homem quer lutar com a chegada terrível da morte; seus derradeiros movimentos, seus gestos convulsivos, tendem a aproximar
dele tudo o que o rodeia, e ao passo que a vida o abandona, tenta
agarrar-se às coisas da terra.
Homens tem havido que, recebendo uma punhalada ou um
tiro, correm a algumas distâncias e caem de bruços; isto significa
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que o órgão foi ofendido de modo a conceder ainda alguns segundos
de vida, e que o instinto da conservação ou a idéia de apossar-se
do seu assassino lhe dá forças sobrenaturais que pouco duram, e
quando caem é completamente morto.
Não obstante a verdade da causa da morte ou desmaio que o
ator deve representar, é preciso atender e observar o que judiciosamente diz Liuguen:
"Tudo o que se passa no teatro é fictício; tudo invenção e convenção: a linguagem, a maneira de exprimir as paixões, os furores,
a ternura, etc., mesmo a morte, deve de estar sujeita às mesmas
regras; quero dizer com isto que é necessário suprimir o que desagradaria, estender e desenvolver o que pode ser agradável, porque
é preciso que tudo sobre a cena o seja. Repugnaria a todos ver
Orosmane apunhalar-se, deixando cair de seu peito um jorro- de sangue, e estrebuchando como qualquer a quem se estivesse apertando
a garganta."
O ator, senhores, é verdade que não pode ser enciclopédico,
não pode saber todas as artes, línguas e ciências; tem porém obrigação de saber tudo o que exprime sobre a cena; por conseguinte
aquilo que não puder obter por meio da leitura de escritos apropriados, pergunte-o às pessoas habilitadas; aprenda por este modo,
para não cometer erros crassos perante o público. Eu sempre segui
este sistema, e por isso não fui daqueles que mais errei no exercício
da arte; procurava originais, recorria aos livros, e quando não achava
a verdade, ou duvidava dela, perguntava a quem me pudesse satisfazer cabalmente.
Quando eu, senhores, criei o papel de André na Gargalhada, fui
estudar no hospital, como ali estudei sempre todos os doidos que
reproduzi em cena. Nessa ocasião, pois, estudei um que mais se
adaptava ao caráter da personagem que eu queria representar: os
movimentos, as posições, a fisionomia, imitei com todos os perfeitos traços da loucura; porém a gargalhada nervosa, que devia
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dar repetidas vezes, conquanto a tivesse muito bem estudada, estava sempre na desconfiança se seria verdadeira e natural; fui então
consultar com um dos primeiros médicos desta corte, o Sr. Dr. Silveira, e depois de aprovar em sua casa o meu riso nervoso, apareci
no palco cheio de confiança no trabalho que expus ao público, e
que o acolheu benignamente.
Entendo eu, senhores, que o ator que indaga e pergunta o que
não sabe, prova com isto o apreço que dá à sua reputação e à sua
arte.
Prosseguindo ainda a respeito da morte, li o seguinte, que vem
muito a propósito ao estudo do ator que tenha de a representar não
como conseqüência de moléstia ou ferimento, mas por outra qualquer causa que a determina.
O amor próprio segue muitas vezes o homem até ao túmulo;
mas a esperança nunca o abandona. Polyeucte e Gusrnan morrem
com a esperança, Coriolanc1 com o amor próprio. Nos aflitivos
espetáculos de execuções políticas notarn-se sempre na fisionomia
do paciente os sinais da esperança até ao momento fatal. Algumas vezes o amor próprio, ligado à esperança, lhe dá um ar de
passibilidade perfeita ao aspecto da morte: entretanto o olho do
observador exercitado descobre-lhe sempre a emoção interior.
E' preciso, portanto, senhores, que o ator que representa o homem
nos seus derradeiros mementos seja primeiramente penetrado da
verdade, e depois que profunde bem o caráter particular daquele
que deve imitar, porque há tantas maneiras de representar um
moribundo, como a diferença que existe entre todas as almas.
O desmaio tem as mesmas proporções no estudo: aquilo que
obriga ao desfalecimento com a perda dos sentidos e da cor do
rosto, deve ser escrupulosamente examinado pelo ator, porque o
desmaio, a não ser por enfermidade, nunca aparece isolado: há sempre um motivo que o determina. Fica portanto entendido que, se
ele se origina de um susto, não deve ser semelhante àquele que
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nasce de uma dolorosa emoção, ou de uma nova tão aprazível quanto inesperada; forçoso é portanto que o ator estude bem a causa,
para reproduzir o verdadeiro efeito.
A estrutura do homem, senhores, não deve ser inteiramente
desconhecida ao ator, e a parte do sistema nervoso é de muita utilidade que ele a conheça. Eu li muitas vezes e com muita atenção
o que pertence ao aparelho muscular da fisionomia. Aristippe e
D. José de Resma dizem alguma coisa a este respeito, e a Fisiologia
das paixões, do Sr. Dr. Melo Moraes, ensina muito detalhadamente esta matéria no 2.° volume da sua importante obra.
O órgão dos sentimentos são os nervos, e é por eles que cs
objetos exteriores tocam rapidamente na alma. O grande pintor das
paixões, o famoso Garrick, contraía os músculos da fronte de uma
maneira singularmente expressiva no papel de Ricardo III, e Talma
executava também está contração de urna maneira particular, sobretudo nos papéis de Brutus, Carlos IX e Manlius e era admirável nele o jogo dos músculos da fronte, das sombrancelhas e do
lábio inferior, órgão de expressão e de movimentos que pintam os
sentimentos a grandes traços.
Talma, senhores, esse grande trágico francês, foi educado por
um tio, que era dos primeiros dentistas de Londres, o qual quis que
o sobrinho seguisse a mesma profissão: para esse fim, Talma aprendeu anatomia; mas depois, reconhecendo em si decidida vocação
para o teatro, lançou-se nesta carreira, e muitas vezes dizia ele:
"O estudo da anatomia tem me servido muito para a arte; mas tem
me desapontado muitíssimas vezes, porque, quando olho para uma
mulher, por mais formosa e elegante que seja, representa-se me o
seu esqueleto, e esfrio".
Quanto a mim, confesso-lhes, senhores, que fui mais feliz do
que Talma, pois não tendo estudado a anatomia, na minha juventude, todas as mulheres me pareceram sempre mais ou menos
belas, e sempre conservei para com elas a mais perfeita ilusão.

DÉCIMA SEGUNDA LIÇÃO
Faltava-me ainda, senhores, tocar em algumas partes muito
essenciais à representação, o que passo a fazer agora, porque devem
merecer do ator o mais escrupuloso cuidado na sua execução. Estas partes são três, e vêm a ser: a nobreza, a majestade e o entusiasmo .
Estas qualidades muito apreciáveis só se recebem da natureza,
e a arte não tem regras para as ensinar; só pode ter para com elas
mui diminuta influência, e esta opinião justa a própria experiência
confirma. Muitas vezes, senhores, vê-se um homem da mais esbelta figura, privado de toda a nobreza, ao passo que se vê outro
de um todo medíocre apresentar-se nobremente no andar, na expressão, na voz, no gesto e no olhar. Donde provém, pois, a
nobreza?
Da natureza mais de que de nenhuma outra circunstância;
porém o auxílio da reflexão e a perfeita harmonia da ação pode
concorrer para que o ator represente a nobreza com uma tal ou
qual aceitação, ainda mesmo que este dom lhe não seja natural, e
muito principalmente se ele tiver elegância nos movimentos, simplicidade nas posições, suavidade e desembaraço nos gestos, porém
estes meios podem concorrer para imitar-se esta qualidade tão
desejada.
Para representar a majestade é preciso uma fisionomia venerável, um som de voz imponente, cujos acentos sejam firmes, severos e doces ao mesmo tempo, certo andar e movimento senhoril, com
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tal distinção que mostre à primeira vista o poder, a indulgência, a
eqüidade, a justiça, a clemência, a serenidade e a virtude; ora, para
apresentar a majestade cercada de todo o esplendor que lhe compete, é preciso ir mais longe com o estudo, e ainda assim, creio que
poucos atores conseguirão representá-la bem, quando naturalmente
não possuam esta eminente qualidade.
Quando tentei criar o difícil papel de César, na tragédia Cina
— aprofundei muito o meu estudo para conhecer a majestade,
para tê-la e reproduzi-la em toda a extensão, no alto personagem
de um imperador romano; e como era esta a primeira vez que me
encarregava de desenvolver em toda a sua magnitude este caráter
tão importante e distinto, depois de muito meditar convenci-me de
que a majestade era a própria nobreza, apurada ao mais alto grau;
que um ar majestoso concorria para imitar este dom do céu; porém
que ele só não bastava para dar majestade, que eram, enfim, necessárias outras qualidades que dependem muito da reflexão; por
conseguinte, habilitado um pouco pelo estudo que fiz, animo-me a
apresentar aqui algumas idéias que podem guiar aqueles que forem
pouco favorecidos deste dote apreciável.
O ator, que conhecer de que modo as suas posições e o seu
porte o tornam mais majestoso e mais assinalado na tragédia e na
alta comédia, fazendo-se por isso superior a todos os atores que o
rodeiam, sabendo insinuar-se deste modo no espírito do espectador,
pode conseguir ser majestoso; sustentando porém certa bondade e
doçura que inspire respeito e amor, certas conveniências e delicadezas próprias de um rei; porque, quando este fala com afabilidade a um súdito, cujo zelo pelo seu serviço lhe é assás conhecido,
é preciso que manifestando-lhe toda a amizade de que ele é digno,
as suas ações reservadas façam ver que a sua posição lhe impede
de descer a certas familiaridades, que só poderia ter com outro
soberano. Se ordena, é sempre com confiança de ser obedecido;
se alguém o irrita, é necessário que o sentimento que disto lhe pro68

vêm seja reprimido pela razão e vencido pelo desprezo, em ura
homem tão altamente colocado, para persuadir-se de que haja quem
o possa ofender. Algumas vezes uma só palavra sua deve excitar
maior terror do que um longo discurso cheio de veemência. Enfim, o ator que conhecer e calcular bem a situação, pode representar
a majestade; mas sempre o aconselho que procure ocasiões de ter
a honra de ver os soberanos, e faça muito por conseguir o trato das
pessoas distintas, e principalmente as da corte, que pode por este
meio tirar alguma vantagem, conquanto na opinião de Lekain seja
preciso ter uma certa elevação de alma para pintar a majestade;
porque se o ator exceder os limites da verossimilhança nos lances
em que pretenda ser majestoso, só conseguirá fazer-se ridículo:
isto é uma verdade, senhores, porque nunca o homem parece tão
pequeno como quando se vê sobre umas andas.
O entusiasmo é, sem dúvida nenhuma, o transporte do espírito
e da imaginação. O distinto Sr. Dr. Moraes, na sua Fisiologia
das paixões (obra erudita que recomendo a esta escola), diz:
"O entusiasmo é um esforço extraordinário, com o qual rapidamente
ss enleva a alma para os objetos que sobrepujam a comum capacidade humana," etc.; e Lekain, exprime-se do seguinte modo: "Nunca
defini melhor a palavra talento do que reconhecendo pela minha
experiência que existia em nossa alma uma centelha divina, que produzia esse entusiasmo assás forte, para muitas vezes elevar-nos acima de nós mesmos, e que o entusiasmo é um não sei que, que existe
em nós e que não podemos definir: só o autor da natureza conhece
os princípios de um fogo tão sagrado".
Senhores. — O que expendi nas lições antecedentes, e o que
acabo de expor agora, parece que só tem aplicação ao estudo da tragédia; mas, vou convencê-los do contrário com o que passo a explicar.
Tudo quanto fico dito, senhores, é próprio e adaptável ao
cômico e ao trágico. A tragédia é um poema dramático que re— 69

presenta uma ação própria a excitar o terror e a piedade; e a
comédia é a imitação dos costumes postos em ação, que por meio
do riso castiga o vício e exalta a virtude. Conquanto estes dois
gêneros se dirijam a fins diferentes, contudo não deixam de ter
entre si certos pontos de contato, verdade que não pode deixar de
reconhecer-se, quando se vê o ator trágico nos momentos calmos, no
monólogo ou no diálogo, quando não deve ser agitado de paixões,
falar com a mesma dignidade e nobreza com que o ator fala na
alta comédia, e bem assim se vê o comediante em certas cenas da
comédia reproduzir e imitar os sentimentos da tragédia, pelo que
se reconhece distintamente que a representação destes dois gêneros
se assemelha em infinitos lugares, e ainda que não deva entrar a
alegria na tragédia, os maiores movimentos dela são compreendidos
na comédia, porque todas as paixões, todas as situações lhe são próprias e o sentimento pode ser conduzido ao mais alto grau.
A comédia tem em si personagens da primeira classe da sociedade, e assim a nobreza, a majestade e o entusiasmo lhe competem.
A única diferença que pode haver entre um e outro gênero é que a
comédia toca em todos os tons e a tragédia se limita ao menor
número deles, e é só por esta causa, senhores, que nas escolas européias se ensinam unicamente estes dois gêneros em autores clássicos. Eu vi lecionar no Conservatório de Paris a tragédia Cid, de
Corneille, Tartufo, comédia de Molière, não entrando em estudo
o drama por ser um gênero misto aparecido no reinado de Luís
XV, sendo M. Nivelle de Ia Chaussée que escreveu o primeiro
Prejuízos à moda. Conseguintemente quem cenhecer os meios de
representar a tragédia e a comédia, representa perfeitamente o
drama.

desembaraço a que se chama um bom ar natural, e igualmente para
distanciarem-se os movimentos elegantes que se não empregam
senão nos papéis nobres, necessita estudar ações desconcertadas e
extravagantes, mas com muito cuidado, para não descer a certo
grau de baixeza que o envileça aos olhes do espectador, isto, não
obstante, se coibirá bem de parecer nobre.
Os papéis cômicos das mulheres devem representar-se pelos
mesmos princípios que os dos homens, com pequenas alterações,
porque o natural das mulheres tem mais doçura e gentileza.
Temos ainda os papéis de figurão os quais é preciso representar com o modo exageradamente da tragédia para produzir efeito
e provocar o risa, pois é preciso que o ator em sua voz e em suas
ações apresente uma desunião que lhe embarace o parecer nobre.
O papel de figurão é de todos os do baixo-cômico aquele que
mais dificilmente se estuda e poderia colocar-se na classe do alto
cômico atendendo ao seu mérito e à sua dificuldade, e sirva de regra
geral a todos os atores que representam papéis graciosos que, quanto
mais engraçada for a situação, menos parte devem eles tomar na
alegria, porque é um defeito insuportável rirem-se eles mesmos daquilo que só deve fazer rir aos outros, falta que destrói completamente a ilusão.
Sobre este assunto, senhores, devo parar aqui, não porque não
haja ainda muito que dizer a tal respeito, mas porque acredito que
a lição muito longa e complicada pode confundir as idéias em vez
de esclarecê-las; por isso adotei o estilo conciso e claro que os
conduza a bom caminho para a arte teatral.

Direi agora algumas palavras sobre a maneira de representa»
o baixo-cômico.
O ator que representa neste gênero deve separar-se de todas
as maneiras que provém do bom tom, e só deve mostrar um certo
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DÉCIMA TERCEIRA LIÇÃO
A arte de dizer bem as coisas é o principal no teatro: a arte
de exprimir com verdade todos os sentimentos é o ponto de perfeição. Seguindo esta regra tão justa quanto invariável, tenho percorrido até agora as diferentes partes que encerra a teoria do teatro;
como devo hoje finalizar a árdua tarefa que me impus, preciso ainda tocar em alguns pontos que a cena deve reunir. Principiarei
portanto, senhores, pela leitura simples em uma sala, no meio de
alguns amigos. Em tais circunstâncias, a emoção apenas deve ter
parte, ainda nos lances mais vivos, sendo necessário dernonstrá-los
claramente para que se possam perceber; porém livrar-nos-emos de
chegar até à forte expressão que de perto e no silêncio se faz sempre
dura e freqüentemente ridículo, podendo aplicar-nos o que
César disse a um sujeito que lia cem ênfase exagerada: — "Queres
ler? cantas. Queres cantar? cantas mal."
Passemos agora a ler o mesmo trecho em uma academia.
O tom de uma leitura desta espécie, notem bem, não deve ainda
sair do entendimento, e não cederá àquele senão unicamente no
modo visível de fazer perceber a elegância do estilo, a boa ordem
da frase e a feliz escolha dos termos. A voz necessita ser sonora
e sustentada, porque deve ser ouvido distintamente tudo quanto se
ler em um grande recinto e diante de um maior número de pessoas.
O tom do tribunal, senhores, é onde a expressão principia a
tomar uma certa força; mas, sem embargo, deve ser moderada.
O advogado, é certo que ocupa de todos os modos diante dos juizes
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o lugar do seu cliente e fala a pessoas respeitáveis que vão decidir
da sua sorte: a persuasão deve ser o seu objeto principal, e a ternura
deve ser o meio mais poderoso e mais seguro para tocar o coração
daqueles que têm de proferir a sentença; razão porque o advogado
na tribuna deve falar com força, mas não com orgulho, e necessita
na narração ter grande cuidado nas suas pinturas, de modo que
interesse os que o ouvirem; porém não deve enternecer-se nunca
senão na qualidade de homem, e não como parte; porque a sua expressão deve com efeito ser nobre e fora de suspeita: assim, compete-lhe portanto dizer tudo de uma maneira insinuante.
Eis-nos enfim, senhores, chegados ao púlpito, à cadeira da verdade, donde deve partir a palavra de Deus em um tom superior e
dominante; por conseqüência o orador sagrado, no momento em
que fala, se acha tão elevado e em uma posição tão venerada que
o torna infinitamente superior a todos os que o escutam: ele trata
dos assuntos mais respeitáveis e santos, e por isso inspira a todos
e de contínuo o respeito que lhe é devido: se dá uni conselho, é
como mestre, e se chega a enternecer-se, é somente de piedade;
por conseguinte a sua maneira de falar e a energia de sua voz leva
à grandeza e conduz à majestade, seguindo assim até à maior
força; o mesmo entusiasmo lhe é dado ao pregar as doutrinas de
Jesus Cristo.
A cena, porém, senhores, que é o mundo em miniatura, no espaço de 30 pés quadrados onde se vêem constantemente as pompas
e misérias do universo inteiro, carece de todos os tons, e não só
reúne em si os da leitura da sala e da academia, os do tribunal
e os do púlpito, como ainda lhes ajunta alguma coisa mais que é
a expressão do próprio sentimento; porque o leitor não compôs a
obra que lê, o acadêmico não é o preceptcr daqueles que o ouvem,
o advogado não tem realmente o pleito, o orador sagrado não é
rnais do que um sacerdote; porém o ator é a própria pessoa em
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qualquer situação, é o verdadeiro personagem que imita, e tudo
quanto expressa deve ser obra repentina de sua alma.
Sobre a cena, é ele e só ele, em tudo e por tudo: o fazer, o
dizer, o mover é obra sua: tudo se agita, se abate e obedece à sua
palavra ou gesto; porque ele é em todos os casos o próprio sujeito
que representa.
Por dizer aqui que tudo obedece ao ator, ocorre-me um pequeno diálogo que tive com o nosso Molière brasileiro, o Sr. Luiz
Carlos Martins Pena, de saudosa recordação, por ocasião de uma
festa em São João de Itaboraí, nesse lugar aprazível que foi o meu
berço dramático, e onde nasceu um dos nossos mais distintos escritores, o Sr. Dr. Joaquim Manuel de Macedo, cujo nome tenho
a honra de recomendar respeitosamente a esta escola, por ter concorrido1 sempre, não só com composições dramáticas, mas também
com escritos de outra ordem para o desenvolvimento do teatro
nacional.
Vamos, porém, ao diálogo.
Na festa que, como disse, teve lugar na vila, dei eu algumas
representações no seu bonito teatro. Na primeira noite de espetáculo representei Otelo, e o meu amigo Pena, apreciador desta
tragédia, não faltou, visto achar-se no lugar fruindo os divertimentos. No fim do 4.° ato foi visitar-me, e nesta ocasião se me apresentou o contra-regras perguntando: — Quer no princípio do 5.°
ato trovões e raios? — Não, disse-lhe eu, bastam trovões ao longe.
Esta minha determinação excitou o riso do meu amigo, e
disse-me:
— Grande é o poder de um ator!
— Por que?
— Porque, sentado no camarim, governa os elementos.
— Pois todo esse poder não o livrará um dia de uma grande
desgraça!
74 —

— Qual pode ela ser?
— Ao sair à cena, apanha uma tempestade de pateada, qua
só no camarim se abrigue dela.
— Quem governa os elementos é respeitado pelos homens.
— Engana-se: Deus não o foi por eles, quanto mais eu, que
mando buscar os raios à casa do fogueteiro.
Riu-se muito o meu amigo, prometendo-me introduzir a nossa
conversação na primeira comédia que escrevesse.
E' preciso confessar-lhes, senhores, que não tive razão para
lembrar-me da pateada, quando conversei com o meu amigo, porque nunca passei por essa decepção, e porque o nosso público é tolerante em extremo: melhor seria que ele fosse mais severo, e que
premiasse e reprovasse a propósito, para não vermos entre nós tantas gralhas ornadas com penas de pavão.
O ator que principia a carreira, esse sim é que precisa de
indulgência, pois dependendo-se do tempo para tudo, se o público
lh'o não der para desenvolver o seu destrói por suas próprias
mãos o talento que no futuro não só faria o seu prazer como a
glória do seu teatro
A arte, por mais bela, útil e necessária que seja, exercida em
urn país que não a sabe apreciar, tem o mesmo valor que uma pedra
preciosa na mão de um selvagem; é como a formosíssima jovem, coberta de andrajos, perdida na multidão; é, como diz César de Bazan a Maritana, uma flor no deserto, ou uma pérola no fundo 'tio
oceano. Um povo, para bem apreciar o talento, precisa que se componha de maior número dos que trabalham para desenvolvê-lo,
que de zoilos e mestres de obra feita. Felizmente no reinado
do nosso sábio imperador já se apreciam e aquilatam as belasartes.
Vou enfim, senhores, terminar as minhas lições dramáticas por
uma confissão sincera. Persuadir-me-ia de ter bem explicado o
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que estudei nas judiciosas reflexões que autores abalizados escreveram relativamente ao teatro, e com o que devia adquirir na prática
de 35 anos, se tivesse a convicção de que sabia perfeitamente a
minha arte; não me lisonjeio, porém, de haver chegado até esse
ponto; o que me parece é que tenho mais sabido senti-la do que
explicá-la. Seja como for, o meu desejo é ser útil, e mostrar aos
meus desafeiçoados com este meu pequeno trabalho que nunca fui
indiferente ao progresso do teatro nacional, como por muitas vezes
o têm publicado nos seus malévolos escritos; ficando eu convencido
de que as regras que escrevi não podem fazer atores, porque Rossini, o grande maestro, dizia: "Para cantar precisa-se de três coisas
— voz, voz, voz."

