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RESUMO 

 
O objeto dessa pesquisa é o conjunto de relações que o poeta Castro Alves desenvolveu 

com as artes cênicas: como dramaturgo, como crítico de peças de teatro, como 

empreendedor de sua própria obra dramática e como performer de aparições públicas 

espetaculares. 

Procura-se apresentar Castro Alves como um artista cênico e investigar a importância 

das múltiplas relações desenvolvidas com as artes cênicas para edificação de seu mito. 

O primeiro capítulo trata da teatralidade e da espetacularidade (segundo as definições do 

professor Armindo Bião) que estão presentes desde a infância e adolescência do poeta. 

Dezessete aparições públicas espetaculares são identificadas e apresentadas enquanto 

performances, tomando como suporte teórico Paul Zumthor. Busca-se com isso 

reposicionar o poeta na contemporaneidade, através da análise de sua atuação a partir de 

ferramentas teóricas de hoje. 

O segundo capítulo trata do contexto do teatro no século 19, valendo-se do conceito de 

cronótopo de Mikhail Bahktin. Discute-se a importância do teatro e da atriz portuguesa 

Eugênia Câmara nos rumos da vida de Castro Alves, de sua campanha abolicionista e 

republicana e apresentam-se as obras dramáticas escritas por ele.  

O terceiro e último capítulo trata da experiência prática de montagem da peça inédita e 

inconclusa de Castro Alves, A Prole dos Saturnos, ocorrida em residência artística no 

projeto Fafe Cidade das Artes, em Portugal. 

 

Palavras Chave: Castro Alves, Teatro, Teatralidade, Performance, Artes Cênicas. 
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ABSTRACT 

 
The object of this research is the set of relations that the poet Castro Alves developed 

with the performing arts: as a playwright, as a critic of plays, as an entrepreneur of his 

own dramatic work and as a performer of spectacular public appearances. 

This work seeks to present Castro Alves as a scenic artist and investigate the importance 

of multiple relationships developed with the performing arts for building his myth. 

The first chapter discusses the theatricality (according to the teacher's settings Armindo 

Bião) present since childhood and adolescence of the poet. Seventeen spectacular public 

appearances are identified as performances, taking as theoretical support Paul Zumthor. 

The intention is repositioning the poet in the contemporary world, through the analysis 

of its performance from today’s theoretical tools. 

The second chapter is focused on theatre context in the 19th century, based on the 

concept of chronotope from Mikhail Bahktin. It discusses the influence of the theatre 

and the Portuguese actress Eugênia Câmara in Castro Alves's life, in his abolitionist and 

Republican campaign and presents the dramatic works written by him. 

The third and final chapter reveals the practical experience of staging the unfinished and 

never seen dramatic work of Castro Alves, The Offspring of Saturns, held during the 

artist residency on Fafe City of Arts Project, in Portugal. 

 

Keywords: Castro Alves, Theatre, Theatricality, Performance, Performing Arts. 
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INTRODUÇÃO 

A energia que se mobiliza para encenar é diferente da energia de dissertar. Por pensar 

assim, quando apresentei o projeto ao PPGAC e me foi perguntado se essa era uma 

pesquisa com encenação, eu, prontamente, respondi que não. Afinal, com o tempo 

exíguo de um mestrado, bastava-me o desafio de ler e escrever sobre as relações que 

Castro Alves desenvolveu com as artes cênicas e nada mais. 

Porém, desde que comecei o estudo da obra do poeta, uma inquietação de natureza 

cênica foi despertada e comecei a fazer leituras dramáticas das peças de Castro Alves 

com o elenco do espetáculo Compadre de Ogum1. Essa inquietação também se 

manifestava de uma outra forma: passei eu mesmo a declamar as poesias dele pelos 

cantos, às escondidas, ou na presença rara de algum ouvinte amigo, talvez muito amigo. 

Ainda em meados de 2014, dividi com o ator Danilo Cairo2 esse desejo crescente de 

levar Castro Alves à cena. Estava especialmente motivado com a possibilidade de 

contar com um elenco luso-brasileiro para que atores portugueses desempenhassem os 

papéis de Eugênia Câmara e Furtado Coelho, ambos lisboetas e de grande importância 

na vida do poeta. 

Cairo se interessou por aquela idéia e, já que estava em residência artística em Portugal, 

apresentou-me o encenador espanhol Moncho Rodriguez3, coordenador artístico do 

Projeto Fafe Cidade das Artes4. Encontrei Moncho pessoalmente em novembro de 2014, 

quando esse veio a Salvador para a estréia do seu espetáculo Bartolomeus e acabou 

assistindo a montagem Compadre de Ogum. 

                                                                                 
1 Espetáculo baseado no romance Os Pastores da Noite de Jorge Amado, que estreou em 2014, na cidade 

de Salvador, adaptado e dirigido por mim com a Aláfia Cia de Teatro de Salvador. 
2 Ator soteropolitano formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, fundador do 

Grupo Toca de Teatro e integrante do elenco dos espetáculos: Amnésis,Compadre de Ogum, 
Bartolomeus, Bululu, Narcissus, entre outros. Premiado como melhor ator em 2016, por Bululu, no 
Prêmio Braskem de Teatro. 

3 O Encenador cumpre mais de 40 anos de carreira profissional, com mais de 200 encenações realizadas. 
Desenvolveu grande parte do seu trabalho no teatro espanhol, português e brasileiro. Dedica-se a 
pesquisa de Novas Linguagens cénicas no universo da dramaturgia ibérica e actualmente é director 
artístico da plataforma cultural FAFE CIDADE DAS ARTES, espaço referencial para residências 
artísticas e criações experimentais. 

4 Projeto contínuo de atividades artísticas da Câmara Municipal de Fafe, uma cidade ao Norte de 
Portugal, próxima ao Porto. 
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Confirmado o interesse profissional mútuo, Moncho fez o convite para a residência 

artística e planejamos uma montagem para meados de 2015, cujo tema central seria 

Castro Alves. 

Até então, para mim, aquela montagem em curso era apenas uma conseqüência da 

pesquisa. Mas, chegando em Portugal, já instalado na casa em Rilhadas5 e revirando a 

obra e a biografia do poeta para definir o que exatamente seria encenado, mudei a 

perspectiva e assumi que aquela experiência era a própria pesquisa. 

Assim, a montagem A Prole dos Saturnos6 saiu do status de projeto derivado da 

pesquisa, para a condição de apêndice, em seguida, para o posto de capítulo da 

dissertação e, por fim, entendido como “ponto fulcral” do trabalho, como foi colocado 

pela banca de avaliação na etapa de qualificação. 

Portanto, o que era para ser uma pesquisa centrada na escrita, tornou-se num mestrado 

com atividades práticas desenvolvidas ao longo de três meses em residência artística no 

exterior, envolvendo, ao todo, doze apresentações em Portugal e no Brasil e algumas 

conferências mundo afora. 

Apesar do desafio da itinerância e da conciliação de atividades de naturezas distintas, 

sou muito grato por ter sido assim e por ter contado com a confiança de pessoas pelas 

quais possuo grande admiração. A Prole dos Saturnos, montada e estreada em Portugal, 

atravessou o Atlântico e pousou em Salvador, no Teatro Castro Alves, para duas 

apresentações comemorativas na semana do 169º aniversário do poeta. Em seguida, 

cumpriu temporada no Teatro Martim Gonçalves, em comemoração aos 60 anos da 

Escola de Teatro da Ufba, fechando seu ciclo de volta ao ponto de partida. 

Depois do vendaval, a atividade da escrita voltou a preponderar, em seu devido tempo, 

com sua dinâmica própria. Ao fim, a encenação de A Prole dos Saturnos não apenas deu 

a oportunidade de pôr em prática aspectos teóricos da pesquisa, como também constitui-

se na prova viva, concreta, do vínculo do poeta com as artes cênicas. 

                                                                                 
5 Complexo turístico na frequesia de Cepães do município de Fafe. 
6 Encenação da obra dramática inédita de Castro Alves, que estreou em Setembro de 2015, na cidade de 

Fafe, em Portugal, dirigida por mim. 
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Despertei para o tema dessa pesquisa ainda em 2009, quando fui chamado para 

representar Castro Alves, numa apresentação, dirigida por Elísio Lopes7 e Vadinha 

Moura8, no Teatro Castro Alves. A casa estava tomada por professores da rede pública 

de ensino. Era o “ponta-pé” inicial daquele ano letivo. 

Então, por alguns instantes, fui o poeta, no palco principal do TCA e recitei fragmentos 

de O Navio Negreiro e de O Livro e A América. Quando da entrada do condoreiro em 

cena, erguido por um corpo de baile, nem um suspiro se ouvia. Todos sabiam, em algum 

nível, que ali estava uma representação de um ícone da nossa civilização. A expectativa 

pelas palavras que emergiriam instantes depois parecia ganhar formas sólidas no ar. 

Aprendi que, na Bahia, quando na eminência de serem entoadas as palavras de Castro 

Alves, o silencio é tão profundo que é possível escutar a respiração das pessoas. 

Na verdade, aquela não havia sido a primeira vez que um convite para representar 

Castro Alves me era feito. Antes, em 2006, fui Castro Alves a convite da professora 

Sonia Rangel9, no Desfile do 2 de Julho. Ao lado do ator Ângelo Flávio10 e de um corpo 

de bailarinos e estudantes de belas artes, integrei o cortejo da Universidade Federal da 

Bahia. Assim, também pude ser Castro Alves, nas ruas de Salvador, na data histórica 

tão homenageada pelo poeta. Pelo percurso, que refaz a entrada na cidade do exército 

vitorioso da batalha de Pirajá,  recitei a Ode ao Dous de Julho, que o próprio poeta 

havia recitado em outro 2 de Julho, no Teatro São José, em São Paulo, em 1868. No 

trajeto, senti os olhares admirados e felizes, alguns atiravam flores para o poeta! Uma 

família veio ao meu encontro e os pais, muito orgulhosos, apresentaram seu menino 

mais velho: Antônio de Castro Alves. Que situação aquela de cumprimentar um Castro 

Alves de papel passado... ele, certamente, depositava em mim a expectativa de alguma 

palavra hiperbólica, condoreira, fantástica, qualquer antítese chacoalhante, que fosse. 

Que palavras dizer ao pequeno Castro Alves? Não me ocorria nada. Então, ofereci-lhe 

um sorriso, um abraço sincero e, por fim, disse: que lindo nome você tem, meu rapaz! O 

pequeno Castro Alves sorriu, o cortejo seguiu e eu respirei aliviado. Mas, foi pouco, eu 

sei. Guardei esse débito com o poeta e o menino. 

                                                                                 
7 Dramaturgo e encenador da cidade de Salvador. 
8 Atriz, diretora, produtora e administradora de teatros em Salvador. 
9 Artista visual e cênica, atuações como poeta, atriz, encenadora, cenógrafa, figurinista e professora da 

Universidade Federal da Bahia. 
10 Angelo Flávio é ator e diretor de teatro soteropolitano. 
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Quando a Ode ao Dous de Julho foi recitada pela terceira vez ao longo do trajeto, no 

Terreiro de Jesus, já mais à vontade com o poema e energizado pelo sol sobre nossas 

cabeças, senti uma força diferente. Uma espécie de fúria. Tudo ao redor parecia lambido 

por chamas. Como aquelas palavras explodiam no ar! Pronunciá-las, parecia cumprir a 

partitura de uma ópera feroz; era como acionar uma sequência interligada de explosões 

programadas para a implosão de um edifício que devia ir ao chão. Foi quando fiz outra 

lição condoreira: Castro Alves não está no papel e na tinta, ele está suspenso no ar, 

atravessando as moléculas em marcha inexorável rumo à audiência, basta que alguém o 

ative a plenos pulmões. 

Ainda meninote, eu devia ter meus doze para treze anos, acostumei-me a ouvir meu tio 

Rubinho me chamar pelas ruelas de Jiribatuba11, onde nasceu minha mãe, pelo apelido 

de Castro Alves. 

Rubinho foi um homem muito sério, calado, temido e destemido. A fama de corajoso 

precedia-o, sustentada em histórias que os mais velhos tropeçam em reticências para 

contar. Educou seus filhos com muito rigor e ninguém se metia a besta com suas filhas, 

nem muito menos com ele. Genros tremiam de medo, bandidos não rondavam sua casa. 

Todos os seus filhos, os meus tios e tias, primos da minha mãe, foram responsáveis por 

uma ascensão social da família tornando-se médicos e engenheiros, saídos do 

Recôncavo da Bahia. 

Rubinho não era de piadinhas. Vejo-o perfeitamente, já com mais de oitenta anos, 

magro, com seus óculos de sol ray-ban - formato aviador e fumando cigarros Malboro. 

Toda vez que me deparava com ele, nos veraneios da Ilha, ele abria um sorriso, me 

chamava da varanda de sua casa: “- Castro Alves!” Eu me aproximava e ele fechava o 

semblante gradualmente. Em seguida, já bem sério, me perguntava, para os olhares 

perplexos dos demais membros da família: “- vai na casa da luz vermelha, hoje, Castro 

Alves? As meninas andam se queixando da sua ausência...” bem, não havia casa da luz 

vermelha coisa alguma e eu nunca entendi como aquela relação se estabeleceu com meu 

tio Rubinho. Ele não se dava a essas liberdades com nenhum outro neto, ou sobrinho-

neto, nem muito menos com os filhos. Mas, como aquela oportunidade de embarcar na 

maluquice me foi dada, e eu nunca me neguei a uma boa dose de delírio, mergulhei de 

cabeça e passamos a escandalizar a todos, que por ventura nos ouviam, com diálogos 

                                                                                 
11 Povoado de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. 
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cada vez mais elaborados e ricos em detalhes sobre o assunto. O apelido pegou e passei 

a atender, na família, pelo chamamento de Castro Alves. 

E, por fim, em 1994, eu era estudante secundarista no Colégio Sacramentinas e, naquele 

ano, era organizado um grande festival de teatro por lá. Diferente de outras 

apresentações escolares, o festival acontecia à noite, no teatro da escola, com público de 

quinhentas pessoas composto por toda a comunidade: pais, funcionários, professores, 

parentes, amigos, convidados, colegas de outras séries. Era sempre lotado. As equipes 

contratavam serviços de fora e ensaiava-se meses a fio. Parecia mesmo que estávamos a 

fazer teatro de verdade e aquilo tornou-se o centro da minha vida. Era a oportunidade de 

expressar uma gama de conteúdos que eu e mais alguns estimados colegas, vínhamos 

acumulando através da leitura de livros, histórias em quadrinho, filmes e discos de rock. 

Eu integrava uma espécie de agremiação marginalizada composta por rapazes filhos de 

proletários e simpatizantes da contracultura, um quadro um tanto quanto torto na parede 

daquele colégio de freiras. Intuitivamente, caminhei para aquela experiência do teatro 

com a serenidade e completude de quem inesperadamente exercia a totalidade das 

próprias habilidades. Estava livre e completo. 

Nosso tema era a segunda geração de poetas românticos e eu fui, em cena, Alvares de 

Azevedo. Mas, o que me interessava mesmo era que o público estivesse atento à peça, 

do início ao fim. Eu tinha visto outras versões do festival de teatro e sabia que as peças 

eram chatas. Longos recitais aborrecidos. Muito investimento em produção, figurino, 

sonorização, que resultavam em espetáculos que, após quinze minutos, saturavam a 

mais amiga das audiências. O meu desejo era um e simples: uma plateia entusiasmada, 

atenta, que não tirasse os olhos do espetáculo. Então, compusemos uma trama 

mirabolante, fizemos incontáveis referências aos acontecimentos correntes, satirizamos 

ícones da cultura pop, barbarizamos as tradições do colégio instalando um boteco que 

reunia os poetas boêmios no paraíso, colocamos São Pedro em cena, pintamos e 

bordamos. O espetáculo chamava-se: Tuberculose, o bacilo. Uma homenagem, de gosto 

duvidoso, à causa mortis dos protagonistas: 

CASIMIRO DE ABREU (levantando-se à mesa do boteco, no paraíso) 

Então, um brinde à Tuberculose! Ao bacilo que nos proporcionou estarmos 

reunidos aqui hoje! 

FAGUNDES VARELA 

À Tuberculose! 
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TODOS (incluindo Alvares de Azevedo e Junqueira Freire) 

À Tuberculose!! 

Aquilo era um caso de zero ou dez. 

Tuberculose foi um sucesso, um grito de liberdade, um acontecimento em meio à maré 

mansa do colégio religioso. Ecoou por meses, conquistou toda a comunidade, promoveu 

estudantes invisíveis a estrelas, promoveu namoros, casamentos e, dentre tantas 

pequenas revoluções, fez de mim o que sou. Nunca mais deixei de fazer teatro, pois 

nunca me senti tão útil. Até mesmo as freiras não tiveram outra alternativa senão coroar 

o trabalho com nota máxima. Entretanto, a Tuberculose também gerou ciúmes. Havia 

ares de competição no festival de teatro e, mesmo sem desejar, despertamos rivalidade 

em outros colegas, especialmente os que integravam a equipe cujo tema era Castro 

Alves. Durante anos vinculei essa indisposição à figura do próprio poeta. 

Ensaiávamos num grande auditório cujas janelas davam vista à Concha Acústica e ao 

Teatro Castro Alves. Curiosamente, naquele mesmo ano, foi à cena, no TCA, o 

espetáculo Castro Alves, de minha orientadora Cleise Mendes, dirigido por Deolindo 

Checcucci12, com um elenco de talentos baianos.     

Recentemente, ao recordar meu desejo quase obsessivo de manter a plateia sempre 

atenta em Tuberculose, me surpreendi relendo a biografia Castro Alves Um poeta 

Sempre Jovem, escrita por Alberto da Costa e Silva13, quando este comenta a D. Juan ou 

A Prole dos Saturnos:    

Ao que tudo indica, Castro Alves avançara mais na composição da peça, porém 
os originais, guardados numa caixa de chapéu, foram esquecidos no Rio de 
Janeiro. Perderam-se. Um rascunho deixado pelo poeta com indicações das 
cenas do terceiro quadro mostra o médico acompanhado de duas mulheres a 
quem igualmente ama: a que retirara do sepulcro e uma outra. Com cada uma 
delas tem um filho. O ambiente é de desvario, com ameaças, tentativa de 
assassinato e sequestro das crianças. Tudo para deixar o público da época sem 
poder tirar os olhos arregalados do palco. (COSTA E SILVA, 2006, p. 78. 
Grifos meus) 

Todas essas oportunidades aleatórias, que me colocaram em contato com Castro Alves, 

aconteceram à revelia de uma intenção consciente de busca-lo. Só comecei a construir 

um olhar próprio, através das contemporâneas e convidativas palavras de Costa e Silva. 

                                                                                 
12 Premiado dramaturgo e encenador, professor aposentado da Escola de Teatro da Universidade Federal 

da Bahia. Dirigiu trabalhos como O Vôo da Asa Branco, Raul Seixas – A Metamorfose Ambulante, 
Irmã Dulce, A Mulher de Roxo, Angel City entre outros.  

13 Alberto da Costa e Silva é poeta, historiador, ensaísta, presidente da Academia Brasileira de Letras em 
2002 e 2003; Intelectual do Ano de 2003, eleito pela União Brasileira de Escritores. 
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A identificação e admiração nasceram quando pude vê-lo, ainda que adubadas pela 

minha imaginação, como um homem do teatro. 

 

D. Juan dos Trópicos 

Por um lado: Antônio Frederico de Castro Alves (Curralinho, 14 de março de 1847 — 

Salvador, 6 de julho de 1871), poeta brasileiro da terceira geração romântica, nascido na 

fazenda Cabaceiras, a sete léguas (42 km) da vila de Nossa Senhora da Conceição de 

Curralinho, hoje município de Castro Alves, no estado da Bahia. Suas poesias mais 

conhecidas são marcadas pela denúncia e combate feroz à escravidão, motivo pelo qual 

é conhecido como "Poeta dos Escravos". Anunciador das mudanças sociais 

imprescindíveis de seu tempo, profeta da República e da Abolição. 

Por outro: Cecéu14, cantador, boêmio, cafajeste e pop star de sua época. Celebridade em 

tempos de candeeiro, coração e pensamentos indomáveis, jogador de bilhar, fumante 

incorrigível e rapaz de múltiplos amores. Como diria Jorge Amado,” um Don Juan dos 

trópicos”, apaixonado, precedido pela própria fama. Poeta condoreiro, Poeta do amor. 

Ativista, agitador, facilitador de fugas de escravos15, estudante de direito, paladino da 

liberdade, o grande amor da vida de Eugênia Câmara16. 

E ainda mais: Castro Alves, crítico de teatro, escritor de peças, realizador de 

empreendimentos teatrais, protagonista de aparições espetaculares. Seria uma espécie de 

ator? Um tribuno? Um menestrel? 

Eis, para mim, um enigma recorrente: como ser tantos em tão pouco tempo? 

                                                                                 
14 Apelido de Castro Alves dado pelos irmãos e adotado pelos amigos e colegas da escola. 

15 Pouco depois, ainda no começo de 66 estava no Recife, onde fundava, com Augusto Guimarães, Rui 

Barbosa, Plínio de Lima, Regueira Costa e outros, uma sociedade abolicionista, instalada na Rua do 
Hospício. (GOMES, p. 53). Não basta a poesia, é preciso a ação. E o poeta vem para rua lutar pela sua 
causa. Aquela casa da rua do Hospício passa a ser um refúgio de negros fugidos, um centro de ação 
social, onde se forjam palavras que são armas contundentes, planos que darão a imediata liberdade a 
vários escravos. (AMADO, p. 131). 

16 Famosa atriz portuguesa, Eugênia Câmara, integrou Companhia de Teatro Coimbra que costumava 
percorrer as capitais brasileiras com um repertório de espetáculos variados. Era oito anos mais velha que 
Castro Alves, que conheceu em Recife, em temporada no Teatro Santa Isabel, e por quem apaixonou-se 
perdidamente. 
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Importante observar também que se trata de um jovem fenômeno de popularidade 

aclamado ainda em vida nas quatro capitais brasileiras por onde esteve: Recife, 

Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. A professora e dramaturga Cleise Furtado 

Mendes (2003, p. 19) explica: “para bem compreender essa popularidade e sucessos 

precoces, é preciso ter em mente as relações profundas, viscerais, entre o poeta e – não 

digo o teatro, apenas – a teatralidade”. Dentre tantas facetas possíveis de observar no 

vulto brasileiro Antônio de Castro Alves, aqui estão inquietações que me interessam 

investigar: foi Castro Alves um homem de teatro? Em que medida seu envolvimento 

com o teatro colabora com a edificação do mito que hoje contemplamos? 

Os biógrafos afirmam que Castro Alves era presença certa nas gloriosas noites de 

espetáculo do Teatro Santa Isabel, no Recife. O poeta não perdia as oportunidades de 

recitar da plateia ou dos camarotes. Numa dessas noites, deparou-se com a mulher por 

quem se apaixonaria perdidamente. Tomou a destacada atriz portuguesa, Eugênia 

Câmara, como sua musa e amante. Dentre as consequências desse enlace, tornou-se, 

além de poeta, dramaturgo. 

Poder-se-ia supor que o interregno de 1865 a 1867 foi consumido 
exclusivamente pela paixão amorosa de Eugênia Câmara, porém, a artista [...] 
espertou-lhe a vocação dramática, introduzindo-o em um círculo – o do teatro -
, para o qual já estava inclinado e, por isso, havia escrito antes um drama. 
O certo é que na companhia da comediante portuguesa, escreveu ou refundiu 
Gonzaga [...] (GOMES, 1960, p. 24) 

 

Para Eugênia, escreveu e traduziu peças de teatro. Don Juan ou A Prole dos Saturnos 

ficou incompleta, ou perdeu-se a versão completa, pelos caminhos que o trouxeram do 

Rio de Janeiro de volta à Bahia. Castro Alves colaborou com Eugênia na montagem de 

seu drama Gonzaga, em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Conviveu e 

participou da organização de elencos, realizou leituras dramáticas para imprensa, 

intelectuais, conservatórios dramáticos e amigos. Mesmo morto aos 24 anos, conseguiu 

ter e ver sua peça encenada em Salvador e em São Paulo e, com um pouco mais de 

tempo, certamente o teria feito na corte do Rio de Janeiro. 

Longe dos tempos do áudio e vídeo, da radio difusão, da televisão, da internet e das 

redes sociais, o teatro e a teatralidade potencializaram o alcance de sua poesia e deram 

visibilidade imediata à sua figura. Uma personalidade, cuja presença, verve e voz 

extraordinária, segundo Ruy Barbosa, ainda ressoam nos ecos da memória baiana e 

brasileira.  
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O aspecto importante a salientar é que a teatralidade, em Castro Alves, em sua 
escrita e na sua veiculação pessoal, comovida e comovente, que o próprio poeta 
fez de seus versos, é uma estratégia poética e política. [...] Não lhe bastava o 
apelo ideológico; era preciso materializar o drama dos oprimidos em situações 
dramaticamente comunicáveis. [...] não apenas a voz do poeta, mas a figura do 
ator Castro Alves arrebatava a platéia, mergulhava-a numa torrente de imagens, 
no dilúvio retórico, no ritmo apaixonado de suas rimas. (MENDES, 2003, p.20) 
 

Eu não enxergava os vínculos que Castro Alves estabeleceu com as artes cênicas. Via-o 

apenas como poeta. Imaginava, por exemplo, que o Teatro Castro Alves levava este 

nome, pura e simplesmente, pelos feitos dele como poeta dos escravos e ativista político 

das principais causas sociais de seu tempo, na Bahia e no Brasil. Porém, entender mais 

profundamente o modo como o poeta, o teatro e a teatralidade se relacionaram, torna a 

homenagem de batismo do TCA ainda mais pertinente. 

Hoje, pouco se investiga as relações que Antônio Frederico de Castro Alves 

desenvolveu com campo das artes cênicas. Um vínculo que beneficiou a difusão de suas 

ideias e sua imagem entre as pessoas. Uma necessidade tamanha de irradiar 

informações, que fazia o poeta colocar o próprio corpo e voz a serviço de seus poemas. 

Fazia de si um ator sem rivais. O poeta impregnou sua escrita com estratégias para 

oralidade, encharcava-a de figuras de linguagem, de performatividade, sempre tendo 

como alvo a recepção de seus espectadores; usava e abusava das imagens e do impacto 

das antíteses na audiência. Caracterizava-se: vestia-se de preto, segundo seu 

contemporâneo, o poeta Carlos Ferreira, maquiava-se para realçar a palidez e tornar os 

lábios ainda mais rubros. Teatralizava-se, fazendo da própria figura e atitude um 

acontecimento extraordinário. 

Este dado é compreensivelmente ofuscado pela inegável importância de sua obra 

abolicionista e republicana ou por suas curiosas e escandalosas aventuras amorosas. O 

teatro e a teatralidade em Castro Alves, ainda que estruturante para edificação de seu 

mito, é exibida como pano fundo. 

Essa pesquisa é a tentativa de reconhecer e validar a figura do poeta Castro Alves como 

integrante do campo das artes cênicas, no Brasil. 
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A Pesquisa  

Essa pesquisa tem como foco a investigação das relações que o poeta Castro Alves 

desenvolveu com as artes cênicas como dramaturgo, como realizador de aparições 

espetaculares para declamar seus poemas, como empreendedor de sua peça Gonzaga e 

como crítico de peças de teatro. 

Objetiva-se, principalmente, apresentar Castro Alves como um homem das Artes 

Cênicas. Junto com isso, re-inserir o poeta na contemporaneidade, através da análise de 

sua atuação a partir de ferramentas teóricas de hoje; trazer à tona aspectos da 

configuração do teatro brasileiro no século XIX; sistematizar e discutir as aparições 

espetaculares do poeta; dar visibilidade à dramaturgia de Castro Alves e ao 

envolvimento dele na realização das montagens de sua peça; expor suas críticas à peças 

de teatro e ponderar suas preferências estéticas; apontar as estratégias inerentes à 

dramaturgia presentes na poesia de Castro Alves; discutir a finalidade dos vínculos do 

poeta com o teatro; e, por fim, com base no estudo, encenar sua peça D. Juan ou A 

Prole dos Saturnos. 

É um serviço prestado às artes cênicas dar visibilidade às relações de Castro Alves com 

o teatro, a teatralidade, a espetacularidade e até mesmo a performance. 

É ponto comum entre os estudiosos da história do nosso teatro, que a partir do século 

XIX, passado o tempo do teatro missionário e de catequese dos jesuítas, pode-se falar 

no nascimento, junto com o Romantismo, de um teatro brasileiro autentico. 

Se levarmos em conta que o teatro é uma forma de arte que requer a existência 
de dramaturgos, peças, artistas e público, só no período romântico de nossa 
vida literária é que efetivamente nasce um teatro brasileiro. 
(FARIA, 2001, p.19) 
 

Sim, pois existiu o popular Teatro São Pedro, na Rua de Baixo de São Bento, e um 

elitizado Teatro São João, na antiga Praça da Quitanda (Praça Castro Alves) e nele 

funcionou o Conservatório Dramático da Bahia - CDB, fundado por iniciativa de 

Agrário de Meneses, João Pedro da Silva Vale e Antônio Alvares da Silva, “corifeus da 

dramaturgia baiana”, segundo as palavras do historiador Affonso Ruy. Silvio Romero 

afirma que “a Bahia se tornou, nesse período, centro irradiante da vida literária do 

Império” (ROMERO in RUY, 1956, p.74). Isso para não falar nos inúmeros artistas de 

muito talento, gerados no seio popular, nas companhias de teatro ditas amadoras. 
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O presente estudo traz novamente a vida e obra do poeta ao centro do debate, o que 

continua sendo oportuno. 

Tomando como referência declarações de outros literatos posteriores a Castro Alves, é 

possível afirmar que ele se tornou um mito nacional. Em Manuel Bandeira (1946, p.46), 

por exemplo, nota-se a importância do poeta baiano na passagem de seu livro 

Apresentação da Poesia Brasileira: “a maior força verbal e a inspiração mais generosa 

de toda a poesia brasileira”. Em Jorge Amado (1941, p. 13) também: “Foi o mais belo 

espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram [...] Falou por 

todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda hoje o maior e o mais moço de nós 

todos”. E em Pablo Neruda (1950, p. 136) no seu Canto Geral: 

Castro Alves do Brasil, 
Hoje que o teu livro puro  
Torna a nascer para a terra livre,  
Deixa-me a mim, poeta da nossa América,  
Coroar a tua cabeça com os louros do povo.  
Tua voz uniu-se à eterna e alta voz dos homens.  
Cantaste bem. 
Cantaste como se deve cantar. 

 

É bem verdade que Castro Alves deixou poucas peças: Gonzaga ou a Revolução de 

Minas, D. Juan ou A Prole dos Saturnos (peça inconclusa) e o dramatículo Uma Página 

de Escola Realista. Mas também nos deixou críticas a peças de teatro e publicadas em 

jornais, que nos dão um panorama do teatro que ele presenciou; são variados os 

testemunhos de suas aparições públicas espetaculares como uma espécie de ator a 

serviço de seus poemas. Correspondências revelam seu envolvimento nos 

empreendimentos para apresentação de Gonzaga, em Salvador, Rio de Janeiro e São 

Paulo. 

Espera-se que a reunião e dissertação sobre todos esses fatos aproximem ainda mais o 

poeta das artes cênicas. 

Constitui a base bibliográfica desta pesquisa a publicação Castro Alves Obra Completa 

(1960), organizada por Eugênio Gomes, que além da totalidade de suas poesias, contém 

também o conjunto da suas obras dramáticas, variados fragmentos em prosa como as 

críticas a peças de teatro e correspondências escritas pelo poeta, onde destaco as que 

revelam seus interesses de realizar apresentações de sua peça Gonzaga e continuar a 

escrita de Don Juan ou A Prole dos Saturnos; além do diálogo epistolar entre José de 
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Alencar e Machado de Assis a respeito do poeta e de sua peça Gonzaga. A publicação 

Castro Alves Obra Completa é referência mais importante do trabalho, pois ela fornece 

substancia a todos os capítulos da dissertação e às práticas complementares do processo 

da pesquisa, à exemplo da montagem de A Prole dos Saturnos. Além da obra do poeta, 

também compõe a publicação Vida Efêmera e Ardente de Castro Alves, uma breve 

biografia do poeta escrita por Afrânio Peixoto, além de um texto analítico da obra do 

poeta assinado pelo próprio Eugênio Gomes. Gomes também produz incontáveis notas 

referentes a quase todas as poesias e textos em prosa de Castro Alves.   

As biografias possuem um papel importantíssimo na pesquisa, pois uma parte 

importante da relação do poeta com as artes cênicas, não pode ser vista nas peças, nem 

nas críticas escritas por ele. Refiro-me às aparições espetaculares de Castro Alves , que 

só podem ser apreendidas através do relato dos biógrafos. Esta é uma das finalidade de 

obras de   Amado: ABC de Castro Alves, Pedro Calmom: A Vida de Castro Alves e de 

Alberto da Costa e Silva: Castro Alves: um Poeta Sempre Jovem. Entretanto, no âmbito 

geral, essas biografias fornecem insumos a toda base argumentativa da dissertação da 

introdução às considerações finais e também à encenação de A Prole dos Saturnos. 

No Capítulo 1 - Teatralidade, além dos autores citados acima, contribui para o 

embasamento histórico do contexto teatral brasileiro, no século XIX, Décio de Almeida 

Prado, O Drama Romântico Brasileiro, História Concisa do Teatro Brasileiro 1570 – 

1908 e Teatro de Anchieta a Alencar; Affonso Ruy, O Teatro na Bahia; João Roberto 

Faria, Idéias Teatrais – O Século XIX no Brasil; e Nelson de Araújo, História do 

Teatro. O debate em torno da natureza das aparições espetaculares de Castro Alves 

baseia-se em Armindo Bião, Etnocenologia - Uma Introdução e Artes do Corpo e do 

Espetáculo: Questões de Etnocenologia; Renato Cohen, Performance como Linguagem; 

Guillermo Gómez-Peña, En Defensa Del Arte Del Performance; Jorge Glusberg, A Arte 

da Performance. 

O Capítulo 2 - Teatro, além dos autores citados acima, baseia-se no pensador russo 

Mikhail Bakhtin, Questões de Literatura e de Estética; nos artigos da professora Cleise 

Furtado Mendes, Ação da Linguagem e Diálogo e Performatividade no Drama; e no 

mediavalista, poeta e romancista Paul Zumthor, Performance Recepção Leitura, 

Escritura e Nomadismo, A Letra e A Voz. 
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O Capítulo 3 – A Prole dos Saturnos, trata da experiência de encanação da obra 

dramática inédita de Castro Alves, em residência artística no projeto Fafe Cidade das 

Artes, em Portugal. É a aplicação prática de todos os conhecimentos envolvidos na 

pesquisa e, em especial, do conceito de Cronótopo, de Bakthin.  

Complementam o suporte biográfico e teórico dessa pesquisa as peças Castro Alves, de 

Cleise Furtado Mendes e O Amor do Soldado, a única peça de teatro escrita por Jorge 

Amado; e os livros Leonídia, a Musa Infeliz do Poeta Castro Alves, de Myriam Fraga; 

Castro Alves – Imagens Fragmentadas de um Mito, de Edilene Matos; e Como Eu Vi 

Castro Alves e Eugênia Câmara no Vendaval Maravilhoso de Suas Vidas, de Leitão de 

Barros. 

O conceito de Cronótopo, encontrado nos livros de Bahktin dá suporte tanto à escrita, 

quanto à parte prática, a encenação de A Prole dos Saturnos. É, um pilar importante que 

serve ao espírito de todos os três capítulos e, por isso, fazem-se necessários alguns 

esclarecimentos, à priori. 

 

A Metáfora Cronotópica de Mikhail Bakthin 

O termo cronotopo, importado da matemática (Teoria da Relatividade de Einstein) por 

Mikhail Bakhtin, significa para a literatura a interligação fundamental das relações 

temporais e espaciais dentro de uma obra. A própria palavra, constituída pela junção dos 

dois termos, tempo (crono) e espaço (topo), aponta para o caráter indissociável dessas 

dimensões e, constitui dessa forma, uma eficaz ferramenta de análise e crítica de 

trabalhos literários. 

A essa fusão de indícios temporais e espaciais numa obra, Bakhtin denominou 

cronotopo artístico literário. Índices do tempo surgem no espaço e o espaço, por sua 

vez, ganha sentido através do tempo. Assim, são exemplos de cronotopos castelos, 

bordéis, naves espaciais e, mais recentemente, academias de ginástica. São espaços que 

já trazem consigo, de forma indissociável, um determinado tempo, época, ou período. 

Bakhtin afirma ainda ser o cronótopo determinante na definição do gênero e da imagem 

do indivíduo na literatura, sendo o princípio condutor do binômio, a dimensão tempo. 

Daí, fazendo um rápido, porém arriscado, rebatimento para as artes cênicas, e tomando 

como base a afirmação acima de ser a dimensão tempo condutora no binômio 
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cronotópico na literatura, pode-se afirmar que a dramaturgia, por também ser uma 

manifestação literária, tem seus cronótopos conduzidos por esta mesma dimensão 

tempo. Ainda que numa dramaturgia exista uma preocupação, que pode variar de autor 

para autor, com a determinação física-espacial da encenação através das didascálias, a 

grande questão do texto para teatro será sempre o desenrolar de uma trama, o registro na 

escrita do desencadeamento de ações no tempo.  

Entretanto, a obra teatral, e não me refiro à obra dramática, é, em via de regra, resultado 

do casamento de uma dramaturgia com um conjunto vasto de outras escolhas de 

natureza artística diversa, que chamamos encenação. 

É debaixo desse amplo guarda-chuva chamado encenação, que abrigam-se e convivem 

as artes-plásticas, a música, a poesia, a dança, a interpretação e os recursos técnicos.  

Entendendo a encenação como criação, uma obra criadora em si, de natureza 

aglutinadora, que reúne em orquestração variadas expressões artísticas, incluindo a 

expressão literária da dramaturgia, e considerando o encenador como poeta desta nova 

obra aglutinadora, como se comportaria a idéia de cronotopo importada da teoria da 

relatividade por Bakhtin? 

A experiência de estar com certa frequência no exercício de escrever textos para o teatro 

e, em seguida, encená-los, tem me motivado a formular algumas hipóteses a respeito do 

comportamento e das singularidades da ideia de cronotopo aplicada à encenação, bem 

como do seu princípio condutor. 

Enquanto a literatura, na forma de dramaturgia, define uma escrita condutora do tempo 

através do encadeamento de ações e estabelece uma cronologia para esses 

acontecimentos, a encenação tem como principal atribuição dar forma aos desígnios 

dessa escrita, prover a concretude, a dimensão física, a materialidade da criação, erguer, 

com os recursos materiais disponíveis de seu tempo, um enredo no espaço. 

As escolhas de um encenador estão neste campo da materialidade e da concretude. 

Escolhe cenário, figurino, escolhe pessoas, organismos vivos, atores, escolhe os sons e 

escolhe a luz, esta última, sem dúvidas, uma das escolhas mais sutis, mas que não deixa 

de ser uma escolha em torno da matéria. E, mais que isso, escolhe onde quer encenar. O 

trabalho propriamente dito do encenador começa, em verdade e em sua eficácia, aí. 

Claro que o encenador pode começar imaginando a condução do trabalho inspirado por 
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um ator, por exemplo, ou, uma determinada música pode deflagrar o início de um 

processo criativo, mas, a encenação propriamente dita, só ganhará seu rosto real, só 

entra em marcha rumo à concretude de sua existência, a partir da definição do local da 

encenação. Antes disso tem-se uma ideia, um desejo psíquico, um grito desforme da 

alma do artista. 

Na rua, na praça, num palco italiano, numa arena, numa galeria de shopping, num pub, 

num barco, num trem e etc. É a partir desta definição que uma encenação se desenvolve, 

pois, é a essa determinação que todas as outras escolhas estarão subordinadas. Que tipo 

de interpretação é eficaz numa praça? Que luz seria possível ter na galeria de um 

shopping? Que figurino seria bem compreendido numa arena? Que emissão sonora 

funcionaria num trem? Que efeitos posso obter num palco italiano? 

Qualquer tentativa de modificar a ordem dessas definições implicaria em risco e muito 

possivelmente em retrabalho. Exceto, é claro, nos casos raros onde se dispõem de 

recursos fartos para poder intervir pesadamente na pré-existência. Entretanto me 

questiono, que valor existe em abrir mão justo do desafio de encontrar as soluções 

específicas oriundas do diálogo íntimo com as características de um lugar.  

Portanto, diante dessa função materializadora do encenador e, voltando à idéia de 

cronotopo importada por Mikail Bakhtin da matemática para a literatura, considero que, 

no caso da encenação, diferente da literatura e da dramaturgia, o princípio condutor do 

cronótopo é o espaço. Arrisco dizer que, para o encenador, por uma questão de 

prioridade e definição de uma escala hierárquica de suas escolhas, este termo poderia 

perfeitamente ter sua grafia modificada para topocrono. 

 

Castro Alves Descongelado ou Ruptura Cronotópica 

Em seu livro Questões de Literatura e de Estética, Mikhail Bahkhtin abre o capítulo 

Formas de Tempo e de Cronotopo no Romance afirmando que, “em literatura, o 

processo de assimilação do tempo, do espaço, e do indivíduo histórico real que se revela 

neles, tem fluído complexa e intermitentemente”. 

O personagem histórico Castro Alves, objeto dessa pesquisa, também habita um 

cronotopo. Uma outra Cidade da Bahia, ainda mais remota e marcada por outra zona 

limítrofe de transição social: a libertação dos escravos, a proclamação da República. 
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É Castro Alves personagem que exerce grande protagonismo em seu tempo, pois, no 

seu “aqui e agora”, instrumentalizado por recursos da teatralidade, difunde sua imagem 

na sociedade e, junto com ela, o arsenal de sua poesia cáustica e contestatória. Torna-se 

a voz dos compulsivamente emudecidos. Sua presença, sinônimo de turbulência; sua 

obra, um valioso quadro social pintado com cores vulcânicas. 

E assim, fundido em estátua de bronze, homenageado na praça que hoje leva seu nome, 

bem diante do sitio onde estava edificado o Teatro São João, que tanto fez parte de sua 

vida, assiste todos os dias, estático, o espetáculo do pôr do sol na Baía de Todos os 

Santos.  

Na Salvador do início do Século XXI, marcada por fortes avanços e conquistas do 

movimento negro, a imagem de Castro Alves conforme aprisionamos em seu cronótopo, 

anda em certa medida caduca e em contradição com a vitalidade de sua passagem 

meteórica pela vida, num arroubo de juventude, como o próprio Jorge Amado traduziria 

em sua louvação ao maior e mais jovem dos nossos poetas. 

Essa inquietação que tanto caracteriza a existência de Céceu, apelido de Castro Alves, 

pouco tem a ver com a inércia da estátua de bronze. Uma homenagem belíssima, de 

importância fundamental, diga-se de passagem. 

A estátua e o busto pouco expressam o impacto transformador de sua presença 

encarnada e atuante. Pouco traduzem o efeito incandescente de suas aparições 

espetaculares. 

À luz da experiência em processo com Compadre de Ogum, de Jorge Amado, onde 

criou-se estratégias de ruptura cronotópica para estabelecer relações mais eficazes com 

este início de século XXI, foi desenvolvido um trabalho semelhante com Castro Alves. 

Essa pesquisa é também base para uma outra encenação de ruptura cronotópica, que 

buscará trazer para nossos tempos Castro Alves, descongelado de sua estátua de bronze. 
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CAPÍTULO 1 

TEATRALIDADE 
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Antecedentes: Teatralidade e Espetacularidade 

 

São conceitos que implicam o elemento lúdico que lubrifica as articulações 
do corpo social. São os jogos cotidianos e os rituais extraordinários que 
constituem essas articulações: teatralidade e espetacularidade. (BIÃO, 2009, 
p. 158) 

 

Pai, filho, neto, sobrinho, arquiteto, marido, ator, professor, produtor, primo, 

dramaturgo, designer, pesquisador, diretor... quantos papéis desempenhamos no nosso 

dia a dia, ao longo de nossas vidas? Quantas máscaras sucessivas, em conflito ou em 

harmônica convivência são necessárias para a saciedade e expressão do nosso ser? 

A resposta, certamente, varia de ser humano para ser humano e das circunstâncias em 

que este se encontra. Enquanto uns procuram reduzir ao máximo essas máscaras, outros 

inclinam-se para a diversificação ilimitada delas. 

Que prazer, que benefício ou prejuízo nos traz jogar esses jogos quase imperceptíveis do 

cotidiano? São consequências ou indícios? Para cada interlocutor que nos deparamos, 

equalizamos uma variação de comportamento, de gesto, de tom de voz, de roupa. Uma 

preparação, uma organização de si mesmo para a apreciação do outro. A essa curiosa 

característica humana, o professor Armindo Bião denominou de teatralidade. 

[...] Teatralidade é o jogo cotidiano das interações face a face, onde somos 
simultaneamente atores e espectadores. Num mesmo dia, em diversas situações, a 
mesma pessoa é mãe, filha, mulher, amante, dominadora, dominada, estrangeira, 
compatriota, introspectiva, extrovertida, patroa e empregada: o que depende do “outro”. 
(BIÃO, 2009 – p. 158 e 159) 

Como não associar a elegância e vaidade de Castro Alves à teatralidade? O poeta é um 

exemplo legítimo de alguém ocupado com sua imagem, em como ser visto pelo olhar do 

outro. Ocupam-no as artimanhas de um sedutor sempre em busca do desejo no olhar do 

próximo. Não se trata de um sedutor barato de mulheres, mas sim de um sedutor por 

completo, por natureza. Queria a cobiça das mulheres e a admiração dos homens. 

Seduzia a todos. Não vestia qualquer traje. Precisava ser bem cortado como aqueles que 

se faziam apenas do fio do corte das tesouras atualizadas pela moda, na corte do Rio de 

Janeiro. Traje escuro, gravata em cores fortes. Mesmo no traje, lá está o contraste, um 

grito cromático de suas antíteses. 

A leitura de suas biografias também trará à tona a diversidade de papeis desempenhados 

pelo poeta. Um verdadeiro colecionador de máscaras, acumuladas ao longo da curta e 
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intensa vida. Algumas delas presumíveis, outras reveladoras, outras surpreendentes, 

outras conflituosas, como já observamos aqui, na apresentação do D. Juan dos Trópicos: 

poeta dos escravos, poeta republicano, poeta condoreiro, estudante de direito, 

dramaturgo, filho, crítico de artes, irmão, padrasto, amante, tradutor, namorado, boêmio, 

amigo, líder de sociedades abolicionistas, jogador de bilhar, empresário do teatro, 

caçador, articulador, agitador social, ídolo da juventude, facilitador de fugas de 

escravos, paquerador, ator, tribuno, precursor da luta pelos direitos das mulheres, 

celebridade em tempos de candeeiro, soldado da libertação da humanidade, etc e etc. 

Entretanto, devido à ação do tempo, hoje em dia, para o senso comum, a vivacidade 

dessas cores se desbotou, e, sobre a face de Antônio de Castro Alves resta apenas uma 

máscara: a máscara de poeta. Mais especificamente de poeta dos escravos. 

De acordo com as formulações teóricas do professor Bião, poderíamos afirmar que 

Castro Alves, no imaginário dos brasileiros, estaria empobrecido em sua teatralidade. 

Está congelado em sua estátua de bronze, como um frame de moving picture, com o 

braço estendido a recitar, ou prestes a isso. 

Para mim a questão central se desdobra em duas: como desempenhar tantos papéis em 

tão pouco tempo? E, principalmente, como ser tantos com tamanha entrega? 

[...] eventualmente, tenho consciência de que para conseguir um favor, ou para 
conquistar alguém devo agir, vestir-me e apresentar-me de tal e tal modo. Mas, durante 
a “performance” é preciso que eu me entregue ao jogo. São as vivencias desse estado 
modificado de consciência da teatralidade que formam o “eu”, sucessão e convivência 
de mascaras: a pessoa. 
(BIÃO, 2009 – p. 159. Grifos meus) 

Marca a pessoa de Castro Alves a vivência dessas variadas máscaras com muita paixão. 

Não se trata de um perfil de homem disposto a economizar-se, preservar-se em poucas 

personas. Ao contrário, ao que tudo indica, Castro Alves apresentava um estilo de vida 

urgente, como se antevisse ou desejasse um final precoce. Percorreu quatro capitais 

brasileiras e em todas arrebatou a admiração da população. Estava a correr contra o 

relógio? Muito a se fazer, em muito pouco tempo. Por isso, viveu muitas vidas em uma 

única e breve. Foi como um cometa de passagem pela Terra, impulsionado por uma 

irrefreável e voraz disposição à teatralidade. 

Mas essa ludicidade que, segundo Bião, lubrifica as engrenagens sociais, encontrará 

também uma outra manifestação no poeta, que vai além da teatralidade do cotidiano. 
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Lá está ele, Cecéu, o “divino/diabo”, segundo Edilene Matos, em Castro Alves Imagens 

Fragmentadas de um Mito, rodeado pelas irmãs e pelas amigas destas, com um turbante 

improvisado na cabeça, o corpo coberto por um chambre de seda de cores vivas, sentado 

em posição de lótus no tapete, bem no centro da sala. Silêncio. Rompe os ares a emissão 

de ininteligíveis sons iogues. Lentamente, Céceu põe em prática a partitura de gestos 

que dão origem a palavras inebriantes, para deleite de sua pequena e selecionadíssima 

plateia. Um jovem sultão cercado de ninfas odaliscas. Os mistérios do oriente borrifam 

o ar com partículas de sedução, através da voz do divino diabo. Pratica já dentro de casa 

o aprimoramento do jogo extraordinário de magnetizar a audiência, que fará da 

performance dele semelhante a atitude de um “condutor de povos”. Sim, o poeta 

também joga um jogo ainda mais avançado que tem como insumo a teatralidade do 

cotidiano: o jogo da espetacularidade. 

A teatralidade seria o jogo do cotidiano de papeis sociais e pertencenria, sobretudo, ao 
domínio dos ritos de interação de ordem íntima e pessoal. É o reino do pessoal e da 
rotina, onde se formam e se enraízam as possibilidades da espetacularidade e da 
própria atividade teatral. 

(BIÃO, 2009 – p. 158. Grifos meus) 

 

Fora de casa, “montado em seu Richelieu, alazão de puro sangue, o jovem vate” cumpre 

horários e itinerários que sabe encontrará olhares furtivos das janelas dos sobrados. Pais 

de família, escondam suas filhas, D. Juan desfila livremente pelas ruas da Cidade da 

Bahia. “Distribuía para as donzelas corações desenhados, recortados em papel branco e 

coloridos de vermelho”. 

Vai muito além, simula em espaço público um suicídio diante da garota com quem 

trocava olhares demorados, por que esta havia comprometido-se em noivado. Crava no 

próprio peito um punhal de papel. 

A espetacularidade seria a colocação em cena extracotidiana de relações sociais que têm 
lugar nos espaços sociais e públicos. É o reino da grandiosidade, do chocante, do 
impressionante. 
(BIÃO, 2009 – p. 158) 

Garoto de imaginação fértil, algumas biografias apontam as histórias contadas a ele na 

primeira infância pela mucama Leopoldina, ainda na fazenda, como sendo a primeiro 

insumo para a configuração de seu gênio criativo. Dela, teria ouvido os relatos dos 

feitos bélicos extraordinários e da personalidade do avô Periquitão, herói da guerra do 

Dois de Julho; e da tragédia amorosa da tia Pórcia, que lançou sua família numa guerra 
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pelo sertão que nada deve a Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Fala-se também 

que da relação com Leopoldina, nasce o compadecimento pela condição dos negros no 

Brasil. Fruto do sentimento conflituoso de ter como mãe de criação, a mesma mulher 

que sofre a sorte humilhante de ser escrava. 

Outros biógrafos falarão da importância da presença do Dr. Alves, um pai com 

sensibilidade artística, fundador da Sociedade de Belas Artes. Que já havia rodado a 

Europa em seus estudos de medicina, que possuía uma respeitável biblioteca e coleção 

de quadros, notadamente uma raridade para a época. 

Já Jorge Amado exalta e dá asas à imaginação, e com motivos, a presença do tio, irmão 

do Dr. Alves, o Alferes de linha João Alves. Um liberal extremado, cujo nome corria 

pelas ruas da Cidade da Bahia, graças à fama de chefe de movimentos populares, 

comandante de batalhões patrióticos e bravo até a temeridade. Esse tio destemido, de 

coração valente, era um verdadeiro agitador popular, estremecia governantes, cercado 

por simpatizantes e por seu próprio batalhão. Era a própria reencarnação dos 

combatentes de Pirajá. Sempre a levar a bandeira de causas populares, mesmo em 

combate a ameaças à saúde pública, como o surto de cólera-morbo no Recôncavo, que 

causou inúmeras mortes entre a população. Onde ninguém se atrevia a ir, o Alferes lá 

estava, ao lado do povo, na saúde e na doença, sem qualquer imunização. E, justamente 

por isso, intocável em sua liberdade, pois estava igualmente protegido pelo seio amável 

do próprio povo. 

De ninguém foi mais a praça que do alferes João José. Porque ele próprio era um do 
povo, misturado com a multidão, quase sempre à frente da multidão. Na infância de 
Castro Alves ele foi o espetáculo do povo se levantando, do povo rompendo 
barreiras, derrubando obstáculos, do povo em luta, nos comícios, nos motins, nas 
barricadas. Este espetáculo jamais se apagaria dos olhos dessa criança. 
(AMADO, 2010. p. 43. Grifos meus) 

 

A infância de Cecéu, cercada por esses acontecimentos, depoimentos, e exemplos 

grandiloquentes, certamente que contribuem o para a vastidão desmensurada, alturas 

andinas e profundidades abissais do relevo dos sonhos do artista que veio a se tornar. 

Não viria de Leopoldina a sensibilidade pelas causas sociais e a percepção dos 

sentimentos contraditórios, que se revelam no frequente uso das antíteses do poeta dos 

escravos? Não seria uma herança do pai, a sofisticação e apuro estético, que vai conferir 

a respeitabilidade da erudição de sua obra? Do tio, a paixão, a intensidade, o coração 

valente e desregrado para rechear de conteúdo destemido tudo o que fez e foi. Coragem 
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no verbo e nas ações. Todas essas experiências ganham espaço em Castro Alves sempre 

acompanhadas de adverbio de intensidade. 

Mas a espetacularidade vai ganhar um investimento sistémico a partir de um divisor de 

águas na vida do jovem Cecéu. 

Em 1858, um ousado empreendimento educacional é colocado em prática no bairro do 

Barbalho, na cidade de Salvador. Abílio César Borges, que dividia opiniões pela fama 

de homem muito vaidoso, implementava na Bahia, o que havia de mais moderno em 

matéria de pedagogia no mundo ocidental: o sistema de ensino simultâneo de variadas 

disciplinas. O Ginásio Baiano foi um verdadeiro escândalo para a época. 

Dentre tantas críticas, pensava-se até que o aluno que tivesse aulas de português, 

matemática, história, francês e geografia, no mesmo curso, iria confundir as matérias e 

não aprender nenhuma delas corretamente. 

Outro choque para os costumes da época: a abolição da palmatória. Não se aceitava que 

se pudesse educar uma criança dessa forma. Em outras palavras: abolição de castigos 

corporais. Fico a imaginar o impacto dessa medida educacional na visão de mundo em 

formação do pequeno Cecéu, e como isso se refletiu na denúncia, na revolta e na luta 

presente nos versos abolicionistas. 

Nesse tempo, descreve Carneiro Ribeiro, o filólogo baiano, que foi seu 
professor no ginásio, a Castro Alves: “Muito verde em idade, muito afável, 
de índole benévola, fisionomia por extremo simpática, olhos grandes quase à 
flor do rosto, fronte alta e espaçosa; estimadíssimo no colégio por diretor, 
professores e condiscípulos, alguns dos quais lhe chamavam Cecéu, nome 
que lhe dera a família”. [...] Com efeito, nos seus primeiros versos 
publicados, de 60, “ao natalício do meu diretor”, este educador é louvado 
como  
o anjo que à mocidade 
dos rigores libertou 
............... 
Que tanto anima a instrução 
estimulando co’amor 
o infantil coração  
Estão definidos dois méritos do pedagogo: a abolição dos castigos corporais 
– uma novidade educativa e relevante no momento – e o incentivo literário 
que daria luz, alegria, emulação ao triste ensino colegial desse tempo.  
(GOMES, 1960, p. 49. Grifos meus) 

 

Mas Abílio queria mais que isso. O colégio que havia recebido a visita e os elogios de, 

nada mais nada menos, que D. Pedro II, queria formar líderes nacionais, queria formar 

águias. Abílio não acreditava no gênio isolado e taciturno. Gostava do estilo 
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parlamentar e ambicionava que de seu colégio brotassem estadistas, grandes tribunos. 

Foi por isso mesmo, que introduziu outra novidade: saraus literários, com a participação 

de alunos, professores e pais. Queria arejar o convívio, o pensamento, abrir espaço para 

o surgimento e desenvolvimento de vozes.   

Dava tamanha importância a essas tertúlias que construiu um palanque 
especialmente para elas, o “Outeiro". Nesse palanque, Antônio de Castro 
Alves, meninote bonito, de porte altivo, moreno, olhos grandes, vivos e 
pestanudos, boca carnuda, cabelos negros e ondulados, recitou os seus 
primeiros poemas.  
(COSTA E SILVA, p. 18) 

E eis que surge o primeiro palco da vida de Cecéu. Seu primeiro teatro. E não apenas 

um palco esporádico, mas uma ferramenta educacional sistêmica de aprimoramento 

artístico e citadino. Se observarmos bem, a passagem pelo Ginásio Baiano é uma etapa 

decisiva para a configuração do que conheceremos pouco depois como o maior poeta do 

Brasil. É de lá também que sai Rui Barbosa, colega de Castro Alves que testemunhará 

todas as transformações sociais cantadas pelo amigo morto prematuramente. Será da 

pena de Rui que nascerão as palavras da primeira constituição da república brasileira, no 

Rio de Janeiro, em 1889.    

[...] Além desse progresso, Abílio Borges, amoroso das boas letras, reunia 
como docentes os homens mais notáveis da Bahia e entre alunos estimulava 
as faculdades literárias e a produção precoce desses naturais poetas e 
oradores incipientes, nas festas cívicas, outeiros, saraus, para distribuição de 
prêmios: bastam dois destes, que vingaram na celebridade, Castro Alves e 
Rui Barbosa, para lembrança honrosa dessa tentativa de educação artística.  
(GOMES, 1960, p. 48. Grifos meus) 
 

É chegada a hora. Dr. Abílio Borges, após a fala de abertura em homenagem a data 

máxima dos baianos, o Dois de Julho, passa a palavra ao professor Antônio Gentil 

Ibirapitanga. Ao fim das calorosas palmas, um silêncio profundo, eventualmente 

cortado por risadas nervosas. Os alunos desconhecem a ordem das declamações. Sátiro 

Zózimo de Oliveira Dias está inquieto na cadeira; Rui Barbosa e Cândido Serafim não 

param de conversar em voz baixa procurando dividir as tensões. É quando se escuta a 

voz baixo-profundo do professor Ibirapitanga vibrando no espaço: sei que muitos de 

vocês estão ansiosos para declamar vossas criações a tanto laboradas, portanto, não 

percamos mais tempo. Comecemos o sarau literário de hoje. Chamo ao palco o Sr. 

Antônio Frederico de Castro Alves. 

E lá estava ele, nosso poeta menino, jogando a cabeleira para trás e descobrindo uma 

nova máscara. A máscara de seu destino. A máscara que iria aderir de tal forma à sua 
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pele, que se confundiria com a totalidade de seu ser e o identificaria perante todos. 

Nesse momento místico, rito fundador, Antônio encontra seu lugar no mundo. Nunca 

havia se sentido tão pleno, tão útil, tão Castro Alves. Estava embasbacado diante do 

assombro que era descobrir a própria voz e da incredulidade de uma platéia igualmente 

aturdida pela qualidade e capacidade de expansão daquele corpo franzino. Naquele 

Outeiro cabia absolutamente tudo: as memórias de Leopoldina, a sofisticação do pai, o 

coração valente do Alferes. O Outeiro, mesmo pequeno em dimensões, era ilimitado 

para expressar o condoreirismo dos sonhos e a amplitude do gesto e da voz de Cecéu. 

Era a desculpa perfeita para o deleite de pôr em prática todos os jogos da teatralidade e 

da espetacularidade. Era a desculpa perfeita para ser total, na máxima amplitude do 

desempenho de todas as suas potencias. 

Qual leão encostado à dura rocha 
Da grande serra, onde o senhor habita, 
Vestido de áurea juba reluzente, 
O débil caçador ao lonhe fita; 
Tal o Brasil sentado junto às margens 
Do verde oceano que seus pés lhe beija, 
E recostado sobre o alto Ande 
Que além nos ares, pelo céu flameja. 

 
Cecéu não pararia ali. “Nunca se fartava de recitar, e seria capaz, se o instassem, de 

passar a vida inteira declamando”, diz o poeta Carlos Ferreira. A sombra de suas asas já 

cobria a Cordilheira dos Andes. Acumuladas as experiências na fazenda e no Ginásio 

Baiano, pode-se por assim dizer, Castro Alves já havia recebido da Bahia régua e 

compasso. Segue para Recife levando consigo sintetizada a mais preciosa conquista: sua 

voz.  

 

Performance 

Um quiproquó tomou conta da sala 10 do programa de pós-graduação em artes cênicas 

da UFBA, durante o debate dessa pesquisa, quando pela primeira vez, entre meus 

colegas, pronunciei a palavra performance. 

Penso que na expectativa das pessoas, uma pesquisa sobre o poeta Castro Alves se 

enquadraria como pesquisa histórica. Os Estudos da Performance seriam um campo de 

pesquisa demasiadamente contemporâneo para fornecer insumos ao jovem oitocentista. 

Então, obtive de meus colegas um parecer direto e irredutível: esqueça a performance. 

Não vá por aí. 
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“Não vá por aí”. Aquilo não saiu da minha cabeça. Mas afinal, por que a performance 

estaria tão distante de Castro Alves? Fiquei com a nítida sensação de ter causado um 

desconforto por ter cruzado uma linha invisível de acomodações teóricas. Quase como 

se eu estivesse a cruzar uma fronteira. Talvez eu estivesse a macular o novo com o 

velho, a contemporaneidade com a tradição. 

Claro que a proibição se fez estímulo. Avistei uma possibilidade de ruptura. Aquela 

reação imediata de meus colegas foi um indício. Um indício do potencial do debate. Ali 

estava uma porta de acesso para inserção do poeta na discussão teórica de hoje. 

Mas eu não queria entrar naquele mundo apenas por reação à proibição. Eu já intuía o 

propósito. Havia um propósito. Sim, pois existe uma dimensão cênica-performativa de 

Castro Alves, que temos apenas uma vaga noção: as suas aparições públicas 

espetaculares. Verdadeiros eventos, que apesar de constantemente citados pelos 

biógrafos, pouco se é estudado. O entendimento que temos da expressão de Castro 

Alves ficou para nós restrita à expressão escrita, pois não haviam meios adequados de 

registrar como possuímos hoje. Em outras palavras, ninguém filmou Castro Alves. Não 

temos seu gesto, sua voz, apenas descrições em palavras. Como se organizaria a 

imagem mental que fazemos de Castro Alves se houvessem registros audiovisuais 

dessas performances? Certamente que elas ganhariam concretude no imaginário das 

pessoas assim como esse lado cênico do poeta. 

Tanto não havia os recursos tecnológicos que dispomos hoje, como, principalmente, não 

havia o debate teórico capaz de dar suporte e legitimar a prática das aparições 

espetaculares como algo de valor, objeto de interesse para as artes cênicas. 

O debate, em andamento, dos Estudos da Performance, que amplia os horizontes do 

campo das artes cênicas hoje, aponta, investiga e legitima outros caminhos possíveis 

além dos limites da tradição. Isso favorece, instrumentaliza, potencializa a construção 

do discurso de um Castro Alves cênico, ou um Castro Alves performer. O ponto de 

vista rígido da tradição do teatro, com as regras e limites estabelecidos ao longo dos 

séculos, enxergaria apenas suas poucas obras dramáticas. 

Sim, pois variadas vezes já tive de explicar que ao investigar as relações de Castro 

Alves com o teatro e as artes cênicas, não estava restrito às suas poucas peças de teatro, 



Castro Alves, Teatro e Teatralidade | Edvard Passos 

 

p. 35 

 

que costumam ser alvo de críticas. Essas relações são mais ricas e profundas. Não se 

limitam à dramaturgia apenas. 

Claro que aqui não me refiro a um performer exatamente como se espera na 

Performance Art, mas a conceitos contemporâneos que fundamentam a idéia e o debate 

de hoje. Interessa a performance enquanto espetáculo em que o artista atua com total 

liberdade e por conta própria, expondo criações de sua própria autoria, sem modelos 

hierárquicos, sem a presença de uma narrativa. Apenas o artista, autônomo, seu gesto, 

seu corpo, sua voz, seu ser, o diálogo com ambiente, suas criações e os espectadores. 

Nesse recorte, consigo ver as aparições espetaculares de Castro Alves. Quando Castro 

Alves surgia e realizava sua performance num camarote, durante o entreato de uma 

peça, tudo era composição dele: a palavra, a caracterização, o gesto, o improviso, a voz. 