MEMÓRIA
TENDENTE À NECESSIDADE DE UMA ESCOLA DRAMÁTICA PARA
ENSINO DAS PESSOAS QUE SE DEDICAREM À CARREIRA TEATRAL,
PROVANDO TAMBÉM A UTILIDADE DE UM TEATRO NACIONAL,
BEM COMO OS DEFEITOS E DECADÊNCIA DO ATUAL

Eu também digo: — Para ser ator ê preciso — gênio, gênio
e gênio.
Ilm.° e Exm.° Sr. Marquês de Olinda.
Depois que o Brasil foi elevado à categoria de império, todas as
artes têm, mais ou menos, atingido a um certo grau de perfeição:
não obstante, a arte dramática jaz ainda em completo esquecimento
e abandono, e concludentemente sem progresso o teatro nacional.
É forçoso convir que este estado de decadência é devido, sem a
menor dúvida, à falta de uma escola, porque está provado que sem
alicerces se não levantam edifícios.
Os atores que até hoje têm pisado a cena brasileira têm sido,
sem exceção de um só, atores de inspiração, e portanto sem método,
sem conhecimentos teóricos da arte, sem escola enfim! Partindo
deste ponto, era impossível esperar que pessoas ignorantes muitas
vezes até dos mais comezinhos rudimentos da arte, pudessem por
si ilustrá-la, trabalhando sem gosto e encarando a cena mais como
um meio de subsistência do que como incentivo de glória, que
desenvolve o talento e convida ao estudo.
Para se ter conhecimento teórico da arte tornam-se necessárias
muitas coisas: é precise- ler e estudar os diversos autores que sobre
ela têm escrito; mas como primeira dificuldade, apresenta-se em
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quase todos a falta de conhecimento da língua francesa, idioma em
que estão escritas todas as excelentes obras cuja leitura tanto lhes
aproveitaria.
Debaixo de tais condições, nunca o teatro nacional poderá igualar-se aos teatros estrangeiros, e continuará a vegetar, arrastando
consigo a indiferença a que chegou e a que se acha reduzido; ele
reclama portanto uma reforma pronta e decidida.
Há muito que eu conheço a palpitante necessidade dessa reforma, bem como, por experiência própria e de longa data, quão
difíceis são de vencer esses defeitos e prejuízos por uma empresa
particular, pelo que me parece que enquanto o teatro nacional e a
sua escola não tiverem o caráter oficial, nada poderá fazer-se, não
progredindo nem atingindo nunca ao grau de perfeição a que hão
chegado os teatros europeus.
Em vista do que deixo exposto, facilmente verá V.Ex. que
esta memória é feita unicamente para o ministro sábio e justo, como
V.Ex., que saberá apreciar a verdadeira base em que ela se funda;
julgo portanto a propósito entrar em alguns detalhes acerca das
vantagens que a cena pode adquirir com uma reforma palpitante,
útil e necessária. Passo pois a demonstrar submissamente os males
que pesam ao teatro nacional, com a forma administrativa e particular que tem tido, e os melhoramentos que talvez possa ter
quando o governo se arvore em locomotor dessa grande máquina
que civiliza, instrui e entretém o povo.
Exmo. senhor, ninguém ignora que não aflui ao Brasil a concorrência de estrangeiros que abundam e visitam as primeiras capitais da Europa, e que renovam consecutivamente em cada noite
os espectadores para o teatro, donde resulta que o nosso, apenas é
freqüentado quase que sempre pelo mesmo público, donde provém
que qualquer drama, por melhor que seja, cansa e não pode ir à
cena mais do que três ou quatro vezes, o que obriga os atores a um
estudo forçado, mal lhes chegando o tempo para decorarem os seus
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papéis, e o diretor de cena a não poder dispor do tempo preciso
para lhes ensinar convenientemente os movimentos e paixões que
devem reproduzir e os personagens que devem representar, forçando o empresário à triste contingência de ter que variar de espetáculos a cada passo, a fim de poder sustentar o estabelecimento
mais por meio de receita do que pela mui diminuta subvenção de
três ou quatro contos mensais com que o auxilia o governo.
Não é por conseqüência de esperar, e até se torna impossível,
que o ator se identifique ern cada dia com um herói, um homem da
corte, um plebeu etc., que vai reproduzir; em uma palavra, com a
infinidade de caráter que é obrigado a trazer ao palco, copiando,
com a maior fidelidade, todos os seus defeitos, virtudes e vícios.
Desta multiplicidade de trabalhos diversos, com o pequeno intervalo apenas de algumas horas em que mal pode repousar, resulta
não só a má eleição e escolha deles, como que se tornam falsos e
insuportáveis, tocando muitas vezes o ridículo, porque sem tempo
e sem estudo nada se pode fazer com acerto, e ainda muito menos
com perfeição.
Ao passo que as coisas assim vão entre nós, pude eu ver na
minha viagem em 1860 que qualquer ator medíocre dos teatros da
Europa reproduz o papel como se dotado de grande talento, porque
o estudou durante três ou quatro meses, e o reproduziu cinqüenta
ou sessenta vezes, sabendo-o por conseguinte de cor, e tendo-se em
cada dia mais e mais apossado do caráter que copia, a ponto de parecerem suas as paixões e movimentos que executa, pelo que o
espectador vê nele a mais exata e fidedigna verdade, quer na voz,
quer no gesto, quer enfim nas posições, o que tudo concorre muito
eficazmente para a grande ilusão da cena.
Olhando para os pequenos teatros da corte, vemos nós que
alguns deles repetem muitas vezes a representação de uma peça,
o que de certo não admirará a quem calcular que a sua despesa
diária não excede de cem, ou cento e vinte mil réis, sendo todo o
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excedente lucro em favor do teatro; mas com o teatro nacional
não sucede o mesmo, porque tem que despender em cada noite de
espetáculo de trezentos a quatrocentos mil réis, precisando portanto
uma receita de setecentos a oitocentos mil réis para que a casa não
perca, atendendo a que tem quinhentos mil réis pertencentes aos
acionistas que são sempre os primeiros a fazer venda dos seus
bilhetes à porta.
Na decadência em que atualmente se acham os nossos teatros,
pode tomar-se como termo médio de entrada de porta, nos dias
úteis, a quantia de trezentos e tantos mil réis, motivo aliás imperioso
que obriga a empresa a não insistir na repetição de uma peça, o que
muito concorre para que os atores não pareçam, nem possam ser
originais.
A isto acresce ainda que a folha mensal é muito mais avultada
do que a dos pequenos teatros: só com artistas se despendem cinco,
seis e às vezes mais contos de réis, havendo constantemente uma
féria semanal de duzentos a trezentos mil réis para carpintaria e
alfaiates, despesa com que não acarretam os teatros que trabalham em peças que não dependem nem de cenário, nem de vestuário. Esta diferença, tão considerável como se vê que é, obriga o
empresário particular a toda a sorte de especulações, porque sendo
de fato mui diminuto o auxílio que recebe dos cofres do Estado,
tem de lançar mão de todos os meios para salvar-se.
E' este o estado do teatro nacional atualmente; se, porém, ele
passar a ser propriedade da nação, se tiver uma administração por
parte do governo, e um regulamento que abranja também a direção
dos outros teatros, coartando a especulação de qualquer aventureiro que queira ter a fantasia de organizar empresa, sem ter fundos
para sustentar a companhia, fazendo-se neste caso o que hoje se
pratica no teatro de D. Maria II em Lisboa; do momento em que
imponha a esses especuladores a obrigação de dar uma fiança à
folha dos ordenados por tanto tempo quanto o que tenha de durar
a sua empresa; a proibição de representações nas terças e quintas80 —

feiras, dias privilegiados do teatro nacional; marcando o governo
l.a, 2.a, 3.a e 4.a classes de artistas, com uma tabela de ordenados
razoáveis que pode ser, pouco mais ou menos, trezentos a quatrocentos mil réis para as primeiras partes, de duzentos a duzentos e
cinqüenta mil réis para as segundas, de cem a cento e cinqüenta
mil réis para as terceiras, de quarenta a cem mil réis para as quartas, abolindo os atuais ordenados que pecam por fabulosos e excessivos, e que a situação e o jogo que há entre os teatros tem criado,
marcando-se no engajamento dos atores os caracteres que cada um
tem de representar; do momento, repito, em que isto passe de idéia,
grande melhoramento, senão total aperfeiçoamento, poderá então
ter o teatro nacional.
Vá mais além esse regulamento: crie-se um montepio; aposentem-se os artistas com ordenados por inteiro, tendo vinte e cinco
anos de bons serviços, metade se antes desse prazo forem inutilizados por moléstia; haja uma disposição que garanta o teatro nacional de companhias volantes, de espetáculos de animais ferozes
ou domesticados, não podendo estas companhias trabalhar nos dias
de teatro nacional, obrigando-as a pagar um imposto no espetáculo
que fizerem. Todas estas disposições e muitas outras, cuja conveniência irá mostrando a prática, me persuadem que facultarão ao
governo os meios de poder conservar em todo o seu verdadeiro pé a
profícua arte dramática, sem acarretar com grandes sacrifícios.
E que melhor teatro se oferece para esta reforma desejada e
de reconhecida vantagem do que o teatro de São Pedro de Alcântara, não só pela sua sólida construção, como também pelo excelente
local em que está situado, sendo suscetível de todo o embelezamento e cômodos que nele se queiram estabelecer? Parece-me que
nenhum, e animo-me a afirmar que os proprietários o cederão razoavelmente ao governo, quando ele manifeste esse desejo.
Passando agora a tratar detalhadamente da escola dramática,
tenho a satisfação de dizer a V.Ex. que ela existe hoje instalada no
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teatro nacional a expensas minhas (à exceção do professorado, que
serve gratuitamente). De mim partiu a realização da idéia que
concebera há muitos anos, e que desejando pôr em prática sobre
as mais sólidas bases me levou à Europa em 1860, onde visitei o
conservatório real de França, tomando conhecimento do método de
ensino. De volta a esta corte, fiz uma memória a esse respeito, a
qual tive a honra de entregar ao nosso sábio Imperador, e dignando-se S. M. Imperial, decidido protetor das artes e ciências, manifestar o desejo de ver estabelecida tão útil quão profícua e necessária escola, fiz um convite a distintos homens de letras do país,
conseguindo reunir alguns deles no salão do teatro de São Pedro.
Expus-lhes o método de ensino do conservatório de França, ponderei-lhes que sem autores e atores era impossível haver teatro nacional; pedi-lhes a criação de um júri dramático para julgar e premiar
as composições nacionais, obrigando-me eu pela minha parte à representação, e a gratificar aqueles que me fossem apontados pela
sabedoria dos membros do júri. Em seguida pedi que se nomeasse
um presidente, para dirigir os trabalhos desse júri e escola, bem
como os professores que tinham de reger as diferentes cadeiras da
ensino. Tudo se fez, como consta da ata que tive a honra de depor
nas mãos de S. M. Imperial.
Mais de um ano decorreu desde estes trabalhos primitivos da
escola dramática até a sua criação, delonga devida a não se haverem efetuado matrículas de alunos, circunstância que ainda hoje se
dá, e que fará morrer a instituição; os poucos que se apresentaram
na abertura do júri vão pouco a pouco abandonando as preleções,
se bem que, à exceção de três ou quatro do sexo masculino, todos
os mais são sem vantagens físicas, nem dotes intelectuais.
Chego hoje a convencer-me de que em mui breve tempo a empresa será abandonada, e nem outro resultado se deve esperar.
O fato de ser a escola um estabelecimento particular, sem oferecer
garantias nem futuro aqueles que a freqüentarem, tende unicamente para esse desfecho; se, porém, a este ramo tão útil não for dado
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o caráter oficial, isentando-se os alunos da guarda nacional e da
tropa de linha, dando-lhes mesmo alguma gratificação, embora pequena, durante o curso, enquanto não houverem internos como há
no conservatório da França, podendo contar com um teatro nacional que os receba apenas findem os seus estudos, onde vejam uma
garantia ao futuro, nenhum pai de certo aplicará seus filhos a esta
carreira tão útil, nenhum moço habilitado e de certa ordem a
abraçará, porque nada tem de esperar de seguro e vantajoso, naufragando assim a realização de uma escola dramática no país, depois
de atravessados os maiores abrolhos, os passos mais difíceis.
Fica portanto exuberantemente provado que sem um teatro
nacional, sustentado pelo governo, não poderá progredir a escola,
morrendo sempre o país à míngua de atores e autores, que precisam
de auxílios vantajosos que os cc-nvide a escrever.
E' esta, Exmo. Sr., na minha opinião, a única maneira de
poder dar um grande impulso ao bom tom e predileção do teatro,
desenvolvendo o gosto pela arte e a emulação dos artistas, satisfazendo os desejos do nosso sábio monarca e as vistas do nosso
público ilustrado.
Não tenho de certo a louca pretensão de julgar acertado tudo
quanto deixo dito; aponto-o apenas como idéia.
A sabedoria de V.Ex.a, Sr. Marquês de Olinda, mui digno ministro do Império, dará o apreço que merecer a este meu pequeno
trabalho, julgando-me eu verdadeiramente recompensado em haver
concorrido com o que estava a meu alcance para o progresso do
teatro nacional.
JOÃO CAETANO DOS SANTOS.
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(1) LEKAIN — Henri Louis Cain, artisticamente Lekain,
nasceu em Paris em 1728 e aí morreu em 1778. Filho de um
ourives de origem inglesa, começou como amador, com destaque na
sociedade existente no edifício Jaback, à rua Saint-Merri, e acabou
sendo um dos maiores atores franceses, ao que juntou ter sido o
principal reformador da indumentária teatral, para pô-la de modo
geral de acordo com a época e o local da ação, e transformador da
encenação para dar ao palco a sua plena função artística e situar
as tragédias em seu verdadeiro quadro.
Muito deveu a Voltaire, que foi um protetor dedicado e incansável. Conheceram-se os dois num dos espetáculos que o escritor
Baculard d'Arnaud organizava com gente modesta. Voltaire interessou-se pelo trabalho do jovem Lekain, artífice de profissão, e
mandou chamá-lo dias após a representação. Mas em lugar do
ator de fisionomia inspirada que apreciou no palco, de porte cheio
de nobreza, viu o autor de Alzire um homenzinho pequeno e mal
vestido, uma cabeça hirsuta com cabelos revoltos, dois olhos negros,
estrábicos e desiguais, um nariz plebeu, assimétrico, antipàticamente
revirado, feiúra completada por dois desengonçados braços e duas
pernas arqueadas. Voltaire decepcionado - - narrou Lekain mais
tarde esta cena — interrogou o rapaz, por mera formalidade, e depois fez terrível descrição da vida de ator e chegou a lhe oferecer
dez mil libras para que ele continuasse na sua atividade comercial.
Nada obtendo, o escritor tornou-se mau e crivou o pobre de sarcasmos, com impiedosas ironias pela pretensão desse qualquer coisa
de saltimbanco querer fazer de Alexandre ou outro grande herói.
Lekain abaixou a cabeça e nada respondeu. Talvez chorasse.
Cansado da invectiva, Voltaire calou-se. Lentamente, então, a ca84 —