A sua proposição artística nessas aparições espetaculares já era, por natureza, 

independente e libertária. Por isso, não temo chamá-las de performance, mesmo sob o 

recorte contemporâneo. 

Não é tarefa fácil encontrar uma definição para o termo performance justamente por ele 

estar no centro de constantes e fervorosos debates entre seus praticantes e 

pesquisadores. Seu uso tem reavaliações constantes e mesmo definições publicadas há 

dois ou três anos parecem não traduzir o frescor das ideias. Destaco esse depoimento da 

pesquisadora, performer e professora Mariana Terra Moreira, onde também identifico 

procedimentos que me remetem a Castro Alves.  

A performance é entendida como uma integração arte-e-vida, em que o viver-
existir do performer é também seu modo de produzir e manifestar-se 
artisticamente. A realização estética está impregnada de sua vida, seu jeito de 
ser, questões, aspirações e paixões, trazendo a figura, a pessoa pública, social 
e mesmo familiar, o corpo e o espírito, para o eixo principal de sua arte. Tal 
tessitura, por contaminação, aproximação ou mesmo por choque, convoca o 
observador a mobilizar-se participativamente. 
 

É muito comum uma afirmação entre os biógrafos do poeta: vida e obra de Castro Alves 

são indissociáveis. E creio que não seja uma afirmação restrita apenas a uma migração 

de conteúdos do tipo a vida imita a arte e a arte imita a vida, mas me refiro também à 

construção de um jeito de ser extra cotidiano, que destacava Castro Alves na multidão: 

roupas, postura, comportamento. 

Mais adiante veremos como conteúdos da vida pessoal de Castro Alves estarão 

rebatidos na obra dramática D. Juan ou A Prole dos Saturnos. Mas, aqui não é esse o 
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ponto. Se imaginarmos que um poeta é uma espécie de “eu” dilatado em expressão, 

podemos antever a importância do manancial da vida pessoal para toda a obra literária e 

cênica do condoreiro. Castro Alves não construía personagens, não era por assim dizer 

um ator, no sentido tradicional da expressão. Castro Alves apresentava-se nas aparições 

espetaculares, através da exibição de um “eu” poético, um “eu” agigantado, 

extraordinário, extra-cotidiano, que transbordava para suas ações no dia-a-dia e mais 

uma vez nos aproxima das questões da performance hoje. 

Luis Cornélio dos Santos conta que foram morar depois juntos, à margem do 
Capibaribe, num arrebalde do Recife e assim o descreve nesses seus 14 anos: 
“Havia um não sei quê de insinuante e de atrativo naquela criatura que era 
impossível furtar-se à sua influência.” “Havia apenas um defeito naquela 
criatura, era o orgulho.” “Era orgulhoso já naquele tempo: não sei de que ele 
tinha orgulho, mas sei que ele já o tinha.”  
(GOMES, 1960, p. 50 e 51) 
 

Tudo leva a crer na espetacularidade como uma característica constante de Castro 

Alves. Visualizo um Castro Alves performer cuja presença, mesmo no dia-a-dia, 

emanava algo ao qual não se podia passar indiferente, talvez como um astro da música, 

do rock. E mesmo quando Castro Alves estava quieto escrevendo, escrevia para ser dito, 

para ser performado, escrevia para a cena, tanto peças como poemas, refletia e projetava 

a cena. 

 “Sabia preparar a cena”, continua Carlos Ferreira. “Para essas ocasiões, 
punha pós de arroz no rosto, a fim de acentuar mais a palidez, um pouco de 
carmim nos lábios e muito óleo nos grandes cabelos, que arremessava para 
trás da formosa cabeça.” 
(COSTA E SILVA, 2006, p. 93) 
 
“O mais íntimo de sua alma, impetuosamente apaixonada pela verdade, pelo 
belo, comunicou sempre com as alturas alpinas do seu gênio por um jato 
contínuo dessa lava sagrada, que fazia dos seus lábios uma cratera incendiada 
em sentimentos sublimes.” Servia-o para essa maravilha “o encanto” de um 
“órgão irresistível, um desses que transfiguram o orador ou o poeta e fazem 
pensar no glorioso arauto de Agamenon, imortalizado por Homero, 
“semelhante aos deuses pela voz.” [Rui Barbosa] ‘... toda a gente que o 
ouvia, diz outro contemporâneo, tinha arrepios de assombro’ e nele via “mais 
um semideus do que um poeta, menos um poeta que um vidente.”  
“Quando se mostrava à multidão, já entusiasmada só de vê-lo, quando a 
inspiração lhe acendia nos olhos os fulgores deslumbrantes do gênio, era 
grande e belo como um deus de Homero” depõe outro, Lúcio de Mendonça. 
(GOMES, 1960, p. 57-58.) 
 
 

Paul Zumthor, pesquisador e medievalista suíço, que parece ter um discurso elaborado 

especialmente para que se aplique aos estudos de Castro Alves, relembra que a poesia, 
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originalmente, foi voz. As tradições da escrita, o surgimento do que hoje conhecemos 

por literatura é fruto do século XII. Os romances eram passados adiante pela tradição 

oral. A expressão se dava através da voz e homens eram capazes de memorizar sagas 

inteiras para contá-las a seus espectadores. Muitos até perderam a vida por ter esta 

habilidade tão desenvolvida e serem capazes de falar obras gigantescas que, por isso, 

eram associados a demônios. A escrita era tão somente um meio de registrar. Os 

romancistas, no passado, não escreviam, ditavam para seus assistentes. Estes sim 

escreviam e, ao final, liam para o autor. Daí, iniciava-se novo processo para consolidar a 

obra. Não havia a escrita enquanto um fim. Nem mesmo se tinha o hábito de ler em 

silencio. A leitura era para fazer-se voz e escrita estava a serviço da voz. 

Toda palavra poética aspira a dizer-se, a ser ouvida, a passar por essas vias 
corporais que são as mesmas pelas quais se absorvem. E essas palavras que 
minha voz leva entre nós são táteis. Eu insisto na palavra. Quando falamos cara 
a cara diante dessa mesa, temos em relação um ao outro um sentimento muito 
forte de proximidade, sentimos, percebemos o volume de carne e de vida de 
onde emana nossa voz. Quando se trata de uma voz poética, é claro que temos 
aí uma das mais altas funções do discurso. 

(ZUMTHOR, 2005. p. 69) 

E são muitos os elogios à voz de Castro Alves. São incontáveis e hiperbólicos. Dentre 

todos os atributos de sua performance este é o ponto mais citado. Não é à toa que Rui 

Barbosa declara ser Castro Alves semelhante aos deuses pela voz, como o arauto de 

Agamenon. 

Dentro da existência de uma sociedade humana, a voz é verdadeiramente um 
objeto central, um poder, representa o conjunto de valores que não são 
comparáveis a nenhum outro, valores fundadores de uma cultura, criadores de 
inumeráveis formas de arte. 

(ZUMTHOR, 2005. p. 61) 

Através do cruzamento das reflexões de Zumthor com os relatos sobre a voz de Castro 

Alves, podemos imaginar estar diante de uma das pessoas mais poderosas de seu tempo. 

Por que, há de se observar, que as tecnologias de difusão e ampliação de som e imagem 

não estavam criadas. Não havia sequer luz elétrica. Como observaremos mais adiante, o 

tempo-espaço habitado e oportunamente ocupado por Castro Alves, faziam das 

habilidades dele algo ainda mais valioso. 

Uma ciência da voz deveria abarcar tanto uma fonética quanto uma fonologia, 
chegar até uma psicologia da profundidade, uma antropologia e uma história. 
Deveria ultrapassar amplamente o domínio vocal propriamente dito.  

(ZUMTHOR, 2005. p. 62-63) 
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Nesta proposição de Zumthor, que elenca disciplinas para constituir uma ciência da voz, 

percebemos que o assunto vai muito além de aspectos físicos e fisiológicos. A voz seria 

o resultado não apenas de um estado físico, mas da totalidade psíquica de seu emissor. 

Além disso, a voz, em si, já seria conteúdo que serve de suporte ao discurso 

previamente escrito ou improvisado. 

É Jorge Amado que conseguirá ir além na abordagem do tema voz, no ABC de Castro 

Alves. Amado vai poetizar a própria voz de Castro Alves para compensar as limitações 

de uma descrição meramente física-fisiológica. 

Para Jorge Amado, a voz é o próprio chamamento, a vocação, a sina de Castro Alves, 

sua finalidade e seu grande poder. Claro que a escrita tem uma importância de preservar 

o conteúdo de seu discurso e o virtuosismo de sua composição. Mas, mesmo sendo a 

voz efêmera, segundo Amado, a voz de Castro Alves de tão metaforicamente alta, ecoa 

até os dias de hoje. Se realmente Jorge Amado estiver certo, e todos os esforços do 

poeta convergiam para a expressão dessa voz que é tudo, forma e conteúdo, podemos 

vislumbrar um Castro Alves cênico. 

A língua é mediatizada, levada pela voz. Mas a voz ultrapassa a língua; é mais 
ampla do que ela, mais rica. É evidente, qualquer um constata em sua prática 
pessoal que, em alcance de registro, em envergadura sonora, a voz ultrapassa 
em muito a gama extremamente estreita dos efeitos gráficos que a língua 
utiliza. Assim, a voz, utilizando a linguagem para dizer alguma coisa, se diz a 
si própria, se coloca como presença. Cada um de nós pode fazer a experiência 
do fato de que a voz, independentemente daquilo que ela diz, propicia um 
gozo. A voz de um ser amado é amável, independentemente das palavras, elas 
mesmas amáveis, que ela possa dizer. (ZUMTHOR, 2005, p.63) 

Para Amado, a voz de Castro tem uma personalidade e uma sina. Ela é, ao mesmo 

tempo substantivo e verbo. É a materialização do canto da liberdade. É a plataforma 

perfeita para o lançamento de palavras e ideias, instrumento propício e único capaz de 

proferir as revelações que o poeta trouxe. Foi a grandeza de sua voz que demandou de 

Castro Alves uma causa, um canto à altura: a causa da libertação dos homens. 

Tudo o mais que é criado para as aparições espetaculares de Castro Alves é aparato para 

o acionamento de sua divina voz, sua “escaldante lava”, como diz o testemunho de Ruy 

Barbosa. 

A sua voz era alta demais para cantar os motivos tantas vezes repetidos 
pelos que o antecederam. Ele precisava encontrar qualquer coisa tão grande 
como a grandeza do seu verbo. A serviço dos que serviam pôs a sua voz e o 
seu braço. [...] os estudantes da Faculdade e o povo nas praças e nas ruas 
desejavam e pediam. Queriam mais que isso, queriam alguém que soubesse 
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do amor mas soubesse também da liberdade, que cantasse as mulheres mas 
cantasse também a multidão, que soubesse fazer a sua voz ciciar as mais 
doces palavras de amor mas que soubesse gritar também as palavras de ódio 
e de vingança. 
(AMADO, 1941, p. 79-81-82) 
 
Sua voz é forte e vibrante, corta toda a sala, atinge cada canto, ressoa em 
cada inteligência e cada coração. Vem falar sobre o século, esse século de 
tantas vozes admiráveis e de tanta tirania sobre o mundo. [...] Mas eis que a 
voz do estudante se alteia ainda mais, se eleva e atinge o mais profundo do 
coração dos homens. Já não fica no salão nobre da Faculdade. Atravessa as 
janelas e ressoa na rua para perguntar se o “ronco estrídulo, feroz” que “às 
vezes quebra o silêncio” do século [...] Então existe uma voz da plebe, esses 
homens rotos, suados rebotalhos de gente tem uma voz? [...] Os estudantes 
não esquecerão mais esse jovem de cabeleira negra e poderosa voz. [...] 
aquelas palavras de fogo enchem a sala, lançam um incêndio que se 
estenderá pelas ruas e pelas cidades, pelo país inteiro. Delas sairá um dia a 
abolição, sairá a República.  
[...] O casarão treme ao vibrar dessa voz que se faz ouvir pela vez primeira. 
Nunca voz assim ressoara pelas paredes, jamais por estas janelas partira 
para as ruas o eco de palavras como estas. 
(AMADO, 2010, p. 83, 84, 85. Grifos meus) 
 
Nas suas frágeis e elegantes mãos de criança elas [as mulheres] vêem as 
mãos que no futuro romperão cadeias, na sua voz doce e musical elas 
percebem a força de uma voz que será mais alta que todas e que dará às 
palavras significação diferente, uma voz que usará das palavras como se 
elas fossem armas terríveis.  
(AMADO, 2010, p. 46. Grifos meus) 
 
 

Para dar visibilidade ao lado cênico-performativo de Castro Alves, reúno aqui os 

depoimentos encontrados nas biografias selecionadas para esta pesquisa sobre as 

aparições públicas espetaculares mais conhecidas de Castro Alves.  

A performance é a materialização (a “concretização”, dizem os alemães) de 
uma mensagem poética por meio da voz humana e daquilo que a acompanha, 
o gesto, ou mesmo a totalidade dos movimentos corporais. Hoje, o fato de 
que muitos artistas performem seus textos nos conduz a uma prática que era 
normal na Idade Média. A comunicação puramente escrita foi, antes do 
século XV, excepcional e, na minha opinião, apenas muito raramente dizia 
respeito ao que era composto em vernáculo. [...] ora, nosso velho corpus 
poético medieval só tem “forma” nesse sentido; sua forma é alguma coisa 
que está se fazendo pela mediação de um corpo humano; esse corpo, através 
da voz, do gesto, do cenário onde ele se coloca, está em vias de realizar as 
sugestões contidas no “texto”. 
(ZUMTHOR, 2005, p. 55 e 56) 
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Performance 1 

Salvador, 9 de setembro de 1860 

Outeiro do Ginásio Baiano 

Poema: Ao Natalício do Meu Diretor 

Fragmento: 

Pois em ti, sublime dia, 
Do alto dos céus baixou 
O anjo, que à mocidade 
dos rigores libertou. 
Baixou este grande homem, 
Que tanto anima a instrução, 
Estimulando co’amor 
O infantil coração. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 565) 

Essa, provavelmente, é a estréia, aos treze anos, do pequeno performer Castro Alves. É 

provável que ele já tivesse vivido experiências protagonizando circunstâncias 

espetaculares entre amigos e parentes, mas, que se tenha notícia, esse é o primeiro 

evento onde ele recita as suas primícias, no “Outeiro”, do Ginásio Baiano, em festival 

consagrado ao aniversário do diretor Abílio Borges. O “Outeiro” era um pequeno palco 

construído para essas atividades artísticas que compunham as inovações metodológicas 

do ensino, à época. Segundo Carneiro Ribeiro, um dos professores de Castro Alves, ele 

era um adolescente “afável”, de boa índole e muito querido por todos, colegas, 

professores e pelo diretor. Era, inclusive chamado de Cecéu por lá também, apelido que 

tem origem na família. Já demonstrava o interesse pela poesia pois, por conta própria, 

fizera versões literárias de todas as poesias de Victor Hugo que encontrou pela frente, 

maravilhando a todos. E, além de tudo, era presença certa nos concursos de declamação 

de poesias. 

 

Performance 2 

Salvador, 3 de Julho de 1861 

Outeiro do Ginásio Baiano 

Poema: Poesia 

Fragmento: 

Mas o gigante que amigo 
Unira alegre consigo 
O peregrino estrangeiro, 
Em breve sentiu, raivoso, 
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Seu colo altivo, orgulhoso, 
Sob triste cativeiro. 
 
Uns Lusitanos já correm, 
Outros aos golpes já morrem 
Deste novo Adamastor; 
Não podendo já mostrar 
O seu valor militar 
Tremem feridos de horror. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 568 e 569) 

Aos quatorze anos, declamação de sua primeira poesia consagrada à data baiana, 2 de 

Julho, ainda no Ginásio, no “outeiro”. Este é o marco inaugural de um tema muito 

recorrente na escrita e performance de Castro Alves: as lutas para a independência da 

Bahia. O hábito de declamar em homenagem à data histórica, irá acompanhar o poeta 

por toda a vida por onde ele foi. Não perderá nunca o entusiasmo em compor sempre 

novos versos sobre o Dois de Julho. Fez isso comprovadamente em Recife, Salvador e 

São Paulo. Mas, não é difícil imagina-lo recitando sobre o tema no Rio de Janeiro, para 

José de Alencar ou Machado de Assis, na ocasião em que esteve com ambos, ou 

mesmo, numa roda de amigos e artistas do teatro. 

Fica evidente a importância do histórico familiar militar, das histórias do avô 

“Periquitão”, que recebeu o apelido por ser um dos combatentes destacados do batalhão 

dos periquitos e um dos heróis do Dois de Julho. Uma bravura familiar que chega até 

Castro também pelas façanhas do tio militar e autor de variadas proezas bélicas. Essa 

ambiência bélica é um insumo à combatividade das criações poéticas de Castro Alves. 

A revolta, a rebelião, o grito de liberdade do Dois de Julho é um componente que 

extrapola o próprio tema e contamina outros. Essa performance é talvez o primeiro grito 

do “soldado” Castro Alves, em sua guerra para libertação da humanidade. 

 

Performance 3 

Recife, 02 de julho de 1863 

Poema: Ao dia Dous de Julho 

Reunião de estudantes baianos 

Fragmento: 

Quereis que vos conte a história brasílea 
Que Deus copiara sorrindo talvez... 
E as lutas terríveis do moço gigante 
Com o velho que ao mundo ditara só leis... 
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(CASTRO in GOMES, 1960, p. 395) 

Mais uma vez o Dois de Julho. Mas, além de celebrar a data máxima da Bahia, não é 

difícil imaginar uma outra motivação na execução dessa performance. Esse é um Castro 

Alves com 16 anos tentando, sem sucesso, ingressar na Faculdade de Direito do Recife. 

Está acuado, está resistindo às negativas do processo seletivo. Está a enfrentar 

adversidades, tentando uma nova vida num território estranho. Está a fortalecer sua 

pequena república baiana, a criar laços mais estreitos entre seu “batalhão de periquitos”, 

para suportar as batalhas perdidas e avançar na guerra. 

 

Performance 4 

Recife, 11 de agosto de 1865 

Salão Nobre da Faculdade de Direito do Recife 

Poema: O Século 

Fragmento: 

O SÉCULO é grande... No espaço 
Há um drama de treva e luz. 
 
Luz!... sim; que a criança é uma ave, 
Cujo porvir tendes vós; 
No sol – é uma águia arrojada, 
Na sombra – um mocho feroz. 
Libertai tribunas, prelos... 
São fracos, mesquinhos elos... 
Não calqueis o povo-rei! 
Que esta mar d’almas e peitos, 
Com as vagas de seus direitos, 
Virá partir-vos a lei. 
 
Quebre-se o cetro do Papa, 
Faça-se dele – uma cruz! 
 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 211) 

 

Aos 18 anos, em sessão comemorativa da data de abertura dos cursos jurídicos, declama 

a poesia “O Século”. 

Essa é uma performance muito especial do ponto de vista da conquista de admiradores e 

do princípio do sucesso de Castro Alves. Não é apenas a maioridade do poeta em jogo, 

é o princípio da construção de uma reputação que extrapola o círculo dos amigos e dos 

conhecidos. É uma exposição ousada, num evento social de muita visibilidade e muito 
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prestígio, quando toda a comunidade acadêmica reunida dá as boas-vindas aos novos 

estudantes. 

É uma performance divisora de águas na vida do poeta. É uma pedra basal na edificação 

de seu mito. A partir dela, brotam os mais e mais admiradores e adversários. A farta 

admiração, o sucesso, iria despertar muita inveja também. Nunca mais a relação entre 

Castro e Tobias seria a mesma. Ali, Castro deixa de ser apenas um rapaz inteligente, 

eloqüente e agradável. Ali, nasce um homem capaz de ofuscar a todos, inclusive o 

próprio Tobias Barreto, uma ameaça, um risco político.  

Toda uma turma de novos estudantes recebeu a performance de “O Século” como cartão 

de visitas da Faculdade. Fico a me perguntar o que mais foi possível ser dito na 

cerimônia de abertura do curso jurídico depois da aparição de Castro Alves. Jorge 

Amado irá descrever esse momento como o momento mítico da descoberta da voz de 

Castro Alves, uma voz tão alta, que só poderia ser empregada às grandes causas como 

libertação dos homens. 

Nesta performance, Castro torna-se um arauto das transformações em curso ao longo do 

século. Atiça os jovens com palavras de fogo: abolição, ruptura da inércia e mundo 

novo. É um grande “Basta!” para a ordem mundial. Pede por luz e revira tudo de pernas 

para o ar, até quebra o cetro do Papa. É, talvez, o marco inaugural do “condutor de 

povos”. 

É sabido que o recitativo do poema “O Século”, numa solenidade da 
Faculdade de Direito do Recife, deu extraordinária evidência à personalidade 
do poeta, mas o estudante foi reprovado, no fim do ano, por um professor 
infesso às idéias que crepitavam em suas estrofes revolucionárias.   
(GOMES, 1960, p. 22) 
 
No ano imediato, ainda no primeiro ano, fez dos lazeres que lhe dava a 
matéria, já estudada, emprego na atividade social, intelectual e até 
sentimental. É daí o seu primeiro grande sucesso público com a recitação de 
“O Século” no salão de honra da faculdade, entusiasticamente aplaudido e 
publicado três dias depois...  
(GOMES, 1960, p. 52) 
 

 

Performance 5 

Recife, 20 de agosto de 1865 

Teatro Santa Isabel 

Poema: Aos Estudantes Voluntários 
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Fragmento: 

Ação e idéia – são gêmeos, 
Quem as pudera apartar?... 
O fato – é a vaga agitada 
Do pensamento – que é o mar... 
Cisma o oceano curvado, 
Mas da procela vibrado, 
Solta as crinas indomado, 
Parece o espaço escalar. 
 
Assim sois vós!... Nem se pense 
Que o livro enfraquece a mão. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 404) 

Castro Alves recita na noite do oferecimento da Academia, na ocasião da festa cívica 

promovida ao batalhão acadêmico, que tinha o poeta entre os voluntários. 

O teatro Santa Isabel abriu as portas para esse momento cívico, onde, ainda sob o calor 

da repercussão da performance de O Século, o poeta declama e agita a todos os 

estudantes dispostos a pegar em armas, pois o Brasil estava em guerra com o Paraguai. 

 

Performance 6 

Recife, outubro de 1865 

Teatro Santa Isabel 

Poema: Ao Violinista F. Moniz Barreto Filho 

Fragmento: 

Era no céu, à luz da lua errante, 
Moema triste, abandonando os lares, 
Cindia as vagas dos cerúleos mares 
Te erguendo ao longe, ó peregrino infante! 
 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 406) 

Castro Alves, em resposta ao mote dado naquele momento por Tobias Barreto, “no teu 

arco prendeste a eternidade!”, improvisa um soneto no festival do violinista baiano F. 

Muniz Barreto Filho. 

Ainda sem um problema instalado entre eles (Tobias e Castro), a provocação do desafio 

já transparece uma atitude competitiva entre os futuros desafetos.  

Performance 7  

Recife, abril de 1866 
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De uma janela da Rua do Imperador 

Poema: Improviso 

Moços! A inépcia nos chamou de estúpidos! 
Moços! O crime nos cobriu de sangue! 
Vós os luzeiros do país, erguei-vos! 
Perante a infâmia ninguém fica exangue 
 
Protesto santo se levanta agora, 
De mim, de vós, da multidão, do povo; 
Somos da classe da justiça e brio, 
Não há mais classe ante esse crime novo! 
 
Sim! Mesmo em face, da nação, da pátria, 
Nós nos erguemos com soberba fé! 
A lei sustenta o popular direito, 
Nós sustentamos o direito em pé! 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 419) 

De uma das janelas da Rua do Imperador, protesta, em versos improvisados, contra o 

espancamento do estudante Torres Portugal, dirigindo-se à multidão revoltada com a 

arbitrariedade e a fraca atuação policial. 

 

Performance 8 

Recife, 7 de setembro de 1866 

Teatro Santa Isabel 

Poema: Pedro Ivo (possivelmente) 

Fragmento: 

Pernambuco! Um dia eu vi-te 
Dormindo imenso ao luar, 
Com os olhos quase cerrados, 
Com os lábios – quase a falar... 
Do braço o clarim suspenso, 
- o punho no sabre extenso 
de pedra – recife imenso, 
que rasga o peito do mar... 
 
e eu disse: Silêncio, ventos! 
Cala a boca, furacão! 
No sonho daquele sono 
Perpassa a Revolução! 
 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 116) 

Agora com 19 anos, Castro Alves declama no Teatro Santa Isabel uma flamejante 

poesia, talvez “Pedro Ivo”, com estrondoso sucesso. 
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Não se sabe com absoluta certeza se realmente foi Pedro Ivo a poesia escolhida para o 

dia da Independência do Brasil. Pedro Ivo Veloso da Silveira, militar revolucionário, era 

um dos “cabeças” da revolução Praieira de 1848, realizou façanhas que foram cantadas 

pelos românticos com muita imaginação. O Capitão Pedro Ivo, que tentou tomar as 

cidades do Recife e da Paraíba, teria sido traído em sua fuga para os Estados Unidos (ou 

Europa) e atirado ao mar. Segundo o dito popular, seu corpo teria vindo parar nas praias 

de Pernambuco. 

É Pedro Calmon que levanta a hipótese de ter sido esse o poema da performance de 7 de 

setembro de 1866, certamente pelo tamanho da repercussão desses versos, que tanto se 

refere à cidade do Recife.  

O poema de Castro é mais uma provocação ao despertar da juventude para a 

transformação do mundo e um registro histórico da figura do revolucionário Veloso da 

Silveira com muitas hipérboles e baseado nas lendas populares.   

 

Performance 9 

Recife, Entre outubro e dezembro de 1866 

Espaço Público 

Poema: O Povo ao Poder 

Fragmento: 

A praça! A praça é do povo 
Como o céu é do condor 
É o antro onde a liberdade 
Cria águias em seu calor. 
Senhor!... pois quereia a praça? 
Desgraçada a populaça 
Só tem a rua de seu... 
Ninguém vos rouba os castelos 
Tendes palácios tão belos... 
Deixai a terra ao Ateneu. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 432) 

Num encontro republicano, em espaço público, que a polícia violentamente dispersou, 

Castro Alves recitou rimas feitas de improviso em meio ao tumulto. Estavam todos ali 

reunidos para protestar contra a prisão de Antônio Borges da Fonseca, um 

pernambucano agitado que promovia comícios. Borges da Fonseca havia sido 

condenado por desacato à autoridade.  
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Essa performance é retratada no filme Vendaval Maravilhoso, de Leitão de Barros, que 

escolhe esse momento da vida do poeta para ser a primeira vez em que Eugênia Câmara 

coloca os olhos em Castro Alves, um momento de destaque e coragem. 

Performance 10 

Salvador, 02 de julho de 1867 

Teatro São João 

Poema: Ao Dois de Julho 

É a hora das epopéias, 
Das Ilíadas reais. 
Ruge o vento – do passado 
Pelos mares sepulcrais. 
É a hora, em que a Eternidade 
Dialoga a Imortalidade... 
Fala o herói com Jeová!... 
E Deus – nas celestes plagas – 
Colhe da glória nas vagas 
O s mortos de Pirajá. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 91) 

Em seu retorno triunfal à Cidade da Bahia, Castro recita a poesia “Ao Dous de Julho”, 

no Teatro São João. Mais um exemplo da paixão do poeta pelo tema, que encontra uma 

oportunidade especial de na data e no local mais oportunos. 

O poeta foi chamado à cena, sob grande ovação. É uma performance importante na 

conquista de Salvador, pois ela representa uma resposta àqueles que o desacreditaram 

desde sua chegada, classificando o poeta, pela imprensa, de “satélite” do astro Eugênia 

Câmara. 

É também uma performance com valor para os objetivos do casal, pois mantém em alta 

a expectativa em torno da estréia da peça Gonzaga. 

 

Performance 11 

Salvador, 31 de outubro de 1867 

Teatro São João 

Poema: Quem dá aos Pobres, Empresta a Deus 

Eu, que a pobreza de meus pobres cantos 
Dei aos heróis – aos miseráveis grandes -, 
Eu, que sou cego, - mas só peço luzes... 
Que sou pequeno, - mas só fito os Andes... 
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 (CASTRO in GOMES, 1960, p. 81) 
 

Performance em evento organizado pela Sociedade (Literária e Portuguesa) Gabinete de 

Leitura em benefício dos órfãos da Guerra do Paraguai. 

Performance 12 

Rio de Janeiro, 04 de Março de 1868 

Sacada do Diário do Rio de Janeiro 

Poema: Pesadelo de Humaitá 

Ao som dos rinchos dos cavalos bravos, 
Que soltos passam nos sertões remotos, 
Ao múrmur triste do cativo rio 
Que solta gritos sepulcrais, ignotos; 
Acorda um dia Humaitá sentindo 
Que a morte vibra-lhe o pesado arnês. 
Treme-lhe o manto dos gerais extensos, 
E o vil tirano se lhe agarra aos pés. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 441) 

Castro Alves declama a poesia “Pesadelo de Humaitá” da sacada do Diário do Rio de 

Janeiro, perante a multidão que celebrava o grande feito nacional. Acontece em um dia 

de manifestação patriótica. Castro Alves é aplaudido pela multidão e elogiado pela 

imprensa. 

É em um dos salões desse mesmo jornal onde irá reunir, em assembléia, escritores e 

letrados para uma leitura dramática de Gonzaga. 

É mais uma evidencia da articulação entre as performances e a promoção da peça, que, 

por pouco, não foi a cartaz nessa ocasião.  

“Um verdadeiro capitólio de onde saiu laureado o senhor Castro Alves”, diz a 
notícia daquele diário, em 23 de fevereiro de 68. Num folhetim dois dias 
depois, insistem nos louvores e há umas notas pessoais a conservar. “Ao vê-
lo, todo vestido de preto, disse-me um amigo que ele lhe recordava Eurico, o 
cavalheiro negro.”  
(GOMES, 1960, p. 56) 

 

Performance 13 

São Paulo, 02 de julho de 1868 

Teatro São José 

Poema: Ode ao Dois de Julho 

Era no dous de Julho. A pugna imensa 
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Travara-se nos cerros da Bahia... 
O anjo da morte pálido cosia 
Uma vasta mortalha em Pirajá. 
“Neste lençol tão largo, tão extenso, 
“como um pedaço roto do infinito... 
O mundo perguntava erguendo um grito: 
“qual dos gigantes morto rolará?!” 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 154) 

Segundo o testemunho de Joaquim Nabuco, presente no local e na hora, a performance 

de “Ode ao Dous de Julho”, se deu “entre delírio geral”, no Teatro São José. 

Triunfalmente executada diante dos espectadores. 

Penso que, nestes versos, Castro chegou à melhor forma de sua elaboração em torno de 

do tema tão estimado e cantado por todas as grandes cidades do Brasil por onde esteve. 

É também o auge de sua fama. Ele já chega à São Paulo festejado. Tudo isso concorre 

para que o efeito dessa performance sobre as pessoas seja delirante como afirma 

Nabuco. 

Vejo nessa performance, na constante reapresentação desse tema, uma espécie de 

instalação, um rito de chegada, um “fincar de bandeira” do poeta num lugar 

desconhecido e, ao mesmo tempo, um “cartão de visitas”. Falar do Dois de Julho é 

informar uma história ao Brasil, é falar da Bahia e de sua própria família; é reviver a 

belicosidade da luta pela independência, pela liberdade. Em suma: a alma do poeta. 

 

Performance 14 

São Paulo, 22 de julho de 1868 

Ateneu Paulista 

Poema: Pedro Ivo 

Pernambuco! Um dia eu vi-te 
Dormindo imenso ao luar, 
Com os olhos quase cerrados, 
Com os lábios – quase a falar... 
Do braço o clarim suspenso, 
- o punho no sabre extenso 
de pedra – recife imenso, 
que rasga o peito do mar... 
 
e eu disse: Silêncio, ventos! 
Cala a boca, furacão! 
No sonho daquele sono 
Perpassa a Revolução! 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 116) 
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Com a performance do poema Pedro Ivo, em sessão de significado político, em São 

Paulo, o poeta consagra-se um vidente da Abolição e da República. Segundo Campos 

Carvalho, antes de recitar, Castro Alves informa que aquelas palavras estão destinadas 

ao coração da mocidade. Jorge Amado considera que essa performance rende a Castro 

Alves o status de líder político em São Paulo. 

 

Performance 15 

São Paulo, 07 de setembro de 1868 

Ginásio Literário 

Poema: O Navio Negreiro 

‘stamos em pleno mar... doudo do espaço 
brinca o luar – doirada borboleta – 
e as vagas após ele correm... cansam 
como turba de infantes inquieta. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 277) 

Novo triunfo com a performance de “O Navio Negreiro”, em sessão magna no Ginásio 

Literário. 

Talvez o momento máximo desse histórico de performances. Mas ficamos todos no 

campo da suposição. Sabe-se do grande momento de prestígio que o poeta vive e sabe-

se também que este poema é uma das melhores coisas já realizadas por Castro Alves. 

Jorge Amado dá asas à sua imaginação quando fala desse momento no ABC de Castro 

Alves, “os aplausos não eram tudo, eram muitos, nunca tinham sido tantos”. 

 

Performance 16 

São Paulo, 25 de outubro de 1868 

Teatro São José 

Poema: Ao Ator Joaquim Augusto 

Um dia Pigmalião – o estatuário 
Da oficina no tosco santuário 
 Pôs-se a pedra a talhar... 
Surgem contornos lânguidos, amenos... 
E dos flocos de mármore outra Vênus 
 Surge dest’outro mar. 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 167) 
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Na primeira apresentação de Gonzaga, em São Paulo, Castro Alves, ao fim do primeiro 

ato, recita sua ode ao protagonista de sua peça, o ator Joaquim Augusto, o então maior 

ator brasileiro. O público acompanhou “silencioso e extático” – adjetivos de Bueno de 

Andrade que, menino, estava presente. A performance é também confirmada por 

Martim Francisco, na obra de Pedro Calmon. 

 

Performance 17 

Salvador, 10 de fevereiro de 1871 

Associação Comercial 

Poema: No “Meeting Du Comitê Du Pain”  

Já que a Terra estacou n’órbita imensa, 
Já que tudo mentiu – a glória! A crença! 
A liberdade! A cruz! 
E o sísifo dos séculos – assombrado – 
Viu rolar-lhe do dorso ensangüentado 
O rochedo de luz... 
(CASTRO in GOMES, 1960, p. 474) 

A última performance, no encontro em benefício das crianças desvalidas em 

consequência da guerra franco-prussiana, o poeta faz um grande esforço físico para 

representar seu posicionamento político alinhado à idéia de nação defendida pelos 

franceses e em oposição aos alemães. 

Os alemães defendiam a idéia de nação enquanto raça, de mesma origem e unidade 

cultural. Os franceses defendiam que o território em disputa deveria ser francês por que 

essa era a escolha dos cidadãos da Alsácia-Lorena. 

Castro já tinha seu pé amputado e estava nos últimos meses de sua vida. Ainda assim, 

foi a cavalo. 

No dia 9 de fevereiro de 1871, no último meio ano de vida do poeta, a colôni 
francesa faz realizar na Associação Comercial um meeting para recolher 
donativos para as famílias dos soldados mortos na guerra franco-prussiana. E 
quando a reunião vai no meio, discursos e versos, Castro Alves chega 
montado no seu cavalo tordilho, um dos dois que possuía, vestido de preto, a 
cabeleira em ondas, o olhar brilhante da febre. Entra, todos os olhos nele. 
Pede a palavra e desta vez é a sua própria voz que ressoa, porque ele sabe que 
é a última vez que falará para o seu povo. [...] A multidão, já que ele não 
pode andar com seus próprios pés, o conduz nos braços para casa. Esse 
último triunfo é o seu maior triunfo [...]. (AMADO, 2010, p. 224) 
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CAPÍTULO 2 

TEATRO 
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O Cronótopo17 

Meados do Século XIX. É preciso algum esforço de imaginação para nos 

transportarmos até um tempo que precede a invenção da luz elétrica. Há 150 anos, 

Castro Alves e Eugênia Câmara, sem dar maiores satisfações à sociedade, entravam em 

lua de mel, sob o teto da casinha afastada, no povoado do Barro, subúrbio do Recife, 

para viver em paz o amor escandaloso do rapaz com a mulher. 

Dizem que por aproximadamente um ano, pouco saiam de lá. Por isso mesmo, eram 

mais visitados que visitavam. Imagino o aconchego de um irresistível ninho de amor, 

perfeito para o repouso, para a criação, invenção, cultivo do ócio, entrelaçamento dos 

destinos e desnudamento das almas. Idealizo um pedaço do paraíso na Terra. 

Naqueles tempos, pelos idos de 1866, não existiam as possibilidades para estar em 

contato com outra pessoa que possuímos hoje. Para acontecer o contato, a troca, era 

necessário a presença. Os interessados tinham de comungar do mesmo espaço. Não 

havia sequer o telefone. Quando se dizia “adeus”, era a Deus que se entregava a sorte 

mesmo. 

A importância dos ritos presenciais neste cronótopo (conceito importado por Bakhtin da 

teoria da relatividade, como vimos na Introdução) implica em implica questões outras, 

como, por exemplo, o valor da base física real: a cidade, a malha urbana, suas ruas, seus 

espaços públicos, seus edifícios públicos. Os espaços de convivência das cidades 

constituíam essa plataforma única, exclusiva para o contato, para a troca entre os 

indivíduos. E, apesar da existência da imprensa, do livro e do jornal, o alcance de uma 

ideia, de um pensamento, ainda estava muito condicionado à capacidade de emissão, de 

expansão do corpo do emissor, ou seja, da potência da voz e da amplitude do gesto do 

indivíduo. Este é o tempo dos tribunos, a exemplo do grande sergipano Tobias Barreto, 

nome de destaque da Faculdade de Direito do Recife. 

Os espaços da cidade cumpriam essa função de conexão entre os indivíduos. Anúncios 

oficiais eram lidos em praça pública. E muito antes, antes da escrita, leis eram 

proclamadas assim, em balcões, sacadas, espaços valiosos que se prestavam como 

tribunas ante as pessoas. Nesse cronótopo, o espaço físico e a voz, a proclamação, o 

                                                                                 
17 Segundo Mikhail Bakhtin, em seu livro Questões de Literatura e de Estética, cronotopo (que significa 

tempo-espaço) é a “interligação fundamental das relações temporais e espaciais, artisticamente 
assimiladas em literatura. 
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pronunciamento tinha um valor outro. Hoje, esse poder foi ultrapassado pela 

amplificação, difusão mecânica da imagem e do som e as vozes estão por toda a parte, a 

serviço de toda sorte de propósitos, vulgarizadas. 

O teatro, naturalmente, tinha um papel muito importante na vida social do Recife e de 

outras grandes cidades brasileiras. Respaldado pela excelência artística e devidamente 

monitorado pelos conservatórios dramáticos, o teatro habitava edifícios luxuosos que 

abriam suas cortinas preferencialmente para artistas afamados da Europa e da corte do 

Rio de Janeiro (seria essa realidade tão distante?). O teatro profissional era um 

programa aprovado no crivo dos bons costumes. Um espaço de troca presencial muito 

bem controlada, glamorosa, com regras estabelecidas através dos séculos, que 

sedimentaram a tradição do teatro. 

Sem o teatro, tudo se resumia a encontrar as pessoas em raros saraus e na igreja: no 

casamento da prima, no enterro do pai do amigo, no batizado da filhinha da tia e na 

missa cotidiana. Essas eram as alternativas para a interação social nesses tempos, ao 

menos para as pessoas de boa família, endinheiradas ou não. Para quem não estava 

muito preocupado com a própria reputação, certamente um leque maior de 

oportunidades se abria. Frequentar bares, botecos, castelos, teatro de amadores, deveria 

ser divertido, mas era submeter-se ao julgo mais rígido da sociedade, especialmente 

rigoroso para as mulheres. O teatro amador ocupava casas mais modestas, muitas vezes 

fora do alcance da mão firme dos conservatórios dramáticos, parodiava textos clássicos 

ou procurava encená-los sem dever nada às versões oficiais, tinha os entreatos tomados 

pelo som das chulas, desafiadoras da moral e dos bons costumes. 

Sem o mesmo peso dos pudores dos eventos religiosos, o teatro profissional era um 

evento não apenas para apreciar um espetáculo, mas também para ser visto, exibir-se. O 

penteado do momento, a roupa da moda, a exposição do próprio status social traduzido 

na precisão do corte dos vestidos de seda e nas finas casacas sob medida, com enfeite na 

lapela. 

Ali, os que só se conheciam de vista ou de nome podiam cumprimentar-se com um 
aceno de cabeça. Ali, os jovens se encontravam. Ali, namorava-se. Ali, uns 
falavam bem ou mal dos outros, trocavam-se mexericos, levantavam-se suspeitas, 
fazia-se intriga. Ali, nasciam, consolidavam-se e se desfaziam reputações. Ia-se 
não só assistir a um drama ou a uma comédia, a um recital de piano, violino, canto 
ou poesia, a uma ópera ou a um espetáculo de variedades, mas também se exibir e 
ver os outros se exibirem. E não era incomum que alguém, quase sempre um 
estudante, na cela ou fora dela – do alto de um camarote ou do meio da plateia -, 
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declamasse versos, que podiam ser em homenagem a um artista ou a uma grande 
data. Se um dos dois, Castro Alves ou Tobias Barreto, estivesse presente, crescia a 
expectativa. E ela era ainda maior quando ambos se achavam na sala. 
(COSTA E SILVA, 2006. p. 47 e 48. Grifos meus.) 
 

O teatro que Castro Alves viu, diferente do teatro hoje, era o mainstream. Um círculo 

fechado, selecionadíssimo, um meio com prestígio e grande poder de formar opiniões, 

como já foram, talvez, as novelas para o Brasil durante três ou quatro décadas passadas. 

As vozes que se erguiam no teatro, faziam-no na melhor das caixas de ressonância da 

sociedade. Praticamente não tinha concorrentes: nem o cinema, nem o rádio, nem a tv, 

nem os estádios de futebol, nem os grandes concertos de bandas, muito menos a 

internet. O teatro concentrava todas essas demandas latentes da sociedade. Por isso, o 

teatro detinha poder. Para adentrar este círculo, era preciso vencer obstáculos e ter 

aliados. 

É evidente que Castro Alves percebeu isso de imediato. Rondava o teatro 

constantemente, com as maneiras que estavam ao seu alcance. Frequentava as peças, 

escrevia críticas do que assistia e publicava nos jornais dos estudantes, como uma 

mariposa atraída pela lâmpada (que ainda seria inventada), ocupava os entreatos das 

apresentações com performances, a recitar. Castro cercava o teatro de variadas formas e 

por variados motivos. Ele ambicionava o teatro por ser o meio de comunicação ideal 

para veiculação de suas ideias libertárias, por existir uma identificação natural com suas 

próprias aptidões já desenvolvidas previamente, por ser um meio onde o autor estava 

em contato estreito com seu público e por ter visto sobre o palco a sua maior musa 

inspiradora. 

Mas, por mais que Castro Alves dispusesse de teatralidade e espetacularidade de sobra, 

cruzar a linha do teatro profissional não era para todos. 

Dito isto, me pergunto: o que Castro Alves viu em Eugênia Câmara? Uma musa 

inspiradora, um amor louco, um troféu ou uma porta de entrada? “Não os moveria, à 

atriz, a vaidade pelo poeta, e a este a auréola da cena, então prestigiosa?” (Sousa Pinto 

in Leitão de Barros, p. 76). 

Teria ele sucumbido à fascinação de seu brilho, seu desempenho no palco e se 

enfeitiçado de amor? Ou teria ele captado alguma carência no coração balzaquiano 

daquele gigante solitário dos palcos e tramado uma aproximação? Ou ainda, desejava o 

vaidoso rapaz um troféu imenso, cobiçado por muitos, para sua estante? Teria Castro 
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outras intenções com Eugênia? Seria o amor ou o teatro? “- Marcus, uma idéia horrível 

me atravessa agora o espírito... Marcus, teu amor seria apenas um capricho? És tu D. 

Juan?... ou és Romeu?” 

Esta fala da personagem Condessa Ema, na peça D. Juan ou A Prole dos Saturnos, 

escrita por Castro Alves, que entendo como uma obra dramática de forte inspiração no 

enlace afetivo real entre a atriz e o poeta e que tivemos o privilégio de encenar em 

Portugal e no Brasil, ilustra uma complexidade na constituição dessa relação. Por sinal, 

o exercício inesperado de encenar a obra dramática de Castro, no decorrer dessa 

pesquisa, foi de uma enorme valia, afinal, dirigir o texto de um autor, é também refazer 

seus caminhos mentais, seus sentimentos, interpretá-lo, dissecá-lo e criar coragem para 

dar forma a tudo isto através do trabalho dos atores, dos figurinos, da luz... enfim, 

chamar para si a responsabilidade de expor a obra de alguém ao mundo. 

Pessoalmente, acredito que Castro queria as duas coisas, o que faria dele, portanto, ao 

mesmo tempo, D. Juan e Romeu. Mas, não trago essas questões à tona para discutir o 

relacionamento dos dois, mas sim, para observar que o teatro e Eugênia eram 

indissociáveis para Castro. Tanto a obra dramática de Castro será feita sobre, para e por 

Eugênia Câmara, como sua relação amorosa com ela irá empurrá-lo para dentro do 

círculo do teatro profissional, fato este que dará novo rumo e proporção à sua vida, à sua 

obra e alcance desta. Pensar na relação de Castro com o Teatro é pensar na relação de 

Castro com Eugênia e vice e versa. Pensar no papel de Eugênia na vida de Castro, é 

pensar no papel do teatro na vida de Castro. E se é difícil calcular em que medida a 

musa Eugênia inspira a obra de Castro, é igualmente imponderável o alcance do 

benefício do teatro na edificação do seu mito. 

Poder-se-ia supor que o interregno de 1865 a 1867 foi consumido 
exclusivamente pela paixão amorosa de Eugênia Câmara, porém, a artista, 
[...] espertou-lhe a vocação dramática, introduzindo-o em um círculo – o do 
teatro -, para o qual já estava inclinado e, por isso, havia escrito antes um 
drama.  
(GOMES, 1960, p. 24) 

 
Enquanto isso, no ninho de amor da atriz e do poeta, um plano era traçado. Castro Alves 

estava a aventurar-se na dramaturgia para escrever uma peça de teatro para Eugênia 

Câmara. Para o cineasta português Leitão Guerra, Gonzaga, ou A Revolução de Minas é 

um trabalho a quatro mãos, ou algo muito próximo disso. É impossível mensurar a 

participação de Eugênia na confecção desse texto, mas não é difícil imaginar que 
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estando o poeta a dividir o mesmo teto com uma das mais importantes atrizes daquele 

tempo, experiente, culta, poetiza, poliglota e musa inspiradora, não tenha o rapaz se 

beneficiado dessa consultoria luxuosíssima, que estava ali à distância de um afago. 

Mas, afinal, como uma mulher como Eugênia Infante da Câmara foi parar no casebre 

suburbano para dividir o teto com um rapaz que vivia de mesada dos pais? 

Não é muito fácil refazer os passos da Dama Negra, pseudônimo dado a ela por Castro 

na dedicatória de seus poemas. Porque apesar de muitos pesquisadores assumirem como 

correta a informação de que Eugênia haveria nascido em Lisboa, em 1837, nunca foi 

encontrada sua certidão de nascimento nos registros da cidade, nem nas cercanias. Essa 

busca, que já foi alvo de pesquisas “caras, demoradas e atentas”, segundo o cineasta 

Leitão de Barros, não obteve êxito, sendo a informação assumida por todos como 

correta, originária da certidão de óbito do Rio de Janeiro. Em toda árvore genealógica 

dos Infantes da Câmara, a única Eugênia que consta, precisamente Eugênia Infante da 

Câmara, filha de Carlos Infante da Câmara, é dada como morta aos 18 meses de vida. 

É o próprio Leitão de Barros que, inconformado com a imprecisão das fontes, vai à 

campo em busca de alguma trilha que fundamente a biografia de sua principal 

personagem no filme Vendaval Maravilhoso. Descobre um amigo ainda vivo de Furtado 

Coelho, que o coloca na rota do Padre B, um “capelão que foi dos Infantes da Câmara, 

no ramo de S. Pedro de Alcântara, em Lisboa, precisamente, pelos vistos, o de Carlos 

Infante da Câmara”. 

Entretanto, Padre B era há muito falecido. E eis que o infatigável cineasta descobre a 

existência de um filho do padre, médico, residente no Porto. Numa de suas idas ao 

Norte, vai ter com ele e, após desconfiada conversa, surge, a muito custo, a informação 

de uma certa “francesa” na vida de Carlos Infante da Câmara. A “francesa” teria 

trabalhado na casa do casal Câmara como professora e teve um filho ou filha. É essa a 

hipótese sustentada por Leitão de Barros: que a Dama Negra de Castro Alves seria uma 

filha ilegítima de Carlos Infante Câmara com a professora francesa. E isso explicaria 

Eugênia dominar várias línguas, acumular tanta cultura e citar apenas a mãe em seus 

versos, pois elas teriam sido abandonadas pelo pai. E, sendo filha de uma francesa culta, 

livre de preconceitos, estaria explicada sua permissão para estar nos palcos aos 15 anos 

já a representar e falando perfeitamente o francês. 
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O Padre B. ainda teria tentado legitimar alguns filhos de Carlos Infante da Câmara para 

que estes tivessem alguma compensação, mas nada foi concretizado devido ao 

falecimento de Carlos. Morte essa que coincide com uma viagem de Eugênia à Europa, 

segundo o cineasta. 

Em Portugal, a atriz inicia-se cedo nos palcos. Em 20 de fevereiro de 1852, estreia com 

o espetáculo A Parteira e o Dentista, num personagem ingênuo, no antiquíssimo teatro 

Ginásio, em Lisboa. A peça permaneceu em cartaz até meados de março, quando o 

edifício entra em reforma e perde-se a trilha da carreira da jovem atriz pelos palcos na 

capital portuguesa. 

Retoma-se o rastro de Eugênia, já na cidade do Porto. Julio Dantas, escritor português, 

citado no livro de Leitão de Barros, afirma que ela teria estreado no Teatro São João, ao 

final de 1856 e demorou-se na cidade. Eugênia publicou seu primeiro livro de poesias 

Esboços Poéticos por lá e, somente em outubro de 1857, teria partido para a América. 

Sua carreira teria sido totalmente ofuscada em Lisboa pela pouca idade e convívio com 

gigantes como Emília Letroublon, Maria do Carmo, Fortunata Levy, Paula Meire, 

Rosalina Cassano (a Canária), e a olímpica Massey. Todas estonteantes, belíssimas e já 

consagradas. No Porto, teve mais reconhecimento e demonstra essa gratidão, dedicando 

ao povo portense os versos de sua primeira publicação. 

É no Brasil onde sua figura irá se agigantar e cercar-se de muita fama. No final de 1858, 

no Ginásio do Rio de Janeiro, faz a sua aparição “triunfal”. A história que Eugênia 

começa a escrever na América é bem diferente da carreira discreta em Portugal. Leitão 

de Barros irá, inclusive, descreve-la como “mais brasileira” que portuguesa, justamente 

por seu reconhecimento profissional se dar de fato, e com amplo sucesso, na América. E 

ele não estará sozinho nessa afirmação. 

Integrando a companhia dramática de Antônio José Duarte Coimbra, no Rio de Janeiro, 

Eugênia galga o posto de primeira atriz e circula pelas principais capitais do Brasil a 

apresentar um vasto repertório de espetáculos, que faziam parte da empresa liderada 

pelo Sr. Coimbra com direção artística de Furtado Coelho. Faziam parte desse 

repertório, as seguintes obras dramáticas:  Onfália, de Quintino; A Redenção, de Octave 

Feuillet; Dalila, adaptação de Antônio de Serpa; Poder do Ouro, de José Maria Dias 

Guimarães; A Abnegação, de Biester; Demônio Familiar, de José de Alencar; Lúcia 
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Didier, drama íntimo em 3 atos do moderno teatro francês; Rafael, de Biester; 

Fernando, de João Batista Tallone; Casamento singular, de D. José de Almada e 

Lencastre; Remédio para Paixões Românticas, de José Carlos dos Santos; A Justiça, de 

Camilo Castelo Branco; O Gaiato de Lisboa, comédia-drama; Cinismo, Ceticismo e 

Crença, de César de Lacerda; As Primeiras Proezas de Richelieu, de Eugene Scribe; A 

Filha de Gringolet, adaptação de Eugênia Câmara; Os Zuavos, vaudeville de Mendes 

Leal; A Viuvinha, adaptação de Zaluar; A Madrasta, de Scribe traduzido por Eugênia 

Câmara; Não Volto ao Parque, cena cômica; As Palpitações de Maria, cena cômica. 

Assim descritas no Jornal de Recife, em quatro de março de 1863. 

 Nesse repertório, Eugênia expunha uma versatilidade admirável. Seus críticos irão 

discorrer, na maior parte das vezes embasbacados, sobre a capacidade de Eugênia 

desempenhar bem papeis ingênuos ou maquiavélicos, doces ou terríveis. Até mesmo 

travestida, como espantava a todos no papel de garoto no Gaiato de Lisboa. 

Outro trunfo que Eugênia possuía, além de seu talento, era o momento de transição da 

estética teatral para o realismo, que, somente naqueles tempos, chegava ao Brasil. Para a 

platéia brasileira, era um verdadeiro assombro de admiração os desempenhos sem a 

afetação, o exagero, a espetacularidade exarcerbada dos interpretes. Aquele certamente 

deveria ser o teatro como só poderia ser visto na França e isto impressionava. Chegava 

ao Brasil, através dessa geração de artistas, a inovação técnica do trabalho dos atores. 

Uma reação em oposição a estética exagerada do Romantismo. Na Europa, a técnica já 

era fato consolidado nos palcos, Dumas já havia escrito a Dama das Camélias, e, 

segundo Júlio Dantas no livro de Leitão de Barros, o ator Taborda já acumulava fama de 

maior ator naturalista do teatro português, quando Eugênia era apenas uma debutante 

nos palcos do Teatro Ginásio. 

O método que anos depois seria sistematizado por Constatin Stanislavski, ator e diretor 

russo responsável pelo famoso “sistema” para a interpretação do ator, já era praticado e 

transmitido de ator para ator, de companhia para companhia. Curiosamente, Stanislavski 

nasceu no ano que Eugênia pôs os pés no Recife, ocasião em que Castro pôs os olhos 

nela pela primeira vez. Em outras palavras, Eugênia tornou-se um destaque na cena 

teatral do Brasil por estar entre os artistas que se consolidaram ao migrar com a nova 

técnica realista. Segundo o próprio Castro Alves, Eugênia e Furtado formam uma dupla 
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introdutora da escola realista nos palcos do Brasil, como mais adiante veremos num 

fragmento de seu ensaio Impressões de Teatro. 

O que coloca Castro Alves numa condição curiosa. Um poeta de voz e verve romântica, 

com temas sociais reais, apreciador e defensor de uma estética realista no teatro. Castro 

era a própria transição estética em curso, em especial por ser brasileiro no século 19, 

num tempo-espaço em que as mudanças tardavam a chegar. 

O feitiço inovador da escola realista tomou o rapaz e não apenas o teatro, mas também 

Eugênia, o instrumento por onde a arte se expressava. Ali, no Teatro Santa Isabel, tão 

perto de artistas precursores e disseminadores de tanta informação, perplexo de 

admiração, com as asas de sua imaginação emprestadas ao coração, Castro Alves 

encontra a sua sina. Ao passar por ele, em meio a multidão, uma ponta do vestido da 

atriz toca a pele do poeta. 

Jornal do Recife, 04 de março de 1863. os artistas: Luís Cândido Furtado 
Coelho, Antônio José Duarte Coimbra, Flávio Aurélio Wandeck, Tomás 
Antônio Espinca, Antonio Teixeira de Carvalho Liboa, Antônio da Silva 
Lessa, Antônio José Peixoto Guimarães, José de Lima Penante... Senhoras 
Eugênia Infante da Câmara, Camila Moreira Guimarães, Filomena Augusta 
de Bittencourt Wandeck, Joana Januária de Sousa Bittencourt... Diretor-geral, 
o empresário Coimbra; diretor-artístico, Furtado Coelho. 
(CALMON, p. 89) 
 
 

Castro Crítico de Teatro 

Nos fragmentos em prosa da obra completa de Castro Alves, organizada por Eugênio 

Gomes, encontramos exemplares da atividade jornalística de nosso poeta, 

costumeiramente publicado nos periódicos acadêmicos dos estudantes da Faculdade de 

Direito do Recife, A Luz e O Futuro, no período de 1864 a 1866. 

São resquícios de uma atividade aparentemente intensa. É bem possível que outros 

fragmentos tenham sido extraviados, pois não foi encontrada catalogação desses jornais. 

É mesmo possível que só conheçamos a “ponta do iceberg”. Mas entre os que foram 

encontrados e chegaram até nós, encontramos um Castro crítico de arte, crítico de 

poesias dos colegas, integrante de editoriais, ensaista, crítico de peças de teatro. 

Destaca-se o ensaio O Eco, em que Castro inspira-se em elementos do teatro para 

representar as imagens de sua narrativa. Esse texto, duramente criticado na Revista 

Literária, em artigo não assinado e depois assumido por Tobias Barreto, é o estopim de 
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uma guerra de insultos entre o baiano e o sergipano exposta a todos através da imprensa. 

Castro e Tobias, que ao se conhecerem foram parceiros, passaram a nunca mais se dar 

depois desses episódios. A desavença se alastrou e estudantes tomaram partido de um e 

de outro. 

O problema entre eles acirrava os ânimos dos fãs que dividiam sua preferência entre as 

atrizes Eugênia Câmara e Adelaide Amaral. Sendo a primeira defendida nas críticas por 

Castro e a segunda por Tobias. Verdadeiras torcidas organizadas se formavam na plateia 

das apresentações onde ambas subiam ao palco. Aplaudir Eugênia era estar do lado de 

Castro Alves; aplaudir Adelaide Amaral era solidarizar-se a Tobias Barreto. 

Castro, ao escrever seus ensaios, aproximava-se de Eugênia, pois expunha-se ao tomar 

partido dela publicamente, e também do círculo do teatro, forçando-se a estudar e 

produzir textos sobre as peças que via. 

Castro inicia “Impressões de Teatro”, ensaio de 1866, conclamando os jovens: 

“Caminhai, moços, ide ao teatro. ” (CASTRO ALVES in GOMES, 1960, P. 714). Ele 

vê nessa expressão artística uma tribuna e uma escola. 

Castro alerta que o teatro tanto pode servir ao aprimoramento da humanidade, quanto 

para sua degradação completa. Faz considerações morais em torno da exibição de cenas 

de suicídio nos teatros. Condena o suicídio extravagante e apaixonado “no revolutear da 

embriaguez do ultra-romantismo” (CASTRO ALVES in GOMES, 1960, P. 714), que 

certamente deve remetê-lo à triste perda de seu irmão mais velho por motivos 

semelhantes. 

O suicídio, condenado pelas leis da moral, não pode ser admitido no teatro e 
estatuído em heroísmo... 
Mas a escola mais perniciosa de nossos dias é a de Vigny [...] São essas 
figuras pálidas e enervadas de René e dos heróis byrônicos, que, no egoismo 
de um orgulho estéril, clamam contra a sociedade, atirando-lhe à face o 
sangue das feridas, que em si próprios abriram. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, P. 716) 
 
 

O suicídio só poderia ser admitido em nome da vida de outrem, como uma 

demonstração de elevação de espírito. Uma morte que se justifica por produzir a vida. 

Ou seja, Castro via no teatro uma ferramenta poderosa na condução dos povos e, em 

especial, na construção do caráter dos jovens. Estava certo. Tinha mesmo o teatro todo 

esse poder, pois, como já vimos, não havia meios à sua altura. 
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Na segunda parte do ensaio, em que critica a performance das atrizes Adelaide Amaral e 

Eugênia Câmara, poderemos vislumbrar o momento peculiar do teatro que Castro Alves 

viu: a chegada da escola realista no Brasil. 

Furtado Coelho foi o introdutor da escola realista no Brasil, e nessa luta, em 
que tinham de arcar contra as exagerações da escola antiga, um braço 
poderoso acompanhou-o; e em breve sobre as ruínas desse maniqueísmo 
esdrúxulo, que se chama drama-romântico, viu-se passarem os vultos 
simpáticos e divinos de Carnioli e da princesa Falconieri, do general e do 
Gaiato de Lisboa, de Didier e de Lúcia...  
O Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Maranhão e 
Pará saudaram entusiastas a sua passagem nessa peregrinação gloriosa, em 
que a cada passo seus gênios se tornaram mais robustos. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, P. 718) 

 
 
Curioso é perceber nessas palavras o entusiasmo de Castro pelo Realismo e seu desdém 

pelo Romantismo, pelo melodrama, pelo exagero, apesar de ser ele mesmo um poeta 

forjado na escola antiga. Ele era, de fato, a transição. Algo entre o Romantismo e o 

Realismo. Se tivesse vivido mais, talvez tivesse transformado sua expressão ajustando-a 

aos novos tempos, como o fez Machado de Assis. 

Ao criticar o trabalho de Adelaide Amaral, torna-se um impiedoso caçador dos exageros 

na performance da atriz. 

Houve também no reconhecimento, no terceiro ato, com o velho criado, uma 
exageração melodramática [...] 
Pareceu-nos aquilo não um movimento de atriz de escola moderna, mas o 
acionado de um toureiro dos circos espanhóis; o geral, porém, do trabalho 
desta senhora foi bom, inda que pensemos que o Gaspar não pode fazer a 
glória de uma atriz de escola realista. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, P. 717) 

 
Pois bem, parece-me claro que estamos diante de não apenas um admirador e entusiasta, 

mas de um militante da escola realista no Brasil. Eis o gosto de nosso poeta diante de 

um espetáculo: a nova escola de interpretação que seria anos depois sistematizada por 

Stanislavski, ao final da vida. Castro Alves paladino do Realismo. 

Após o comentário massacrante a Adelaide Amaral, Castro ergue Eugênia Câmara no 

mais alto pedestal dos elogios para, em seguida, reconhecer a importância da 

peregrinação da atriz, ao lado de Furtado Coelho pelo país, exibindo os novos dogmas 

do teatro moderno. Finaliza mostrando-se indignado com o papel secundário dado a 

Eugênia na peça Kaspar Hauser.  
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Castro chega a ameaçar o empresário administrador do Teatro Santa Isabel com mais 

denúncias “do alto da imprensa”, caso a “guerra indigna e injusta a uma atriz que, 

durante dois anos, sustentou sozinha sua Companhia”, não cessasse.   

 

Eugênia Câmara, a catalizadora 

É do conhecimento geral, e até popular, o papel de grande musa do poeta Castro Alves, 

desempenhado por Eugênia Câmara. Essa é uma das primeiras coisas que aprendemos 

sobre ele. A presença de Eugênia é sentida nas poesias, tanto explicitamente, naquelas 

que foram escritas para ela, como em tantas outras, de maneira subliminar. Eugênia está 

mesclada à escrita de Castro Alves e, no caso das obras dramáticas, sua presença é ainda 

mais evidente, pois existem personagens criados, moldados para a atriz. 

É comum entendermos essa influência de Eugênia sobre Castro na esfera artístico-

criativa. Uma bela mulher que desperta os sentimentos elevados do poeta. Um 

admirável ser humano que inspira as mais nobres imagens. Uma amante fervorosa que 

desperta as paixões mais ferozes e nutre o poeta de coragem e ousadia. 

Mas o que dizer de influência dela em aspectos mais objetivos da vida dele? Parece 

evidente que parte de Castro Alves o convite para dividirem a casa no bairro do Barro, 

em Recife. E que Eugênia aceita a proposta deixando a Companhia de Teatro Coimbra 

seguir sem ela. Mas, passado um ano protegidos no ninho de amor, a revoada dos 

pombinhos parece ter outra pessoa no comando. 

Mas o poeta não mais queria continuar no Recife, sem Eugênia, que ansiava 
pela volta ao palco, e com o seu drama aprovado pelos críticos, mas inédito. 
Ela dizia-lhe que no Sul os esperava a glória. E por que não tentariam a vida 
no Sul, ele como autor dramático, ela nos seus papéis tão gabados, dividindo 
as esperanças e o pão em tournée pela Bahia, pelo Rio de Janeiro, S. Paulo? 
Não houve conselhos cautos que o dissuadissem. Meteu no baú, com os 
manuscritos, a leve bagagem de estudante, e embarcou com Eugênia, a 29 de 
maio, no vapor “Tocantins”, que os largou na Bahia a 1 de junho. 
Decidira-se a enfrentar o mundo sacudindo-o com a provocação de 
“Gonzaga”, obrigando-o a chorar com a doce Maria uma lágrima de piedade 
pelo precursor, e a indignar-se – esse sólido mundo escravocrata de 1867 – 
com a torpeza de cativeiro. 
(CALMON, 1956, p. 167) 
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O que dizer da influência de Eugênia no percurso físico-geográfico, que o poeta 

percorre em vida pelo Brasil? E o que dizer da importância desse percurso percorrido 

por Castro para edificação de seu mito e propagação de sua campanha abolicionista? 