beca de Lekain se levantou; nos olhos nenhuma lágrima e sim luz
serena que imprimia ao olhar dolorida nobreza na revolta refreada
contra essa exaltação desesperada do agressor; e as próprias pernas
arqueadas aí estavam acentuando esse quadro comovedor de sofrimento. Estupefato pela transfiguração do rapaz, Voltaire mal conteve um grito: reencontrara a impressão que tivera no outro dia.
Aí estava o homem que admirara. Não mais largaria a sua descoberta .
Assim começou em fevereiro de 1750 a carreira de quem ia ser
incomparável intérprete das tragédias de Voltaire e admirável figura da cena francesa.
Voltaire tornou-se o instrutor e nume tutelar do jovem artista.
Abrigou-o em casa; fê-lo aprender as suas peças sob a sua
própria direção e seis meses decorridos, em agosto, tão veloz foi o
progresso, Voltaire conseguiu que Henri Louis Cain, sob o nome de
Lekain, estreasse na Comédie Française, teatro que era então o
único de Paris autorizado a representar comédia e que, subordinado
ao Rei, estava entregue a um grupo de artistas muitos dos quais
de grande talento e todos, de modo geral, insuperàvelmente pretensiosos pela vaidade e pelos privilégios.
Quando Lekain compareceu perante esse grupo de notabilidades o que logo produziu foi deplorável efeito, com o seu físico
humilde e as suas vestes ainda mais humildes, modo de trajar que
jamais abandonou, mesmo quando em plena glória. Mademoiselle
Clairon, a toda poderosa figura feminina dessa terrível clã, sentiu-se tomada de irritação, que se converteu em demorada má vontade. Mas havia a ordem real e a Lekain se confiou o papel de
Titus na tragédia Brutus de Voltaire. Começaram os maçantes ensaios e tudo caminhou, com Lekain na posição de bastardo e em
preocupação crescente pelas complicações surgidas em torno do seu
protetor e que acabaram por a este forçar ao abandono da França
e à estada famosa na Prússia, junto de Frederico II, viagem ocorrida justamente nas vésperas da estréia, marcada para 14 de setembro desse ano, ainda de 1750. Mas Voltaire no meio das suas
inquietações e dos preparativos da partida não esqueceu o amigo
e ao chegar a Berlim deixara em Paris uma corte de amigos instruída para apoiar na sala do teatro o novo artista.
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Houve a estréia, com entusiasmo de parte do público e um
pouco de má vontade da outra; e após vai-e-véns Lekain foi considerado admitido na grei. Porém Madernoiselle Clairon não se
conformou e tanto fez que obteve fosse o rapaz despedido. Entretanto houve reação contra a injustiça e várias senhoras distintas e
influentes lograram a revogação da medida. Voltou Lekain, mas
com ordenado miserável, cem libras (*) por mês, isso para viver e
se vestir em cena e fora, o que lhe impunha não abandonar a roupagem humilde para bem se apresentar no palco.
Enquanto isso, continuou Lekain em rápido progresso, com extraordinária força de vontade, indiferente às intrigas e humilhações
bem como aos sucessos que vai obtendo, só preocupado com a constante melhora da sua arte, atento às críticas e as aproveitando, empenhado no aperfeiçoamento da sua voz surda e cheia de vazios,
sempre examinando os seus defeitos, com método e tenacidade
Não tardou o público, por isso, a exigir que o jovem ator fosse
feito societário; os colegas resistiram mas a platéia ameaçou; então
a grei se inclinou, porém de má vontade, pc-is o rapaz tornou-se
inegavelmente um concorrente, e o admitiu societário dando-lhe a
menor parte, a chamada de um quarto e meio. Para Lekain essa
ascensão é que não teve importância; e conquanto continuasse com
miseráveis finanças prosseguiu em seu metódico e persistente trabalho. Mas o labor era árduo e esgotante, o que obrigava o ator
a se retemperar em estações de cura; contudo essas viagens erarn
caras e ele não passava de homem de bolso vazio; ei-lo, por isso,
obrigado a representar durante o percurso para conseguir algo que
permitisse esses dias de repouso.
E Voltaire continuava a zelar pelo amigo. Depois de muita
insistência conseguiu que a quarta e meia parte passasse a meia
parte. Entretanto o escritor não estava satisfeito; e tanto teimou,
apoiado pela opinião pública entusiasta, que Lekain foi elevado ao
mais alto posto da hierarquia da Comédie Française. Estavam
terminadas as preocupações financeiras.
( : - : ) Trata-se da libra francesa, a mesma moeda referente à atrás mencionada oferta de Voltaire, e que foi o sistema empregado até a adoção definitiva do franco; enquanto esta adoção não ocorreu as palavras libra e franco,
foram sinônimas.
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A vitória definitiva não desviou Lekain uma linha do seu sistema de trabalho. Acima de tudo a sua consciência, a sua probidade artística. As palmas o ajudavam, mas não o convenciam.
Por isso levou quinze anos estudando o Cid de Corneille, numa demonstração, que dava a todo instante, de honestidade igual à da
sua outrora oposicionista, Mademoiselle Clairon, que mais anos
ainda levou no estudo de Monime, o principal papel feminino da
tragédia Mithridate de Racine. E terminado o espetáculo, com as
delirantes ovações ainda nos ouvidos, Lekain voltava a ser o estrábico de pernas arqueadas e vestia os trajes simples de sempre, examinando o que fez em cena, numa autocrítica severa, e planejando
novas melhoras em sua maneira de representar, pois nunca estava
satisfeito, ele, o maior trágico da época e um dos maiores de todos
os tempos.
Esta a história em poucas linhas desse homem extraordinário
que, mal servido fisicamente pela natureza para a arte magna do
teatro, tornou-se um mestre pela força de vontade, por incansável
trabalho de aperfeiçoamento, pela insuperável qualidade artística.
Mas ainda cabe apreciação rápida dos grandes aperfeiçoamentos que introduziu na arte cênica, levado pela sua nobre compreensão dela.
Soube juntar na representação o vigor e a veemência à finura
e à majestade, numa educação estética do natural. Em vez daquele monótono salmodiar, daquela tradicional declamação que era
estranha cantilena faustosa e cantante com rigorosa e implacável
acentuação silábica e da rima, adotou dicção natural, regulada tão
só pelos estados psicológicos.
Reformou o convencional e disparatado modo de vestir em
cena. Então os reis e tiranos, de qualquer época ou terra que fossem, gregos ou ameríndios, romanos ou persas, apareciam invariavelmente com imponente chapéu encimado por grandes plumas,
uma vasta cabeleira bem branca, meias vermelhas acima dos joelhos, amplas luvas amarelas que iam ao cotovelo, com franjas de
ouro, um gibão bem justo ao corpo e de cor cinza escuro forrado
de rubro com franjas também encarnadas, bordado a ouro e apertado por uma echarpe igualmente vermelho. Com as rainhas e
princesas acontecia fato semelhante: sempre o vestido de grande
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•aparato, com a majestosa saia-balão, os tecidos luxuosos, a ampla
cabeleira e os vistosos adereços. Sabia-se muito bem como eram
os trajes dos vários povos em função do tempo, das classes sociais
e das categorias; mas acima de tudo encontrava-se a convenção tradicional, que ninguém ousava enfrentar. Lekain teve a coragem
e assim operou-se transformação, completada por Talma, com que
foram postas acentuadas lógica e simplificação nas vestes masculinas, sem que se perdesse a noção do belo e do sugestivo nesses
trajes, muitos dos quais o próprio Lekain desenhou sem perder de
vista a necessidade de dissimular as suas imperfeições físicas, em
especial as pernas em parentêsis. E logo os eminentes atores acompanharam o exemplo e as ilustres atrizes fizeram o mesmo, inclusive
Madeimoselle Clairon, a velha adversária.
Outro problema era o absurdo das encenações. A isso Lekain
resolveu levar a ação do seu espírito lógico.
Mas existia uma tremenda preliminar a resolver. Impunha-se
acabar com o costume dos nobres e outras grandes personalidades
se sentarem em banquetas no próprio palco, donde uma louca confusão de espectadores e atores. Tinha o artista de arranjar passagem por entre essa assistência, do que resultava muitas vezes se
atrasar na entrada. Além do mais havia o disparate de um intérprete a declamar cena de desespero no meio de pessoas de todo
estranhas ao assunto, várias das quais de repente se levantavam
e saíam e outras chegavam e se sentavam sem esquecerem de se
•saudar. E ademais era impossível qualquer efeito cenográfico, porque os cavalheiros instalados no palco encobriam o cenário, já sem
se falar na enorme dificuldade na armação do material indispensável à representação, como tronos, mesas e túmulos.
Lekain atacou, então, esse assunto da retirada de espectadores
•do palco da Comédie Française. Porém a resistência foi enorme,
partida principalmente dos próprios artistas, pois auferiam bons lucros desses lugares privilegiados. Lekain lutou com a sua peculiar
teimosia até que encontrou inesquecível mecenas, o Conde de Lauraguais, o qual em 1752 doou à Comédie sessenta mil libras que
liquidaram o assunto libertando o palco da intolerável assistência.
Finalmente há a recordar dessa vida, que foi admirável exemplo de intransigente honestidade artística, a completa oposição do
grande trágico ao crime que é a adulteração do texto. Ele sabia
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ser sagrado o que o autor escreveu, mormente quando este era um
morto e por isso não podia defender a sua obra. Assim, teve a
ombridade de resistir aos desejos da toda poderosa Mme. de Pompadour que queria fosse representado o Vences/as de Rotrou com
alterações feitas por Marmontel; e no dia do espetáculo, quando
todos aguardavam os versos na forma adulterada, Lekain, com
espanto geral, os disse como Rotrou compusera.
João Caetano na citação de Lekain tem como demasiado o
tirocínio de mais de vinte anos por este considerado indispensável
para a formação1 de um ator. Não se coloca, porém, em contraposição a esse parecer. Apenas a fim de reforçar a sua tese da necessidade de uma escola dramática apresenta essa opinião do famoso
ator francês, pois tão longo prazo então necessário por falta de
escola cênica, o quo obrigava o artista a contar só com o autodidatismo realizado na demorada aquisição de experiência, seria muito
encurtado, esse prazo, para seis ou oito anos, num estabelecimento
especializado no ensino da arte teatral, onde o futuro intérprete
obteria a adequada educação e retiraria sem demora os benefícios
do saber dos professores.
E' a defesa desta tese a finalidade básica do livro de João
Caetano, a qual sustentou com o seu entusiasta esforço na realização
das treze inolvidáveis lições.
(2) ESCOLE ROYALE DRAMATIQUE — E' este o nome da
escola dramática a que João Caetano faz referência. Foi fundada
não em 1776, como diz o grande ator, mas em 1786, a primeiro de
abril, em Paris. Constituiu no campo dramático a réplica à Escole
Royale de Chant instituída na Opera.
Formavam o corpo docente: declamacão — Mole, Dugazon,
Fleury; mitologia, história e geografia — Deséssarts; língua francesa — Delaporte; em cena com os alunos — Narsy; professor de
dança e para as formas teatrais — Marchand.
A Escola durou pouco. Sete anos depois, em 1795, ela e a
outra escola cederam o lugar ao Conservaro/re National de Musique
ei d'Ait Dramatique, usualmente chamado Conservatoire de Paris.
(3) MOLE — François René Mole. Nasceu em Paris em
1734, onde faleceu em 1802. Filho de um escultor e pintor, pre— 89

feriu ser empregado de tabelião e depois de finanças. Entrementes
praticou o amadorismo, ao lado de Lekain. Graças à proteção de
uns fidalgos conseguiu estrear na Comédie Française, o que ocorreu
a 7 de novembro de 1754, no papel de Britannicus e no de Otinde
da comédia Zeneide, de Cahuzac. Considerado inexperiente, foi
praticar na província. Em 1760 reapareceu naquele teatro, com
êxito, e no ano seguinte passou a societário, função que desempenhou durante quarenta anos como um dos melhores atores franceses da época. De temperamento muito fino, brilhou sobremodo
na comédia, embora fosse bom intérprete de tragédia; era inimitável
nos papéis de marquês e de petit-maitre e foi o criador do Hamlet,
em 1769, e do Romeu, em 1772, na versão tépida que Ducis fez
das duas tragédias de Shakespeare. Casou-se em 1769 com Mademoiselle d'Epinay — Pierrefte Claudine Helène Pinet — sua
colega da Comédie; falecida em 1782, conservou-se Mole inconsolável a ponto de quando lhe falavam em contrair novas núpcias
para abrandar o pesar, responder: Nunca! A lembrança de minha
primeira esposa far-me-ia tornar muito infeliz a segunda!
Era muito querido do público. Em 1766 adoeceu gravemente;
todas as noites, então, comunicava-se do palco a marcha da enfermidade até que veio a boa nova das suas francas melhoras. E
quando se soube que os médicos haviam dito ir ser demorada a
convalescença e haver necessidade do artista tomar excelentes e reconfortantes vinhos para a recuperação das forças, num pronto os
seus incontáveis admiradores se movimentaram para lhe mandar
quanto se achou da bebida, de tal modo que no próprio dia da
divulgação da receita médica recebeu Mole duas mil garrafas.
(4) DUGAZON — Chamava-se realmente Jean Henry Gourgaud. Ao tornar-se ator tomou o nome Dugazon, por causa de
uma propriedade paterna em Marseiha, chamada Vila du Gazon,
onde havia extensa relva de que o pai, diretor dos hospitais militares dessa cidade, carinhosamente cuidava. Marselhês, nascido
a 15 de novembro de 1746, cedo se dedicou à arte teatral, praticando-a na província, logo revelando a sua maneira, que nunca
abandonou, consistente em acentuado desequilíbrio — nos seus últimos anos deu sinais de alienação mental — de processos em busca
de efeitos, sempre a descambar para o exagero e para a extravagân90 —

cia, levado pelo seu espírito vivíssimo e agitado, com prejuízo das
suas notáveis qualidades de cômico. A grande influência de sua
irmã, a prestigiosa atriz Madame Vestris, fez coni que ele fosse
contratado para a Comédie Française, onde estreou com muito
sucesso a 29 de abril de 1771, no papel de Crispin, do Légataire
universel, comédia de Regnard, e no de Lord Houzey, de Lê Français a Londres, comédia de Louis de Boissi. Logo se firmou nos
tipos engraçados, originais ou grotescos, tão de acordo com o seu
temperamento inclinado à caricatura, pelo que não convencia em
personagens de sutil psicologia como Fígaro, e daí em diante só fez
obter triunfos quando ficava adstrito ao gênero que combinava com
a sua natureza.
Um homem assim não podia resistir ao contágio do delírio criado pela Revolução francesa. Em 1789 aderiu às novas idéias, e
corri toda a exaltação.
Foi um tremendo revolucionário; induziu Talma a romper em
1791 com a Comédie Française, e com ele mais a irmã, a mencionada Madame Vestris, e outros foi fundar o Théatre de Ia Republique, de efêmera existência, pois foi se arrastando até expirar em
1798, com a volta dos dissidentes à velha casa da Comédie Française; e levando ao extremo o seu ardor vermelho, tornou-se ajudante de ordens de Santerre, o terrível cervejeiro que comandou o
Garde Nationale durante o Terror, com ele tendo colaborado nos
horríveis acontecimentos dessa fase da Revolução.
Em 1807 retirou-se das atividades teatrais e dois anos depois
morreu.
Casou-se duas vezes, da segunda porque houve divórcio do primeiro matrimônio, e deste modo existiram duas senhoras Dugazon;
mas só uma destas, a inicial, interessa ao teatro, porque foi, quando
moça, adorável atriz de comédia, possuidora de bonita voz.
Dugazon, que foi muito bom professor, tendo tido entre os
seus alunos Talma e Madame Dugazon (Rose Lefèvre, quando
solteira), escreveu algumas comédias em verso, como L'Emigrante e Lê Modéré, por ele próprio postas em cena e criadas.
(5) FLEURY — Chamava-se realmente Abraham Joseph
Bénard, nasceu em Chartres em 1750 e faleceu em Ménars-le-Chateau a 3 de março de 1822. O nome artístico Fleury foi buscá-lo
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na própria família, onde existia de há tempos na forma Laute de
Fleury. O seu pai, que tivera importante posição no mundo das
finanças, devido a reveses, passara a diretor de teatro em Nancy,
como chefe dos comediantes a serviço do rei Estanislau, ex-soberano
da Polônia. Nesse teatro real Fleury fez a sua primeira educação
de ator; depois percorreu a província e em 1774 estreou na Comédie Française; mas não obteve êxito e, sem perder o ânimo, voltou
ao aprendizado na província, trabalhou com afinco e a 20 de março
de 1778 reapareceu, desta vez com pleno sucesso, na Comédie
Française, no papel de Sainville fils de La Gouvernante, comédia
de Nivelle de Ia Chaussée, e no de Dormiky de Fausses infidélités.
Dez anos depois, com trabalho incessante, tornou-se ator consagrado; abandonara a tragédia e dedicara-se à alta comédia, sempre
com pleno êxito nos papéis que exigiam elegância e fina ironia,
incomparável nas peças de Marivaux.
Fez parte do grupo de artistas da Comédie Frsnçaise encarcerados em 1793 pela Revolução na época do Terror e com eles esteve
ameaçado de ir para a guilhotina; e as suas Memórias são páginas
magníficas de um ator de nobre caráter, que nem diante da sanguinária prepotência do implacável governo de Robespierre admitiu o abastardamento da arte.
Pag. 10.
(6)

A ARTE DRAMÁTICA É A IMITAÇÃO DA NATUREZA E NÃO

A REALIDADE DELA — Entra João Caetano com finura psicológica
no estudo do fundamental da arte de representar.
Realmente a representação não pode ser pura e simplesmente
a transplantação da realidade da vida para o palco. A realização
artística não é reprodução fotográfica do assunto; está condicionada
a uma complexa série de fatores, como a personalidade dc« que recreia o assunto e a técnica da arte em causa. A realidade da vida
é por isso distinta da realidade cênica, esta vindo a ser a filtragem
artística daquela realidade, de acordo com as condições literárias
do texto e as técnicas do palco. Esta verdade fundamental, entretanto, é desconhecida dos artistas nos primeiros tempos da sua carreira e a insistência nessa ignorância tem sido causa de fracassos
como também tem ocorrido no oposto, a representação em total
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desacerto com o naturalidade. Com perfeita compreensão desse
problema estético, que é a essência da arte de representar, João
Caetano o expõe, sintetizando-o na frase que encima esta nota.
A todo momento esse problema se apresenta, e sempre, a cada
artista, pois todo ator é uma experiência que se forma e desenvolve.
Por isso só é plenamente artista o que é sabedor consciente daquela
verdade e pratica o seu ensinamento, e também só o é plenamente
se o seu principal esforço consiste no incessante aperfeiçoamento
da sua técnica, do que são os melhores exemplos todos os grandes
comediantes. Mata-se o artista que se limita a perene repetição de
trucs, trejeitos e maneiras, jamais fenece o que se renova, pois é
só no próprio dinamismo criador e recriador que o espírito haure
a sua vitalidade.
Mestre para o qual a arte não tem segredos, João Caetano
linhas adiante entra no estudo da psicologia não mais do personagem encarnado mas do próprio ator, este como criatura que vive
em cena um tipo e uma ação. E salienta a grande verdade embora
por tantos contestada — do ator no palco constituir um ser de
dupla personalidade.
De longa data esse assunto da dupla personalidade — a do
ator metido na pele do personagem e a do mesmo ator como criatura que não é o ser interpretado e que controla a recriação do
tipo — vem sendo debatido, sobretudo na sua conseqüência principal consistente em de modo algum o ator sentir em seu íntimo oque traduz. Mas esse debate, mantido pelos adversários desta afirmativa, não passa, no fundo, de afetação nuns casos e de insuficiente meditação noutros, e perfeitamente o liquida João Caetano
com os reflexões e os exemplos desta passagem.
A plena análise deste assunto fê-lo Diderot com o seu Paradoxe sur lê comedien, livro cujas idéias o autor com outros muito
debateu mas só publicado em 1830, quarenta e seis anos após a
morte do escritor, obra da qual João Caetano, como o Brasil desse
tempo, parece não ter tido ciência, detalhe em nada estranhável
pois a própria Europa de então muito mal sabia do volume.
Nesse livro Diderot sustenta que só é e pode ser bom ator
aquele que se conserva frio dentro de si mesmo, pois só assim terá
o domínio das suas faculdades e representará com absoluta segu93

rança, atento aos mínimos detalhes da arte. E' o que João Caetano ensina em têrrnos parecidos, ao salientar que o ator cria, "por
assim dizer, segunda natureza para si, comovendo-se, arrebatandose e exasperando-se até o ponto que lhe convém", ao que acrescenta
o artista em ação cênica, portanto, governar, dirigir todas as suas
faculdades.
E para tanto, para esse sangue frio que faz nascer os mais intensos momentos de paixão, dirigindo-os, porque com eles se não
confunde, na realização perfeita da naturalidade cênica, só cuidado
e pertinaz estudo, só a atenta observação e a sagaz análise, só a
compreensão e a prática da probidade artística, só a convicção de
que a busca da perfeição tem de ser incessante e de que a modéstia é a condição do progresso, desta se tendo comovedor exemplo
naquela humilde declaração do grande Salvini a Stanislavski de
haver compreendido Otelo e o modo de representá-lo depois de
já o ter interpretado cerca de duzentas vezes.

Pag. 11.
(7) OTELO — Trata-se da versão que Ducis fez da tragédia
de Shakespeare; na deste a esposa de- mouro se chama Desdêmona
e na do francês Hedclmonda. A peça na forma que Ducis lhe deu
foi traduzida em poucos dias por Domingos José Gonçalves de
Magalhães, Visconde de Araguaia — como este o declara na edição
de 1865 das Tragédias — "para comprazer ao insigne ator João
Caetano dos Santos, que ardentemente desejava representá-la em
seu benefício."
Pag. 12.