Sem o imperativo da carreira artística de sua companheira, teria Castro Alves saído do 

Recife, no momento em que, finalmente, havia sido aprovado plenamente nos exames 

da Faculdade de Direito? Que motivação teria ele de deter-se em Salvador, se não 

acompanhar uma Eugênia empreendedora disposta a erguer Gonzaga do papel? A 

própria sociedade, naquele instante, parecia compreender a condição de liderança de 

Eugênia nos destinos do casal, entendimento esse expresso no jornal “Bahia Ilustrada” 

quando noticia: “entrou neste porto a Srª D. Eugênia Câmara, astro rutilante do céu da 

cena, que vem com o seu “satélite”. 

A partir de então, o eixo narrativo de todos os biógrafos da vida do poeta passa a ser a 

saga do casal, Brasil à fora, com a finalidade de colocar no palco uma peça de teatro. 

Quem seria Castro Alves se não houvesse peregrinado pelas quatro capitais? 

Uma coisa é certa, o poeta se fez gigante para o Brasil na medida em que andou pelo 

país. Exibiu-se enormemente no Rio e foi até São Paulo. Lá, escreveu uma parte 

importantíssima de sua poesia abolicionista. 

E em São Paulo, ao calor da simpatia com que a cidade o cerca, Castro Alves 
escreverá o melhor da sua obra abolicionista e republicana. Se duas coisas se 
compreenderam no mundo foram Castro Alves e São Paulo.  
(AMADO, 2010, p. 166) 

Teria sido dessa maneira se ele não estivesse lá? Costuma-se atribuir, em parte, aos 

dissabores amorosos com Eugênia a fatalidade de sua morte precoce. Mas teria Castro 

feito o que fez se a atriz não tivesse cruzado seu caminho? 

Se não fosse pelo teatro, se não fosse por Eugênia, que proporção teria Castro Alves 

hoje? Afinal, foi pela mão dela que o poeta alcançou as mais importantes e estratégicas 

tribunas do país, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Claro que Castro já havia mostrado 

sua potência de líder político e da juventude por conta própria em Recife, mas se 

Eugênia não tivesse aceitado tornar-se sua companheira, guiado seus passos e aberto a 

porta do teatro profissional, até onde teria ido o poeta? Teria concluído seus estudos no 

Recife, como aconselhavam os amigos? Teria envelhecido? 
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O seu poeta tinha ambições maiores. Como o poema dos Escravos acabava 
estrondosamente nas quedas de Paulo Afonso, afagava a esperança de uma 
viagem, à Chateaubriand, até a Niágara sertaneja. [...] 
Decidiu-se à excursão difícil, à aventura, talvez com Eugênia, que lhe não 
achou graça, repeliu a idéia, e preferiu continuar a carreira – em desforra dos 
insucessos – na corte. 
Tinha isto a vantagem de apresentarem “Gonzaga” aos figurões da capital, 
tentarem a sua encenação aqui, e matricular-se Castro na Faculdade de 
Direito de S. Paulo, o que não seria sem tempo. 
A vida continuava! 
(CALMON, p. 184) 

Se não fosse Eugênia, talvez fosse Adelaide Amaral, para quem o poeta também andou 

escrevendo versos. Mas, o fato é que encontrar Eugênia foi encontrar um destino. 

Eugênia deu a ele um propósito, um foco: encenar Gonzaga, colocar em cena uma peça 

de teatro e isto guiou seus passos. Ele não foi buscar inspiração na Cachoeira de Paulo 

Afonso como pedia “o seu poeta”. No fragmento acima, evidencia-se como Eugênia é 

determinante. Ele seguiu a atriz e isto levou-o até o centro do poder no Brasil, onde 

produziu e declamou o Navio Negreiro e a Ode ao Dous de Julho, entre tantos outros. 

Foi ter com os grandes, mostrou seu drama, queria encenar na corte. Que caixa de 

ressonância seria maior para sua campanha? Depois disso, só o mundo. 

Ele permitiu que Eugênia guiasse seus caminhos do Recife para a Bahia, da Bahia para 

o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para São Paulo. Que dizer do poder dessa força 

sobre o destino do poeta? Que seria da vida e da obra de Castro Alves, que seria de sua 

campanha não fossem essas peregrinações motivadas pelo teatro? 

Castro não deixa de escrever poesias nessa estrada, ao contrário. A junção com Eugênia 

dava-lhe um rumo. Castro até utiliza-se das poesias, inclusive, para promover as 

apresentações da peça. Ele performa em Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo em todos 

os momentos que precedem as estréias de Gonzaga. Utiliza-se de sua performance como 

estratégia de mobilização, de adesão, como ação promocional do empreendimento 

liderado por Eugênia Câmara. E é comprovável que se revezam nessas funções, hora 

Eugênia performando os poemas em eventos e Castro assumindo a articulação da 

produção com a formação de elenco, obtendo o parecer positivo dos formadores de 

opinião, dos conservatórios dramáticos, em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Engana-se quem pensa que Gonzaga foi apenas uma aventura de Castro Alves pela 

dramaturgia. Gonzaga é a mola propulsora, a engenhoca arquitetada pelo casal, que os 

mantem unidos e que espalha Castro Alves por todo o Brasil. É, ao mesmo tempo, o 
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meio e a finalidade. É um artifício extremamente potente por conciliar os objetivos de 

duas personalidades avantajadas. Independente das qualidades artísticas e das críticas 

que possam a Gonzaga serem feitas, a peça é uma estratégia de conquista do país.  

É claro que, ao mesmo tempo, empreende esforços em prol da campanha abolicionista. 

Empreender a peça era também isto. Que propaganda melhor um espetáculo poderia ter 

que a exposição pública do jovem astro a recitar, a fazer o que sabe de melhor? E que 

meio poderia ser mais contundente para a causa da libertação dos escravos, se não o 

prestígio de uma peça de teatro profissional? 

O teatro, através de Gonzaga, concilia os objetivos de ambos. No drama, Castro vale-se 

da licença poética para incluir entre os desafios dos inconfidentes a mazela da 

escravidão, por outro lado, Eugênia também se esforça para empreender uma peça 

independente, fora do conforto de integrar uma companhia consolidada. A atriz 

permanece ativa e o soldado segue em combate na causa da libertação da humanidade. 

Gonzaga, levado à cena em Salvador, apesar das limitações artísticas reconhecidas pelo 

próprio poeta, em correspondência ao ator Joaquim Augusto Ribeiro de Sousa, é a 

consagração pública do poeta. É, literalmente, carregado nas costas pelo povo. Recebe 

uma coroa com os dizeres: ao gênio. Começa a agigantar-se o mito nacional. 

Na rápida passagem pelo Rio, o poeta não deixa pedra sobre pedra. Usam das mesmas 

estratégias de mobilização que aplicaram na capital baiana. Castro vai ter com os 

intelectuais e formadores de opinião, faz leituras dramáticas de Gonzaga para eles e para 

a imprensa, realiza performance na entrada do Diário do Rio de Janeiro e como 

resultado tem sua expressão artística debatida abertamente por Machado de Assis e José 

de Alencar em duas famosas cartas publicadas: “Diálogo Epistolar”. Um estrondo para 

apenas um mês de permanência. Deixa a cidade com a publicação da peça em vias de 

acontecer e a realização da peça esbarra, ao que tudo indica, em Furtado Coelho. 

Eugênia não perde tempo. Ruma para São Paulo onde sabe que terá mais controle da 

situação. Ao chegarem em São Paulo, a condição do prestígio do poeta e da atriz já está 

invertida. Castro já assume o protagonismo das notícias, muito diferente da condição de 

satélite, na qual chegara na Bahia. O sucesso na corte e na Bahia haviam ecoado. Ele 

pôs os pés em São Paulo como ídolo precedido pela fama. 
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Mais uma vez repetem o roteiro acertado de ações. Mobilizam parceiros, fazem leituras 

dramáticas da peça, performances, Eugênia empreende a produção profissional, que 

contou com o maior ator do Brasil à época, Joaquim Augusto. A única dificuldade que 

tiveram foi a demora na chegada dos originais de Gonzaga que haviam ficado detidos 

com a editora no Rio de Janeiro. Isso retardou a estreia e, por pouco, não desmobilizou 

tudo. 

Portanto, somente em outubro, aproximadamente sete meses depois da chegada do casal 

em São Paulo, Gonzaga foi à cena. Outro estrondo. Dessa vez ainda maior. Com equipe 

profissional, Gonzaga alça o poeta às alturas. Estava consagrado bem ao lado da corte, 

numa tribuna de alcance ilimitado: São Paulo. Se Furtado Coelho quis impedir a 

iniciativa do casal no Rio de Janeiro, tinha apenas fortalecido ainda mais o prestígio da 

dupla. A estréia na Corte era apenas uma questão de tempo. 

Entretanto, o casal se desfaz, o laço com Eugênia e com o teatro se esmaecem em São 

Paulo. O poeta fica transtornado e vem a fatalidade do acidente ocorrido durante uma 

saída para caçar, em que ele, literalmente, dá um tiro acidental no próprio pé. Aí, 

começa o declínio do astro. 

Evidente que o padecimento do poeta será acompanhado de uma imensa comoção 

pública, mas o frisson de sua ascensão sem limites havia findado. Sem a mola 

propulsora e o foco, representados por Eugênia e pelo teatro, Castro perdeu o prumo. 

Ele se manteve na militância da campanha abolicionista e chegou a iniciar a escrita de 

um novo drama (D. Juan ou A Prole dos Saturnos). Mas, muito novo e muito intenso, 

não pôde se livrar das chagas do amor perdido. Seu corpo padeceu. Se em algum 

momento Castro foi D. Juan, este foi apenas em ambição, pois frente a Eugênia, não 

passou de Romeu. 

Mesmo convalescente, durante os dois anos e três meses que separam o acidente de sua 

morte, Castro Alves produziu bastante. Sobretudo, escreveu e traduziu poemas. No 

campo da dramaturgia, Castro escreveu Uma Página de Escola Realista. Ao que 

indicam suas correspondências, intencionava também concluir D. Juan ou A Prole dos 

Saturnos, mas não conseguiu. A obra havia ficado no Rio de Janeiro e o poeta já estava 

entre os familiares, na Bahia. 
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Ao que parece, tão pouco houve tempo de levar adiante o projeto A República dos 

Palmares que, segundo consta na folha de rosto deixada pelo poeta, seria um poema 

histórico-dramático. Afrânio Peixoto, que também organiza as obras completas de 

Castro Alves, localiza uma lista de personagens: Ismael, Branca, Jubala, Obi, O último 

Zumbi, A Virgem, A Africana, Feiticeiro Etíope, Caçadores, Guerreiros Negros e 

Mulheres Colonos. 

Pelo padrão do poeta, uma lista de personagens é algo que consta apenas na sua obra 

dramática Gonzaga. Portanto, estava Castro Alves a conceber uma grande peça de teatro 

sobre o Quilombo dos Palmares? Seria um outro drama-histórico com o fôlego de 

Gonzaga? 

Se estivesse mesmo a fazer isso, Castro poderia ter sintetizado numa só obra muitas 

potencias: a campanha abolicionista, o acionamento do seu envolvimento com o teatro, 

o amadurecimento de sua expressão dramática e, talvez até, pudesse trazer Eugênia para 

perto de si novamente. Ismael e Branca, que encabeçam a lista de personagens de A 

República dos Palmares me fazem pensar em outra lista de personagens que começa 

com Gonzaga e Maria (Gonzaga ou a Revolução de Minas), nos personagens Dr. 

Marcus e Condessa Ema (D. Juan ou A Prole dos Saturnos) e em Mário e Sílvia (Uma 

Página de Escola Realista). Todos eles alteregos de Castro Alves e Eugênia Câmara, 

respectivamente. 

É intrigante observar que foi encontrada a lista de personagens, a folha de rosto datada e 

nenhuma linha escrita da peça. Acontece que, em geral, uma lista de personagens é feita 

ao final de tudo. D. Juan ou A Prole dos Saturnos, por exemplo, que é uma peça 

inconclusa, não tem uma lista de personagens; o que me faz crer que o poeta esperava 

por concluir a obra para escrever a tal lista, o que seria mais natural. Quem é que 

começaria a escrever uma peça listando todos os seus personagens? Ou Castro Alves 

escreveu a obra dramática A República dos Palmares e essa se perdeu caindo em mãos 

erradas, ou ele tinha uma ideia muitíssimo avançada do que iria para o papel e não o fez. 

O certo é que o tema Palmares, nas mãos de Castro Alves, tinha tudo para ser uma 

verdadeira bomba atômica. Um golpe letal na escravidão e um prato cheio de antíteses, 

uma vez que Palmares, desde o título já estava posta como uma república dentro de um 

Brasil Império. Teria Castro Alves sido censurado? 
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Mas, permanecem ecoando em minha mente outras perguntas: Se não houvesse a atriz 

Eugênia Câmara, haveria o Gonzaga? Não havendo o Gonzaga, teria o poeta andado 

pelo Brasil? Se não houvesse circulado, seu mito e sua campanha teriam o alcance que 

teve? Teria ele escrito, por exemplo, O Navio Negreiro da mesma maneira que escreveu 

se estivesse em outro ambiente que não São Paulo? Que conseqüências poderiam sofrer 

seus versos se o poeta não estivesse sob influência dos lugares e circunstâncias onde 

esteve? 

Portanto, o que pode parecer para muitos apenas uma aventura com a dramaturgia é, ao 

que tudo indica, bem mais. As relações que Castro Alves desenvolveu com as artes 

cênicas são fatores determinantes para a edificação do mito gigante do poeta. 

Castro Alves e a propaganda abolicionista devem à Eugênia e ao teatro. 

 

Castro Dramaturgo: para, sobre e por Eugênia Câmara 

Em geral, os estudiosos do teatro conhecem apenas uma peça de teatro de Castro Alves: 

Gonzaga, ou a Revolução de Minas. 

Trata-se do drama histórico baseado na conspiração dos inconfidentes mineiros, que 

tinha por objetivo proclamar a independência de Minas Gerais do domínio português. O 

movimento teve conseqüências trágicas com seu desmantelo em 1789, quando os 

inconfidentes foram traídos por um de seus integrantes que fez a denuncia dos demais às 

autoridades para obter o perdão da coroa. É importante observar que não se trata de um 

movimento para libertação dos escravos, uma vez que muitos dos inconfidentes 

possuíam mão de obra escrava e não se trata também da libertação da colônia brasileira 

como um todo.  

Os conhecedores desta obra dramática de Castro, historiadores, professores, 

pesquisadores e encenadores costumam lhe fazer variadas críticas. E não é possível 

tirar-lhes a razão. Gonzaga foi um grande sucesso nos palcos em Salvador e em São 

Paulo, em 1866 e em 1867, mas deve-se observar o contexto. Tanto Castro Alves 

despontava como ídolo da população, como o conteúdo abolicionista que ele inseriu na 

obra, através de uma licença poética, era uma espécie de grito que, em especial, os 

jovens desejavam ouvir naquele momento. Além de tudo, o belo poeta rapaz, tão 
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admirado, escalava o lugar de imenso prestígio tendo sua obra levada ao teatro por 

artistas gigantes nacionais como sua dama Eugênia e o primeiro ator do Brasil, Joaquim 

Augusto. 

Certamente que uma onda de entusiasmo carregava Gonzaga na ocasião de suas duas 

estreias e Castro contava com uma crescente torcida entre a população. Depois disso, a 

peça foi remontada apenas em datas comemorativas por companhias amadoras. 

Fora do seu contexto original, é, notadamente, uma obra de altos e baixos. Uma grande 

estrutura com difíceis articulações. Pretensiosa, mas fruto de uma mão ainda verde, 

aprendiz das estratégias da dramaturgia. Contudo, eloquente. Destaco em Gonzaga as 

grandes falas, quase curtos monólogos de certos personagens. É quase como se toda 

aquela estrutura estivesse a serviço da abertura de oportunidades para esses momentos 

em que Castro liberta seu verbo cáustico através de suas personagens. É talvez mais um 

suporte para a propaganda abolicionista e republicana do que, necessariamente, uma 

estrutura disposta ao jogo dramático por excelência. O tribuno e o poeta sobrepõem o 

dramaturgo. 

- Esta exuberância que V. Ex.ª com justa razão atribui à idade, concordo que 
o poeta há de reprimi-la com os anos. Então conseguirá separar 
completamente a língua lírica da língua dramática; e do muito que devemos 
esperar temos prova e fiança no que nos dá hoje. 
(MACHADO DE ASSIS in GOMES, 2004, p. 795) 
 

Claro que o discurso arrebatador hipnotiza, mas essa expertise não está presente em 

igual qualidade na concatenação das cenas, que seguem uma linearidade narrativa que 

demanda aprimoramentos, amadurecimentos. A estrutura geral é grande e frágil. Não é 

tarefa fácil ler a obra até o fim, nos tempos de hoje. Ela cansa pelo excesso e por ser 

eminentemente um discurso muito evidente do arquianunciador na fala de personagens 

frágeis. Em outras palavras, ouve-se a voz de Castro muito alto. 

Se Gonzaga fosse à cena hoje, demandaria um amplo trabalho. Ao meu ver, seria mais 

um trabalho de livre inspiração no texto original, que recortasse seus acertos e os 

dispusesse em outra estrutura. 

Existe um dado interessante sobre a feitura dessa peça. Em geral, atribui-se ao período 

de 1866 e 1867, o ano em lua de mel com Eugênia, no bairro do Barro, em Recife, a 

escrita dessa primeira obra dramática de Castro Alves. 
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Entretanto, é Eugênio Gomes, em seu trabalho hercúleo e admirável de organização da 

obra completa de Castro Alves, que dará pistas de uma outra origem interessante. 

Segundo Gomes, numa crônica datada de 30 de junho de 1864, de autoria do estudante 

Antônio Alves Carvalhal, amigo tão dedicado a Castro que passava suas poesias a limpo 

com sua bela caligrafia, o poeta condoreiro já havia escrito “um drama que também 

pretende publicar”. Crônica esta publicada no jornal dos estudantes da Faculdade de 

Direito do Recife, O Futuro. 

Gomes também afirma que Eunápio Deiró, em artigo publicado no Jornal do Brasil em 

1897, que o poeta havia lido para ele o Gonzaga, ainda na Bahia, quando Castro havia 

concluído apenas os estudos de humanidades, antes mesmo de ingressar na Faculdade 

de Direito do Recife. Ou seja, em 1862. 

Se os depoimentos de Deiró e Carvalhal não estiverem equivocados, existe uma grande 

chance de Gonzaga ter sido um projeto mais antigo de Castro, refundido no período em 

que viveu com Eugênia.  

Sempre me perguntei o porque de Castro escolher o tema da inconfidência mineira no 

momento de escrever uma peça para Eugênia Câmara, nas circunstâncias em que dividia 

um teto com ela. De onde teria surgido essa idéia? Parece-me mais convincente que o 

projeto tenha nascido influenciado pelo conteúdo de seu curso de humanidades, ainda 

na Bahia. 

Se um Gonzaga embrionário nasceu quando Castro tinha quinze anos, ao encontrar 

Eugênia, é evidente que a obra teria sido profundamente reformada. Essa versão 

ajudaria a explicar as discrepâncias, os altos e baixos que encontramos em sua versão 

final. Talvez em Gonzaga existam reminiscências de uma mão criadora ainda mais 

verde do que imaginamos. Vozes de uma adolescência que escutamos na inclusão da 

abolição como objetivo dos inconfidentes, na defesa constante da postura heróica e 

honrada do personagem Gonzaga, quase como Castro a defender a si mesmo; e no afã 

de entrelaçar muitas tramas numa única peça de maneira desajeitada. 

Contudo, prefiro ressaltar os grandes momentos das falas dos personagens, a exemplo 

da descrição do escravo Luís sobre sua própria tragédia pessoal, logo nas primeiras 

páginas da obra dramática. Nesta fala, Castro demonstra um talento, em prosa, de 

reorganizar seus artifícios lingüísticos favoritos, como a antítese. A oposição de 
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imagens e sentimentos é tão ágil e intensa nesta fala do escravo, que Castro não fica a 

dever em nada a roteiristas de hoje. Existe tanto de violência, covardia e revolta, que 

conclama em todos o despertar do sentimento de vingança, que tanto vejo nas obras do 

cineasta norte americano Quentin Tarantino. Tarantino há poucos anos filmou Django 

Livre, filme este que desperta sensações muito semelhantes aos efeitos do verbo de 

Castro e que ainda possui em comum o tema da escravidão. 

Luís 
A mulher amou um homem, enganei-me, amou alguma coisa que está entre o 
cão e o cavalo, amou um homem de pele preta. Para que falar destes amores? 
O pobre diabo adorava-a, e ela, ela queria-o muito. Oh! nunca 
compreendereis o amor de dois entes que não tem nada no mundo, nem 
mesmo o palmo de terra em que pisam, nem o céu que os cobre... não tinham 
propriedade – um era a fazenda do outro. Não tinham família – um era a 
família do outro... o Deus deles?!... tinham-no, ainda um no outro... nestes 
longos suspiros debaixo das bananeiras da fonte, nestas conversações mudas 
nas horas do luar nas solidões, nas lágrimas que caiam juntas para o chão, nos 
olhares que se levantavam juntos para o céu. (enxuga uma lágrima com voz 
precipitada e irônica) Depois não quiseram ser prostituídos... ah! Ah! Ah! 
Que doidos! Casaram-se... Deus parecia também estar num dia de ironia... 
deu-lhes uma filha....(cada vez mais sombrio) um dia um homem chegou a 
fazenda... era à tarde... ainda me lembro. Caíam as sombras por detrás da 
serra – o sabiá cantava nos coqueiros da mata, e uma doce tristeza rodeava as 
senzalas. O negro e a mulher de volta do trabalho, sentados à porta da 
senzala, brincavam com uma criancinha que esperniava rindo no chão. Como 
era linda! Neste momento tocavam as ave-marias. A mulher levantou-se 
apanhando a criança e começou risonha e feliz a ensinar-lhe uma oração... o 
pai olhava este quadro, louco de felicidade... De repente uma chicotada 
interrompeu o nome de Deus na boca da pobre mãe e uma chuva de sangue 
inundou a criancinha que continuou a rir. (CASTRO ALVES in AZEVEDO, 
2004, p. 24 e 25) 

 

Encontrei a peça Don Juan ou A Prole dos Saturnos, durante essa pesquisa, enquanto lia 

a obra completa de Castro. Ou melhor, enquanto lia o livro organizado pela professora 

de história do teatro brasileiro da USP, Elizabeth R. Azevedo, Castro Alves Teatro 

Completo. Essa peça é uma descoberta que mudou os rumos dessa dissertação. 

O Dr. Marcus administra uma porção feita com ervas da floresta amazônica que leva a 

Condessa Ema à morte. Uma falsa morte. Um ardil, um pacto louco e secreto entre a 

dupla que, desvairados de paixão, desejam começar uma nova e clandestina vida longe 

do Conde Fábio e de Romeu, marido e filho da Condessa, respectivamente. 

Cinqüenta anos perdida após a morte do poeta, a obra dramática só foi publicada em 

meio aos trabalhos completos, em edições comemorativas, sem destaque, sem 
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publicação própria, sufocada pelo pouco espaço da página, impressa em papel bíblia e 

inconclusa. Talvez por tudo isso, nunca tenha sido levada à cena, ficando por quase - 

acreditem - 150 anos inédita. O poeta-cometa de passagem pela Terra, não teve tempo 

de termina-la. Daí, a importância do livro da professora Elizabeth, que ao pincelar 

somente a dramaturgia de Castro da totalidade de sua obra, trouxe à tona esse trabalho 

em amistosas condições de apreciação. 

Nesta joia desconhecida, pela qual me apaixonei desde a primeira leitura, 

encontraremos o avanço de Castro Alves como dramaturgo e uma personagem feminina 

central de amplo poder de decisão, à frente da dramaturgia de seu tempo. 

Castro Alves, para variar, antecipou o surgimento de um tipo de personagem que mais 

adiante seria conhecido como dama-galã, segundo os comentários da professora 

Elizabeth, capaz de traçar e conduzir seu próprio destino. Por essa ousadia, Castro 

receberá críticas ainda em Gonzaga, feitas por José de Alencar e Machado de Assis. 

Olhos severos talvez enxerguem na obra pequenos senões. - Maria, achando 
em si forças para enganar o governador em um transe de suprema angústia, 
parecerá a alguns menos amante, menos mulher, do que devera. 
(ALENCAR in Gomes, 2004. pg. 792) 
 
As cenas entre Maria e o governador também são dignas de menção, posto 
que prevalece no espírito o reparo a que V. Ex.ª aludiu na sua carta. O 
coração exigira menos valor e astúcia da parte de Maria; mas não é verdade 
que o amor vence repugnâncias para vencer os obstáculos? Em todo caso 
uma ligeira sombra não empana o fulgor da figura. 
(MACHADO DE ASSIS in Gomes, 2004. pg. 798) 
 
 

O primeiro ato de Don Juan ou A Prole dos Saturnos, gira em torno do conflito da 

Condessa Ema, uma notória presença de sua musa inspiradora, a atriz portuguesa 

Eugênia Câmara. Condessa Ema e Eugênia Câmara possuem tanto em comum, que nos 

desafia a imaginar até onde vida e obra confundem-se nesta peça. 

Pelo que noticiam os jornais, a obra teve sua escrita em andamento no ano de 1868, em 

São Paulo, num período de declínio da relação afetiva de Castro e Eugênia. Talvez, por 

isso mesmo, o poeta não tenha encontrado forças para ir com o trabalho até o fim. É 

conhecido o impacto emocional que o desenlace teve sobre o poeta. Sou levado a crer 

que dar continuidade à peça tornou-se um martírio. 
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Mas, passado alguns anos, já de volta à Bahia, Castro, em correspondência, pede ao fiel 

amigo e futuro cunhado Guimarães, que localize os originais de D. Juan ou A Prole dos 

Saturnos, que estariam numa caixa de chapéu no Rio de Janeiro. Ou estava disposto a 

finalizar o trabalho inconcluso, ou revisa-lo, se estivesse completo, para publicar. 

Mas, o que é importante observar nesta obra, é que aqui encontramos um outro 

momento do dramaturgo. Nessa obra dramática inexiste a propaganda, o panfleto, o 

discurso social e político. Esse trabalho sustenta-se na habilidade de contar uma história 

no teatro. Uma história de amor. Sem tantas sub-tramas confusas como Gonzaga e já 

acumulando o aprendizado inestimável de ter visto outra obra dramática de sua própria 

autoria sendo exposta por atores diante de platéias em Salvador, Rio de Janeiro e São 

Paulo, Castro amadurece como dramaturgo, como já previa Machado de Assis. 

A estrutura do primeiro ato conta com a performatividade do jogo de antíteses não 

apenas dentro das falas das personagens, mas na articulação entre as cenas e entre os 

atos.   

Notas de Castro Alves para o Segundo Ato de DON JUAN OU A PROLE 
DOS SATURNOS 
1.ª Parte A VIDA NA MORTE 
2.ª Parte A MORTE NA VIDA 
3.ª Parte SATURNO 
(Castro Alves in Gomes, pg. 880) 

 

Desde a primeira vez que fiz a leitura desse texto, percebi que, sem ajuste algum, ele 

iria para a cena facilmente. Na verdade, ele pedia para ir à cena. Essa peça não era mero 

suporte para um discurso ou para a veiculação de uma campanha de causas políticas e 

sociais oitocentistas. Essa peça tinha, na sua origem, um desejo genuíno de expressar-se 

através do teatro e ela tratava de amor, assunto que não envelhece. Personagens 

consistentes. Arquianunciador bem dissolvido. Trama enxuta. 

Lamentei profundamente que o texto não tivesse sido concluído. Mas mesmo esse dado, 

nos tempos de hoje, torna o desafio de encenar ainda mais instigante. Que final seria 

possível para uma obra inconclusa de Castro Alves? 

É a professora Elizabeth Azevedo a única pesquisadora, que tenho notícia, a classificar 

o texto Uma Página de Escola Realista como obra dramática de Castro Alves. Uma 

afirmação polêmica e é aí onde está o curioso de todo o debate sobre esse trabalho. 
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Esta seria a terceira e última peça de Castro, bem curta, uma única cena, escrita nos 

momentos finais da vida dele, em 1870. Uma nota triste e amarga, notadamente ainda 

sobre as mazelas do amor por Eugênia. 

É inspirada na peça Dalila, de Octave Feuillet, de 1857, que Castro chegou a ver em 

cena interpretada por Furtado Coelho e Eugênia Câmara. Dalila é um trabalho sobre as 

mulheres irresistíveis e fatais, capazes de transformar os planos de homens e descarta-

los, em seguida, sem peso na alma. 

Para seu personagem Mário, Castro inspira-se em André de Feuillet, um músico, que 

atraído por Leonora, desfaz seu noivado. Como André não obtém sucesso, é deixado 

por Leonora. Quando este busca novamente sua noiva, encontra-a morta. Em seguida, 

morre também. 

Trágico, apesar do título irônico e do subtítulo “Drama Cômico em Quatro Palavras”, 

Castro parece espezinhar seu próprio desespero. Mário é também um músico que, em 

seu último momento, no leito, recebe a visita de sua amada fatal, Silvia. São dois curtos 

diálogos intercalados por uma canção. Após a morte de Mário, Silvia escreve a Paulo 

para ter com ele. Mas, Mário ainda é capaz de testemunhar a ação e profere suas últimas 

palavras libertando-a. 

A grande questão desse texto é: trata-se de uma obra dramática com uma textura de 

poesia? Ou seria uma poesia inspirada na estrutura dramática? 

A experiência que temos ao lê-la, a priori, é de estar diante de um poema dramático com 

falas líricas entre dois personagens que conduzem uma narrativa. Alguns podem até 

achar que o autor, limitado pela própria verve poética, só conseguisse dar voz às suas 

personagens através de versos. Mas, Castro já havia escrito Don Juan ou A Prole dos 

Saturnos dois anos antes, portanto, não se trata de uma limitação, mas sim, de uma 

escolha. 

Entendo esse texto como um híbrido. E justo por existir uma imprecisão em classifica-

lo, considero-o único e especial. Honestamente, não percebo uma intencionalidade clara 

em Castro de ver essa obra em cena, como em D. Juan. Tendo a acreditar que Castro 

escreveu poetizou a estrutura da dramaturgia e, com isso, criou uma terceira coisa. 

Talvez, a ousadia mais flagrante e genial, esteja logo no começo. No que poderia ser 
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uma simples descrição do cenário, um texto informativo, uma disdáscalia, Castro 

escreve isto:  

CENÁRIO 
 
A alcova é fria e pequena, 
Abrindo sobre um jardim. 
A tarde frouxa e serena 
Já desmaia para o fim. 
No centro um leito fechado 
Deixa o longo cortinado 
Sobre o tapete rolar... 
Há, nas jarras deslumbrantes, 
Camélias frias, brilhantes, 
Lembrando a neve polar. 
Livros esparsos por terra, 
Uma harpa caída além; 
E essa tristeza que encerra 
O asilo onde sofre alguém. 
Fitas, máscaras e flores, 
Não sei que vagos odores 
Falam de amor e prazer. 
Além da frouxa penumbra 
Um vulto incerto ressumbra 
- O vulto de uma mulher. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p.199) 

É quase impossível para um encenador não desejar ver essas disdascálias sendo ditas em 

cena por um ator. Mas que personagem seria este? Seria um ator sem personagem? 

Havendo um personagem, seria uma espécie de meta-teatro? 

Portanto, me pergunto: em 1870, do alto das convenções do teatro profissional, longe do 

que conhecemos hoje como teatro experimental, Castro Alves desejou que um ator 

falasse em cena suas didascálias? 

O que vem em seguida é tristeza, dores de amor, crepúsculo e morte hibridizados na 

forma de falas em verso, ou versos partidos em falas. Tudo o que já sabemos do ocaso 

de nosso incorrigível romântico vem à tona aqui. 

É possível encena-la? Sim. Mas é, no todo, assunto restrito demais, quase uma carta. 

Não duvido que Castro tenha escrito desejando sobretudo a leitura apenas de Eugênia. É 

para, sobre e por ela. 
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Linguagem Performativa da Poesia de Castro Alves 

Diz-se das poesias de Castro Alves que elas são dramáticas, que são feitas para serem 

lidas em voz alta, exatamente como Paul Zumthor nos descreve como seria na Idade 

Média, onde a escrita não se bastava em si, a literatura não era a finalidade. Escrevia-se 

para ser contado, passado adiante, propagado através da voz.  

Costa e Silva dirá, em sua análise do poema O Navio Negreiro, que este não apenas 

deve ser lido em voz alta, como também deve ser feito sobre um palco e por um bom 

ator, um excelente ator, como o era Antônio Frederico de Castro Alves, quando, em 

suas performances, suas aparições públicas espetaculares, declamava versos heróicos. 

Mas porque, diferente de outros poetas que o antecederam e o sucederam, a escrita de 

Castro Alves causa esse furor declamatório tão intenso? Observemos que não se trata de 

um ímpeto exclusivo provocado pela obra dele, longe disso. São muitos os exemplos na 

nossa poesia de outros poetas que despertam esse mesmo desejo pela cena através de 

sua escrita. Zumthor, inclusive, aponta este fato como uma tendência que retorna à 

produção dos poetas nos dias de hoje: a escrita para a declamação. 

[...] na prática poética – mesmo a mais solitária (senão elíptica), a mais 
concentrada na escrita, na luta do homem com a linguagem, da qual ele tenta 
extrair valores perdidos -, constata-se a partir do início de nosso século uma 
tendência, de muitos grandes criadores, a fazer reintervir a voz viva na 
comunicação da mensagem poética (para além da escritura, e, em certos 
casos, no próprio lugar da escritura). Na época de Apollinare, se falava de 
“textos vocais”. Hoje em dia, pratica-se a “poesia sonora”, para além das 
experiências europeias, depois americanas, dos anos 1920, depois 1950, de 
Maiakóvski a Evtouchenko, na URSS, a Rothenberg, Cage ou McLow nos 
Estados Unidos. São incontáveis os exemplos de poetas que, por um caminho 
ou por outro, partiram em busca das maravilhas da voz. 
(ZUMTHOR, 2005, p. 68 e 69) 

Talvez o caso da obra de Castro Alves tenha uma dupla explicação para esse 

entendimento popular enquanto poesia dramática. Primeiro, Castro Alves, em vida, 

construiu seu mito não apenas como homem da literatura, mas também, como um artista 

cênico. Muitos o classificarão como ator, como tribuno, como declamador e eu, nos 

tempos de hoje, até para enriquecer o debate em torno dele e usufruir novas formulações 

teóricas, gosto de imagina-lo como performer. 

A atuação de Castro no campo cênico impregnou-se na imagem que fazemos dele, basta 

observar a estátua na Praça Castro Alves: o gesto, a ação em curso, o verbo que temos a 

certeza que virá. Ele não está sentado com uma pena na mão. Quando imaginamos um 
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poeta, conscientemente ou não, imaginamos esta figura, pois fizemos dele o paradigma 

do poeta. Isso é impossível se dar pelo campo da escrita, mas tão somente pelo seu lado 

cênico. Façamos justiça à escola de Abílio Cezar Borges, que tinha como anseio formar 

águias, tribunos, líderes do povo. 

O povo guardou memória disso [...] na visão popular, durante muito tempo, e 
em alguns lugares até hoje, um poeta é um rapaz magro, de basta cabeleira 
ondulada, rosto pálido, olhos brilhantes, voz sonora, mãos longas e gestos 
amplos. À imagem e semelhança de Antônio Frederico de Castro Alves. 
(COSTA E SILVA, 2006, p. 180) 
 

Não conhecemos, por exemplo, um Álvares de Azevedo declamador, e mesmo um 

Fagundes Varela, que também declamava, não possuía o mesmo investimento que 

Castro fazia em suas performances. As imagens desses poetas não impregnaram o 

imaginário popular. Castro não se limitava à taberna, aos saraus de amigos, às 

circunstâncias íntimas de sua zona de conforto. Castro preparava-se para as multidões. 

Para grandes ocasiões sociais, na rua, em edifícios públicos, em teatros, onde houvesse 

confluência de gente. Preparava o texto, preparava a cena e por isso era dramático. Que 

não se confunda a palavra drama com a classificação de gênero de certos roteiros, ou 

textos para teatro. Trata-se aqui da matriz etimológica que vem da Antiguidade, onde 

drama refere-se à ação. Pensar em Castro Alves é pensar em ação. 

Se Castro falava a tantos, é claro que sua escrita elaborava estratégias para esta 

finalidade, como é, por exemplo, o caso máximo e tantas vezes estudado de O Navio 

Negreiro. 

Num poema que é um longo monólogo teatral, em que Castro Alves faria 
sacrifícios à retórica, ao sentimentalismo e até ao mau gosto, se isso julgasse 
necessário, para estabelecer uma comunicação imediata e intensa com a 
audiência – e comove-la, e convence-la, para converte-la... (COSTA E 
SILVA, 2006, p. 102 e 103) 

Daí uma escrita recheada de arranjos sofisticadíssimos, de variadas figuras de 

linguagem, inquieta, com ampla performatividade, com sonoridade, como Jorge Amado 

sutilmente sugere no ABC de Castro Alves: um poeta inspirado por tambores. É 

importante que se diga, que era tudo absolutamente consciente. Esta seria a segunda 

explicação para a dramaticidade de poesia de Castro Alves, a performatividade da 

escrita. 
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Observemos a resposta de Castro a Tobias Barreto, referente à crítica publicada pelo 

segundo ao ensaio intitulado O Eco, escrito pelo primeiro. Uma verdadeira aula de 

figuras de linguagem da língua portuguesa. 

Fragmento em questão: “A rosa rolando da fronte dos Ovídios nas espáduas das 

Cleópatras lânguidas...”.Comenta Tobias Barreto: “é uma destas tolices que não têm 

explicação...”. Responde, então, Antônio de Castro Alves a Tobias Barreto: 

Isto é não saber português. Se empregássemos – Ovídio – no singular, e – 
Cleópatra - , ainda seria possível a crítica por ter a frase um sentido ambíguo; 
mas tendo empregado no plural, claro está que não quisemos, mais do que 
simbolizar em Ovídio os poetas romanos, e em Cleópatra as cortesãs de 
Roma. Além disso, pôr um nome próprio, por um nome comum, é uma figura 
que se chama antonomásia. Leia o erudito crítico a sintaxe de Dantas (livro 
elementar de meninos, que aprendem o latim), página 12, onde aprenderá a 
explicação do período, e verá o exemplo seguinte: Poeta por Virgílio, 
Filósofo por Aristóteles.  
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p.709 e 710) 
 

Alguns biógrafos dirão que sua simples aparição causava tamanho impacto nas pessoas 

que o peso da ação performática, sua figura, sua voz, seu gesto, engolia a significação 

das palavras, ficando todos como atordoados, hipnotizados pela presença, do jovem 

“Deus de Homero”. Talvez a própria performatividade avançada da escrita de Castro 

Alves concorresse com a força perlocutória de suas palavras. Ou talvez apenas a sua voz 

já fosse capaz de atordoar os sentidos dos espectadores. 

A voz, em certos casos, se impõe a tal ponto que tende a dissolver a 
linguagem. Sua presença é muito intensa, enquanto que a linguagem, como 
dizem certos filósofos alemães, é pura negatividade. 
(ZUNTHOR, 2005 p. 65) 
 

Mas, entre tantas figuras de linguagem, existe a eleita na preferência do poeta e que 

dominava o pensamento romântico. A Antítese gerava efeitos incríveis à oratória, 

imprevistos, surpresas, reviravoltas, e, segundo Eugênio Gomes, “Castro Alves estava 

congenitamente habilitado a encontrar nisto um poderoso estímulo. A assimilação de 

sua poesia depende em grande parte da maneira de compreender ou acompanhar as 

antíteses em todas as suas ramificações”. (2004, p. 34) 

Em seguida, Gomes comprova sua afirmação desnudando a estrutura completa de O 

Navio Negreiro, através do acompanhamento das antíteses, na formulação desde o 

macro ao micro da poesia. 
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O poema estruturado em seis partes, tem no seu começo a ambientação e louvação do 

oceano e do firmamento. Os dois elementos em si confundem-se num majestoso balé 

sublime de harmonia para a contemplação de privilegiados. 

...do firmamento 
Os astros saltam como espumas de ouro... 
O mar em troca acende as ardentias 
- constelações do líquido tesouro... 
 
Qual dos dois é o céu? Qual o oceano?... 
 
Bem feliz quem ali pode nest´hora 
Sentir deste painel a majestade!... 
Embaixo – o mar... em cima – o firmamento... 
E no mar e no céu – a imensidade! 
 
Oh! Que doce harmonia traz-me a brisa! 
Que música suave ao longe soa! 
Meu Deus! como é sublime um canto ardente 
Pelas vagas sem fim boiando à toa! 

 
Ainda nesta primeira parte, Castro lança em contraste ao quadro harmônico do abraço 

dessas imensidades a aparição de mais um personagem: os efêmeros, selvagens e 

irrefreáveis marinheiros. 

Homens do mar! Ó rudes marinheiros 
Tostados pelo sol dos quatro mundos! 
 
Esperai! Esperai! Deixai que eu beba 
Esta selvagem, livre poesia... 

Pode-se sentir a tensão de oposição que está por vir quando o poeta escolhe o adjetivo 

“livre” para classificar a poesia que acaba de introduzir: O Navio Negreiro. É como se o 

poeta fosse um arqueiro que retesasse a corda de um arco com uma flecha para um 

longo e potente disparo. A primeira parte é bela, sublime, majestosa, divinal, infinita e 

livre. 

A flecha é disparada e ganha o espaço nas asas de um Albatroz que atravessa os mais 

românticos pensamentos que iguala a todos os homens, independente de suas 

procedências, quando submetidos à imensidão do mar. 

Que importa do nauta o berço, 
Donde é filho, qual seu lar?... 
Ama a cadencia do verso 
Que lhe ensina o velho mar! 
Cantai que a noite é divina! 

E quando a flecha atinge o casco da embarcação, quando a ave gigante estaca os olhos 

no tombadilho, está feito o impacto bruto da antítese. 
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Que cena infame e vil!... Meu Deus! Meu Deus! Que horror! 
 

A partir de então, adentra-se no sonho dantesco e horrendo da parte quatro. Importante 

ressaltar que o clímax da transição da antítese ganha uma curta parte três apenas para si, 

tamanha a importância que o poeta dá ao impacto entre os dois quadros opostos. 

Era um sonho dantesco... o tombadilho 
Que das luzernas avermelha o brilho, 
Em sangue a se banhar. 
Tinir de ferros... estalar do açoite... 
Legiões de homens negros como a noite, 
Horrendos a dançar... 
 

Em seguida, na quinta parte, a suplica ao “Deus dos desgraçados”. Então, os 

desgraçados possuem uma divindade? Na aproximação dessas duas palavras, “Deus” e 

“desgraça”, irrompe-se um abismo de céu e inferno. O poeta, ousadamente, cria um 

Deus para aqueles desprovidos de dádiva, esvaziados de graça. 

Então, em meio ao inferno de açoites, apresenta os homens escravizados em sua terra de 

origem, bucólica, de crianças lindas e moças gentis. Para em seguida, denunciar a 

infâmia da traficância humana sob o respaldo do estandarte de uma nação. 

E existe um povo que a bandeira empresta 
P’ra cobrir tanta infâmia e cobardia! 
 
Auriverde pendão da minha terra, 
Que a brisa do Brasil beija e balança, 
Estandarte que a luz do sol encerra, 
E as promessas divinas de esperança... 
Tu, que da liberdade após a guerra, 
Foste hasteado dos heróis na lança, 
Antes te houvessem roto na batalha, 
Que servires a um povo de mortalha!...  
 

Antítese é a figura de linguagem que consiste na aproximação de ideias opostas. Do 

grego, o significado da palavra seria algo como “o oposto à criação”. Pois bem, o que 

nasce da aproximação de coisas antagônicas, se não o conflito? 

Ora, sendo o conflito um aspecto imprescindível ao gênero dramático, a mola motriz 

das ações e reações que estimulam o avançar de uma trama, quando Castro Alves 

escreve guiado por antíteses, ele “congenitamente” escreve promovendo conflitos e, 

conseqüentemente, da fricção das partes antagônicas que costumeiramente coloca em 

contato, gera a ação, gera o drama. 

Assim, por meio de um processo retórico, transfigurado pela arte, o poeta 
consegue emprestar um efeito dramático e incisivo às suas estrofes 
repassadas de transbordante indignação moral. (GOMES, 2004, p. 35) 



Castro Alves, Teatro e Teatralidade | Edvard Passos 

 

p. 82 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

A PROLE DOS SATURNOS 
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A Prole dos Saturnos, encenação da peça de Castro Alves (cujo título original é D. Juan 

ou A Prole dos Saturnos), com minha direção, foi montada na cidade de Fafe, ao norte 

de Portugal. Teve sua pré-estreia, no dia 15 de agosto de 2015, no Arquivo Público da 

cidade, um palacete do começo do século XX, e a estreia aconteceu no dia 05 de 

setembro de 2015, no Teatro-Cinema de Fafe, edifício renascentista, também do começo 

do século XX, semelhante aos teatros que o próprio Castro Alves frequentou. A 

montagem é resultado da residência artística no projeto Fafe Cidade das Artes, da 

Câmara Municipal de Fafe. Durou, aproximadamente, três meses, com ensaios diários 

entre outras atividades artísticas, junto à comunidade. 

No Brasil, em 2016, a peça integrou a programação da semana de aniversário de Castro 

Alves (169 anos), no Teatro Castro Alves, em Salvador, apresentando-se nos dias 17 e 

18 de março. Ainda na capital baiana, realizou mais 8 apresentações, entre os dias 01 e 

10 de abril, a convite do Projeto Prata da Casa, da Escola de Teatro da UFBA, que 

celebra os 60 anos da pioneira instituição de ensino. 

Esta é, ao que tudo indica, a primeira e única montagem desse texto, que permaneceu 

inédito por quase 150 anos. A obra dramática ficou perdida e desconhecida do público 

por 50 anos após a morte do poeta. Só foi publicada nas Obras Completas de 1921, 

organizada por Afrânio Peixoto. D. Juan ou A Prole dos Saturnos foi um dos tantos 

originais extraviados entre os deslocamentos que Castro Alves realizou entre capitais 

brasileiras (Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador), a exemplo de Mazzacio, 

romancete escrito pelo Condoreiro, que teve pior sorte e nunca veio à público. Outro 

fator que colabora para seu mais que secular ineditismo é o fato de ser uma obra 

inconclusa. Resta-nos apenas o primeiro ato de uma estrutura que anuncia originalmente 

três. Não se sabe ao certo se Castro Alves haveria concluído a peça ou não. 

A Prole dos Saturnos teve no elenco a atriz portuguesa Alexandra Natura, os 

soteropolitanos Danilo Cairo e João Guisande, o jovem ator fafense Hugo Novais (nas 

apresentações em Portugal) e LP Nolasco (nas apresentações no Brasil). 

Para solucionar a ausência de final da peça de Castro Alves, a encenação encontrou uma 

saída embasada nos conhecimentos adquiridos nesta pesquisa, principalmente nos 

estudos da biografia de Castro Alves, e optou por um caminho de ruptura cronotópica, 

como veremos adiante. 
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Procura-se Eugênia Câmara 

O plano inicial era montar O Amor do Soldado, a única peça de teatro escrita pelo 

romancista baiano Jorge Amado. Em sua dedicação e admiração a Castro Alves, Amado 

também escreveu a biografia romanceada ABC de Castro Alves. Uma espécie de 

louvação ao poeta. 

“Foi o mais belo espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América 
presenciaram [...] Falou por todos nós como nenhum de nós falaria. É ainda 
hoje o maior e o mais moço de nós todos” (1941, p. 13) 

Mesmo sabendo previamente que a obra dramática O Amor do Soldado traria desafios à 

encenação, resolvi levar adiante a ideia de encena-la e explicarei o porquê. O Amor do 

Soldado foi escrito, em 1944, sob encomenda de Bibi Ferreira, mas não foi à cena 

naquela ocasião e em nenhuma ocasião posterior. Permanece inédita, portanto, por mais 

de setenta anos. 

Aderbal Freire-Filho18, no posfácio da publicação de 2011, traz uma explicação:  

É curioso que, apesar de ter se aventurado nas artes dramáticas, tenha virado 
dramaturgo pelos romances e que justamente sua única peça nunca tenha sido 
montada. Será que ela (a peça) é ruim? [...] 
O teatro, não só o brasileiro, tinha se afastado de Shakespeare, da fé na 
fantasia, tinha caído na real (isto é, no real) e já não era o teatro ilimitado, o 
vasto teatro do tamanho do mundo. Assim passou a viver na sala – as vezes 
muito bem, com Tchékhov, Ibsen e outros -, no espaço dos poucos metros 
quadrados do palco, e não nos espaços infinitos em que a cena avança pela 
imaginação dos espectadores. Naquele espaço restrito, a peça de Jorge Amado 
não cabia. [...] o destino de muitos dos autores que se anteciparam ao palco 
aberto foi um longo esquecimento de seus textos. Talvez seja o caso de O 
Amor do Soldado. 
(FREIRE FILHO in AMADO, 2011, p. 144 e 145. Grifos meus) 
 

O cineasta e dramaturgo português José Leitão de Barros é mais corrosivo quando trata 

do mesmo ponto em seu livro Como Eu Vi Castro Alves e Eugênia Câmara no 

Vendaval Maravilhoso de suas Vidas: 

Jorge Amado, esse, com a sua sensibilidade de grande poeta político, nos 
“Amores de Castro Alves”(rebatizada depois de O Amor do Soldado, por Jorge 
Amado), peça de teatro irrepresentável, apresenta-nos uma Eugênia com 
ciúmes da Liberdade e dos trabalhos e ocupações de Castro na campanha 
abolicionista! Como se uma mulher tivesse ciúme de uma coisa abstrata que é 
uma idéia política... [...] Mas está ali um caso muito mais complicado, e não foi 
esse o apontado por Jorge Amado na sua peça de teatro – para ler. (BARROS, 
1950, pg. 31. Grifos meus) 

                                                                                 
18 Diretor de teatro. 
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Leitão de Barros é o diretor de Vendaval Maravilhoso, filme de 1949, sobre o enlace 

afetivo de Castro Alves e Eugênia Câmara. O livro dele, citado acima, contém a 

pesquisa e o roteiro da película. Na mais cara produção cinematográfica portuguesa 

daquele ano, Leitão opta por tomar Eugênia Câmara como eixo de sua história e 

posiciona-se claramente tomando partido da atriz nas brigas conjugais com Castro 

Alves. Ele parece procurar reabilitá-la em sua imagem do açoite dos biógrafos 

brasileiros que, em geral, em maior ou menor grau, posicionam-se ao lado de Castro 

Alves e castigam-na por ter ela abandonado o poeta, em seus dias enfermos. Com isso, 

acaba furtando-se à oportunidade de impactar Portugal com o cerne da obra 

intempestiva e a personalidade de Castro Alves. O cineasta escolhe a estrela portuguesa 

Amália Rodrigues para interpretar Eugênia Câmara e Paulo Monteiro, ator brasileiro, 

sem grande experiência, para o papel de Castro Alves. Em alguns casos, uma aposta 

como essa pode revelar um talento e render resultados artísticos inimagináveis, mas, 

infelizmente, o desempenho acanhado do jovem rapaz, não nos remete nem ao 

encantamento, nem à sedução, nem muito menos à fúria castroalvina. Ouso dizer ser um 

desserviço à memória do poeta brasileiro. Curiosamente, afirma o próprio Leitão Guerra 

em seu livro: “o cinema brasileiro há de ser feito, tem que ser feito, é justo que seja feito 

por brasileiros” (pg. 60). E nesse ponto ele parece lúcido. Numa produção que contou 

com recursos do Brasil, favorecer tão grandemente a musa Eugênia Câmara, não apenas 

no roteiro, mas principalmente no casting é um descuido imperdoável. Quase ninguém 

tem conhecimento hoje desse filme e motivo parece evidente: Leitão atira pela janela as 

possibilidades artísticas de um enfoque digno à personalidade que, em palavras de Rui 

Barbosa, “o mais íntimo de sua alma, impetuosamente apaixonada pela verdade, pelo 

belo, comunicou sempre com as alturas alpinas do seu gênio por um jacto contínuo 

dessa lava sagrada, que fazia dos seus lábios uma cratera incendiada em sentimentos 

sublimes” (BARBOSA in Gomes, 2004, p. 57). Com isso, não defendo que Castro 

Alves fosse o protagonista do filme de Leitão, mas sim que sua presença, ainda que 

mais diminuta, fosse exuberante em apuro artístico. Mas, é importante frisar que todo 

esse empreendimento cinematográfico tem um ponto muito positivo: finalmente, é 

organizada uma pesquisa sobre a vida da misteriosa atriz Eugênia Câmara, uma mulher 

que, apesar de ter vivido os píncaros da glória nos palcos, quase não deixou rastros de 

suas origens, mesmo em sua própria terra natal.  
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Portanto, apesar das divergentes opiniões de Aderbal Freire Filho e Leitão de Barros, 

parte-se do mesmo ponto: a peça, seja pelos motivos apontados por um, seja pelos 

motivos apontados pelo outro, oferece desafios ao encenador. 

Seja como for, o argumento de Jorge Amado centrado na turbulenta relação afetiva do 

poeta e da atriz, é, evidentemente, uma ideia fértil de situações conflituosas, um 

embrião promissor de infindável potencial dramático latente. 

Sobretudo nas cenas em que escreveu entre suas personagens Eugênia e Furtado 

Coelho, Amado alcançou bons momentos dramáticos. 

Apostei nesses momentos da dramaturgia de Amado e procurei confiar em soluções que 

o processo criativo da encenação pudesse agregar à peça. Imaginava que teria um bom 

trabalho de edição, com cortes e aplicação de enxertos. De antemão, já sabia que 

dificilmente conseguiria encenar a obra como no original, mas, sim, extrair dela a 

essência. Estava ciente do desafio. 

Já em 1960, na era dos primeiros encenadores brasileiros, a crítica Zora Seljan 
dizia que O Amor do Soldado oferecia “matéria para um estupendo diretor 
moderno e inteligente”. (FREIRE FILHO in AMADO, 2011, pg. 147) 

Boa parte da minha empolgação, advinha da oportunidade que a residência artística, em 

Portugal, proporcionava à formação do elenco. O Amor do Soldado é a história de um 

triangulo amoroso entre Eugênia Câmara, Castro Alves e Furtado Coelho. Dois 

personagens portugueses e um brasileiro. Uma Eugênia que deu seus primeiros passos 

no teatro na cidade do Porto, e um Castro Alves, baiano, que viveu, entre outras capitais 

brasileiras, em Salvador. Ou seja, essa encenação, nascida de uma residência artística na 

região do Minho (Norte de Portugal), independente dos méritos de sua dramaturgia, já 

guardava em si o valor de reatar laços entre Castro Alves e Eugênia Câmara mais 

simbólicos, através da formação de um elenco luso-brasileiro. Para além de reviver a 

relação entre essas duas pessoas, a encenação reata também dois lugares de onde os 

personagens são originários, dois sotaques que costumavam conviver juntos no ninho 

do da atriz e do poeta. 

Portanto, encenar O Amor do Soldado, em Portugal, tornou-se estratégico para a 

concretização de um gesto poético, para mim muito importante, neste trabalho: o 

encontro de uma atriz portuguesa, no papel de Eugênia Câmara, com um ator baiano, no 

papel de Castro Alves. 
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Em outras palavras, foi o plano original de encenar O Amor do Soldado que me colocou 

na rota de uma Eugênia Câmara, em Portugal. Essa escolha também me fez avançar na 

pesquisa sobre a biografia dela, o que se tornou de fundamental importância para o 

desenvolvimento da dissertação. Afinal, é evidente que Castro já transbordava uma 

teatralidade nata antes de conhece-la, mas seu apuro e imersão no centro do círculo do 

teatro brasileiro do século XIX acontece através da parceria catalisadora com Eugênia. 

Ela não precisaria fingir ser uma atriz portuguesa, ela seria uma atriz portuguesa. Ele 

não precisaria fingir ser artista baiano, ele seria um artista baiano. O total ilusionismo, 

confesso, pouco tem me motivado nos processos criativos. É a descontinuidade do 

plano da criação com o plano do real, da ficção com o documentário, que mais estimula 

minhas engrenagens artísticas. Gosto da condição de híbrido entre tradição e 

contemporaneidade, da possibilidade de livre ruptura com os dogmas de um lado e do 

outro, para agitar as partículas da recepção. De certa forma, não deixa de ser um jogo de 

antíteses. Para mim, é extremamente motivador encenar com uma “Eugênia” portuguesa 

e um “Castro Alves” baiano. Nem Alexandra Natura é Eugênia Câmara, nem João 

Guisande é Castro Alves, mas ela é portuguesa e ele baiano. Queria ouvir a peculiar 

sonoridade do choque dos seus sotaques reverberando e tentando encontrar harmonia no 

ar. Um efeito que certamente se encontraria na intimidade do convívio real do casal. E 

não me refiro apenas aos sotaques, mas também ao encontro de mentalidades e corpos 

formados em territórios diferenciados. 

Havia algo de místico, sedutor e transcendental nisto: promover novamente o encontro 

de dois lugares que foram capazes de gerar os protagonistas de um amor tão intenso, 

frutífero e letal. Essa era a homenagem que eu desejava. 

Como é presumível, o plano original de encenar O Amor do Soldado não foi adiante. As 

circunstâncias nos levaram a trabalhar com um elenco reduzido e foi preciso repensar. 

Mas, a única peça de Jorge Amado, apesar de tão criticada, já havia cumprido sua 

missão: colocar-me a procura de Eugênia Câmara do outro lado do Atlântico. 
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Teatro: tempo e espaço da atriz e do poeta 

No teatro temos essa curiosa condição onde o termo que designa a atividade é o mesmo 

termo que designa o local onde acontece a atividade. Ao mesmo tempo, teatro é a 

designação de uma expressão artística e um tipo de edifício.  

É possível que de alguma maneira essa sobreposição de significados atribuídos à mesma 

palavra, interfira, em alguma medida, no nosso procedimento criativo, ao concebermos 

um espetáculo. Se, por um lado, o edifício-teatro nos traz facilidades estruturais 

importantes para a realização de espetáculos; por outro, sua imediata adoção furta-nos 

possibilidades outras. Mas, desenvolver esse ponto seria uma outra pesquisa. O fato é 

que o espaço onde ocorre a apresentação tem sido um aspecto cada vez mais 

determinante nos processos criativos das encenações que tenho estado envolvido.  

Em Compadre de Ogum, por exemplo, a história de convívio de etnias e credos distintos 

em Salvador foi realizada num templo católico desativado. No desenrolar do enredo da 

peça, orixás, divindades africanas, protagonizam várias cenas. O espaço em questão, a 

Igreja Primeira de Santana, serviu, ao mesmo tempo, atendendo ao enredo da peça, 

como terreiro de candomblé e igreja. É claro que a imagem de um orixá dentro de uma 

igreja tem um impacto diferente na recepção do espectador, se comparada a uma 

aparição num teatro. Aqui, mais uma vez, surge a questão da hibridização entre ficção e 

realidade, exposta anteriormente. Existe uma intencionalidade na adoção do espaço da 

Igrejinha de Santana como palco de Compadre de Ogum. Existe um discurso poético 

nessa escolha da encenação. É o uso do espaço como protagonista da poética da peça. 

Porque temos sempre que recorrer ao edifício-teatro como espaço para as encenações? 

O edifício igreja primeira de Santana é tão presente na Gestalt dessa peça, é tão 

provedor de significados para o espectador, e certamente para os artistas que a 

desempenham, que mesmo quando é encenada em outros espaços, como recentemente 

aconteceu no Teatro Vila Velha, lá está ele em diversos aspectos.  

Em Flamengo – histórias do Rubro-Negro no Teatro19, peça comemorativa dos 120 

anos de história do Clube de Regatas do Flamengo, a encenação se deu no museu da 

agremiação. Fiz essa escolha, pois nada me parecia mais forte para tocar a recepção do 

que dispor atores e público em meio às taças centenárias, verdadeiros tesouros aos olhos 

                                                                                 
19 Encenação da história do Clube de Regatas do Flamengo, escrita e dirigida por Edvard Passos; Rio de 
Junho - 2015 
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dos torcedores. Outra vez tiro proveito da mescla de ficção e realidade. Não gastei 

quantia alguma com cenário. A peça era apenas isso: atores, texto, luz, figurinos e o 

diálogo com as potencialidades do lugar preexistente. Procurei colocar os espectadores-

torcedores em contato próximo com relíquias históricas do clube e com ídolos do 

esporte representados pelo elenco. 

A experiência como encenador tem demonstrado que o espaço escolhido tem muito a 

dizer numa peça e, nem sempre, esses caminhos levam ao teatro-edifício. Na verdade, 

não o tenho buscado. Tenho buscado os espaços que melhor sirvam aos propósitos 

catárticos de uma plateia. Acabo tendo pouco entusiasmo pela ilusão da cenografia, por 

exemplo, pois tenho buscado encenar em espaços que já sejam o cenário que preciso. A 

questão espacial tem sido para mim um componente matricial na construção da poética 

da encenação. Constantemente me pergunto: que lugar melhor serviria às finalidades 

artísticas de determinada peça? E a resposta precisa ser livre, entusiasmada, desafiadora 

e, se possível, surpreendente.  

Por esse prisma, a condição hegemônica do edifício-teatro relativiza-se e passa ser mais 

uma opção em meio a um universo mais amplo. Entretanto, é a encenação de A Prole 

dos Saturnos, em Portugal, que vai me levar a algumas curiosas ironias. 

Diante da importância do teatro na vida e na obra do poeta Castro Alves; diante da 

importância da teatralidade para edificação de seu mito, para sua veiculação pessoal, 

afirmação e expressão enquanto indivíduo, artista, performer atuante no mundo; diante 

do seu inegável interesse pelos palcos e de sua saga amorosa com a atriz Eugênia 

Câmara, cujos capítulos tantas vezes tiveram como cenário um edifício-teatro; diante do 

mergulho entusiasmado no fazer do teatro, alimentado pela parceria profissional entre a 

atriz e o poeta; e diante do espetáculo do encontro dessas duas personalidades 

exuberantes, que outro espaço poderia melhor abrigar a história desses dois? 

Sai embuçado numa capa negra que o cobre todo como alguém que fosse cometer um 
crime. A carruagem o espera à porta e, com as muletas desaparecidas sob a capa, 
ninguém diria que era um aleijado. [...] ele vai ao Teatro Fênix Dramática onde estreara 
a companhia do cômico Vasques, da qual era primeira dama Eugênia Infante da 
Câmara. [...] Bem sabe que está aleijado, que sua figura de Don Juan dos trópicos só se 
mantém em pé apoiada em duas muletas. [...] Não poderão rir dele, da enormidade da 
paixão que o arrasta aleijado e febril ao teatro. [...] Faz dois anos quase que ele não 
surgia num camarote de teatro, numa sacada de prédio, para incendiar as multidões 
delirantes. [...] Todos se recordam dele: o grande Castro Alves, o poeta dos negros, o 
cantor da liberdade, condor do Brasil. E apontam-no a dedo, sorriem para ele.  
(AMADO, 2010, p. 201, 202 e 203) 
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Se a história de convivência de credos de Compadre de Ogum foi encenado num 

templo; se a trajetória dos 120 anos de existência de Flamengo ganhou vida dentro de 

um museu; o lugar da história de Eugênia e Castro era um teatro. Foi lá onde se 

conheceram, viram-se pela primeira vez, trocaram os primeiros cumprimentos, foi lá 

onde a paixão cultivou-se em Castro Alves. Foi de lá que o poeta precisou arrancá-la 

para que pudessem se amar num subúrbio de Recife. E foi para dentro do teatro que ela 

o empurrou, a escrever peças. É no teatro, onde tudo começa e termina. 

Entretanto, nesse caso, não bastava que fosse um teatro qualquer. Mas, sim, um teatro-

cronótopo, um teatro como Castro Alves e Eugênia habitaram, com camarotes, balcões 

em formato de ferradura, daqueles que, ao adentrá-lo, parece que atravessamos um 

portal do tempo. O lugar frequentado por Castro Alves para recitar poemas nos 

entreatos a saudar atores, atrizes, a República e a liberdade. 

Esse teatro-cronótopo já não possuímos mais em Salvador. Ele chamava-se Teatro São 

João. Existem três edifícios-teatro bem recorrentes na biografia de Castro Alves. São 

eles o Teatro Santa Isabel, no Recife, o Teatro São João, em Salvador, e o teatro São 

José, em São Paulo. Hoje só permanece erguido o Teatro Santa Isabel, reformado após 

um incêndio. Edifícios luxuosos, com estilo francês, balcões em ferradura, palco 

italiano, como somente poderiam acontecer no século XIX, quando o teatro quase não 

tinha concorrentes. Foi assim que identifiquei o cronótopo da encenação: um teatro 

renascentista. 

Quando vi as primeiras imagens do Teatro-Cinema de Fafe, em Portugal, compreendi 

que estava mesmo no caminho correto. Era tal qual os teatros que Castro Alves e 

Eugênia habitaram. Seu porte assemelhava-se, graciosamente, ao Teatro São João. Ele 

inspirava explorações e apresentava as condições de reproduzir fielmente situações que 

aconteceram e marcaram a vida de Castro, como as famosas aparições do poeta nos 

camarotes, ou na plateia. 

Porém, a apropriação do edifício pela encenação precisaria ser bem pensada, pois de 

nada valeria confinar a encenação no palco, como pede a tradição. A beleza desse 

edifício-teatro, em Fafe, estava especialmente nos espaços destinados ao público, nos 

adornos de seus balcões, nos capteis de suas colunas, nas pinturas de seu teto 

abobadado. E era justo nesses espaços destinados ao público que Castro Alves habitava. 