(8)

Os SEIS DEGRAUS DO CRIME — Drama.
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(9) BARON — Michel Boyron, no teatro Baron, nasceu em
Paris no ano de 1653 e era filho de um casal de comediantes. Aos
treze anos entrou para o pequeno elenco a serviço do príncipe herdeiro e dirigido pela viúva Raísin. Viu-o Molière; e, porque nele
verificou haver magnífico talento teatral, trouxe-o para a sua Com-

panhia; dedicou-lhe logo grande afeição e fez-se seu professor.
Baron estudou com o ilustre mestre a arte de representar em todos
os seus segredos e também grego e latim, mais os clássicos, com
destaque Aristófanes e Terêncio. Apenas o que Molière não soube
ou esqueceu ensinar foi a simplicidade, pois Baron, que rapidamente se tornou ator notável, ainda mais rapidamente se converteu
num vaidoso sem limites, a ponto de dizer: "Cada cem anos vê-se
um César ou um Alexandre, e são precisos dois mil para criar um
Baron e desde Roscius só conheço eu próprio", — e de ter exclamado quando morria: "Deus destrói em mim uma das suas obras
mais perfeitas."
Foi um ator de notáveis qualidades. De excelente físico, de
belo rosto em que havia impressionante masculinidade severa e ao
mesmo tempo nobre e apaixonada, senhor de voz forte, flexível,
amorosa, e de dicção nítida, era admirável na comédia e também
na tragédia. Aos trinta e oito anos (1691) retirou-se do palco, em
pleno fulgor; reapareceu aos sessenta e sete (1720) para nova série
de triunfos por mais alguns anos. Morreu em 1729 em Paris.
Homem de letras, traduziu os Adelfos e Andria de Terêncio
e escreveu várias comédias, algumas dos quais obtiveram êxito,
como Lês Enlevements, um ato em prosa (1685); UHomme à bonnes íortunes, cinco atos em prosa (1686); La Coqueíte et Ia Fausse
Prude (1687), cinco atos em verso; Lê Debauche (1689), cinco
atos em prosa, todas levadas na Comédie Française.
(10) GERTRUDES ANGÉLICA DA CUNHA — Nasceu em Lisboa a 29 de maio de 1794 e faleceu no Rio de Janeiro a 28 de
agosto de 1850. Foi societária da Companhia do Teatro da Rua
dos Condes, de Lisboa, então a melhor que havia em Portugal.
Veio para o Rio de Janeiro em 1829, na companhia lusa de que
era principal figura Ludovina Soares da Costa e trazendo sua filha
Gabriela da Cunha, mais tarde a famosa atriz Gabriela De Vecchi.
Trabalhou algum tempo com esse conjunto; depois passou a integrar a Companhia de João Caetano e aí ficou até morrer.
Artista de mérito, fez excelentes criações, algumas das quais se
tornaram populares, como a de Mariana no drama Pedro Sem de
Burgain, peça estreada a 18 de dezembro de 1845 no Teatro São
Pedro, com Ludovina Soares da Costa, Florindo Joaquim da Silva
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e sua filha Gabriela, a futura primeira intérprete da Dama das
Camélias entre nós. O último papel quê criou foi o de Madame
Moran na peça Cartouche, a 20 de setembro de 1849, um ano antes
de falecer. Autora de três obras sem interesse: a tragédia Norma,
a Coleção curkiga de várias produções poéticas, a Miscelânea constitucional, comentário em quadras da Carta Constitucional portuguesa .
(11) VÍTOR PORFÍRIO DE BORJA — Bom ator cômico, trabalhou nos Teatros lisboetas do Bairro Alto e do Salitre, neste em
1787 fazendo papéis femininos devido à proibição da rainha Dona
Maria das mulheres representarem em teatro. Depois entrou para
a Companhia de Mariana Torres e nesse elenco veio ao Rio de
Janeiro em 1814 para o Teatro de São João, depois Teatro São
Pedro de Alcântara. Quando a Companhia voltou para Lisboa permaneceu no Rio de Janeiro, onde fixou residência; faleceu corn
mais de setenta anos, pobre e quase cego.
Em 1826, auxiliado por alguns compatriotas, comprou terrenos na rua do Lavradio e aí construiu um teatro; mas a escassez
de recursos deu em resultado o prédio ficar exíguo e, como recebessa
convite para fazer parte de uma companhia organizada para o teatrinho da Rua dos Arcos, abandonou o empreendimento e o edifício
foi adquirido pela sociedade maçônica Loja Glória do Lavradio,
onde mais tarde se instalou, para permanecer até hoje, o Grande
Oriente do Brasil. Ao lançar essa iniciativa escreveu o opúscuío
Plano para edificação de um teatro público, publicado em 1824 no
Rio de Janeiro.
Em 1831 dirigiu a Companhia nacional que, com a de baile
chefiada por Luiz Moniani, esteve incumbida dos espetáculos no
Teatro São Pedro após os acontecimentos de 7 de abril desse ano.
Há em seguida a salientar: atuação com Ludovina Soares da Costa
em 1834 no Teatro da Praia de Dom Manuel; em 1841 ensaiador
do Teatro São Pedro; a 10 de maio de 1846 criação nesse teatro
do papel principal de As desgraças de uma criancinha, comédia de
Martins Pena; nessa casa presença em 1848 ao lado de Ludovina
Soares da Costa; depois, já em 1850 e aos anos subseqüentes, participação da companhia de João Caetano, também nesse teatro. Faleceu sem deixar o palco.
96 —

Pag. 16.

(12) CÉSAR — Numerosas são as tragédias — bern como as
óperas — em que Júlio César é a capital figura ou um dos principais personagens, ccrno Julius César de Shakespeare e La Monf de
César de Grévin e Voltaire.
(13) OTELO — A tragédia a que várias vezes João Caetano
se refere é a de Ducis. — V. nota n.° 7.
(14) ARISTODEMO — Também em torno dessa personalidade há várias tragédias e óperas. João Caetano se refere ao
Aristodemo, tragédia escrita por Monti, que fez parte do seu repertório .
(15) MADEMOISELLE CLAIRON — Claire Joseph Léris, na
arte Mademoiselle Clairon e não Madame Clairon como João Caetano a chama, foi uma das maiores comediantes francesas do século
dezoito. Nascida em Conde, a 27 de fevereiro de 1723, era filha
legítima de François Joseph Desiré Legris e de Marie Claire Scana
Piecq, conhecida como Clairon, do seu nome Claire. Principiou a
vida teatral na província, já usando o apelido de sua mãe e percorreu terras estrangeiras próximas, Lille, Gand, em vários elencos,
inclusive num formado para o rei da Inglaterra. Foi a Paris e
ingressou na Opera, onde estreou em março de 1743 no papel de
Vênus da tragédia lírica Hesione, música de Carnpra e palavras de
Danchet. Mas achou que a sua carreira estava no teatro dramático; conseguiu, então, passar para a Comédic Française, onde a 19
de setembro desse mesmo ano apareceu em Phedre, de Racine. Foi.
excelente estréia; salientou uma crônica "havia desaparecido a sua
pequena estatura e a sua fisionomia sem vigor cedera a uma invulgar majestade."
Era esse sucesso o fruto de notável pertinácia no trabalho, o
qual lhe permitiu tornar-se artista excepcional. E' que as condições
físicas não a favoreciam. Pequenina, bonita, sem vigor, graciosa
e não propriamente bela, tudo lhe indicava a comédia; porém o que
queria era impor-se como trágica. Preparou-se, então, meticulosamente, e venceu esses obstáculos todos, conseguindo adquirir a majestade, o vigor e a pureza de movimentos e de expressão próprios
de uma intérprete de tragédia. E completando essa realização ad-
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mirável, paralelamente, nos anos de luta pelo domínio do palco,
converteu o seu órgão vocal e a sua maneira de dizer naquela
perfeição que maravilhava, como Lekain abandonando a tradicional melopéia, a cantilena empolada e de matemática acentuação da
poesia, para apresentar dicção natural e simples. Esforço pertinaz
custara-lhe obter em cena essa naturalidade no falar, pois nada mais
difícil em arte do que a simplicidade, seja na criação, seja na interpretação. Mas venceu, como vence todo aquele que é dotado de
cc-ragem para autocrítica permanente, de firmeza de vontade, de
prudência na escolha dos métodos de trabalho e acima de tudo de
probidade artística.
Ficou, deste modo, dona de uma arte consumada, em que
detalhe algum perdia para atingir o almejado, que era o real através
das condições estéticas inerentes à técnica de representar. E' o que
evidencia em passagem das suas sempre valiosas Memoires. Assim, sobre a expressão fisionômica: "Todos os movimentos da alma
devem ser lidos na fisionomia: músculos que se distendem, veias
que incham, uma pele que enrubesce, provam emoção interior, sem
o que jamais existe grande talento. Esse brilho emprestado que a
ninguém engana (refere-se ao excesso de pó branco no rosto) e contra o qual murmuram as pessoas de bom gosto, engrossa e amarelece
a pele, apaga e diminue os olhos, absorve a fisionomia, faz desaparecer a preciosa mobilidade dos músculos e põe continuamente o
que se ouve em contradição com o que se vê."
E a respeito da metamorfose em sua dicção conta o milagre,
ocorrido quando de uma viagem a Bordeaux em 1752: "Tomei o
papel de Agripina e o representei como só para mim, do primeiro
,ao último verso. Este modo simples, calmo, acorde, de começo
surpreendeu. Ouvi distintamente, no meio da minha primeira cena:
jnas isso é belo. O trecho seguinte foi aplaudido por quase todos.
Dei trinta e duas representações em papéis diferentes, sempre na
minha nova maneira."
Porém não ficou na modernização desses dois aspectos da arte
de representar! Também foi à indumentária, igualmente acompanhando Lekain, aquele que tanto combatera. Não hesitou, por
isso, em dar no setor feminino o passo decisivo nesse sentido ao
aparecer em UOrphelin de Chine, tragédia de Voltaire, não mais

com a invariável saia-balão ricamente enfeitada e sim com um traje
à chinesa.
Em seus vinte e dois anos de palco (1743 a 1765) numerosos
foram os sucessos que obteve; alguns dos maiores alcançou-os com
peças de Voltaire, notadamente Tancrede, Oreste, Semiramis,
Olympie, Zulime, UOrphelin de Chine, e mais com a famosa tragédia Lê Siège de Calais, de Belloy, e Iphigenie em Tauride, de
Saurin.
E desse quarto de século de constantes êxitos artísticos há
inúmeros episódios a recordar. Porém aqui se ficará apenas num,
que mostra quanto ela e outros da Comédie Française zelavam sem
desfalecimento pela grande estima do público pelos comediantes.
Na primavera de 1765 o ator Dubois negou-se a pagar o médico que o curara. Madeimoselle Clairon soube e solicitou providências ao Duque de Richelieu para o devedor cumprir o dever,
mas o nobre, a fim de se não envolver no caso, declarou que os
atores eram os pares de Dubois e assim podiam julgá-lo. Então os
comediantes expulsaram Dubois. Mas tinha este uma filha, atriz
muito bonita, que fez valer os seus encantos ao Duque de Fronsac,
filho do Duque de Richelieu, e como conclusão houve ordem do rei
para Dubois continuar a fazer o papel de Mauni no Siège de Calais,
em cena na Comédie Française. Indignados, os atores aguardaram o primeiro dia de espetáculo com a peça, 15 de abril. Chegando ao teatro, Lekain perguntou quem fazia de Mauni. E' Dubois por ordem do rei, foi a resposta. Assim sendo, eis aqui o meu
papel, disse Lekain ao mesmo tempo que se retirava. O mesmo
disseram e fizeram três dos demais principais intérpretes, Brizard,
Daubsrval e Madeimoselle Clairon. Comunicado o caso ao público, este se revoltou, reclamou cadeia para os quatro amotinados
e recebeu o dinheiro das entradas. E como realmente se tratava
de desacato à ordem do rei, lá foram os quatro intransigentes para
o For-L'Evêque, a prisão destinada aos comediantes, onde passaram
alguns dias, durante os quais os artistas eram de lá retirados para
representar e em seguida reaferrolhados. Mademoiselle Clairon,
que estava doente, desforrou-se tornando um acontecimento social
o seu rápido encarceramento. Foi conduzida para a prisão no carro
da própria esposa do intendente de Paris, Madame de Sauvigny, e
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o melhor apartamento recebeu magnífica mobília para alojá-la, diariamente repleto de damas e cavalheiros do mundo social aos quais
eram servidas refeições divinas, como diz Bachaumont em suas
Memórias secretas. A 22 desse mês saiu ela do For-L'Evêque,
devido a reclamação feita pelo seu médico, e completou em casa o
tempo de prisão.
Em 1765 retirou-se do palco, aos quarenta e dois anos, por
enfermidade. Era outro capítulo que se seguia. Depois veio a velhice, bem longa — faleceu com setenta e nove anos, em Paris, a
20 de janeiro de 1802. Velhice longa e mui dolorosa, porque acompanhada daquele cortejo comum aos imprevidentes: a obscuridada
e a miséria.

Pag. 18.
(16) FAYEL — Drama de Arnaud, que João Batista Gomes
Júnior traduziu e fez parte do repertório de João Caetano.
Pag. 19.

(17) PORTO ALEGRE — Manuel de Araújo Porto Alegre,
Barão de Santo Ângelo. Nasceu em Rio Pardo, Rio Grande do
Sul, a 29 de novembro de 1806 e faleceu em Lisboa a 29 de dezembro de 1879, onde era cônsul geral do Brasil. Excelente pintor,
bom escritor sobre as artes, especialmente as plásticas, poeta e autor
teatral, tendo sido uma das mais expressivas figuras culturais do
Império. Interessado em história natural quando estudava preparatórios na sua província, veio em 1826 para o Rio de Janeiro,
a fim de se matricular na Academia Militar; como esta se encontrasse em férias freqüentou a Academia de Belas-Artes e com tal
aproveitamento que logo na primeira exposição obteve prêmios de
pintura e de arquitetura, o que levou a se dedicar às artes plásticas.
Em 1831 foi à França, com o seu mestre Debret, e aí se aperfeiçoou; viajou até 1837 pela Bélgica, Itália, Suíça, Inglaterra e Portugal, nos últimos tempos com auxílio dado pelo Governo Imperial.
Foi professor de pintura histórica na Academia de Belas-Artes, que
dirigiu e reformou; professor jubilado de arquitetura da Escola
Militar; membro de várias entidades culturais, como o Instituto
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Histórico e Geográfico Brasileiro, onde ocupou por quatorze anos o
cargo de orador oficial; um dos fundadores do Conservatório Dramático Brasileiro e da Academia de Ópera Lírica; cônsul geral na
Prússia desde 1859 e depois em Portugal. Deixou várias telas de
valor. Dentre os seus escritos há a destacar a Memória sobre a
antiga escola de pintura fluminense ("Rev. do Instituto Histórico"),
Apontamentos sobre o padre João Maurício e o mestre Valentim
(idem), Relatório sobre belas-artes à Exposição Universal de 1867,
os poemas A destruição das florestas (1846), O Corcovado (1847)
e Colombo (1866), o volume de poesias Brasilianas (1863). Para
o teatro produziu: dramas O prestígio da lei, posto em música por
Francisco Manuel da Silva, Angélica e Firmino, Os Voluntários da
Pátria; — comédias A estátua amazônica, O espião de Bonaparte,
O sapateiro político, Dinheiro e saúde, O tutor de Paraty, Os Judas;
— libreto de A Noite de São João, ópera de Gianini.
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(18) MLLE. DUMESNIL — Marie Françoise Marchand, no
teatro Mademoiselle Dumesnil. Nasceu a 2 de janeiro de 1713
em Paris e, como sucedeu à generalidade dos artistas da época,
principiou na província a sua carreira de trágica; em 1737 estreou
na Comédie Française, com vivo êxito, fazendo Clitemnestra de
Iphigenie en Tauride. Não tardou a adquirir prestígio invulgar
como atriz intérprete de tragédia e de alta comédia, admirando
no grupo feminino do teatro até o aparecimento de Mademoiselle
Clairon, com a qual teve de repartir essa posição privilegiada. Formou-se, então, tremenda rivalidade entre as duas e com isso o grupo
respectivo de adoradores. Acentuaram-se, deste modo, as comparações da arte das duas comediantes e isso não sem razão. Mademoiselle Dumesnil era a espontaneidade, uma artista rica de temperamento; Mademoiselle Clairon o fruto da força de vontade e do
trabalho incessante, impondo-se devido a uma arte admiràvelmente
construída; aquela empolgava pela intensidade e nos momentos de
efeitos cênicos; esta pela majestade, pela nobreza, pelo profundo.
Em conseqüência Mademoiselle Clairon ao subir ao palco havia
meticulosamente estudado o papel e o interpretava de modo impecável e Mademoiselle Dumesnil surgia em cena geralmente sem se
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ter devidamente preparado, agindo sobretudo pela inspiração. Mademoiselle Clairon, perfeita, dava quanto havia no personagem;
Mademoiselle Dumesnil só prendia nos lances veementemente dramáticos. Ainda mais: Mademoiselle Clairon era um aperfeiçoamento contínuo na arte de representar, atenta aos detalhes da expressão, da dicção e da indumentária; Mademiselle Dumesnil às
vezes inovava porém instintivamente. Mademoiselle Clairon levou
ao que era possível de naturalidade os ensinamentos, a expressão
fisionômica e o modo de dizer e a realidade pô-la também no vestuário; Mademoiselle Dumesnil em 1743, na estréia de Mercpe, de
Voltaire, contrariando as sacrossantas regras, correu em cena, mas o
público aplaudiu, porque, o que ela fizera fora correr para salvar
o filho que se queria matar e isso era o que havia de mais natural,
apenas tendo a atriz assim agido por mera intuição.
Agora o triste. Mademoiselle Clairon era impertinente, enfatuada, brigona, mas sempre majestosa e exata nos seus deveres.
A pobre Mademoiselle Dumesnil, sentimental, pura natureza e escasso esforço, só sabia ir buscar a força para os seus grandes efeitos
cênicos nas energias do álcool, a ponto, informa Bachaumont em
suas Memórias secretas, de sempre estar nos bastidores o lacaio da
artista com uma garrafa de vinho aberta, a fim de, sem demora,
atender à ama.
Em nada, entretanto, o vício impediu que Mademoiselle Dusmenil tivesse enorme, enormíssima velhice e tranqüila. Retirada
do palco em 1775, quando já se reclamava energicamente contra
a sua teimosia de anciã de se nãc aposentar, faleceu aos noventa
anos, em 1803, na plácida Boulogne-sur-mer, serena como aquele
que, amparado por boa renda, se limita a aguardar o fim dos
seus dias.
Discorda João Caetano da afirmativa de Mademoiselle Dumesnil de não haver regra para a ação. Convém notar tratar-se, antes do mais, de frase de revolta contra o conjunto de numerosas
regras tradicionais que mecanizavam a arte de representar, conservando o artista em rígido, portanto invariável, sistema de comportamento cênico, impossibilitado de tomar qualquer iniciativa.
Assim, o ator quando em pé tinha de pôr uma das pernas à frente,
como dançarino, e uma das mãos nas cadeiras, ao falar à mulher
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amada fazia-lhe reverência, ajoelhava-se ao lhe falar ern amor e
quando se despedia beijava-lhe a mão, isso fosse a ação na Grécia,
em Roma, no Oriente ou na França, em qualquer época ou ocasião.
Era a delicadeza da corte dos Luís XII, XIV e XV. Mademoiselle
Duelos, um dia, no papel de Camila, em Horace de Corneille, depois de proferir as imprecações que ocasionam a morte da romana,
ao sair da cena em fúria, pois tinha de ser trespassada nos bastidores pela espada do irmão, tropeçou na cauda do vestido, pois embora de Roma estava trajada com a saia-balão, e caiu; o ator
Beaubourg, que fazia de seu irmão Horácio e a perseguia irado
para assassiná-la, parou, galantemente retirou o chapéu — era um
romano vestido à francesa —, levantou-a, conduziu-a para fora do
palco, serenamente se cobriu com o chapéu e então, retomando o
aspecto de desesperado, puxou a espada, muito diferente da de
Roma, e com ela liquidou a irmã. Erguer os braços acima da
cabeça era um crime contra as sagradas leis e em qualquer oportunidade, mulher ou homem, perder a linha grandiloqüente na tragédia era merecer as fogueiras do inferno. Já o ator Baron se
rebelava contra esses absurdos, o que o levou a dizer: A paixão sabe
mais do que as regras. A afirmativa de Mademoiselle DumesniL
criticada por João Caetano, era uma repetição dessa frase alguns
anos depois, pois quase outra coisa não é dizer que para a ação
não há regra.
A reação contra essa tirania da tradição ocorreu em meados
do século dezoito e foi obra quer dos artistas dotados antes do mais
de temperamento, como Lekain, quer dos caracterizados por excelência pelo penetrante estudo da técnica de representar, como sucedeu com Mademoiselle Clairon. A veemente Mademoiselle Dumesnil havia de ter papel saliente nessa luta contra as obsoletas
regras, e realmente o teve, não por uma questão de método de
trabalho e de profundas reflexões sobre a técnica, mas por efeito
da sua natureza impetuosa e violenta, guiada não pela razão e sim
pela intuição, esta tantas vezes conselheira segura embora sempre
necessitada do cérebro para o equilíbrio e o polimento. Por isso
Mademoiselle Dumesnil rompia a todo instante as amarras, apenas
não podendo dar às más realizações o toque exato de arte, em que
Lekain era mestre, pois este juntava ao seu temperamento vigoroso
o domínio consciente nos vários aspectos da expressão, e assim, mes— 103-

mo quando se apresentava com energia feroz, quando, contrariando
o uso, rolava pelo chão e imitava os estertores da morte, não perdia
o conveniente limite necessário a toda realização estética. Esta a
razão de João Caetano opor suas restrições à afirmativa algo anarquizante de Mademoiselle Dumesnil, tanto mais porque ele foi no
palco brasileiro um verdadeiro Lekain, pela natureza e pelo estudo,
como bem o comprovou em cena e o evidencia em suas Lições
Dramáticas.
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(19) TEATRO PRÍNCIPE, DE MADRID — Denominação do
Teatro Espanhol antes de 1848.
(20) EL-TROVADOR — Drama de Antônio Garcia Gutierrez,
estreado em 1836 com grande sucesso, tornou-se popular como
ópera de Verdi (1853), com libreto de Cammarano. Também
desse escritor é outra peça (1843) convertida em ópera pelo mesmo
compositor, Simon Bócanegra (1857), em libreto de Piave.
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(21) TEATRO D. MARIA II — De Lisboa, é o teatro normal
do país. Foi inaugurado a 13 de abril de 1846, com o drama
Álvaro Gonçalves, o Magriço, e os Doze de Inglaterra, de Jacinto
Heliodoro de Faria Aguiar de Loureiro. Deve-se-o à iniciativa do
Conselheiro Larcher, governador civil da cidade, e os planos elaborou-os Garrett.
(22) A DAMA DAS CAMÉLIAS — Drama de Dumas Filho.
Estreado em Paris em 1852, subiu à cena no Rio de Janeiro quatro
anos depois, em 1856, na tradução de J. J. Vieira Souto e representado pela Companhia de Joaquim Heliodoro, no Teatro Ginásio
Dramático. A protagonista foi Gabriela Augusta da Cunha de
Vecchi, uma das nossas mais eminentes atrizes do século passado e
a mais notável ingênua da sua época. Esta brilhante intérprete,
cuja personalidade ainda não foi objeto do cuidado estudo que
merece, veio com oito anos de idade de Lisboa com sua mãe, a atriz
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Gertrudes Angélica da Cunha — a que João Caetano faz referências na página 13 e é assunto da nota n.° 10 —, em 1829 na companhia encabeçada por Ludovina Soares da Costa. Fez parte do
grupo que João Caetano levou na excursão ao Rio Grande do Sul
em 1854 e a Recife em 1857; tinha ela então trinta e três anos,
nascida que fora a 18 de dezembro de 1821 no Porto. Trabalhou
depois na mencionada Companhia Joaquim Heliodoro, no Teatro
Ginásio Dramático, em 1856, quando, além da Dama das Camélias,
fez outras criações admiráveis, como a Baronesa d'Ange no Demimonde, de Dumas Filho, a Margarida em Romance de um moço
pobre, de O. Feuilleí, e Madame Georges em Por direito de conquista, de Legouvé. Tornou à Companhia de João Caetano no
Teatro São Pedro, em 1857; daí voltou à Companhia de Joaquim
Heliodoro; atuou ern seguida no Teatro São Januário e por fim no
Teatro São Pedro, onde em 1864 se despediu do Rio de Janeiro
para, com o segundo marido, o ator português Manuel da Silva
Lopes Cardoso — o primeiro esposo foi o ator italiano José Felix
de Vecchi —, inaugurar o Teatro São José, de São Paulo, com a
Túnica de Nessus, de Sizenando Nabuco. Em 1866 foi a Lisboa,
aí trabalhou nos Teatros D. Maria II, do Príncipe Real e da Rua
dos Condes, onde encerrou a carreira. Então tornou ao Brasil e
faleceu em Salvador, a 7 de julho de 1882.
(23) EMÍLIA DAS NEVES — Esta famosa artista lusa, criadora da Dama das Camélias em Portugal, em 1854, na tradução de
Silva Abranches, nasceu em Lisboa a 5 de agosto de 1820 e faleceu
nessa cidade a 19 de dezembro de 1883. Foi a mais notável atriz
portuguesa de sua época. De excepcionais qualidades, criou repertório imenso, a que deu notável vida pelas suas condições físicas,
de mulher bela e elegante, e pela sua arte invulgar.
Foi grande figura do Teatro D. Maria II e esteve no Rio de
Janeiro de junho de 1864 a maio de 1865, com excepcional êxito,
no Teatro Lírico Fluminense, estada que foi seguida de excursão
pelo Norte.
(24) A DAMA DE S. TROPEZ — Drama de D'Ennery, pertencente ao repertório de João Caetano.
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(25) VAUDEVILLE — Em 1520 o operário Olivier Basselin,
do Vau de Vire (Vale de Vire), na Normândia, desabafou contra o
jugo estrangeiro dos ingleses, que queriam invadir a França, em
cantos satíricos e patrióticos, que correram o país com o nome genérico de Chants du Vau de Vire. Acabou Vau de Vire se transformando em Vaudeville e os cantos se metamorfosearam em comédias ornadas com cantos de crítica à política ou aos costumes;
então as chamadas pieces en Vaudevilles tomaram o nome de
comédies melées de Vaudevilles, depois o menor de comédies-vaudevilles e por fim o simplificado de Vaudevilles. Esse gênero foi
muitíssimo usado nos teatros franceses da segunda metade do século
dezoito ao fim de dezenove e teve uma grande legião de autores,
dos quais há destacar Bayard, Melesville, Lê Sage, os irmãos Cogniard, Desaugiers, Picard (em estilo alto), Ancelot, Dupeuty, Lambert Thibaust, Clairville, Laurencin, Mazères Theaulon. Esse tipo
de peças foi muito representado entre nós no século passado, tendo
sido grande o número das traduzidas.
(26) ARISTIPPE — Foi sob o nome do célebre filósofo hedonista grego, para assim se chamar como ator e escritor, na forma
francesa de Aristippe, que Felix Bernier de Maligny se tornou famoso no palco e nas letras. Foram as suas obras — é ao que João
Caetano se refere — UAri du Comédien (1819) e Théorie de l'Art
da Comédien ou Manuel Théatial (1826), dois livros muito lidos
e estudados no século passado e que são magníficos documentos
das concepções teatrais nessa centúria.
Estudou no Conservatório de Paris, onde foi discípulo de Talma e estreou na Comédie Française em setembro de 1818. Acompanhou Talma e Mademoiselle Duchesnois em várias excursões.
Algumas complicações, inclusive uma prisão por dívida, fizeram-no
sair da Comédie Française em abril de 1823 e desaparecer, até que
os historiadores vão dele ter notícia em 1828, representando na
América do Ncrte em elenco francês, primeiramente em Filadélfia,
depois em Nova Orleans, sempre figurando como "o primeiro discípulo de Talma" e sem dúvida imitando-o, como fazia na França.
Nesta última cidade ficou por muito tempo, até 1831 quando, antes
tendo feito rápida excursão a Saint Louis, regressou à pátria.
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(27)

TEATRO GINÁSIO — É o Théatre du Gymnase, de Paris.

(28) ROSE CHÉRI — Atriz francesa, da família dos Cisos,
nome que passou a ser Chéri. Nasceu ern Élampes a 27 de outubro
de 1824 e faleceu em Passy a 22 de setembro de 1861. Começou
cedo a pisar o palco; aos seis anos, em Bourges, teve o seu primeiro
papel; aos oito, em Bayonne, intercalou-se para ela em La Muette
de Portici um bolero, que dançava com muito êxito; aos dez, em
Nevers, representava com a irmã Arpa, de nove anos, Lê Mariage
cníantin. Então o pai Cisos formou elenco com as duas filhas e o
filho Víctor, que mais tarde foi, durante trinta anos, regente da orquestra de Théatre du Gymnase, de Paris, onde reinou a irmã Rose,
a qual estreou aí a 30 de março de 1842 em Estelle ou Lê Père ei
Ia Filie, sem interessar. A 5 de julho desse ano ela substituiu Mademoiselle Nathalie em Une jeunesse orageuse, tendo o diretor
Monval a feito mudar o nome Rose Cisos para Rose Chéri, modificação que o público recebeu com simpatia. A bela e encantadora
atriz registrou os seus constantes sucessos com destaque nos papéis
de suaves amorosas, como na Dama das Camélias, Diane de Lys,
Lê Dcmi-Monde e outras peças de Dumas Filho, em Lês Partes de
Mouche de Sardou e Lê Gendre de Monsieur Poirier de Augier.
A 12 de maio de 1847 casou-se com Auguste Lemoine, conhecido
por Montigny, diretor do Gymnase, casa de onde ela nunca saiu.
Esposa exemplar e mãe admirável, faleceu de uma angina contraída
à cabeceira do filho atacado dessa enfermidade.
Pag. 26.

(29) KEMBLE — John Philip Kemble foi eminente ator inglês, nascido em Prescot 1757 e falecido em Lausanne em 1823.
De urna família de ilustres comediantes fundada pelo excelente
Roger Kemble, começou a representar aos dez anos; a estréia como
adulto ocorreu em 1775 e sua apresentação em Londres foi no
Teatro Drury Lane, a 30 de setembro de 1783 como Hamlet. Dirigiu essa casa por vários anos e de 1803 a 1817 o teatro do
Convent Garden, onde teve a sua grande série de triunfos. Destacou-se em Shakespeare e foi comparado a Kean pela perfeição
artística.
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(30) O MOURO DE VENEZA — Subtítulo de Otelo de Ducis.
V. Nota n.° 7.

Pag. 30.
(31) MADEMOISELLE LECOUVREUR — Adrienne Lecouvreur,
uma das mais ilustres e românticas figuras do palco francês no
primeiro terço do século dezoito, nasceu em Damery em abril de
1692. O seu pai, operário chapeleiro, foi com a família morar em
Paris, perto da Comédie-Française e então a menina passou a freqüentar esse teatro, percorrendo-o sempre e à vontade.
Isso deu a Adrienns o gosto pelo palco, o que a levou à estrear
sem tardança em uma pequena sala de espetáculos privados do
Presidente Lê Jay. Mas os artistas da Comédie-Française acharam na sala concorrência e lograram mandar fechá-la, o que motivou forte resistência da jovem atriz amadora e companheiras e deu
em resultado serem elas todas recolhidas por pouco tempo à prisão
cio Convento do Temple. Sucedeu, então, que o grande prior do
Convento, Seigneur de Vendôme, encantado pela formosa Adrienne,
instalou para ela e as amigas um palco no severo edifício. Livre
da prisão, representou em Strasbourg e em seguida foi para a capital francesa, onde logo se fixou como integrante da Comédie-Française, na qual estreou a 14 de maio de 1717, sobretudo graças a
fortes apoios, em Electre de Crebillon. Rápidos vieram os sucessos, pois era dotada de excelentes qualidades artísticas e muito talento; para eles muito concorreu haver sido das inovadoras em declamação, com a substituição da velha cantilena pela maneira natural. Foi quando nasceu a grande paixão entre ela e Maurice de
Saxe e que acabou, segundo se afirma, sendo fatal à atriz, cuja
vida, aliás, se caracterizou por vários amores intensos que teve e
em grande quantidade provocou, até em Voltaire, o qual para ela
escreveu Artemlse, Mariamne e UIndiscret. Pouco depois ocorreu
cor Maurice de Saxe escolhido para soberano da Curlândia e como
não possuísse finanças boas para tão alto cargo veio a bela Adriana
em seu socorro com a venda dos seus brilhantes e da sua prataria,
que lhe rendeu quarenta mil libras, prontamente aceitas por ele.
E como a ingratidão é o que mais se vê, Maurice acabou lhe dando
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uma rival, a Duquesa de Bouillon, que, desesperada pelo ciúme,
mandou matar a atriz por veneno, imputação que ficou apenas em
rumores e toda a gente, é claro, espalhava. O certo é que pouco
depois de implantado o domínio da Duquesa no espírito de Maurice
a amorosa Adriana faleceu em três dias, com trinta e oito anos, em
Paris, a 20 de março de 1730. Sobre esse assunto dramático Scribe
e Legouvé escreveram a peça Adrienne Lecouvreur, estreada em
1849 pela famosa Raquel e representada em vários países por grandes atrizes, obra de que o compositor italiano Ciléa fez uma ópera
(1902); igualmente Sarah Bernhardt produziu um drama em torno
do mesmo episódio e também denominado Adrienne Lecouvreur,
que interpretou em 1907.
(32) JUDITH — Drama de Paolo Giacometti (1817-1882),
escritor italiano que foi muito representado no século passado, inclusive no Brasil, de cuja produção há a ressaltar a famosa peça
A morte civil, em que Salvini era empolgante.
(33) EISTORI — Adelaide Ristori foi uma das maiores atrizes italianas do século findo. Nasceu em Cividale a 30 de janeiro
de 1822 e faleceu em Roma a 9 de outubro de 1906. Filha de um
diretor cênico, estreou em 1838, logo com êxito. Em 1855, com a
sua fama irradiada por vários países, iniciou memoráveis excursões
pela França, pela Bélgica e pela Alemanha, a que se seguiram
outras pelo resto da Europa, inclusive Portugal. Depois veio à
América do Sul, onde permaneceu de 1869 a 1874, acompanhada
pelo marido, o Conde Capranica dei Grillo, com o qual se casara
em 1837. No Rio de Janeiro esteve duas vezes; a primeira em
1869, com estréia a 23 de junho, no Teatro Provisório, onde ficou
dois meses, com extraordinário sucesso; a segunda em 1874, de
volta de Buenos Aires, com permanência de 29 de maio a 19 de
junho, novamente naquele teatro e outra série de triunfos. Deixou
o livro Memórias, de muito mérito.
(34) TEATRO DE SÃO CARLOS — Com D. Maria II forma o
par dos teatros máximos de Lisboa, ele para a música — ópera e
bailado —, o outro para o declamado. Foi inaugurado a 30 de
junho de 1793, com La ballerina amante, ópera de Cimarosa.
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(35) EL-REI o SR. D. FERNANDO — Marido da Rainha
.D. Maria II, filha de D. Pedro I, imperador do Brasil; com ela
casou em 1836. Alemão, Duque de Saxe-Coburg-Gotha, D. FerJiando II na relação dos soberanos lusos, foi regente do reino durante dois anos, após o falecimento da esposa; destacou-se pela
excelente cultura e dispensava bela proteção aos artistas. Quando
João Caetano esteve em Lisboa dele recebeu várias provas de
distinção.
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-r.ales bélicos e diplomáticos caídos sobre a nação francesa. No seu
longo reinado de setenta e dois anos (1643 a 1715) fulguraram personalidades como os escritores Molière, Racine, Corneille, Boileau,
La Fontaine, Fenelon, La Bruyère, Cardeal de Ritz, Madame de LaFayette, Madame de Sevigné, La Rochefoucauld, Bossuet, Bourda!one, Pascal, Descartes, o compositor Lulli, os plásticos Poussin,
Lorrain, Lê Sueur, Lê Brun, Girardon, Puget.

(35) MADAME TALMA — Trata-se da segunda esposa do
famoso ator Talma; com ela se consorciou em 1801, após o divórcio
em 1797 de Julie Carrau. A Madame Talma em apreço fora a
Viúva Petit e filha do ator Vanhove. Deixou preciosas recordações sobre Talma.
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(39) MONSIEUR ANDRIEUX — Francois Andrieux, autor teatral francês, nasceu em Strasburgo em 1759 e faleceu em Paris
em 1833. Escreveu várias comédias agradáveis, como Lês Etourdis
(17S3), Lê Vieux Fat (1810) e La Comédienne (1816), e bons
t-ontos em versos.

(37) PAGANINI — Um dos maiores violinistas. Nico!o Paganini nasceu em Gênova a 27 de outubro de 1782 e faleceu em
Nice a 27 de maio de 1840. Maravilhou a Europa com a sua prodigiosa técnica, que lhe permitia as mais assombrosas proezas, como
a de tocar trechos inteiros em uma só corda; assim manifestava em
arte a originalidade do seu temperamento, que chegava a extravagâncias, qual a de sumir por tempos em meio dos seus indescritíveis
sucessos. Também ficou famoso pelas suas aventuras galantes e
deixou várias composições, obrigatórias no repertório dos virtuoses
do violino e em que se salientam as tremendas dificuldades de
técnica. Mas não foi um executante mecânico; notável era a
beleza da expressão.
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(40) COMPANHIA NACIONAL — Refere-se à companhia que
organizou em 1833, a qual foi o primeiro elenco brasileiro formado.
Funcionou em Niterói, no Teatro Niteroiense, e compunha-se, além
do chefe, de Esteia Sezefredo, Antônia Borges, Joãc- Antônio da
Costa, Francisco de Paula Dias, João Romualdo de Noronha, Joaquim Nostardo de Santa Rita, Jordão Quintanilha, José Pedro. José
Carlos, José Moreira, José Fluminense. Os espetáculos tiveram
início a 2 de dezembro, por isso data de alta significação para a
história do nosso teatro, e o programa constou do drama O Príncipe
Amante da Liberdade ou a Independência da Escóssia.
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(38) Luiz XIV — Rei da França. Viveu de 1638 a 1715.
Chamado Lê Rói Soleil (O Rei Sol) pela imponência da sua corte
e pelo seu imenso prestígio, teve o reinado mais notável do seu país
pelo imenso brilho cultural, a que se contrapôs na esfera políticomilitar larga série de intensas lutas internas, em especial religiosas,
e externas, estas desastrosas para o reino, que entristeceram profundamente os derradeiros anos de vida do monarca pelos grandes
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(41) MAGALHÃES — Domingos José Gonçalves de Magalhães, Visconde de Araguaia, nascido no Rio de Janeiro a 13 de
agosto de 1811 e falecido em Roma a 10 de julho de 1882. Eminente poeta, distinto pensador e historiador, foi a primeira expressão, cronologicamente, do romantismo em nosso país; ademais, em
seguida ao exercício de algumas funções políticas, foi brilhante diplomata. No teatro a sua ação apresenta-se muito importante,
como autor do primeiro drama brasileiro posto em cena, Antônio
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José ou o Poeta e a Inquisição, estreado no Teatro de São Pedro
por João Caetano a 13 de marco de 1838 com imenso êxito, o que
levou Magalhães a escrever outro drama, Olgiato, representado em
1839 no mesmo teatro com Florindo Joaquim da Silva como protagonista; por fim traduziu o Otelo de Ducis, que se tornou um dos
sucessos constantes de João Caetano. E' estranho o equívoco de
João Caetano ao dar o ano de 1837 como o da representação de
Antônio José; talvez falha da revisão.
(42) ANTÔNIO JOSÉ — E' o drama em cinco atos em verso
Antônio José ou o Poeta e a Inquisição, de Domingos José Gonçalves de Magalhães.
Pag. 39.

(43)

ARTE DO COMEDIANTE — O livro de José de Resma,

Pég. 40.
(44) TALMA — François Joseph Talma, o extraordinário trágico francês que muitos consideram o maior ator do século dezenove e vários o maior de todos os tempos, nasceu em Paris em 1763
e faleceu em sua propriedade de Brunoy a 19 de outubro de 1826.
Destinado pelo pai a seguir-lhe a profissão de dentista, estudou essa
especialidade em Londres, de onde trouxe, ao voltar para a pátria,
o entusiasmo pela arte teatral. Em Paris estudou na Ecoíe Royala
Dramatique (V. Nota n° 2), onde foi aluno de Mole e de Dugazon.
Estreou em 1787 na Comédie-Française, em Mahomet, de Voltaire,
e dois anos depois era societário. Em abril de 1791 acompanhou
os dissidentes que se retiraram dessa casa e abriram teatro rival,
com o nome de Théatre de Ia Republique, na Rue Richelieu; eram
do grupo Dugazon (V. Nota n.° 4), Madame Vestris, Monvel,
Madame Desgarcins e Baptiste. Em 1798 acabou esse teatro com
a volta dos revoltosos à Comédie-Française; Talma prosseguiu em
sua condição de societário e teve a fase esplendorosa da sua carreira. Todos os admiraram como glória nacional; Napoleão o encheu de favores e cobriu de honradas e o fez representar em Erfurt,
como excepcional distinção, para uma platéia de reis.
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Entusiasta "da arte de Lekain (V. Nota n.° 1), o que o fez
escrever o belo livro Réílexions sur Lekain et 1'art théatraí, continuou a sua grande reforma da arte de representar, com a substituição da cantilena da declamação pelo falar simples e natural e também com o abandono dos trajes fantasistas e o uso de vestes exatas,
no que foi guiado pelo pintor David, seu amigo (V. Nota n.° 38).
O seu falecimento motivou luto nacional e corn razão: a França perdia um ator que se foi igualado não teve quem o excedesse.
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(45) OSCAR — Vem a ser Oscar, filho de Ossian drama de
Arnault (1796), uma das maiores glórias artísticas de João Caetano. E' em momento culminante dessa peça, na qual fazia de
protagonista e pelo grande ator descrita nessa página, que o escultor Francisco Manuel Chaves Pinheiro o representou em estátua,
hoje erguida em frente do teatro que tem o nome do mestre.
(46) FRANCISCO MANUEL CHAVES PINHEIRO — O autor da
estátua de João Caetano acima mencionada nasceu no Rio de Janeiro a 5 de setembro de 1822 e estudou escultura na Imperial Academia de Belas-Artes com Marc Ferrez; mais tarde ocupou na
Academia essa cadeira, em que permaneceu durante trinta e dois
anos, até 1884. Esteve em Paris em 1867, como membro da Comissão brasileira na Exposição Internacional, e em setembro de
1870 foi distinguido pelo Governo Imperial com o hábito de Cristo.
Era excelente artista. A estátua de João Caetano fê-la em mármore para a Exposição de Belas-Artes de 1850.
A idéia da ereção de estátua a João Caetano deve-se ao autot
teatral Visconti Coaraci e a execução ao ator Vasques, que levou
a cabo o empreendimento com admirável dedicação, para isso promovendo espetáculos. Sobre a de Pinheiro, feita em vida de João
Caetano, foi, com a direção do Rodolfo Bernardelli, modelada a
estátua e na Itália fundida em bronze, em 1890. A 3 de maio de
1891, na presença do Marechal Deodoro da Fonseca, Chefe da
Nação, inaugurou-se o monumento, então colocado em frente da
antiga Escola de Belas-Artes, na travessa desse nome, edifício que
passou depois a ser o Ministério da Fazenda e mais tarde foi de- 113