Portanto, era ali que essa encenação também se convidava a estar. 
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Diferente da região do palco, uma caixa cênica que pode ser encontrada a toda parte, as 

áreas destinadas à plateia datavam a história que seria contada. Mas mesmo o palco não 

poderia ser esquecido por ser o território essencial de Eugênia Câmara. A proposta 

artística propunha repensar a lógica de ocupação do edifício-teatro pelo espetáculo. 

Estava convencido que a escolha daquele lugar como cenário sintetizava muitos 

significados das personalidades que estávamos a tratar. 

E foi assim que uma encenação me levou à curiosa circunstância de usar um teatro 

como espaço não convencional. E mais uma vez, investi quase nada em cenografia.  

 

Enfim, A Prole dos Saturnos 

Como já foi explicado, encenar O Amor do Soldado de Jorge Amado implicava em 

desafios à encenação e um dos pontos mais complexos para contornar era a quantidade 

numerosa de personagens20. 

Mesmo assim, convidei um elenco reduzido, me valendo do artifício de ter atores 

fazendo muitos personagens. Se já é difícil reunir um elenco numeroso em sua própria 

cidade, quem dirá em outro continente. O plano era viajar com 3 atores e lá, em 

Portugal, recrutar, através do Projeto Fafe Cidade das Artes, mais três, totalizando um 

elenco de seis interpretes para dar conta de todos os personagens. 

Meses antes da viagem, já mais avançado nos estudos desta pesquisa, comecei a 

encontrar insumos interessantes à montagem. Dentre eles, as dramaturgias do poeta, 

reunidas no livro organizado por Elizabeth R. Azevedo, chamado Castro Alves: Teatro 

Completo. A proposta desse livro de reunir a dramaturgia de Castro Alves me apeteceu 

a levar à cena tudo que o poeta escreveu para teatro. 

No livro organizado por Elizabeth R. Azevedo, que também escreve a introdução, 

constam Gonzaga ou A Revolução de Minas, D. Juan ou A Prole dos Saturnos e Uma 

Página de Escola Realista. Cheguei a pensar em elaborar um grande espetáculo que 

                                                                                 
20 Personagens de O Amor do Soldado: Autor, Eugênia Câmara, Um ator da Companhia Furtado Coelho, 

Adelaide Amaral, Tobias Barreto, Castro Alves, Caú (mucama de Eugênia), Maciel Pinheiro, Rui 
Barbosa, Um negro velho, Fagundes Varela, Antônio Borges da Fonseca, Joaquim Nabuco, Furtado 
Coelho, Estudantes, homens, mulheres, espectadores de teatro. 
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abrigasse as três obras, com nuances de encenação bem distintas, como se as três peças 

compusessem o repertório de uma companhia. Como se, num único espetáculo, de uma 

fictícia Companhia Castro Alves, fossem apresentadas as três peças, ou ao menos 

fragmentos delas, uma vez que Gonzaga é uma obra extensa e repleta de altos e baixos. 

Imaginei Uma Página de Escola Realista como um momento lírico, Gonzaga como um 

momento político, à moda de Brecht e D. Juan ou A Prole dos Saturnos como uma 

comédia mórbida. 

Apenas o D. Juan ou A Prole dos Saturnos me entusiasmou como encenador. Gonzaga 

foi a primeira incursão dele pela dramaturgia e, apesar da pertinência como narrativa 

histórica e de bons monólogos isolados, não entusiasma como unidade. E, observando 

bem Uma Página de Escola Realista, percebe-se que não seria propriamente uma peça, 

mas talvez um poema que toma por inspiração a estrutura de uma obra dramática. 

Desde a primeira leitura do D. Juan, pude ver sua encenação com clareza. Mesmo sendo 

um texto inconcluso, que aparentemente ninguém levou à cena, tudo que estava posto 

no papel, por Castro Alves, eu conseguia ver em cena. 

Eu reconheci uma certa natureza tragicômica em D. Juan ou a Prole dos Saturnos. 

Intuia no D. Juan de Castro Alves uma construção edificada nas antíteses da 

tragicomédia. O humor, a irreverencia e a vivacidade são de importância fundamentais 

para esse texto, tanto quanto a morbidez e o lado sombrio. Aliás, humor e irreverencia 

são aspectos que costumamos deixar de lado quando se trata de Castro Alves. Mesmo 

dedicando-se em vida às causas mais sérias de seu tempo, não podemos esquecer que 

Castro Alves conheceu apenas a juventude, um jovem sensual, no frescor de seus 

sonhos intensos, rodeado de amores e de amigos boêmios. Foi também Castro Alves um 

rapaz de costumes boêmios e não consigo imaginar as passagens de sua vida contadas 

nas biografias sem vê-lo sempre a sorrir, flertar, seduzir. Acredito que o ambiente que 

cercava Castro Alves, sobretudo entre amigos, era um ambiente de irreverencia e de 

bom humor. Mais adiante discutiremos também a presença do humor na escrita, através 

da análise de uma carta que o poeta escreveu para o grande amigo, Augusto Álvares 

Guimarães. 

É isso que vejo em D. Juan ou a Prole dos Saturnos. É esse Castro Alves que corre nas 

réplicas e nas didascálias dessa obra dramática. Quem afina-se a esse entendimento é 

Pedro Calmon, nas ultimas páginas de A Vida de Castro Alves, quando comenta D. Juan 
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ou A Prole dos Saturnos. No comentário curto e consistente, que vai a fundo nas origens 

que inspiraram o poeta na referida obra, lá está apontado o fundamento tragicômico, 

herdado da lenda espanhola de “El Burlador”. 

    Macário 
Morta! Mas como?... meu Deus! Há pouco o baile. Agora o enterro. 
Que antítese horrível! [...] quem a viu ontem não pensou decerto... que 
aquele pé ligeiro ia tropeçar na cova... 
(CASTRO ALVES in AZEVEDO, 2004, p. 213 e 214) 
 

Outro aspecto fascinante na leitura de D. Juan ou Prole dos Saturnos é a semelhança 

entre a ficção e a vida real do poeta. Isso escapa à análise de Elizabeth R. Azevedo. 

Considerando que Castro Alves escrevia suas peças para Eugênia Câmara interpretar, e 

considerando que o próprio Castro Alves se anunciava uma espécie de D. Juan, não é 

difícil perceber que o triangulo amoroso da trama da peça: Dr. Marcus, Condessa Ema e 

Conde Fábio; tem inspiração em um outro triangulo amoroso da vida real: Castro Alves, 

Eugênia Câmara e Furtado Coelho, respectivamente. 

Na trama escrita por Castro Alves, Dr. Marcus encontra um meio de arrancar a 

Condessa Ema de sua estrutura familiar, sem causar prejuízos à honra dos envolvidos, 

para que possam viver uma paixão indomável. Não teria a mesma finalidade a luta de 

Castro Alves para retirar Eugênia Câmara de dentro da Companhia de Teatro Coimbra, 

de Furtado Coelho, e, igualmente, viverem uma paixão arrebatadora como se não 

houvesse amanhã? Não deveria ser Furtado Coelho, de algum modo, contornado para 

que esse amor pudesse acontecer, tal qual o Conde Fábio na peça? Não deveria Eugênia 

Câmara abrir mão de suas conquistas pessoais, do seu posto de 1ª dama da Companhia 

de Furtado Coelho, cometer um enorme sacrifício pessoal para lançar-se às incertezas 

desse louco amor? Por sua vez, não deveria também a Condessa Ema abandonar o 

conforto de sua vida de luxo e riqueza, aniquilar sua existência, forjando uma morte 

proporcionada pela ingestão de uma bebida elaborada com ervas tratadas por índios da 

Amazônia? 

E o que dizer das semelhanças entre Romeu (filho do Conde e da Condessa) e Emília 

Augusta, filha de Eugênia Câmara, apontada por biógrafos como filha de Furtado 

Coelho? 

Portuguesa, começara na sua terra a carreira teatral estreando em 52 no 
Ginásio, com sucesso. Vem ao Brasil, faz-se amante de Furtado Coelho, o mais 
eminente talvez dos atores da época, dele tem uma filha. 
(AMADO, 2010, p. 131) 
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E os dias quase que os passa na redação no Diário do Rio de Janeiro, onde lê 
para vultosa assistência de literatos e atores o Gonzaga. Grande êxito entre os 
literatos, mas também a recusa de Furtado Coelho, a recusa de representar o 
drama. Talvez, amiga, que o ator eminente nunca tenha perdoado ao poeta o 
ter-lhe tomado a primeira atriz que era igualmente mãe de uma filha sua.  
(AMADO, 2010, p. 161) 

 

A filha de Eugênia acompanhou Castro e a mãe por onde eles estiveram, como uma 

espécie de testemunha dos passos daquele amor. Na peça, Romeu também cumpre essa 

função de testemunha inocente dos propósitos de Dr. Marcus e da Condessa. 

Todas essas semelhanças me fazem pensar que Castro Alves escreveu essa peça 

inspirado em sua própria vida. Se o enlace afetivo de Eugênia e Castro fosse fruto de 

uma obra de ficção, e não da vida real, poderíamos dizer que, devido à atmosfera 

tragicômica, Castro Alves, ao escrever D. Juan, produziu uma paródia. Uma criação que 

teve como mote o grande drama de sua vida pessoal, sua história com Eugênia. Ou seja, 

antes mesmo de Jorge Amado e Leitão Guerra, Castro Alves já tinha consciência de que 

sua vida, e em especial no que toca seu enlace com Eugênia, guardava enorme potencial 

para inspirar obras dramáticas. 

Daí, passei a escutar, nos diálogos entre Dr. Marcus e a Condessa Ema, o poeta e a atriz 

discutindo a relação.  

Aquilo que Jorge Amado e Leitão Guerra propõem em suas obras (peça e roteiro, 

respectivamente) como sendo o ambiente amoroso entre Eugênia e Castro é um artifício 

que esbarra nos limites da suposição. Nesse aspecto, acredito ser fonte mais fidedigna 

da realidade, a ficção de Castro Alves, mesmo não tendo a obra dramática finalidade 

biográfica alguma. Em outras palavras, talvez exista mais do ambiente real entre a atriz 

e o poeta na peça D. Juan ou A Prole dos Saturnos, que nas obras biográficas de Amado 

e Leitão Guerra. 

Viajei para a residência artística em Portugal com o plano mirabolante de encenar uma 

estrutura dramática rapsódica complexa envolvendo as três peças de Castro Alves, e O 

Amor do Soldado, de Jorge Amado. Porém, já trazia comigo uma certeza: começaria 

pelo D. Juan ou A Prole dos Saturnos. Já sabia que espécies de sensações gostaria de 

causar no espectador. Os demais textos, eu agregaria aos poucos, à medida que 

avançasse nos ensaios. 
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Então, as circunstâncias que foram se apresentando durante o processo criativo, 

determinaram os rumos da montagem. Não foi possível levar 3 atores a Portugal. 

Apenas Danilo Cairo, cruzou o Atlântico comigo. Lá também não conseguimos recrutar 

outros três, mas apenas dois: João Guisande21 e Alexandra Natura22. 

Com o elenco reduzido pela metade, a ideia de um grande espetáculo envolvendo a 

costura de quatro textos se fragilizava. Segui com minha única certeza: A Prole do 

Saturnos. Fomos, aos poucos, ensaiando o texto inconcluso de Castro Alves e fui me 

dando conta que, ainda que inacabado, não carecia de grandes acréscimos, alguns, 

talvez, a gosto do encenador. Ao ser lido e relido apresentou mais autonomia que o 

esperado, sustentava-se de pé sozinho, rendia um entretenimento de duração 

significativa, sobretudo para a tolerância do espectador dos dias de hoje. O que faltava 

mesmo era um final. 

A leitura do primeiro ato deixado por Castro Alves durava cerca de 40 minutos. Se 

acrescido de uma misancene de abertura, algumas transições e da cena final, teríamos 

um espetáculo enxuto. 

 

Dramaturgia e Encenação 

O plano estava traçado: obra dramática de Castro Alves na íntegra, acrescida de alguns 

complementos. Mas que texto cairia bem no meio das palavras de Castro Alves? a 

resposta era simples: o próprio Castro Alves. Visitei seus poemas, em busca de algo que 

dialogasse com os sentimentos da personagem Condessa Ema. Nessa busca, encontrei, 

nas poesias dedicadas a Eugênia Câmara, palavras e imagens idênticas às que compõem 

os diálogos do par romântico da peça. 

Do ponto de vista da encenação, esses enxertos me possibilitaram melhor explorar a 

presença do quarto e último ator a ingressar no elenco, o jovem Hugo Novais, que 

surgiu durante o processo para interpretar Romeu, filho da Condessa Ema. 

                                                                                 
21 Ator também soteropolitano, formado pela Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia e 

integrante do Toca de Teatro 
22 Atriz portuguesa, formada na Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, da cidade do Porto. 
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Marcava o personagem da Condessa sua relação conflituosa com o sentimento do 

remorso. Esse é seu maior conflito: o remorso por jogar o nome do marido na lama, por 

escolher fugir com outro homem, o remorso por deixar um filho para trás, ou o remorso 

por não se permitir viver o único amor de sua vida. 

Em que pensa Carlota após a valsa, 
No tapete 
Atirando o bournous quando descalça... 
Ou melhor... quando rompe a luva, a fita, 
Se a presilha, o colchete, 
Em leve resistência a mão lhe irrita... 
Em que pensa Carlota após a valsa? 
 
Quem te mata, Carlota, são remorsos 
De algum divino crime? 
São ciúmes que escondem teus esforços? 
Tens vergonha talvez deste rosário 
Que tua mão comprime, 
Porque um sopro roçou no relicário? 
E desmaias, Carlota, de remorsos?! 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p.498) 

Fragmentos deste poema utilizei em cena, na transição do quadro 1 para o quadro 2, no 

deslocamento da Condessa do velório na casa do Conde, para o cemitério. Vi a cena 

ambientada sonoramente com uma marcha fúnebre, tendo o jovem ator fafense, Hugo 

Novais, a recitar Remorsos de um dos camarotes a la Castro Alves. No palco, a atriz 

Alexandra Natura desaparecia de cena, aos poucos, sendo sua figura engolida pelo fosso 

que descia lentamente pelo maquinário do teatro. 

As palavras crime, remorso, valsa, tédio e beijo contidas no poema, criavam uma 

ligação tão íntima com a dramaturgia que pareciam textos originais da obra. Elas 

ecoaram pelo teatro e abriam caminho nos corações dos espectadores, ainda mais por 

terem sido proferidas por aquele jovem interprete de 13 anos, que representava, ao 

mesmo tempo, o filho que a Condessa abandonava e, de alguma forma, um espectro do 

Castro Alves, em estado pueril. 

Para outra transição, após a cena do Coveiro Paulo e Dr. Marcus - que nos remete aos 

coveiros do Hamlet, de Shakespeare - que precede o segundo despertar da Condessa, 

dessa vez, para uma nova vida, fui outra vez em busca de um fragmento nas poesias de 

Castro Alves. Minha escolha aqui baseia-se na consolidação da presença do personagem 

Romeu como uma testemunha onisciente, com características comportamentais que 

refletem, indiretamente, a presença do Castro Alves. 
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A alcova é fria e pequena, 
Abrindo sobre um jardim. 
A tarde frouxa e serena 
Já desmaia para o fim. 
No centro um leito fechado 
Deixa o longo cortinado 
Sobre o tapete rolar... 
Há, nas jarras deslumbrantes, 
Camélias frias, brilhantes, 
Lembrando a neve polar. 
Livros esparsos por terra, 
Uma harpa caída além; 
E essa tristeza que encerra 
O asilo onde sofre alguém. 
Fitas, máscaras e flores, 
Não sei que vagos odores 
Falam de amor e prazer. 
Além da frouxa penumbra 
Um vulto incerto ressumbra 
- O vulto de uma mulher. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p.199) 

Mais uma vez, declama o jovem ator, dessa vez surgindo de um outro camarote do 

teatro. Escolhi o fragmento Cenário, já apresentado no capítulo dois dessa dissertação, 

que integra o texto Uma Página de Escola Realista. Ao ser proferido pelo jovem ator, 

conferiu a ele o status de testemunha e orquestrador, misteriosamente desprendido da 

trama. Mais uma vez, insinua-se a presença do próprio Castro Alves. 

 

“Que antítese horrível!” 

A antítese é uma figura de linguagem estruturante da escrita performativa do poeta. 

Essa preocupação com as elevações ou proeminências da terra era uma 
necessidade de contrastes, sem as quais o homem romântico não teria podido 
dar tão grande espaço e relevo às antíteses cujo emprego tornou-se um de 
seus mais principais enleios.  
(GOMES, 1960, p. 31. Grifos meus.) 
 

Na primeira cena do primeiro quadro da peça, a Condessa aparece morta no esquife e, 

logo em seguida, o Dr. Marcus anuncia a Macário que a Condessa está morta. Esta é a 

primeira frase proferida por um personagem em A Prole dos Saturnos. Em seguida, 

Macário, inconformado, discorre longamente sobre o choque de deparar-se com a 

Condessa morta, já que, há poucos instantes, estava ela altiva, repleta de vida, dançando 

no baile: “- Que antítese horrível!”. 
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Pois bem, para acentuar os efeitos dessa tão perseguida sensação provocada pela 

antítese nos espectadores, ao invés de iniciar o espetáculo com a cena do velório, 

conforme o original, comecei o espetáculo com um grande baile, com a grande e vívida 

festa da Condessa tão mencionada por Macário em suas primeiras falas. 

Encomendei a Narciso Fernandes, criador da trilha dessa montagem, uma valsa alegre e 

grandiosa e orientei o elenco para receber os espectadores na plateia com taças de vinho 

na mão, como se todos ali fossem os convidados do baile da Condessa. Ou seja, 

comecei o espetáculo com um prólogo: o baile cheio de vida da altiva Condessa Ema. 

Portanto, nessa montagem, a primeira aparição da Condessa é assim: viva, envolta nas 

festividades, próxima ao público, no proscênio, com as cortinas vermelhas fechadas por 

detrás dela. É assim que ela primeiro impressiona as retinas dos espectadores: regendo 

uma festa, diante do veludo vermelho das cortinas “bela e altiva”, como Macário irá 

descrevê-la depois. 

Ao final deste momento musical e coreográfico, isento de textos, a Condessa desaparece 

sem ser vista, por trás das cortinas que permanecem fechadas. Macário assume o 

protagonismo da festividade e, após alguns instantes, ao cair da valsa, o Dr. Marcus 

finalmente anuncia em alto e bom som para todos no teatro, “- a Condessa está morta”, 

e, então, iniciamos o original de Castro. 

Essa frase de Marcus inaugura o ambiente diametralmente oposto ao clima festivo 

inicial. A valsa dá lugar ao impacto de uma trilha tenebrosa, a cortina vermelha, ao 

abrir, revela o palco expondo o corpo morto da Condessa, em seu velório. No lugar do 

fundo, em veludo vermelho, luzes frias. Para assombro de Macário, que, diante de tão 

curto intervalo de tempo, passava a contemplar o corpo sem vida da rainha do baile: “- 

que antítese horrível!... quem a viu não pensou decerto... que aquele pé ligeiro ia 

tropeçar na cova!...” (CASTRO ALVES in GOMES, 1960). 

Sim, agora que os espectadores testemunharam, estavam todos imersos naquela antítese, 

proposta pelo drama. Não estava apenas nas palavras de Macário, mas também na 

recepção dos demais convidados do baile da Condessa, os espectadores. 

A verdade é que a antítese dominava o pensamento romântico, com efeitos 
propícios à oratória que se caracterizavam pela prontidão do enunciado, a 
surpresa, o imprevisto, o insólito. O Romantismo liberal inscreveu-a entre os 
seus principais fatores a persuasão retórica, e Castro Alves estava 
congenitamente habilitado a encontrar nisto um poderoso estímulo. 
(GOMES, 1960, p. 34) 
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Por isso, a escolha de iniciar a peça com um baile: para ampliar os efeitos da antítese. 

 

Macário e a irreverência de Castro Alves 

A primeira fala extensa de A Prole dos Saturnos cabe ao personagem Macário, logo na 

primeira cena, após a afirmação curta e seca de Dr. Marcus de que “a Condessa está 

morta”. 

Essa fala de Macário é marcada pela incredulidade provocada por uma notícia tão 

surpreendente. Castro Alves cria tantas alegorias nesta fala, tanta inconformidade e uma 

quantidade tão expressiva de antíteses em curtíssimo espaço, que para mim, este “cartão 

de visitas”, impregnou de imediato minha leitura de referências tragicômicas. É uma 

fala agilíssima, que perpassa imagens tão dispares que provoca estranheza. A grande 

questão é: esse efeito inverossímil é proposital ou não? Trata-se de uma deficiência ou 

uma técnica? Responder a essa pergunta é escolher um caminho estético para todo o 

resto. O fato é que Castro Alves, com suas antíteses, parece aplicar no espectador um 

impacto semelhante às técnicas de choque térmico, escalda pés, banho alternado quente-

frio. Mas, ao invés de ativar a circulação de sangue, procura ativar a atenção dos 

espectadores. 

Particularmente, nunca presenciei um escândalo de inconformidade durante um enterro, 

mas, testemunhei relatos de pessoas que tiveram de abandonar o funeral por não 

conseguir controlar a reação inadmissível de cair em gargalhada diante da reação 

espetacular de inconformidade de uma viúva ou pessoa muito querida quando depara-se 

com o morto. 

Não sei que mecanismo interno faz o quadro de sofrimento de um enterro transforma-se 

num riso desgovernado, e espero jamais precisar passar por esse constrangimento, mas, 

quem entendeu isso muito bem e soube extrair, com competência, toda a potência tragi-

cômica dessa situação foi a Companhia Baiana de Patifaria, na primeira cena de 

Abafabanca23. No palco, uma mulher chora desesperadamente a morte de sua querida 

amiga ruiva. Em cena, as duas personagens femininas, a amiga viva e a amiga morta, 

são desempenhadas por homens. 

                                                                                 
23 Primeiro espetáculo da Companhia Baiana de Patifaria 
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Acredito que, ao imaginarmos Castro Alves e a sua obra, costumamos fazê-lo sempre 

envolto de uma atmosfera de densa seriedade e erudição, quase intransponíveis. Ele 

defendeu a abolição da escravatura e a proclamação da república com palavras 

sofisticadas, dignas do mais alto grau de instrução, mesmo quando o teor de seu 

argumento era furioso e traduzia instintos dos mais rudimentares da natureza humana, 

como, por exemplo, o desejo de vingança. É mesmo bem possível que, diante do seu 

legado, diante da sua imponente estátua de bronze na famosa praça que leva também o 

seu nome, e diante de tantas homenagens pomposas, boa parte dos brasileiros nem 

imaginem Castro Alves como um poeta jovem, morto aos 24 anos intensamente vividos. 

Portanto, o humor, a irreverencia e talvez até mesmo a alegria sejam características que 

raramente se vinculam a ele. Entretanto, não podemos esquecer que, mesmo guardião 

do posto de maior poeta do Brasil, Castro Alves era também um jovem e no mais amplo 

sentido de vivacidade. 

Meu muito querido Augusto. – Como estás? Sempre bom, não é assim, Exº 
Sr. Representante do povo? – Eu estou gozando saúde. Esta carta não é mais 
que uma prevenção. Sim. Escrevo-te para te dizer, que não te escrevo. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 749) 
 

Observem a irreverência do poeta, no fragmento acima, retirado da carta escrita por ele, 

no Rio de Janeiro, em 24 de fevereiro de 1868, a Augusto Álvares Guimarães, um de 

seus melhores amigos e cunhado. Castro trata Augusto por excelentíssimo, logo depois 

de chama-lo “meu muito querido Augusto”; antecipa ele mesmo a resposta à pergunta 

“como estás?” e não faz cerimonias em afirmar que está gozando de saúde. Usa do 

artifício da solenidade para afirmar algo completamente oco de sentido: “escrevo-te 

para te dizer, que não te escrevo”. Notem como o poeta permitia-se uma postura 

nonsense. Mas, é evidente que não toma este lugar a troco de nada. Faz um jogo entre o 

solene e o debochado, mais uma vez, um jogo de contrastes derivado das suas antíteses. 

Então, para que Castro Alves faz-se de bobo ao afirmar que escreve para dizer que não 

escreve? Ora, para assumidamente e despudoradamente agir em proveito próprio, é 

claro. Para poupar-se trabalho! Observem a autoimagem assumida por ele e reconhecida  

como famosa entre os seus, na continuidade da carta. 

[...] Enfim, clarifiquemo-nos. – 1º - Sou preguiçoso (Isto é velho.) – 2º - Para 
escrever tudo que comigo se tem dado é preciso uma longa carta. – 3º - Uma 
longa carta muitas vezes repetida são muitas longas cartas. – Tira daí a 
conclusão e verás que para não desmentir o artigo primeiro, eu não devia 
escrever muitas longas cartas – Façamos uma economia de atividade, disse 
então comigo. – escrevamos uma carta, uma circular, ou antes uma triangular 
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(por que servirá apenas a três amigos)... – e escrevi ao Franco, refletindo no 
seguinte: - 1º - que tinhas boas pernas para ir até o quarto de Guilherme, que 
muito presará a tua visita. – 2º - que tu me conheces bastante, para deixares 
de compreender quanto me é natural a pouca atividade. – 3º - que me tens 
muita amizade (como o tens provado) para deixares de te interessar pelo que 
respeita ao teu velho amigo e companheiro. – Mas, isto é diabo! Lá estou eu a 
escrever mais... – se queres notícia, vê a carta e responde-me, mandando-me 
a Guia – Aux Frères Provenceaux, Rua do Ouvidor, onde tens o – Teu amigo 
do coração – Castro Alves 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 749) 
 

O conteúdo dessa carta é uma boa provocação para repensar a imagem que temos de 

Castro Alves. Observem o primeiro movimento do fragmento supracitado: 

 ...Enfim, clarifiquemo-nos. – 1º - Sou preguiçoso (Isto é velho.) 

Aí está a síntese de tudo. Enfim, clarifiquemo-nos é um movimento formal e erudito 

com um toque de sofisticação no uso da metáfora, pois faz uso do verbo de uma 

maneira pouco usual, uma diferença sutil: ele não esclarece (não lança luz sobre algo), 

ele lança luz em si mesmo: clarifiquemo-nos. Aliás, lança luz nele mesmo e no amigo 

leitor. Mas, logo em seguida ao movimento formal e erudito, imediatamente depois, tão 

veloz como pode ser a leitura de um numeral entre dois travessões usados como ruptura 

(- 1º -), ele mostra-se rústico e na intimidade: sou preguiçoso. Notem que nem o 

pronome foi usado desta vez, tão feroz é o ataque de sua auto-exposição. É brusco na 

transição pois busca impacto na recepção. Existe toda uma arquitetura para causar o 

efeito dessa surpresa. Ele encurta o caminho em que transita da formalidade para a 

intimidade. E, como se não bastasse o choque da revelação da autoimagem assumida, 

ainda tece outra manobra arrojada: Isto é velho, entre parêntesis. Ou seja, essa 

declaração impactante que acabou de ser feita, não é nada, não é novidade alguma. 

Poderia ficar pior? Sim, pois além de preguiçoso, todos sabem, sou também famoso por 

isso. Em duas palavras: duplamente debochado. Outra vez a técnica de escalda pés. 

Mas ele vai muito além em sua irreverência, ao revelar, em seguida, que ele não estava 

simplesmente a enumerar pontos para esclarecer sua primeira afirmação nonsense. Sou 

preguiçoso é um primeiro artigo, semelhante à estrutura de uma peça jurídica! (afinal, 

não podemos esquecer que eram todos estudantes de direito). Ou seja, o que vem a 

seguir se configura como uma espécie de tratado da natureza da preguiça de Castro 

Alves, com requintes de cinismos sofisticados e divertidos. 

Mas, certamente, o auge de seu cinismo para com o amigo Augusto, está na expressão 

despudorada de quem já se auto proclamou preguiçoso: Façamos uma economia de 
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atividade, disse então comigo. É portanto, um preguiçoso com senso de oportunidade! E 

após o refinado deboche da naturalidade em ser preguiçoso, vem a aula de geometria: – 

escrevamos uma carta, uma circular, ou antes uma triangular (por que servirá apenas 

a três amigos)... destaco ainda a palavra apenas contida nos parênteses, por guardar um 

potencial latente de mais cinismo. Explico: se a carta servirá apenas a três amigos, isso 

quer dizer que ela poderia perfeitamente servir a muitos outros e, por isso, por ela ser 

endereçada a esse petit commitee, deveriam os destinatários sentir-se lisonjeados? 

O auge do atrevimento é, sem dúvidas, os subsequentes artigos do tratado da preguiça 

que dizem respeito às motivações para Augusto ir em busca da carta que ele, na 

verdade, endereçou a Guilherme! Segundo Antônio de Castro Alves, seu amigo 

Augusto, deveria ir em busca de notícias suas pelas seguintes razões: o amigo tinha boas 

pernas; compreendia o quanto era natural a Castro Alves a pouca atividade; e porque lhe 

tinha muita amizade e certamente estaria curioso por notícias. 

É evidente que essa é um comportamento adotado entre amigos chegados. As cartas 

enviadas por Augusto à Castro Alves comprovam que são liberdades tomadas de ambas 

as partes. Augusto também não faz por menos. É tão irreverente quanto Castro Alves, 

quando não o é ainda mais, sobretudo quando o assunto é a preguiça do amigo. 

O fato é que Castro Alves, numa carta a um amigo, confere um caráter formal, de 

estrutura de documento jurídico, para discorrer sobre a própria preguiça. Um deboche. 

Aí está a expressão da irreverencia, própria de um jovem e da juventude. São evidencias 

de seu humor e de que também se permitia momentos de não levar a si mesmo a sério. 

É este senso de humor, expresso através de antíteses, tão presente nesta divertida carta 

ao amigo Augusto, que eu vejo intencionalmente nas falas e na estrutura de A Prole dos 

Saturnos. 

Foi esse Castro Alves que apreendi na peça: formal para ser irreverente, sério para ser 

debochado, fúnebre para ser vivaz, trágico para ser cômico e sempre ágil. 

Ágil, para atordoar a recepção, para manter os espectadores sempre atentos à trama, 

justamente como faz nas velozes transições na carta para Augusto. Uma agilidade que 

pouco encontramos em Gonzaga. Gonzaga é uma dramaturgia de alto e baixos, com 

belos monólogos, com a importância de um relato histórico, porém de estratégias ainda 

incipientes para o usufruto e controle sobre a recepção. Não à toa, o próprio Castro 
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Alves, em outra carta à Joaquim Augusto Ribeiro de Sousa (à época, primeiro ator do 

Brasil) é veemente na expressão de seu descontentamento ao assistir a “caricatura” do 

próprio drama posto em cena em Salvador. 

Em A Prole dos Saturnos, Castro Alves dá um passo adiante como dramaturgo. 

Diferente de Gonzaga, não é sobre uma justificativa histórica que se sustenta a obra em 

questão. É sobre o prazer de um jogo cênico. A intimidade e aplicação das antíteses, 

amplamente exercitada nas poesias, começa a entranhar na confecção da carpintaria do 

texto para teatro. Em A Prole dos Saturnos, Castro Alves conquista o recurso da 

contraposição de situações, expresso no constante vaivém entre a Condessa morta e a 

Condessa viva. O Castro Alves de Gonzaga, que vê na dramaturgia um suporte para um 

discurso político, sai de cena em A Prole dos Saturnos, onde visivelmente se debruça 

sobre o gosto em conduzir o espectador junto à trama e desenvolve estratégias para 

manter o espectador atido à cena, antíteses, choques, surpresas, reviravoltas, como já 

fazia em seus poemas. Tudo isso no único ato que chegou até nós. As experiências de 

Castro Alves com traduções de peças para Eugênia Câmara, a experiência da escrita e 

encenações de Gonzaga, em Salvador e em São Paulo, certamente colaboraram para seu 

aperfeiçoamento como dramaturgo. 

Amante de Eugênia Câmara, entusiasma-se pela vida teatral, tomando partido 
em prol de sua dama, para quem traduz duas peças francesas. 
(GOMES, 1960, p. 66) 
 

Essa foi uma motivação que tive para encenar: mostrar um Castro Alves ágil, 

debochado, cínico, irreverente. Talvez uma antítese do que se esperaria dele e, por isso 

mesmo, uma motivação em alinhamento com a obra e o autor. 

Foi então que cometi uma ousadia. Inspirado pela Companhia Baiana de Patifaria, 

transformei Macário em mulher e escolhi um ator do sexo masculino para interpretá-la. 