molido com o casarão do lado que estava localizado na Avenida
Passos.
Falaram na inauguração Pereira da Silva e os atores Vasques,
Moreira de Vasconcelos e Antônio José Areias.
(47) A GARGALHADA — Drama do escritor francês Jaques
Arago (VEclat de rire), escrito para o ator Fréderic Lemaitre.
Nessa peça João Caetano alcançou um dos seus maiores sucessos.
Quando o ilustre ator tinha sob a sua direção o Teatro de
São Francisco de Paula e em Niterói o de Santa Teresa, o que ocorreu no período de 1842, trabalhava no Rio de Janeiro uma companhia dramática espanhola chefiada pelo magnífico ator Don José
La Puerta. Um dos sucessos deste artista vinha sendo A gargalhada, em versão castelhana. Entusiasmados pela dramaticidade
do papel principal — o assunto da peça é o caso de um rapaz que,
chamado de ladrão quando repunha o dinheiro que havia tirado
para o tratamento da sua mãe, enlouqueceu, caindo em riso convulso, do que se cura graças a um ardil do médico — papel em que
La Puerta brilhava, os admiradores de João Caetano a este propuseram que também representasse o drama. João Caetano, após
solicitar permissão ao colega espanhol, que lha concedeu, preparou
a peça e a 13 de maio de 1843, com o Teatro São Francisco de
Paula completamente cheio, deu o primeiro espetáculo, obtendo delirante êxito, numa interpretação excepcional, indiscutível na cena
da gargalhada, que levou o próprio La Puerta, afirmam, a exclamar: Meu mestre!
Como estudou o papel conta-o João Caetano na página anotada; foi um trabalho que confirma a admirável probidade artística
do ator e a agudeza da sua penetração psicológica.
A 14 de outubro de 1850 aportava o autor do drama ao Rio
de Janeiro, de regresso à França de longa viagem pelo Pacífico
na corveta francesa Bayonnaise. Pediu a João Caetano que lhe
permitisse comparecer a uma representação da peça e a 18 desse
mês se realizou o espetáculo no Teatro São Januário. Jacques
Arago, que cegara em 1837, foi ao teatro com vários membros da
Legação de França e o comandante da corveta, Juvien de Ia Gra114 —

vière. Recebido com aclamações, Arago dirigiu ao público uma
alocução de agradecimentos em francês. Depois houve o espetáculo e no fim transbordamento de entusiasmo, com o autor de pé
no seu camarote, o número um da primeira ordem, à direita, aplaudindo com vibração. Chamado à cena, recebeu João Caetano
soberba coroa de louros; então encaminhou-se para onde estava o
escritor e dela fez-lhe entrega; mas Arago arrancou epenas uma
folha e depois colocou a coroa na fronte de João Caetano, que
chorava. Do teatro seguiu Arago para bordo da corveta, acompanhado de João Caetano e toda a Companhia.
Já em Paris escreveu Arago o livro Foyers ei coulisses, no qual
elogia João Caetano, comparando-o a Ligier, o principal do Théatre
de Ia Porte Saint Martin, e em Voyage autour du monde pôs esta
passagem: "Oh! que ne m'est il permis de vous citei ici un comédien
d'élite que 1'Europe serait fière de posseder, qui n'est inspire que
de lui même et qui possède son Schiller, son Corneille, lês chefs
d'osuvres de nos poetes et lês interprete si dignement que je vous
porte lê deii ríe resíer froid s'ií vous ordonne de pleurer, de trembler,
de írêmir. C'est homme est une dês gloires bresiliénnes." Em
1854 voltou Arago ao Rio de Janeiro; hospedou-se em casa de João
Caetano e aí faleceu a 30 de novembro desse ano, vitimado por
apoplexia.
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(48) JÚLIO CÉSAR MACHADO — Escritor português. Nasceu em Lisboa em 1836. Brilhante e infatigável trabalhador, foi,
após A. P. Lopes de Mendonça, o maior folhetinista luso. Produziu
comédias, como O Tio Paulo, A senhora está deitada, Amor às cegas,
O anel da aliança; o volume Teatros de Lisboa (1875); Cláudio.
romances feito aos dezesseis anos; Contos ao luar (1861); Contos a
vapor (1864); Quadros do campo e da cidade (1868); Â lareira
(1872); Da loucura e das manias em Portugal (1872); Apontamentos de um folhetinista (1878); Vida alegre (1880); Mil e uma
histórias (1888); Recordações de Paris e Londres (1863), Em Espanha (1865), Do Chiado a Veneza (1867). O seu fim foi uma
tragédia; o suicídio do filho único levou-o a igual gesto que se
estendeu à esposa.
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(49) EXPRESSÃO — Com muita clareza volta João Caetano
a precisar o sentido básico da arte de representar o qual é, noutro
modo de dizer, essa arte consistir na distinção entre realidade da
vida e realidade cênica, esta constituída pela filtragem artística daquela realidade, de acordo com as condições literárias do texto e
as técnicas do palco.
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(50) ISOPO — Aliás Esopo. Famoso ator romano contemporâneo de Roscius, o mais célebre dos comediantes de Roma,
Amigo de Cícero, a quem ensinou declamação, conseguiu-lhe a volta
do exílio graças à emoção profunda que causou na interpretação
do papel de Telemon exilado. Quanto ao episódio da morte do
escravo, a que se refere João Caetano, é ele amiudadamente citado,
mas outros dizendo que o trespassado era um espectador; de certo
a fórmula de Dr. José de Resma é mais admissível.
(51) Os FURORES DE CRESTES
Crestes, tragédia de Eurípedes.

Sem dúvida trata-se de
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(52) LEMEECIER — Nepomuceno Lemercier, nascido em
Paris em 1771 e aí falecido em 1840, foi notável escritor francês
pré-romântico. De rara precocidade, pois aos nove anos já era
autor de comédias e aos dezessete teve uma tragédia, Meléagre,
representada no Teatre Français, destinguiu-se também pelo seu
admirável caráter. Em suas peças há acentuada liberdade de construção, principalmente quanto às três unidades (lugar, tempo e
ação) e detalhes cênicos que antecipam claramente o romantismo'.
Ademais é Pinto a primeira comédia francesa histórica, com a
circunstância de ter como assunto a Restauração de Portugal.
Dentre as tragédias, todas em verso: Meléagre (1788), Agamemnon (1797), Christophe Colomb (1809), Charlemagne (1816),
Richard 111 et Jeanne Shore (1823), Clóvis (1830); dos dramas:
Lovelace ou Clarisse Harlowe (1792); das comédias: L'Independant ou !'Incomptabilité dês ridicules, escrita aos nove anos; Pinto
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••>u Ia /ournée cfune conspiration (1799), de que há tradução para
português; Flaute ou Ia comedie latina (1808), que muito irritou
Napoleão; Lê Faux Bonhomme, em verso (1817); Lê corrupteur,
em verso (1822); mais uma trágico-comédia e melodramas. Deixou excelentes poesias.
(53) O ZELOSO — E' a comédia Lê Jaloux, de Rochon de
Chabannes, estreada em 1784.
(54) ROCHON DE CHABANNES — Escritor francês, nascido
em Paris em 1730 e falecido nessa cidade em 1800. Funcionário
do Ministério do Exterior, foi encarregado de negócios da França
em Dresden, de 1770 a 1772. Do muito que escreveu — comédias, tragédias e óperas cômicas — os melhores trabalhos são as
três comédias Heureusemení (1762), La Manie dês arts (1763),
Lê Jaloux (1784).
(55) O POETA E A INQUISIÇÃO — Subtítulo do drama
Anrónfo José, de Domingos José Gonçalves de Magalhães (vide
Nota n.° 43).
(56) MEU QUERIDO E ADORADO PAI — João Caetano era
filho do Capitão de Ordenanças João Caetano dos Santos, casado
com Porfíria Henriqueta de Siqueira Santos. Sua mãe chamava-se
Joaquina Maria Rosa; era fluminense, filha de Antônio Aniceto e
Jesuína Felisberta, e faleceu a 9 de maio de 1870, em casa de outro
filho seu, o Capitão Tenente Salustiano Caetano dos Santos.
Desejou o capitão que João Caetano seguisse a carreira militar,
com o que seria corrigido o temperamento agressivo do rapaz.
Então este sentou praça como cadete e serviu no Sul; mas terminado o tempo deixou o Exército, o que contrariou o pai o qual,
agastado ainda mais com a circunstância do filho se ter feito ator,
com ele cortou relações, reatadas somente dezoito anos volvidos.
(57)

HAMLETO — E' a tragédia de Ducis.
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(58) ESTELA DOS SANTOS — Stela Sezefredo dos Santos casou com João Caetano em Niterói, a 5 de agosto de 1845; foram
testemunhas Aureliano de Sousa e Oliveira Coutinho, depois Vis— 117

conde de Sepetiba e então Presidente da Província do Rio de
Janeiro, e o Dr. Fernando Sebastião Dias da Mota, deputado pela
Província de Minas Gerais. Punha-se em ordem um estado que
permanecia irregular devido à intransigência até aí mantida pelo
pai do artista; e também se acertava a situação dos rebentos do
casal, que eram Joaquina Maria Rosa, nascida no Rio de Janeiro a
9 de janeiro de 1834 e aí falecida a 10 de dezembro de 1895, a qual
casou com José Joaquim Vieira Souto, redator do Jornal do Comércio e tradutor de numerosas peças, em geral do repertório de João
Caetano; Júlia Sezefredo, nascida no Rio de Janeiro a 4 de junho
de 1836 e nessa cidade falecida solteira a 21 de maio de 1902;
Teresa, nascida em Niterói a 17 de janeiro de 1840 e falecida a
8 de novembro de 1904, e que exerceu o magistério particular e foi
casada com o professor Vicente Costa; Raquel, nascida em Niterói
a 20 de agosto de 1842 e nessa cidade falecida a 3 de maio de 1872,
que foi professora particular, depois atriz, tendo trabalhado sem
êxito e por pouco tempo na Companhia Furtado Coelho, no Teatro
Ginásio Dramático, e casou com Joaquim da Silva Lessa Paranhos,
tradutor de várias peças representadas por João Caetano e mau
marido, o que pbrigou a esposa a dele se desquitar.
Esteia Sezefredo dos Santos nasceu no Rio de Janeiro a 4 de
janeiro de 1810 e faleceu em Niterói a 13 de março de 1874. Trabalhava em 1832 como bailarina do elenco de que também fazia
parte João Caetano, em função no Teatro Constitucional Fluminense,
nome que teve o Teatro São Pedro de 30 de maio de 1831 a 9 de
junho de 1838, e aí se uniram para sempre, com ele participando
das atividades cênicas por alguns anos até ficar inteiramente dedicada aos afazeres domésticos; mas as precárias condições financeiras
em que o marido deixou a família a obrigaram a voltar ao palco,
aliás por pouco tempo. Foi bela e boa atriz; registrou êxitos era
criações e aos seus méritos rende João Caetano justiça na página
a que se refere esta nota, o que também fizeram outros entendidos
em teatro, como Joaquim Manuel de Macedo.
Antes de ligar-se a João Caetano já havia tido com Leopoldo
Augusto da Câmara Lima, mais tarde Barão de São Nicoláu e
veador da Imperatriz, os filhos Leopoldo de Lima e Rita de Lima;
também foi mãe de Luísa Antônia, nascida, no Rio de Janeiro, a 27
de fevereiro de 1832 e extraordinário caso de precocidade para o
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palco, pois estreou aos oito anos no papel de Piter Pater, na comédia
Kean de Alexandre Dumas, como narra Joaquim Manuel de Macedo; continuou a menina a registrar outros êxitos ao lado do
padastro — aliás João Caetano foi para ela como um pai, pela
dedicação e pela bondade —, com destaque aos doze anos, na
figura de Maria, de Frei Luís de Sousa, drama de Garrett. E desfazendo todas as esperanças de vir a ser notável elemento do nosso
teatro faleceu aos quinze anos, a 29 de julho de 1847 no Rio de
Janeiro. Chamava-se ao todo Luísa Antônia da Costa Aguiar.
Esteia Sezefredo dos Santos foi inexcedível como esposa para
João Caetano. Sempre ao seu lado, muito lhe valeu principalmente nos períodos difíceis que o grande artista atravessou.
(59) KEAN ou DESORDEM E GÊNIO — Comédia em cinco
atos de Alexandre Dumas — Kean ou Désordre et génie (1836) —;
teve como tradutores J. M. de Souza Lobo e José Antônio de Freitas e era dos sucessos maiores de João Caetano no Brasil e, depois,
de Eduardo Brazão em Portugal. E' o assunto um episódio de
amor do ator inglês Edmund Kean.
(60) A GRAÇA DE DEUS — Drama em cinco atos de D'Ennery e G. Lemoine — La Grace de Dieu (1884); constituiu um
dos grandes êxitos do século passado no Brasil e em Portugal.
(61) FREI Luís DE SOUSA — Drama em três atos de Garrett, estreado no teatro da Quinta do Pinheiro, perto de Lisboa, a
4 de julho de 1843 por um grupo de pessoas da sociedade, do qual
o próprio autor fez parte. O papel de Madalena obteve no Brasil
notável interpretação de Esteia Sezefredo dos Santos e depois de
Apolônia Pinto.
(62) MARGARIDA DE BORGONHA — Personagem da Torre
de Nesle (La Tour de Nesle), drama de Alexandre Dumas e Gaillardet (1832).
(63) CLOTILDE — Clotilde ou o triunfo do amor materno,
drama heróico em três atos de José Agostinho de Macedo.
(64) HAMLETO — O de Ducis.
(65) O POETA E A INQUISIÇÃO — O drama de Antônio José
ou o Poeta e a Inquisição — Nota 44.
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(66) VOLTATRE — François Marie Arouet, imortalizado com
o nome de Voltaire, que criou e adotou em 1718, nasceu em Paris
em 1694 e aí faleceu em 1778. Notabilíssimo como filósofo, homem de ampla erudição e literato em geral, era, entretanto, para o
teatro que orientava todo o seu entusiasmo. Muito escreveu para
a arte cênica e teve importante função em sua evolução; hoje, contudo, é esse aspecto do seu poder criador o que menos interesse
desperta, pois as suas peças ficaram sobretudo como expressões de
uma época teatral de todo passado; mas são de estudo obrigatório
para quantos se ocupam de literatura e de estética dramáticas.
Escreveu as seguintes peças, algumas dos quais têm indicadas as
traduções (tr): — tragédias, todas em verso: Oedipe (1718);
Ártemire (1720); Mariamne (1724), tr. em verso de José Pedro
de A.S. de Câmara; Brutus (1730), pelo mesmo; Eriphyle (1732),
tradução de José T. S. Teixeira; Zaire (1732), tradução de J. M. da
Costa Silva; Adelaide Du Guesclin (1734), remodelada como Amelie on lê Due de Foix (1752); La Mort de César (1735); Alzire
on lês Américains (1736), tradução de José Pedro de A. S. da
Câmara, de J. M. da Costa e Silva; Zulime (1740); Lê Fanatisme
ou Mahomet lê Propheíe (1741), tradução de Antônio José de
Paula; Merope (1743), tradução em verso de Manuel Odorico
Mendes; Semiramis (1748), tradução em verso de José Lourenço
Pinto; O f este (1750), tr. em verso de José Pedro de A. S. da
Câmara; Rome Sauvée ou Catilina (1752); UOrphelin de Ia Chine
(1755), tr. anônima do século 18; Tancrede (1760), tr. de Manuel
Odorico Mendes; Olympie (1764); Lê Triumvirat (1764); Lês
Scythes (1764), tr. de A. S. Coelho Almeida; Lês Guebres ou Ia
Tolérence; Sophonisbe (1770), tr. em verso de José Pedro de
A. S. da Câmara; Lês Pelopides ou Atrée et Thyeste; Lês Loia de
Minos, tr. de J. A. de Araújo Veloeo em verso; Don Pedre; Irene
(1778); Agathocle (1779); Alamire; Lê Due d'Alençon du Lês
Frères ennemis; — comédias em verso: UIndiscret (1725); Lea
Originaux du Monsieur du Cap. Vert (1732), em prosa; Lê Comte
de BoursouíJe ou Mademoiselle de Ia Cochonnière, em prosa, depois
levada no teatro da Comédie Italienne como UEchange ou quand
est-ce qui on me mar/e?; UEnlant Prodi^ue (1736); UEnvieux
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(1738); La Prude (1747); Nanine ou Lê prejugé vaicu (1749);
La Femme qui a raison (1749); L'Ecossaise (1760), em prosa; Lê
Droit ds Seigneur (1769); libreto para ópera, em verso: Samson;
Tanis et Zelide ou Lês .Róis Pasteurs (1733); Pandore (1740);
Lê Temple de Ia Gloire, música de Rameau (1745); — libreto para
ópera em verso: Lê Baron d'Otrante; libreto para ópera-cômica, em
verso: Lês Deux Tonneaux; comédia-bailado, em verso: La Princese
de N avarie, música de Rameau (1745); divertimento em prosa e
verso: UHote et 1'Hotesse (1776).
Interessadíssimo pela arte teatral, onde podia armava sala de
representações, o que sempre fez, e por muito tempo tomou parte
nesses espetáculos privados. Larga foi a proteção que dispensou a
artistas, como o citado caso de Lekain, e as suas tragédias eram
das obras fundamentais do repertório da Comédie-Française no segundo terço do século dezoito e em parte do terceiro.
A expressão ter o diabo no corpo refere-se a um episódio ocorrido com Voltaire e Mademoiselle Dumesnil, atriz de temperamento
ferveníe (V. Nota n.° 18). Apesar dela assim o ser Voltaire achou
que representava a sua tragédia Merope sem calor. Mas eníão —
disse ela — é preciso ter o diabo no corpo para chegar ao tom que
deseja eu atinja — Pois é isso justamente, mademoiselle — respondeu Voltaire —; é o diabo no corpo que se precisa ter para ser
excelente em todas as artes. Sem o diabo no corpo não se pode ser
nem bom poeta nem bom comediante. E note-se que se havia mulher com o diabo no corpo em cena essa era realmente Mademoiselle Dumesnil.
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(67)

ARISTIPPE

Nota n.° 26.
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(68)

OS MOVIMENTOS QUE NASCEM NA ALMA

João Cae-

tano demonstra com destaque nesta aula o cuidadoso estudo que fez
de psicologia no que se refere aos fatos afetivos. As deficiências
em relação aos conhecimentos atuais que se notam provêm da terminologia de então e mais aspectos do estado da ciência psicológica
nessa era, deficiências que até hoje existem de certo modo sobre121

tudo porque ainda se não uniformizou, mesmo no básico, o vocabulário da psicologia, efeito sobretudo de larga persistência do metafísico de seiscentos e de setecentos e do empírico tradicional. Ao
tempo de João Caetano ainda não tinham sido publicadas as obras
fundamentais da psicologia científica, principalmente as de Wundt;
continuava-se a reunir a generalidade dos estados emotivos e sentimentais e suas condições extremas na categoria de paixões, critério
sobremodo vindo de Descartes (Traité dês Passions), que atravessou o século dezoito e muito atuou na primeira metade do século
dezenove na análise das artes, do que é expressão entre nós justamente a Fisiologia das Paixões de Melo Moraes, o livro em que
João Caetano mais estudou o assunto, como afirma adiante. Eis
porque João Caetano, de conformidade com a ciência da época,
chama de sentimentos quer as emoções, estados de aparecimentos
bruscos e duração limitada (alegria, tristeza, medo, cólera, por exemplo), quer os sentimentos, estados de elaboração complexa e ou de
longa duração ou permanentes (amor, ódio, saudade, pesar, melancolia, simpatia, temor). Tal o motivo por que se deve ter em alto
apreço as considerações de João Caetano e encará-las como o universalmente aceito na época quando então o amor, estado duradouro, portanto sentimental, era posto junto da ira, estado de rápida
duração, por conseguinte emotivo, exemplo de englobamento queda o artista na página anotada. E' ler todas essas apreciações de
João Caetano com a mais viva admiração por ser prova de quanto
esse ator, homem culto e estudioso, tinha mentalidade digna de
ombrear com a dos mais ilustres colegas seus da Europa; e sobre
elas meditarem principalmente os intérpretes e diretores cênicos.

Pag. 51.
(69) MISTRESS SIDDONS — Sarah Kemble Siddons, filha da
ilustre casta de comediantes Roger Kemble e Sarah Ward, que teve
doze crianças das quais nove se tornaram artistas do palco, sendo
que John Philip Kemble (nota 29) foi excepcional e Sarah conquistou gloriosa fama e deslumbrou a Inglatena pela beleza, posta
na tela por mestres como Reynolds, Lawrence e Gainsborough.
Sarah nasceu em Brecon (País de Gales) no ano de 1755 e faleceu
em Londres em 1831. Cedo entrou para o elenco do pai, casou-se
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em 1773 com William Siddons, ator da companhia, e com esta andou representando pelas províncias. Informado dos seus méritos,
Garrick contratou-a para o teatro Drury Lane, de Londres, onde
estreou a 27 de dezembro de 1775, mas sem êxito. Voltou para os
espetáculos pelas províncias até que a 10 de outubro de 1782 reapareceu no Drury Lane com triunfo pleno. Começou então a sua
admirável carreira que a tornou a mais ilustre atriz inglesa do seu
tempo, com notáveis interpretações muitas das quais se afirma jamais terem sido igualadas, como a de Lady Macbeth, a de Rainha
Catarina em King Henry VIII e Volumnia em Coriolanus, tragédias de Shakespeare. A 7 de junho de 1812 deixou o palco, em
memorável espetáculo de despedida. Possuía cultura e praticou a
escultura essa artista, que foi exemplo de tenacidade e de amor
ao teatro.
(70)

KEAN — Nota n.° 62.

(71)

KEMBLE — John Philip Kemble — Nota n.° 29.

(72) IFFLAND — August Wilhelm Iffland foi um dos mais
eminentes atores alemães e bom autor de dramas. Nasceu em
Hanover em 1759 e faleceu em Berlim no ano de 1814. Formou
a sua arte cênica na famosa companhia de Ekhof, na cidade de
Gotha, e após a morte do mestre, em 1778, na também ilustre companhia do Barão von Dalberg, em Mannheim; mais tarde dirigiu
durante alguns anos o Teatro Real de Berlim (1784-1795) e o
Teatro Nacional de Mannheim. Implantou a meticulosidade na
observação e a finura no detalhe, assim se desviando da veemência
do seu patrício Schroeder para se aproximar da maneira algo formalística francesa. Foi nobre figura de ator, pelo caráter e pela
probidade artística, e por muitos anos obtiveram grande êxito os
seus dramas, de que há recordar Verbrechen aus Ehrsucht (Criminoso por ambição) (1784), Die Jaeger (Os caçadores) (1785),
Liebe und Liobe (Amor e amor) (1785), Die Kokarde (Os laços)
(1791), Dienstpflicht (Dever) (1795), além do livro Meine theatralische Lauíbahn (A minha carreira teatral).
(73) EKHOF — Foi Konrad Ekhof uma das supremas expressões de arte dramática alemã no século dezoito. Nasceu em
Hamburgo em 1720 e faleceu em Gotha em 1778. Trabalhou no
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escritório de um advogado, cuja biblioteca lhe permitiu obter boa
cultura. Induzido pela atriz Sofia Schroeder entrou para a companhia de Shoenemann e não tardou a se tornar magnífico ator,
graças a uma vontade de ferro e a meticuloso estudo da arte de
representar, com o que corrigiu o ser mal favorecido pela natureza,
pois era de pequena estatura e corpo franzino. Aos exageros e à
cantilena da declamação, comuns a toda a Europa, substituiu em
sua pátria a simplicidade possível e a naturalidade no modo de falar;
além disso às tragédias francesas preferiu os dramas burgueses então
a surgir, destacando-se com a apresentação de Miss Sarah Simpson,
de Lessing, em 1755. Os últimos anos passou-os à frente do
teatro de Gotha, que converteu no melhor da Alemanha e quando
faleceu toda a nação se curvou proclamando-o pai da arte dramática alemã.
Pag. 52.

(74) MONTFLEURY — Zacharie Jacob, chamado Montfleury,
nasceu no Anjou, em 1600 e faleceu em Paris em 1667. Pagem do
Duque de Guise, entrou para uma companhia de comediantes de
província e em 1637 passou a fazer parte do elenco do Hotel de
Bourgogne, onde criou com sucesso os papéis de Cid e do jovem
Horácio. Casou-se com Jeanne de La Chappe, chamada La Chalpe,
atriz, viúva do ator Pierre Rousseau, e teve famosas brigas com
Cyrano de Bergerac e Molière.
(75) FUROSES DE ORESTES E DE ANDROMACA — E' a tragédia Andromaque (1667) de Racine. Numa das representações,
a 31 de dezembro desse ano, faleceu o ator Montfleury.
(76) OSCAR
(Nota n.° 48).

O drama Oscar, filho de Ossian, de Arnault

(77) CASTRO — Tragédia em cinco atos em verso de Antônio
Ferreira. A primeira tragédia completa e perfeita aparecida na
língua portuguesa e também na Europa clássica, pois a única que
nesta a precedeu, a Solonisba de Trissino (1515), que inaugurou os
novos rumos, não possui essas qualidades. Surgiu na imprensa em
1587, dezoito anos da morte do poeta (1569), graças ao seu filho
Miguel, e se distingue por um conjunto de belezas artísticas em
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que é grande parte a formosura dos versos do coro. Ademais há
outro aspecto importante a ressaltar na tragédia; enquanto Sofonisba
é no assunto eco dos tempos que esteticamente busca reviver, a antigüidade, Castro se inspira em fato heróico do mundo moderno,
abrindo o caminho ao romanesco1 que no século seguinte irá esplender em Corneille e outros. Eis porque, numa síntese perfeita do
que seja essa obra, escreveu Menendez y Pelayo, no tomo VIII da
Antologia: "La "Castro" de Antônio Ferreira, ei primero que dignamente emuloujentre los modernos Ia iuerza patética de Euripedes,
se levanta en ei campo de Ia tragédia como um marmol clasico,
belío y solitário."
(78) GÊNIO — Como todos que têm de modo geral apreciado o que seja gênio, João Caetano não esclarece com precisão o
sentido dessa palavra. Assim, diz ele na página anotada, que o
ator nasce como o poeta: precisam ambos de gênio. Seria, então,
para quase todos os candidatos ao palco desanimarem, pois o gênio,
por ser uma alta exceção de valor, não é evidentemente comum.
Felizmente mais adiante (pág. 55) entra na realidade e nos exemplos de bons artistas e afirma: o estudo assim metódico, feito por
um jovem dotado de espírito (quer João Caetano dizer de inteligência') e de sensibilidade, pode torná-lo um grande ator, e conquanto
não haja regras que ensinem a pensar e a senrír, porque só a natureza dota o homem com esses meios, e servindo s prática e os
conselhos tão somente para desenvolvê-los, contudc<, persi/adome
qus os que não tiverem em si o germe cio talento, podem ser útsis
e apreciáveis no teatro pelo desembaraço e certa afinação que devem adquirir pelo aturado exercício de dois anos de escola.
Assim gênio se torna menos excepcional para se converter em
talento e mesmo quem for tão só inteligente mas dotado de sensibilidade, sem dúvida artística, pode ser bom ator pelo acurado
estudo.
O mal da invariável confusão que surge ao se tratar da palavra
g'ánj'o provém em muito da influência do constante emprego desse
vocábulo na língua francesa (esta tão poderosa entre nós), o que
a ele dá amplo e generalizado sentido que vai de acentuado gosto
por alguma coisa até extraordinário poder criador, passando pela
aptidão inata para algo e pelo talento, o que impõe graduações de

gênio, como bem comprova esta frase de Fontenelle: Ce sont lês
grands génies que enfantent lês grands desseins (são os grandes
gênios que criam os grandes desígnios).
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(79)

MLLE. CLAIRON — Nota n.° 15.

(80) AMÉNAIDE — Personagem de Tancrèdc, tragédia de
Voltaire (1760).
(81) IDAMÉ — Personagem de L'Orpkelin de Ia Chine, tragédia de Voltaire (1755).
(82)
(1667).

HERMIONE — Personagem de Andiomaque, de Racine

(83) EM ÉPOCAS REMOTAS — V. Lekam, Mademoiselle Clairon e Mademoiselle Dumesnil, notas l, 15 e 18.
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(84)

JOSIAS DE SOULAS, CONHECIDO POR FLORIDOR

NaS-

ceu em Brie em 1608 e faleceu em Paris em 1672. Escudeiro, foi
soldado e depois fez-se ator; entrou em 1637 para o elenco do
Marais; em 1643 sucedeu a Bellerose como primeiro ator do Hotel
de Bourgogne e Molière o tinha em alta conta.
Criou vários dos principais papéis dos dois Corneille e de
Racine. Casou-se com Marguerite BaJore, atriz, c a filha mais
velha deles foi a esposa do ator Montfleury.
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(85) MONVEL — Aliás Jacques Marie Boutet. Famoso ator
francês, nascido em Luneville em 1745 e falecido em Paris em 1812.
Logrou como ator fazer parte do Instituto da França. Escreveu
várias peças.
Pag. 56.

(86) ALEXANDRE DUMAS — • Nascido em Cottereís em 1803
e falecido em Puys em 1870. Extraordinariamente fecundo como
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romancista, também o foi como ator teatral. Contudo o famoso
escritor francês apresenta-se na esfera cênica com bagagem bem
menor porque nesse ramo não teve o mesmo número de colaboradores que possuiu no outro setor, os quais escreveram sozinhos
muitos livros, principalmente Auguste Maquet, para ele quase se
limitar a assinar. Entretanto foi como dramaturgo que atingiu
brilhante nome de escritor, pois os romances se difundiram graças
ao sabor popular das aventuras enquanto que as peças se notabilizaram pelo mérito literário. Foi ele, além disso, quem apresentou
e pôs em cena o primeiro drama do romantismo, e não, como geralmente se supõe, Victor Hugo; um ano antes da ruidosa estréia de
Hernani (1830) — visto que não foi representado Cromwell, o outro drama de Vítor Hugo com o lançamento dos ideais românticos
no célebre prefácio — Alexandre Dumas montou o seu Henri III
et sã Cciirr, a 11 de fevereiro de 1829 e com isso cabe-lhe a referida
prioridade cronológica. Há, mais, a recordar da sua obra para
teatro os dramas: a trilogia Stockholm, Fontainebleau, Rome
(1830); Antony (1831), primeiro trabalho psicológico de herói romântico; Charles VII chez sés grands vassaux (1831), tr. de Joaquim Norberto de Sousa e Silva como Carlos Sétimo entre os seus
grandes vassalos; Richard D'Arlington, com P. Goubaux (1831);
La TOUT de Nesle (1832), com Gaillardet, tr. de Artur Azevedo e
Azevedo Coutinho como A Tone de Nesle; Angèle (1833); Kean
ou desordre et génie (1836), tr. de J. M. de Sousa Lobo e de José
Antônio de Freitas; Calígula (1837); Mademoiselle de Belle Isle
(1839), tr. de Antônio do Rego; Lê Chevalier de Ia Maison Rouge,
com Auguste Magnet, tr. de Antônio do Rego como O Cavaleiro da
Casa Vermelha e de J. J. Vieira Souto como O Cavaleiro de Maison
Rouge; Hamlet, imitado de Shakespeare (1848); algumas comédias.
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(87) PRÉVILLE — Chamava-se realmente Pierre Louis
Dubus; Préville era o nome artístico. Nasceu em Paris a 17 de
setembro de 1721 e faleceu em Beauvais no ano de 1800. Do pouquíssimo dinheiro que recebia economizava, por arte prodigiosa,
para ir aos teatrinhos. Quando em casa quiseram fazê-lo padre
íugiu e para viver foi ajudante de pedreiro e depois empregado de
— 127

tabelião. Uma noite foi à Comèdie-Française e viu Poisson representar, a quem depois ele sucederia; saiu decidido a ser ator e no
dia seguinte conseguiu tornar-se aluno de Dehesse, que simpatizou
com o rapaz. Assim que se sentiu desbasíado pelo mestre partiu
para a província e iniciou a carreira de ator dobrada da de diretor
improvisado e sem dinheiro. Graças à coragem e à inteligência foi
progredindo e a 20 de setembro de 1753 realizou o seu sonho:
estreou na Comédte-Française, como Crispim de Lê Légataire
universel de Regnard e com extraordinário êxito. Trinta e oito
anos aí passou, como único ator completo do seu tempo, perfeito
em qualquer gênero. Entre as suas glórias teve a de ser o criador
do Figaro de Beaumarchais.
Aposentou-se aos sessenta e cinco anos, em 1786, e recebeu,
entre outras distinções, a de membro do Institui de France, em
1795.
(88) ARIANE — Tragédia em cinco atos em verso de Corneille (1672).
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(89) A MORTE E o DESMAIO — Era então fundamental o estudo da morte em cena; quase não havia peça do repertório sério,
tragédia ou drama, sem falecimento, sobretudo violento, e isso
quando não ocorria hecatombe. Quanto ao desmaio constituía
também assunto importante da arte de representar; de várias
peças sérias ele constava, em especial no repertório do século dezoito,
centúria em que esse acidente fisiológico muito era freqüente na
vida real, quer entre as mulheres, quer mesmo entre os homens,
como sucedia a Voltaire, cujos vários desmaios por violentas emoções a história registrou, como o que teve, ao saber da morte de
Lekain, na própria Comédie-Francaise.
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(90) OROSMANE — Personagem de Zaire, tragédia de Voltaire (1737).
Pag. 65.
(91)

POLYEUCTE

Corneille (1643).
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Tragédia em cinco aios em verso de

(92) GUSMAN — Don Gusman, personagem de Alzire ou
lês Americains, tragédia em cinco atos em verso de Voltaire
(1736).
(93) CORIOLANO — Coriolanus, tragédia em cinco atos em
verso de Shakespeare (1607).
(94) O ATOR — Com o próprio exemplo João Caetano salienta a necessidade imperiosa da cultura para o ator, lição pouco
seguida não apenas no seu tempo.
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(95) MELO MORAES — O doutor Alexandre José de Melo
Moraes foi uma das grandes culturas do século passado, manifestada em ampla e importante produção de obras médicas, históricas
e literárias. Era filho do capitão-mor Alexandre José de Melo e
dona Ana Barbosa de Araújo Moraes; nasceu em Maceió, a 23 de
junho de 1816 e faleceu no Rio de Janeiro a 6 de setembro de 1882.
Órfão de pai e mãe ainda criança, pelo próprio esforço estudou em
Salvador, e para se manter já aos dezessete anos lecionava; doutorou-se nessa cidade em Medicina no ano de 1840. Clinicou em
Salvador, primeiramente como alopata e depois como homeopata, e
em seguida se transferiu para o Rio de Janeiro; foi médico do
Convento de Santo Antônio e os últimos anos passou-os dedicado
a escrever; ademais representou Alagoas como deputado de 1869
a 1872.
O livro seu de que trata João Caetano é Fisiolo&a das paixões
e afeições, precedida de uma noção filosófica geral e por um estudo
aprofundado e descrições anatômicas do homem e da mulher, suas
diferenças fisiológicas, fisionômicas, filosóficas e morais, baseadas
nas teorias de Lavater, Moreau, Porta, Lehrun, Roussell, Virey, etc.,
em três volumes com o retrato do autor; publicado no Rio de
Janeiro em 1854 e 1855. Obra alentada e algo minuciosa, que
inegavelmente honra a nossa cultura. Além desse livro escreveu
mais onze a respeito da medicina, alguns dos quais ss tornaram populares, como o Guia prático de medicina homeopática para uso do
povo (Rio de Janeiro, 1860) e o Dicionário de medicina e terapêutica ou a homeopatia posta ao alcance de todos (Rio de Janeiro,
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1872). No domínio da história há a destacar, devido à sua importância, Corografia histórica, cronográfica, genealógica, nobiliária e política do Império do Brasil, cinco volumes (Rio de Janeiro,
1858-1860), O Brasil histórico (Rio de Janeiro, 1864), História do
Brasil — reino e Brasil — império, dois volumes (1873), História
da trasladação da corte portuguesa para o Brasil (Rio de Janeiro,
1872), Crônica geral e minuciosa do Império do Brasil desde a descoberta
do novo mundo ou América até 1879 (l.a parte — 1879;
a
2. parte— 1882).
(96) RICARDO III — Tragédia em cinco atos em verso de
Shakespeare, representada pela primeira vez, ao que parece,
em 1593.
(97) BRUTUS — Tragédia em cinco atos em verso de Voltaire, estreada a 11 de dezembro de 1730 na Comédie-Française.
(98) CARLOS IX — Trata-se de Charles IX ou UEcole dês
Róis, tragédia em verso de Marie Joseph Chénier, irmão de André
Chénier. Estreada em 1789 na Comédie-Française, abriu a era do
teatro revolucionário e registrou triunfo enorme. Constituía esse
trabalho, além disso, continuação do esforço de De Belloy em 1765
com Lê Siège de Calais para a criação da tragédia nacional.
(99) MANLIUS — E' a tragédia em cinco atos em verso de
d'Aubigny intitulada Manlius Capitulinus, estreada na ComédieFrançaise a 8 de janeiro de 1698.

(100) A TRAGÉDIA — A definição de João Caetano é a
clássica de Aristóteles, que este assim apresenta na Poética, no capítulo sexto, número dois: A tragédia é a imitação de uma ação
grave e completa, com certa extensão, apresentada em linguagem
agradável e de tal modo que cada uma das partes componentes subsista separadamente, cê desenvolvendo com personagens que agem,
e não por meio de uma narração, e operando com a compaixão e o
terror a purgação das paixões da mesma natureza. Da definição
João Caetano, para a sua síntese, apenas ficou com parte do que
Aristóteles expõe como sendo o propósito da tragédia excitar o
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terror e a piedade, e assim deixou de lado o aspecto grave do assunto, além de se não deter no problema da purgação das paixões,
o_ue inúmeros comentários tem provocado sem, entretanto, se ter
devidamente esclarecido o pensamento de Aristóteles. A definição
de comédia saiu do âmbito da de Aristóteles para ficar na de Horácio, em sua Arte Poética: castigai ridendo mores, rindo castiga
os costumes.
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(101) CID — Tragédia em cinco atos em verso de Corneille
(1636). Traduções de: Antônio José de Paula (fins do século
18), Manuel de Figueiredo e de Castilho como Cid; anônima como
Afronta castigada ou o soberbo passado, fins do século 18; anônima
na coleção Teatro estrangeiro, de Lisboa; J. M. Pereira da Silva,
brasileiro, como Dom Ruy Cid de Bivar, publicada no Arquivo
Teatral, Rio de Janeiro, 1843.
(102) CORNEILLE — Pierre Corneille, nascido em Rouen no
ano de 1606 e falecido em Paris em 1684, escreveu as tragédias:
Medée (1635); Lê Cid (1636); Jíorace (1640); Cinna (1640);
Polyeucte (1643); Pompée (1643); Rodagune (1645); Théodore
(1645); Heraclius (1647); Nicomède (1651); Pertharite (1652);
Oedipe (1659); Sertorius (1662); Sophcnisbe (1663); Othon
(1664); Agêsilas (1666); Attila (1667); Surena (1674); — tragicomédia: Clitandre (1632); — comédias heróicas: Don Sanche
d'Aragon (1650); Tite et Berenice (1670); Pulchérie (1672); —
comédias: Mélite (1629); La Veuve (1633); La Galerie du Falais
(1633); La Suivante (1634); La Place Royale (1634); Ullíusior.
(1636); Lê Menteur (1644); Suite du Menteur (1644); — tragédias líricas: Andromède (1650); Lê Toison d'or (1660); — comédia bailado: Psychê, com Molière e Quinault (1671). Ele e
Racine foram os dois grandes escritores trágicos da França no século dezessete, mas bem diferentes um do outro: Racine é por excelência o poeta do amor, analista dos profundos sentimentos em
que há afeto e paixão mas também atingindo notável vigor na
apresentação de caracteres políticos, como em Britannicus e Mithridate; Corneille se distingue pela veemência e pela grandiloqüência,
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pela robustez dos seus tipos heróicos, romanesco por excelência e
empolgante pela força psíquica dos seus personagens.
O temperamento vigoroso de Corneille, externado em suas
enérgicas tragédias e que o fez usar também a tragicomédia e a
comédia heróica, não se podia deixar conter no esquema defendido
tenazmente pelos teóricos do classicismo e seguido por escritores
menos ardorosos, o esquema das três unidades — unidade de tempo, unidade de espaço, unidade de ação — erradamente atribuído
a Aristóteles e acabado de fabricar pedantescamente no século dezessete sobre comentários equivocados de eruditos italianos quinhentistas feitos em torno da Poética desse mestre grego. Em conseqüência Corneille em sua segunda tragédia, Lê Cid, deu largas às
necessidades da sua criação, aliás sem aquela liberdade absoluta de
Shakespeare. O público, que já vinha aplaudindo o escritor por
causa das suas comédias, delirou com a poesia tão bela e moça da
peça. Então os rivais do autor, exasperados, organizaram-se e promoveram a condenação da tragédia pela recém-criada Académie
Francaise, apoiados pelo Cardeal Richelieu, aborrecido pelo fato
de Corneille não haver querido continuar a fazer parte do grupo de
poetas encarregado de escrever peças sobre idéias e planos elaborados pelo eminente prelado e todo-poderoso governante da França.
Surgiu assim uma questão literária que durou seis meses e se
tornou famosa com o nome de Ia querelle du Cid, terminada num
vago parecer da Académie Francaise com a desaprovação do assunto e proclamação da beleza poética da tragédia, o que deixou os
invejosos sem graça, Corneille um tanto agastado e Lê Cid esplendente em sua glória.
Também de Cínna há traduções: de Manuel de Figueiredo,
Antônio José de Araújo. José Pedro de Azevedo Sousa da Câmara.
(103) TARTUFO — Lê Tartuffe, comédia em cinco atos em
verso de Molière, Lisboa 1878. Tr.: Joaquim José Teixeira; Joaquim
Norberto de Sousa e Silva, em verso; Artur Azevedo, inacabado, em
verso; Modesto de Abreu; Guilherme de Figueiredo, em verso.
(104) MOLIÈRE — Jean Baptiste Poquelin, imortalizado
com o pseudônimo de Molière, nasceu em Paris em 1622 e aí faleceu em 1673. Escreveu inicialmente uma dezena de farsas, e
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depois as comédias: La Jalousie da Barbouillé, tr. de Guedes de
Oliveira como Os ciúmes do mascarado, de Bandeira Duarte como
Os ciúmes do mascarado; Lê Médecin Volant, tr. de Bandeira Duarte como O médico ambulante; LEtourdi ou lês Contre-temps
(1658), em verso, tr. de Armando Gonzaga como O Avoado e de
Bandeira Duarte como O Estouvado; Lê Depit amoureux, em verso
(1658), tr. de Bandeira Duarte como O despeito amoroso; Lês Précieuses ridicules (1659), tr. de Celestino Silveira como As preciosas
ridículas; Sganarelle ou lê Cocu imaginaire, em verso (1660), tr. de
Artur Azevedo (1889), de Armando Gonzaga e de Bandeira Duarte
como Sganarelo, de H. Guedes de Oliveira como Sganarelo ou o
traído imaginário; Don Garcie de Navarre ou lê Prince Jaloux, em
verso (1661); L'Ecole dês Maris, em verso (1661), tr. de Artur
Azevedo, em verso, e de Jenny Klabin Segall, em verso, como A Escola dos Maridos; Lês Facheux, em verso (1661), comédia bailado,
tr. de H. Guedes de Oliveira como Os Importunos; L'Ecole dês Femrnes. em verso (1663), tr. do século 18 como Escola das mulheres,
de Coelho de Carvalho: como A Escola de Mulheres e de H. Guedes de Oliveira como A Escola das Mulheres; La Critique de l'Ecole dês Femmes (1663), tr. de H. Guedes de Oliveira como A Crítica da Escola das Mulheres; UImpromptu de Versailles (1663);
Lê Mariage force (1664); trad. J. M. de Sousa Monteiro como
Uma comédia auspiciosa; La Princesse d'Elide (1664), tr. de H.
Guedes de Oliveira como A Princesa de Elida; Don Juan ou Lê
Fesíin de Pierre (1665), tr. anônima do século 18 como O convidado de pedra; L'Amour Médecin (1665), comédia bailado, tr.
de H. Guedes de Oliveira como O amor médico, de Bandeira Duarte como O Amor que cura; Lê Misanthrc>pe (1666), tr. de Castilho
com O Misantropo; Lê Médecin malgré lui (1666), tr. de Antônio
Feliciano de Castilho, de H. Guedes de Oliveira e de Bandeira
Duarte como O médico à força; Melicerte (1666), pastoral heróica;
Lê Sicilien ou 1'amour peintre (1667); L'Imposteur ou Lê Tartuffe
(1667), ver nota anterior; Amphitryon (1668), tr. de Guedes de
Oliveira como Anfitrião; George Dandin ou Lê Mari confondu
(1668), tr. de Alexandre de Gusmão como O marido confundido,
de H. Guedes de Oliveira como Jorge Dandino, de Jenny Klabin
Segall como Jorge Dandin ou o marido da fidalga, de Bandeira
Duarte como Jorge Dandin; UAvare (1669), tr. de Antônio Feli— 133

ciano de Castilho, de H. Guedes de Oliveira e de Bandeira Duarte
como O Avarento; Monsieur de Pourceaugnac (1669), ir. anônima;
Lês Amants magnifiques (1670), comédia bailado, Lê Bourgeois
Gentilhomme (1670), comédia bailado, tr. do capitão Manuel de
Sousa como O peão fidalgo, de H. Guedes de Oliveira e de Bandeira
Duarte como O Burguês Fidalgo; Psyche, em verso, comédia bailado com Corneille e Quinault (1671); Los Fourbsries do Scapin
(1671), tr. anônimo do século 18 como A astúcia de Escapino, de
H. Guedes de Oliveira como As artimanhas de Scapino, de Bandeira Duarte como A Astúcia de Escapino; La Confesse d'Escarbagnas (1671); Lês Femmes Savantes, em verso (1672), tr. de
Antônio Feliciano de Castilho como As Sabichonas; Lê Malade
imaginaire (1673), anônima como O doonte imaginativo, idem
como O doente imaginário, de Antônio Feliciano de Castilho e de
H. Guedes de Oliveira como O doente de cisma, de Bandeira Duarte como O Doente imaginário.
Foi a sua existência de tríplice atividade — ator, diretor, autor-incessante e de tal modo exaustiva que faleceu aos cinqüenta
e um anos esgotado pelo trabalho, além de torturado pelos desgostos
domésticos, morrendo quase em cena, pois não queria que, devido
ao seu mau estado de saúde, fosse o espetáculo suspenso e os companheiros ficassem privados do seu ganho.
Aos vinte anos estreou como ator numa casa de tavolagem;
conheceu então a bela atriz Madeleine Bejart, mãe da sua futura
esposa, e com ela fundou a companhia Illustre-Théatre, mas a empresa se afundou e Molière purgou as dívidas na prisão. Em 1646
deixou Paris e passou quatorze anos nas províncias com os seus
comediantes. Em 1653 o elenco entrou para o serviço do Príncipe
de Conti; a fama chegou a Paris e em 1658 representou perante os
reis, com êxito, já às ordens do irmão do soberano. Estava Molière, com isso, feito o principal comediante da corte; tornou-se
amigo do Rei Luiz XIV, que lhe dedicou muita afeição, e ficou
sendo, até falecer, o preferido organizador das divisões reais, o que
o sobrecarregou de trabalho.
De quanto fez tem-se a série das suas magníficas peças, obra
de psicólogo penetrante e de poeta admirável que atingiu altura
insuperável com Lê Tartuffe e Lê Misanthrope. Entretanto não
134 —

foram essas obras-primas e alguns outros lavores finíssimos que
a época mais apreciou; para manter-se e ao seu elenco tinha de
atender ao público seu com farsas e comédias por excelência engraçadas, em que é constante a influência do divertido teatro de feira
e da Commedia deli'arte. Porém, era escritor tão poderoso que até
as suas obras menores e feitas apressadamente são encantadoras
realizações cênicas.
(105) DRAMA — Nessa página João Caetano confirma os
seus conhecimentos de estética e de história do teatro. Realmente
o drama é um gênero misto, pois nele estão o alegre e o triste,
aparecido no século dezoito.
Até então os grandes gêneros eram dois, a tragédia e a comédia, num geral respeito ao princípio clássico de não serem misturados na mesma peça a alegria e a tristeza. Mas na literatura
narrativa, seja no romance, vai sendo formado nesse século o gênero
sentimental, em que a dureza ou o pseudo-impersonalismo do classicismo são substituídos por intensa piedade, mesmo por forte simpatia pelos sofredores e pelos infelizes. E' na Inglaterra que se
desenvolve inicialmente, com destaque nos romances de Richardson,
apresentando-se o assunto com pintura sentimental e propósitos
moralistas. Então passou a modalidade para o teatro e surgiram
peças como O Comerciante de Londres (The London Merchant or
the History of George Barnewell) de Lillo, que ficou famosa, e
Os verdadeiros Amantes (The Conscious Lovers) de Steele (1721).
Logo se irradiou pelo continente o novo gênero, que atendia a dois
imperativos da época: a valorização da classe média, a burguesia,
em crescente aumento de poder, culminado em fatos como a Revolução francesa, e a difusão da idéia, contrária ao até então admitido,
do homem nascer bom. Devido a tais fatores foi rápida a influência dessa literatura na França e assim não tardou a surgir a chamada tragédia burguesa ou comédia séria, melhor o drama burguês,
ou simplesmente o drama, que ademais, constituía uma reação estética contra a tragédia dos moldes clássicos, em cinco atos e em
verso, quase invariavelmente sobre assunto da antigüidade, e já
chegada ao termo da sua evolução, reação que acabou sendo não
só formal como estrutural da linguagem com a substituição da
poesia pela prosa. Já Destouches fizera entrever esse tipo de lite— 135

ratura teatral em suas comédias dos primeiros tempos com as tonalidades patéticas que as escureciam em certos momentos, como
L'Ingrat (1712), Ulrrésolu (1713), UObstacle imprévu (1719),
na essência composições cênicas de índole romântica com raízes em
Eurípedes e Menandro. Mas é Nivelle de La Chaussée quem precisa a natureza do drama burguês — meio termo entre tragédia e
comédia — e com tal sentimentalismo que as suas peças iniciam
o grupo das chamadas comédies larmoyantes, comédias lacrimejantes. La Fausse Antipathie (A falsa antipatia) a 2 de outubro
de 1733, logo seguido de Lê Ptejugé à Ia mode (O preconceito da
rnoda), a 3 de fevereiro de 1735, iniciaram a produção do drama,
de que Diderot foi o notável teórico — na prática não foi feliz
com as suas peças — e em que há a registrar magníficas obras como
Lê philosophe sans lê savo.r (O filósofo sem o saber) de Sedaine
(1765). Vc-ltaire, que ridicularizara o gênero, também dele se serviu escrevendo Nanine (1749). E como acontece sempre, veio depois o exagero, que é o melodrama e no qual sobressaiu Pixérécourt.
(106) Luiz XV — Rei da França. Nasceu em Versailles
em 1710 e aí faleceu em 1774. Sucedeu aos cinco anos de idade
a Luiz XIV, seu bisavô (1715). Chamado o Bem Amado, teve o
seu longo reinado, sessenta anos, embaraçado por numerosas guerras, as quais, aliás, eram então freqüentes, com destaque a dos
Sete Anos (1756-1763). Se conseguiu unir ao país a Lorena e a
Córsega perdeu o Canadá e a índia; e em pouco o governo enveredou pelo regime do favoritismo, dominado por uma sucessão de
mulheres, em que se destacaram Madame de Pompadour e, em
seguida, Madame du Barry, soberanas do coração real; e além do
favoritismo houve crescente e forte queda do mérito da administração de que resultou o desprestígio da monarquia e a marcha para
a Revolução. Porém, culturalmente foi um período brilhante esse
reinado, com a formação do inconfundível estilo a que se deu o
nome do soberano e com o brilho de personalidades como Voltaire,
Diderot, d'Alembert na cultura em geral, com o Enciclopedismo,
Saint-Simon, Vauvenargues, Montesquieu, Jean Jacques Rousseau
e Bernardin de Saint Pierre nas letras, Buffon na ciência, Watteau
e Boucher nas artes plásticas; quanto ao teatro registrou-se o aparecimento da comédia nacional com Belloy e do drama por Nivelle
136 —

de Ia Chaussée seguido de Diderot e Sedaine, e houve, mais, a
salientar os autores excepcionais que foram Crébillon, Voltaire,
Marivaux e Beaumarchais.
(107) NIVELLE DE LA CHAUSSÉE — Pierre Claude Nivelle
de Ia Chausséee nasceu em Paris em 1692, onde faleceu, em 1754.
Teve época de sucesso com as suas comédias lacrimejantes (comedies larmoyantes) e foi decisivo o teu papel na formação do drama
na França (v. Nota n.° 105) que no século seguinte floresceu sob
a forma de comédia de costumes. Escreveu: tragédia — Maximien
(1738); tragicomédia: La Princesse de Sidon; comédias: La Fausse antipathie (1733); La Critique de Ia Fausse antipathie (1734);
Lê Prejugé à Ia mode (1735); UEscole dês amis (1737); -Mélamde (1742); P ameia (1743); L'Ecoíe cies mères (1744); Lê Rival
de lui-même (1746); La Gouvernaníe (1747); Eíise ou Ia Rancune officieuse
( 1 7 4 . . . ) ; Lê Vieillard amoureux (174...);
UEcole de Ia jeunesse (1749); VHomme de fortune (1751); La
Princesse de Sidon.
A sua obra pouco depois de sua morte passou da realização
cênica para as estantes de livros; mas porque contribuiu em muito
para alargar caminho não é esquecida. Conheceu magníficos êxitos com o seu brando sentimentalismo, a sua fé na bondade humana
e o seu largo otimismo traduzido na invariável recompensa da
virtude.
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(108) FIGURÃO — Tipo caricatural de enfatuado que afeta
gravidade nas ações e nas palavras. Belo espécime do personagem
está em El lindo don Diego, comédia de Morato.
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(109) CÉSAR — Caio Júlio César (101 — 44 antes de Cristo), o famoso general e ditador romano e admirável escritor, que
tão largo espaço ocupa na história e é assunto de numerosas peças,
como Julius César de Shakespeare, La mort de César de Grevin e
de Voltaire.
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(110) Luiz CARLOS MARTINS PENA — O considerado criador
da comédia em nosso país nasceu no Rio de Janeiro a 5 de novembro de 1815 e faleceu em Lisboa a 7 de dezembro de 1848. Constituem a sua obra — dramas: O cigano (1846); Fernando ou o
Santo acusador; Itanr.nda ou o guerreiro de Tupã; D. João de Lira,
depois intitulado O repto; D. Leonor Teles; comédias: O Juiz de
Paz na roça (1838); A íesta e a família na roça (1840); O Judas
em Sábado de Aleluia (1844); Os Irmãos das Almas (1844); Os
dois ou o inglês maquinista (1845); O diletante (1845); Os namorados ou a noite de São João (1845); Os ires médicos (1845);
O noviço (1845); Bolingbrock ou as casadas solteiras (1845); O
caixeiro da taverna (1845); Quem casa quer casa (1845); Os meirinhos (1846); As desgraças de uma criancinha (1846); O terrível
capitão do mato (1846), inicialmente Os ciúmes de um pedestre;
A barriga de meu tio (1846); Um sertanejo na Corte; O jogo de
prendas; O usurário; — peças inacabadas: O rei do Amazonas;
Uma família roceira. E' autor, também, do romance histórico
Dugay-Trouin e colaborou no "Jornal do Comércio", com Folhetins,
de 1846 a março de 1847 e a seção Semana Lírica, de crítica musical, saída de 3 de março a 4 de setembro de 1846.
Perdeu o pai com um ano e a mãe com dez; ampararam-no um
avô e um tio. Após os preparatórios, diplomou-se, em 1835, em
comércio, gênero de atividade a que o destinavam esses parentes.
Entrementes estudou música e na Academia de Belas-Artes. Desinteressado da vida mercantil, pela falta de pendor, entregou-se
às letras, com a vantagem de conhecer vários idiomas. Em 1838
foi nomeado amanuense de consulado; em 1847 adido à Legação em
Londres, para onde seguiu já atacado de tuberculose; sentindo o
mal se agravar, partiu em 1848 para Lisboa, onde faleceu quando
buscava regressar à pátria. Foi um dos fundadores do Conservatório Dramático Brasileiro.
Eram em geral portugueses, muitas de Antônio Xavier Ferreira de Azevedo, as farsas que, na forma do uso, completavam os
espetáculos de tragédias e dramas. Interessou-se pelo gênero, freqüentador que era de teatro, e assim iniciou a produção de peças
em um ato, inspirando-se nos costumes. Principiou com O Juiz de

Paz na roca e prosseguiu para escrever mesmo em mais atos; também foi aos domínios do dramático. A estréia daquela peça, como
sucedeu a outras em um ato, occvreu num espetáculo de benefício,
o de Esteia Sezefredo dos Santos, esposa de João Caetano, a 4 de
outubro de 1838, no Teatro São Pedro, encerrando a representação
de A conjuração de Veneza. O sucesso animou-o a perseverar e
a decidi-lo — era então caixeiro — a seguir o caminho das letras.
Apesar de tanto incenso que merecidamente se lhe queima, é
urn autor por cuja obra os brasileiros se não tem interessado como
devem. Toda a sua produção dramática permanece em autógrafo
e por isso ninguém a conhece. E das comédias as publicadas estão
em edições escassas e esgotadas. Sobremodo interessado por ele
no teatro só houve um brasileiro, João Caetano, que lhe franqueou
os seus espetáculos para a representação das primeiras comédias.
A sua obra cômica é extremamente importante não apenas porque abre a produção da comédia brasileira, mas também pela circunstância de constituir uma série de aspectos deliciosos dos costumes do Rio de Janeiro de então. E ao pensar-se no que deixou
e no pouco que viveu, trinta e três anos, é que se pode compreender
o que teria sido Martins Pena como escritor extraordinário menos
curta fora a sua existência.
(111) SÃO JOÃO DE ITABORAÍ — Aí iniciou João Caetano a
atividade de ator profissional, a 24 de abril de 1827, no drama
O carpinteiro da Livonia. Além desse evento de interesse teatral
ocorreu outro também concernente à arte cênica na pequena vila:
o nascimento de Joaquim Manuel de Macedo.
(112) JOAQUIM MANUEL DE MACEDO — Nasceu em São
João de Itaboraí a 24 de junho de 1820 e faleceu no Rio de
Janeiro, 11 de abril de 1882. Como autor teatral, um dos nossos
melhores no século passado, escreveu: dramas: O cego (1849);
Cobé (1859); Amor e Pátria (1859); Lusbela (1862); O Sacrifício
de Isaac; Uma pupila rica; Pai cuco, o feiticeiro; Vingança por vingança (1877); Luxo e vaidade; comédias: O novo Otelo; A torre
em concurso (1861); .Romance de uma velha (1870); Remissão
dos pecados (1870); Cincmato Quebra-louça (1871); A Moreninha (1878), extraída do seu romance; Os dois mineiros na corte;
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óperas cômicas: O fantasma branco (1851); O primo da Califórnia
(1855); burleta: Antônia da Silva (1880). Do mais da sua obra
há a destacar: dos romances, vários dos quais se tomaram célebres:
A Moreninha (1844); O Moço louro (1845); Os Dois Amores
(1848), As mulheres de Mantilha (1870); e do restante: Um passeio pela cidade do Rio de Janeiro (1862), Ano Biográfico Brasileiro (1876), Memórias da Rua do Ouvidor (1878), Mulheres
célebres (1878).
Uma das maiores expressões literárias nossas do século passado, é figura de relevo do teatro brasileiro, principalmente nas comédias, que são interessantes inclusive pelas descrições de costumes
do Rio de Janeiro de então.
Moreninha, imortal expressão da nossa sensibilidade romântica, vem sendo a sedução de muitos autores teatrais. A primeira
adaptação cênica data de 1848, assinada — um fluminense; em dezembro desse ano foi representada no Teatro São Januário pela
Companhia João Caetano. A segunda também foi assinada sob
anonimato, com as iniciais J. C. S. P. F. e subiu à cena com o título
A Moreninha ou Um mês dos Amores de um estudante, a 25 de
setembro de 1859. Só vários anos depois houve a do próprio
Macedo, estreada em maio de 1877 no Teatro Cassino, atual
Carlos Gomes, por Lucinda Simões e Furtado Coelho.
Pag. 75.
(113) CÉSAR DE BAZAN — Don César de Bazan, comédia em
cinco atos de D'Ennery e Dumanoir (1846). Representada em
1855 por João Caetano e seu elenco.
Pag. 76.
(114) ROSSINI — Gioacchino Rossini nasceu em Pesaro a
26 de fevereiro de 1792 e faleceu em Passy, perto de Paris, a 13 de
novembro de 1868. Foi o ilustre compositor itaüano de notável
fertilidade operística, com as suas 39 obras, dos quais há a salientar L'Italiana em Algeri (1813), // Barbieri di Siviglia (1816), La
Gazza ladra (1817), Semiramide (1823), Moíse (1827), Guilherme Tell (1829).
(115)
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