Uma ousadia calculada e restrita ao campo da encenação. Calculada, pois Macário é um 

personagem que aparece rapidamente apenas na primeira cena e depois desaparece do 

enredo. Restrita ao campo da encenação, por que para isso não mudei uma linha sequer 

do texto da peça. Não investi no escracho, mas sim, na elegância, na androgenia da 

contemporaneidade. Estava em busca de um efeito, ao mesmo tempo, sedutor e 

estravagante. Queria provocar um impacto como “cartão de visitas”. Qualidades estas 

que acredito estarem ligadas a Castro Alves. 
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Segundo Elizabeth Azevedo, Macário é uma referência ao protagonista do drama de 

Alvares de Azevedo, Macário.  

há nele [no drama D. Juan ou A Prole dos Saturnos] um clima sombrio, uma 
morbidez que impregnava o imaginário paulistano desde os tempos byronianos 
de Alvares de Azevedo na década anterior. Há, inclusive, um brevíssimo 
diálogo com um personagem chamado Macário [Macário, drama de Alvares de 
Azevedo]. (AZEVEDO, 2004, p. XXV) 
 

Entretanto, tudo leva a crer que Castro faz apenas uma homenagem a Azevedo que 

limita-se ao batismo do nome da personagem, afinal, o Macário de Castro Alves não 

conversa com o demônio, nem possui outras semelhanças psicológicas com o Macário 

de Azevedo. Aliás, esse é um aspecto que se repete em outras situações na mesma obra, 

a começar pelo título D. Juan tomado a Byron. 

Segundo Pedro Calmon, “somente os cínicos apetites do herói justificam o título” 

(Calmon, 1956, p. 338). Calmon defende que a inspiração dos personagens de Castro 

Alves derivariam da lenda espanhola “El Burlador”, de Tirso de Molina, uma matriz 

tragicômica que ecoou no romantismo de Dumas, Merimée e Zorrilla e teriam feições 

bem aproximadas às criações de Théodore Barrière, mais um herdeiro de Molina, 

experiente dramaturgo francês, autor de dramas e comédias, contemporâneo de Castro 

Alves, cerca de 20 anos mais velho. 

Portanto, se Calmon estiver certo, A Prole dos Saturnos não é unicamente sombria 

como um “puro sangue” à moda byroniana. 

 

Encenar Castro Alves em Portugal: a maior das antíteses 

Dentre as experiências vividas durante a residência artística em Portugal, entre os meses 

de junho e setembro de 2015, ficou em minha memória um diálogo com um funcionário 

da Câmara Municipal de Fafe. Estávamos todos numa praça central da cidade, ao céu 

aberto, sem grades, acompanhando a montagem do palco para apresentação de um 

festival de flamenco. Foi quando disse o português: 

“- Então, meu amigo (referia-se a mim), me diga: quando é que poderemos ter a 

tranquilidade de deixar equipamentos caros expostos assim, em praça pública, sem 

correr o risco de serem roubados, no Brasil?” 
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Ele se referia aos refletores novíssimos, mesas de som e luz, além de umas caixas de 

som esguias, diferentes, sofisticadas. Tudo era montado num clima descontraído, sem a 

tensão de vigiar os equipamentos. Por vezes, os responsáveis até viravam as costas e 

afastavam-se perdendo de vista os equipamentos valiosos. De fato, um procedimento 

impensável no Brasil. 

Diante da pergunta, respirei fundo e respondi apenas cá com meus botões: no dia em 

que equacionarmos a desigualdade social resultante do processo civilizatório de autoria 

dos portugueses, amigo. No dia que encontrarmos um remédio para as chagas sociais 

resultantes de séculos de escravidão. No dia em que for possível corrigir a discrepância 

abissal entre a minoria riquíssima e a população pobre, em especial na minha cidade que 

foi a primeira capital da colônia e a que mais recebeu navios negreiros. Nunca entendi 

se essa pergunta do funcionário foi uma provocação consciente, ou reflexo da 

desinformação. Preferi não responder nada. 

Já enumeramos algumas das principais razões artísticas para realizar a montagem de A 

Prole dos Saturnos em Portugal. Porém, uma outra razão se agigantou em meio às 

outras ao longo do processo: encenar o poeta dos escravos na metrópole. Dar voz ao 

revolucionário brasileiro em pleno território português, fazer ecoar seu canto libertário 

no território do antigo opressor. 

Entre os estudiosos brasileiros do poeta, existe uma espécie de senso comum: a grande 

musa de Castro Alves não seria Eugênia Câmara, mas sim a liberdade. 

- “Olhai, Signora... além dessas cortinas, 
O que vedes?...” – “Eu vejo a imensidade!...” 
- “E eu vejo... a Grécia... e sobre a plaga errante 
Uma virgem chorando...” – “é vossa amante?...” 
- “Tu disseste-o, Condessa!” É a Liberdade!!!...” 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 302)  
 
A última poesia que escreveu para Os Escravos foi “O Derradeiro Amor de 
Byron”, cuja representação alegórica aplicava—se a si mesmo.  
(GOMES, 1960, p. 24) 
 

Liberdade para os escravos, liberdade para o Brasil, liberdade para o amor sem 

remorsos. O arauto dos novos tempos, o profeta do novo mundo, da América livre de 

qualquer sombra de preconceitos.  

Nas poesias de Castro Alves em homenagem ao processo de libertação do Brasil do 

domínio português, figura com muito destaque as poesias dedicadas ao dia 2 de julho de 
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1823, data em que a Bahia celebra o triunfo na Batalha de Pirajá que deu fim à 

resistência portuguesa na cidade de Salvador. É dos momentos mais críticos, mais 

sangrentos, desde que o grito de independência foi proferido no 07 de setembro de 

1822. O Dois de Julho é o ápice dramático do processo de independência do Brasil. 

Não! Não eram dous povos, que abalavam 
Naquele instante o solo ensanguentado... 
Era o porvir – em frente do passado, 
A Liberdade – em frente à Escravidão, 
Era a luta das águias – e do abutre, 
A revolta do pulso – contra os ferros, 
O pugilato da razão – com os erros, 
O duelo da treva – e do clarão!... 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 154) 
 

Essas bandeiras sustentadas por Castro Alves, herdadas da familia, visto o protagonismo 

de seu avô “Periquitão”, nas lutas travadas pela independência do Brasil, 

invariavelmente, colocavam-no em rota de colisão com a metrópole opressora: Portugal. 

Foi luta de titãs, luta tremenda! 
Enfim aos pés do Atlante americano 
S’estorce Portugal n’angústia horrenda. 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 398) 
 

A vida de Castro Alves se passa num período histórico onde a independência do Brasil 

já era uma conquista. Porém, o Brasil Império vivia reminiscências profundamente 

ligadas ao processo de colonização, a exemplo da escravidão ainda vigente. 

Daí, a insistência do tema do 2 de Julho em sua obra, como que para manter despertado 

um espírito de luta, pois a batalha por transformações ainda não havia cessado. O que é 

o 2 de Julho se não o grito de liberdade de baianos e brasileiros contra os portugueses, 

mandando-os de volta para casa? 

É hoje, senhores, o dia da pátria. 

Que d’alma – os Baianos – conservam no fundo, 

Saudemos o dia que ergueu-nos do lodo... 

Que marca um progresso na vida do mundo. 

Senhores, a glória de um povo é ser livre... 

O nome de livres é o nosso brasão. 

Seja esta a divisa da nossa existência. 

E este epitáfio se escreva no chão... 

(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 396) 
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Os exemplos são variados para demonstrar que a vida e obra de Castro Alves estavam a 

serviço da demolição da dominação da metrópole. Vide o drama histórico Gonzaga, em 

que seus ataques ficam ainda mais especificamente voltados à coroa portuguesa. 

Portanto, encenar Castro Alves, em Portugal, traz em si uma instigante contradição, 

talvez a maior antítese dentre todas que fazem parte da montagem A Prole dos Saturnos. 

Ao dar-me conta disto, passei a encarar a peça como uma oportunidade de apresentar 

Castro Alves aos portugueses e disseminar seu canto libertador. E como a peça é 

inacabada, abria-se uma infinidade de possibilidades para esta investida. 

 

Cena final de A Prole dos Saturnos 

Como encerrar uma peça de teatro inconclusa de Castro Alves? Eis a questão. 

Deveria eu escrever o segundo ato conforme as instruções para a continuidade da 

história deixadas pelo próprio Castro Alves por escrito? 

Notas de Castro Alves para o Segundo Ato de DON JUAN OU A PROLE DOS 

SATURNOS 

1.ª Parte A VIDA NA MORTE 

2.ª Parte A MORTE NA VIDA 

3.ª Parte SATURNO 

2.ª Época – 3.º quadro 

A cena representa a varanda de uma fazenda. Ao fundo três arcos cobertos de trepadeiras... 

ao longe o campo. Duas portas de cada lado. Pobreza mas um gosto esquisito no decoro da 

cena. 

1.ª Cena. Marcus, só, vê partir o pai de Clélia, chorosa. 2.ª Ema entra, fala, passeia, com 

uma criança nos braços, que é o seu filho Roberto. Explicava a sua situação, o tempo que 

passou, etc. 3.ª entra Clélia para dizer que os cavalos estão prontos; trata a Ema de irmã de 

Marcus. 4.ª Marcus diz que não pode acompanhar. Ema insiste sobre o seu amor, ele jura-o 

de novo. Ema sai com Roberto. 5.ª Marcus só. Marcus avista-a ao fundo e acena-lhe com o 

lenço. 6.ª Marcus, só, diz que a ama a ambas. 7.ª Marcus e Clara, ele canta, uma guitarra. 

Clélia vem já arrependida, pede que se case, que fuja; fala de seu pai. Ele diz que depois, 

etc. Ciúme, instância. Marcus beija Clélia. 8.ª Ema entra; vê, recua, recua. De repente, atira-

se e estaca diante de ambos. Marcus espanta-se. Clélia de joelhos. Marcus desculpa, 

protesta. Clélia espanta-se de serem casados. Ema insulta, prorrompe, ameaça, atira-lhe 

com o chicote à cara. Marcus tenta sair. Ela antepõe-se e grita pelo pai de Clélia. 9.ª Um 

criado que o vai chamar. 10.ª Marcus declara que não a ama. Ela diz que o há de matar. 11.ª 

Entra Roberto. Marcus diz que lhe rouba o filho, para vingança. Ema atira-se a ele. 12.ª 
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Grita ao pai de Clélia que prenda Marcus... depois que não, por causa do seu filho. Ouve-se 

um tiro. Ema corre e aponta o horizonte, onde Marcus desaparece. Clélia atira-se para o 

terraço e vê seu pai ferido... procura esconder sua vergonha no quarto. 13.ª Ema preenche a 

cena. Pede o cavalo ao criado. Vai partir em busca de Marcus. 14.ª O Criado sai. Ouve-se o 

vagido de uma criança no quarto imediato. Ema rouba a filhinha recém-nascida de Clélia e 

atravessa com ela desvairada. Eis o penhor de minha vingança. Fim do 1.º Quadro. 2.ª 

Época.”   

(Castro Alves in Gomes, pg. 880) 

 

Ou deveria fazer de Uma Página de Escola Realista um ato final para A Prole dos 

Saturnos? Deveria continuar a dramaturgia de Castro Alves dando rumos a ela 

conforme minha própria vontade, à revelia de suas notas? 

A ideia que mais me agradava era que A Prole dos Saturnos fosse uma peça dentro de 

outra peça. O problema era que isso descaracterizaria a montagem como sendo A Prole 

dos Saturnos de Castro Alves e passaria a ser uma outra peça maior que continha a obra 

do poeta dentro dela. O texto de Castro Alves precisava ser o prato principal da 

encenação, seu nome e sua obra precisavam estar estampados novamente no cartaz. 

A solução foi se desenhando aos poucos para mim. Eu precisava, de alguma maneira, 

dizer quem era esse homem aos portugueses e mostrar-lhes sua obra, seu canto e sua 

luta. A oportunidade de estrear Castro Alves em Portugal não poderia ser perdida. 

Meu movimento se calcou no entendimento da biografia de Castro Alves e da co-

relação entre a vida e a obra do poeta. Como já foi dito, em A Prole dos Saturnos, o 

triangulo amoroso entre a Condessa Ema, o Conde Fábio e Dr. Marcus, pode ser 

deduzido como um rebatimento ficcional do triangulo amoroso da vida real: Eugênia 

Câmara, Furtado Coelho e Castro Alves. 

Todo o esforço do Dr. Marcus está direcionado em retirar a Condessa de um contexto de 

amarras complexas para que, juntos, possam recomeçar uma vida nova longe do Conde 

Fábio e de tudo. Na vida real, que fez Castro Alves senão arrancar Eugênia Câmara de 

dentro da Companhia de Teatro de Furtado Coelho, onde gozava do posto de primeira 

atriz e estava comprometida com diversas responsabilidades, para juntos começarem 

uma vida refugiados em algum lugar longe de Furtado Coelho, de tudo e de todos? 

Pedro Calmon encerra a biografia do poeta tocando num assunto polêmico: a sua 

suposta filha. Para tanto, inteligentemente, usa fragmentos de A Prole dos Saturnos para 
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especular sobre a existência de uma herdeira de Castro Alves. Calmon aponta as 

semelhanças entre a ficção e a realidade produzidas e vividas, respectivamente, por 

Castro Alves. 

O “Dom Juan” de Castro Alves é um drama – ou dramalhão em que somente 
os cínicos apetites do herói justificam o título tomado a Byron e Molière. A 
lenda espanhola de “El burlador”, de Tirso de Molina, que dera a Dumesnil, 
Goldoni, Zamora, o enredo tragicômico posto em bailado por Gluck e em 
música por Mozart, fora – depois de Byron – instalado no romantismo por 
Dumas, Merimée, Zorrilla. Os personagens de Castro Alves, porém, são um 
tanto de Barrière (Marcus e a Condessa), e da sua saudade... de Eugênia, que 
os animara de tanta flama no palco do Santa Isabel. Realmente, é Marcus quem 
diz à fidalga – ressuscitando como Julieta no seu tumulo gótico-: 
“Ontem era no baile... as flores, as luzes, os sons da orquestra, como outras 
tantas vozes do céu...” 
As palavras são quase as mesmas do “Adeus” a Eugênia (de 17 de novembro 
de 69): 
A orquestra, as luzes, o teatro, as flores 
Tu no meio da festa que fulgura 
Tu! Sempre a mesma! A mesma! Tu! Meu Deus! 
(CALMON, 1956, p. 338) 
 

Essas semelhanças observadas por Calmon seguem em outros trechos. Destaco a fala da 

Condessa Ema: 

- [...] Escuta, não me interrompas... se tu sentes em ti uma paixão única e 
imensa, como a minha, dize... e nós iremos viver longe... bem longe... na 
Espanha, na terra das laranjeiras floridas... na Itália, sobre as ondas azuladas do 
Sorrento,... nos Andes, onde a raça dos Incas embala o amor à sombra das 
palmeiras, na Grécia, em Paris, onde quer que seja nós iremos abrigar o infinito 
de nossa paixão...” 
(CASTRO ALVES in AZEVEDO, 2004, p. 222. Grifos meus) 
 

Que também se assemelham aos mesmos lugares do outro poema dedicado à Dama 

Negra, Eugênia Câmara: 

“Tua voz é cavatina 
Dos palácios de Sorrento, 
Quando a praia beija a vaga, 
Quando a vaga beija o vento. 
 
E como em noites de Itália 
Ama um canto o pescador, 
Bebe a harmonia em teus cantos 
O Gondoleiro do amor...” 
(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p. 98. Grifos meus) 
 

Também encontraremos em Eugenio Gomes análise semelhante, porém advinda da 

comparação da vida do poeta com seu outro drama, Gonzaga: 

À sombra de uns olhos de mulher, principiou a compor Os Escravos; com outra 
ao lado, produziu o drama histórico, onde a nota lírica imprime um acento 
humano e particularíssimo às intenções do argumento político. Isto porque 
Gonzaga e Marília se chamam antes Castro Alves e Eugênia Câmara... 
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(GOMES, 1960, p. 24. Grifos meus.) 
 

Foi então, que uma luz se acendeu e vivenciei a experiência do eterno retorno. Estava 

cada vez mais evidente que A Prole dos Saturnos era uma ficção muito ligada à vida 

real. E eis que surgia uma oportunidade de, através de uma ruptura cronotópica, revelar 

o poeta aos portugueses e fazer seu nome soar pela sala. 

Solucionei a questão do encerramento da A Prole dos Saturnos revelando isto: o 

triangulo amoroso ficcional era o triangulo amoroso real. Mas, não o fiz através de uma 

explicação didática. Não. A coisa deveria cair sobre a cabeça dos espectadores. Rompi. 

A partir do momento que a última palavra da dramaturgia de Castro Alves é dita, 

arrebentei a linearidade narrativa que o espectador acompanhou por 40 minutos e entro 

direto na cena de uma discussão ferrenha entre Eugênia Câmara e Furtado Coelho, 

desempenhados pela atriz e ator que instantes antes eram Condessa Ema e Conde Fábio. 

Um crack. Uma ruptura cronotópica, já que, em frações de segundo, muda-se tudo: 

personagens, a textura dos diálogos, o tempo, o espaço, a luz abandona a ambiência 

mágica das cenas anteriores e rompe na crueza de uma luz geral de serviço que revela o 

edifício-teatro como ele é. Atores despem-se de seus figurinos, enquanto andam 

apressadamente para o camarim, baixa-se uma vara de luz, tapadeiras, pernas e 

reguladores são removidos. O ciclorama sobe. Tudo seco, sem cores, sem trilha sonora. 

Acaba a ilusão do teatro. 

Para dar consistência à discussão acalorada entre Eugênia e Furtado, me baseei no Amor 

do Soldado, de Jorge Amado. Por isso, o eterno retorno. A tal dramaturgia de altos e 

baixos, desafiadora para os encenadores, e que havia sido o ponto de partida desse 

processo de encenação em Portugal, foi muito útil para composição do final. Em 

especial, as duas cenas entre Eugênia e Furtado escritas por Jorge. 

Dessa forma, também não precisei macular a integridade da obra inacabada, pois a cena 

final adicionada tem a independência de ser uma outra história, que conecta-se a 

primeira por ser a mesma fábula. A obra dramática ficou intacta e inconclusa, 

justamente como o poeta deixou. 

Na cena, quando Eugênia decide abandonar a companhia de teatro para viver ao lado do 

poeta, tanto ela como Furtado descrevem Castro Alves. Furtado explica a Eugênia quem 

é Castro Alves, o revolucionário, o líder de sociedades abolicionistas. A luta pela 
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libertação dos escravos e pela proclamação da república precisavam chegar aos 

portugueses. E assim foi. 

Imediatamente à saída da personagem Eugênia Camara, o ator que interpretava o Dr. 

Marcus reaparece num dos camarotes sobre a platéia, hábito costumeiro do poeta 

relatado pelos biógrafos, recitando uma poesia de circunstância. Escolhi uma que fez 

para Eugênia Câmara, louvando seu desempenho em cena e consagrando-a 

virtuosíssima atriz. 

Não existe uma continuidade narrativa - linear - nessa escolha, mas sim, uma 

composição oportuna calcada na sobreposição de conteúdos. Quem seria aquela figura 

no camarote? Dr. Marcus? O ator João Guisande? Castro Alves? Penso que todos ao 

mesmo tempo. 

Em seguida, em outro camarote, surge o jovem ator que interpretou o garoto Romeu a 

recitar fragmentos do Navio Negreiro. 

“O poema foi escrito para ser recitado em voz alta. Do alto do palco e por um 
bom ator. Se possível, por um excelente ator, como era Castro Alves ao 
declamar seus versos heroicos. Há vários registros de Castro Alves a dizer em 
teatros poemas de circunstância, como aquele em que louvava atores, mas não 
a declamar da plateia ou do alto dos camarotes poesias líricas. Preferia recitá-
las na intimidade dos amigos ou em pequenos saraus. Era como poeta político 
que ele gostava de falar às grandes plateias. E que ninguém censure essa 
expressão: poeta político. Castro Alves via-se como tal, desejoso de, com seus 
versos, mudar o país e a vida. Foi para isto, para atacar a escravidão, que 
escreveu “O Navio Negreiro”, o mais perfeito de todos os seus poemas para a 
voz alta.” 
(COSTA E SILVA, 2006, pg 98). 
 

Foi aí que tive a oportunidade de mostrar diretamente à plateia portuguesa a verve de 

Castro Alves e, principalmente, o centro, o nó do antagonismo entre o poeta e a 

metrópole. Sua obra mais violenta contra o absurdo da traficância humana erigida pelo 

domínio português. 

Para concluir, a atriz portuguesa do mais elevado camarote recita versos de O Indio, 

música de Caetano Veloso, e logo em seguida, todo o elenco canta o refrão: “- Virá, 

impávido que nem Mohamed Ali. Virá que eu vi!” Um anuncio da chegada do poeta-

profeta do Brasil em terras de além mar. 

Na pré-estreia, realizada no palacete (Arquivo Público de Fafe), tivemos um final um 

pouco diferente. Durante a cena da discussão entre Eugênia e Furtado Coelho, os dois 

atores saem do salão nobre onde a peça aconteceu e vão em direção à saída do edifício, 
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tendo a plateia a segui-los. Discutem na ampla escada interna e, por fim, na escadaria 

externa de acesso ao palacete. Ao termino da discussão, Eugênia corre para a rua, onde 

havia um carro a esperá-la para a fuga, para euforia da plateia que acompanhava tudo e 

curiosidade dos transeuntes e motoristas da cidade de Fafe. Dentre todos os finais que 

executamos para A Prole dos Saturnos, este foi, sem dúvidas, o que mais marcou o 

sentimento de libertação da atriz, da mulher. 

É ainda mais curioso ter encenado Castro Alves na cidade de Fafe, por ainda mais um 

motivo. Muitos fafenses migraram para o Brasil para fazer riqueza e levaram seus 

acúmulos de volta a Portugal. Esses imigrantes, ao retornarem para Fafe, décadas 

depois, aplicaram esses recursos em benfeitorias estruturais para a cidade como as belas 

edificações de grande porte, que hoje estão à disposição da população. Esses edifícios 

públicos são chamados Casas de Brasileiros, pois eles também costumam chamar os 

imigrantes que foram ao Brasil de brasileiros. Ironicamente, a pré-estreia de A Prole dos 

Saturnos aconteceu numa Casa de Brasileiros, o atual Arquivo Municipal de Fafe. Um 

palacete belíssimo. Que grande ironia, Castro Alves encenado num palacete erguido 

com a riqueza produzida no Brasil. 

Após o êxito das apresentações no arquivo público e no Teatro-Cinema de Fafe, fomos 

convidados para uma terceira apresentação num evento chamado Fafe dos Brasileiros. 

Fafe dos Brasileiros era antítese demais para mim. Arrumei as malas e parti de volta 

para o Brasil. 

Antes de sair de Fafe, a Casa da Cultura onde ensaiávamos foi arrombada para furtos 

pequenos e, logo depois de minha saída, foi arrombada novamente e uma mochila foi 

roubada. Há poucos dias, colhi um relato por facebook de uma garota fafense, 

apavorada, pela abordagem de um homem negro de aspecto ameaçador que tentou 

tomar-lhe os pertences. 

“- Então, meu amigo (referia-se a mim), me diga: quando é que poderemos ter a 

tranquilidade de deixar equipamentos caros expostos assim, em praça pública, sem 

correr o risco de serem roubados, no Brasil?” 

Porque, ele continua, toda lei que é feita contra o povo, feita para servir a 
poucos com o sangue de muitos, não durará. O povo “virá partir-vos a lei”, se 
essa lei estrangular a liberdade. 
(AMADO, 2010, p. 85) 
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A Prole de Castro Alves no Brasil 

A Prole chegou ao Brasil em março de 2016, para comemorar o aniversário de 169 anos 

de Castro Alves, com duas apresentações no Teatro Castro Alves, em Salvador na 

Bahia. Em seguida, realizou mais oito sessões no Teatro Martim Gonçalves, 

comemorando outro aniversário: os sessenta anos da Escola de Teatro da Universidade 

Federal da Bahia. 

Trazer o espetáculo ao Brasil trouxe mais uma reflexão sobre a cena final. Diferente de 

Portugal, no Brasil não precisávamos introduzir o poeta e suas lutas. Portanto, não fazia 

muito sentido ter O Navio Negreiro como última palavra. O Navio Negreiro é matéria 

dada nas escolas para nossas crianças e é certamente um dos poemas mais famosos do 

Brasil. Era preciso sintetizar um outro final. Um final que tornasse a encenação 

pertinente nos dias de hoje. Que palavra final deveria ter essa encenação para 

espectadores no Brasil, no ano de 2016? 

Esta é uma característica deste trabalho: a flexibilidade para ajustar seu final, a 

diferentes circunstâncias. 

O que Castro Alves poderia nos oferecer de novo? Foi então que lembrei da reação 

entusiasmada das colegas brasileiras, em residência artística em Portugal, ao verem na 

pré-estreia, Eugênia Câmara fugindo do palacete (Arquivo Público de Fafe) num carro 

sedan branco, deixando tudo para trás, para viver sua vida conforme suas escolhas. Elas, 

diziam: “quero isso para mim, também!” 

Lembrei-me também que a dramaturgia de Castro Alves havia sido alvo de críticas por 

José de Alencar e Machado de Assis pela característica ativa de suas personagens 

femininas. 

Maria [personagem da peça Gonzaga], por seu lado, embora corresponda aos 
padrões das jovens apaixonadas e dedicadas, tem um lado mais ativo e malicioso 
(fato, aliás, criticado tanto por Alencar quanto por Machado). Ela é capaz de enganar 
o governador, de fazê-lo de tolo. Talvez essa vivacidade incomum nas heroínas doas 
dramas e melodramas nacionais se explique pelo fato de Castro Alves ter escrito o 
papel para (e sobre) Eugênia Camara. [...] Estava mais para uma “dama galã”, que 
era como se chamava na época o papel de mulheres maduras e experientes. 
(AZEVEDO, 2004. p. xxii. Comentários meus) 
 

Convenci-me de que, no Brasil, a última palavra precisava ser sobre a emancipação, o 

empoderamento da mulher. Era esse o Castro Alves desconhecido dos brasileiros e era 

esse um dos assuntos de maior relevância que debatemos hoje. 
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Corri para ler as correspondências de Castro Alves, pois lembrava vagamente de uma 

carta aberta que ele escreveu endereçada às mulheres da Bahia. Um pedido de donativos 

para uma instituição abolicionista. Nela, Castro Alves coloca no papel, as palavras que 

utilizo para encerrar A Prole dos Saturnos, no Brasil, após a fuga de Eugênia Câmara: 

“A terra, que realizou a emancipação dos homens, há de realizar a emancipação da 

mulher. A terra, que fez o sufrágio universal, não tem direito de recusar o voto de 

metade da América” (CASTRO in Gomes, p. 772). 

Porém, um alerta é importante para quem tiver interesse em ler a carta na íntegra. O 

texto acima é um fragmento. Selecionei outros trechos com o mesmo teor para compor 

uma fala final que vocês podem conhecer na última página do Apêndice dessa 

dissertação. Mas, na sua totalidade, a carta exibirá contradições que expõem um 

pensamento hora libertário e hora ancorado numa visão que subestima e confina a 

mulher a determinados espaços. Portanto, não esperem dessa carta um manifesto 

feminista. Longe disto. É tão somente um primeiro grito, que talvez viesse a se tornar 

discurso, caso o poeta tivesse vivido mais, sucedido à abolição da escravatura, e se 

dedicado inteiramente à causa das mulheres. 
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Tradição e Contemporaneidade 

A ação de Castro Alves no campo das artes cênicas pode ser compreendida em duas 

dimensões. A dimensão performática e efêmera do aqui e agora de suas aparições 

espetaculares; e a dimensão da escrita, da dramaturgia, que prolonga sua existência para 

além de sua vida abreviada, pereniza sua obra e, principalmente, conserva suas idéias, 

fazendo-as viajarem através do tempo. 

Nos dias de hoje, a primeira dimensão inclina-se aos estudos contemporâneos da 

performance. A segunda dimensão, à tradição do teatro. 

Castro Alves, ao mesmo tempo, se reportou ao presente e ao futuro pela dualidade de 

sua ação artística, escrita e cênica. 

Com a escrita, o poeta dilata sua presença no tempo e atinge o público no futuro, que 

para nós é presente. Com a performance, o poeta dilata sua presença no espaço, na vida, 

e atinge o público no presente, que para nós é passado. 

Na aventura humana a escrita surgiu como uma revolta contra o tempo; e, 
passados milênios, ela conserva ainda esse primeiro elã. Neste sentido, poesia 
e escrita tendem, por meios não comparáveis, ao mesmo fim. É isto mesmo 
que funda aquilo que chamamos a literatura. 

(ZUMTHOR, 2000, p. 58) 

A teatralidade e a espetacularidade, inerentes ao poeta, combinadas à elaboração textual 

compunham um resultado artístico por muitas vezes colocado à prova em suas 

performances, que eram constantemente aprimoradas. O poeta ensaiava, praticava. Este 

legado espetacular precisa ser levado em conta quando ponderamos sua relação com as 

artes cênicas. 

E é justamente essa dimensão mais intangível, por não ser registrada, capturada, que 

constitui a porta de entrada do poeta na contemporaneidade. Era mesmo um performer? 

O que diriam os pesquisadores da Arte da Performance sobre Castro Alves? 

Seria um homem de teatro? Durante longos meses essa dissertação já carregou esse 

título: Castro Alves, Homem de Teatro. Cheguei à conclusão que não é bem isso. 

Castro Alves deixa-nos três obras dramáticas e, ao lado de seu amor, a atriz Eugênia 

Câmara, contribuiu com a produção e circulação de sua peça Gonzaga. Pode-se dizer 

que sua obra dramática republicana e abolicionista foi apresentada nas quatro capitais 
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brasileiras por onde esteve, pois foi levada ao palco em Salvador e São Paulo e foi lida 

publicamente em Recife e no Rio de Janeiro. A realização de Gonzaga, na corte, não foi 

viabilizada em sua primeira investida, segundo os biógrafos, por obstáculos postos por 

Furtado Coelho, em retaliação à perda da atriz e amante, Eugênia Câmara. Entretanto, 

caso não fossem as mazelas que abreviaram a vida do poeta, Gonzaga teria sua 

encenação na corte. Principalmente depois do sucesso que fez em São Paulo, para glória 

ainda maior de Castro Alves. Era questão de tempo. 

Homem de teatro talvez fosse se tivesse vivido mais. Talvez tivesse composto um 

número maior de peças, se tornado uma espécie de articulador e quem sabe até 

empresário como Furtado Coelho e Eugênia Câmara. Talvez a vida o tivesse levado 

para um mergulho ainda maior no teatro profissional e lá estaria ele atuante em 

múltiplas funções, pois não é difícil imagina-lo em todas as funções artísticas como ator 

ou a criar figurinos e cenários com suas habilidades em desenho e senso estético 

apurado. 

De fato, não chegou a ser, a consolidar-se homem de teatro. Mas, quando somamos a 

experiência que ele teve com o teatro profissional à sua elaboração performática 

individual, às aparições públicas espetaculares, então, temos o peso do legado de um 

homem-cênico. A própria existência de sua atuação como performer muda a perspectiva 

de compreensão de seus poemas, pois lança sobre eles a responsabilidade de também 

darem suporte a uma cena. São escritos para compor uma cena. Completam-se ao serem 

performados e, portanto, aproximam-se da função da dramaturgia, o que amplia ainda 

mais o escopo de conexões do poeta com o campo das artes cênicas. Um homem dado à 

cena, à visibilidade, às mídias ao seu dispor naquele cronótopo. Esse interesse pela 

mídia é outro aspecto que coloca Castro Alves mais uma vez em diálogo com a 

contemporaneidade. 

Nessa pesquisa, por vezes me senti como quem está a reunir um dossiê para comprovar 

as experiências de Castro Alves para obter o registro profissional do sindicato dos 

artistas. Será que hoje podemos considerar Castro Alves como um homem das artes 

cênicas? 

É como se, aos nossos olhos de hoje, observando Castro Alves no século 19, a tradição 

e a contemporaneidade nas artes cênicas edificassem seu mito. A tradição, através de 

sua vivencia no teatro profissional; a contemporaneidade, através das suas criações 
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autônomas e performativas em ocasiões públicas. Claro que no tempo de Castro seria 

impossível pensar dessa forma, pois nada deste aparato conceitual do campo das artes 

cênicas estava à disposição. 

Nota-se essa instigante dualidade na ação total de Castro Alves. Uma ação performática 

voltada para atingir o público alvo em seu tempo presente e uma ação da escrita que 

atinge um outro público no futuro. 

 

Oitocentista e Intermidiático 

Para além do vínculo de Castro Alves com a poesia, com a dramaturgia e com as artes 

cênicas em geral, é importante notar um objetivo maior por trás das ações do poeta: a 

intenção de veicular suas ideias libertárias e republicanas, através de todo e qualquer 

meio de comunicação ao seu alcance, no século XIX. 

Para alguns, a superexposição a que se submetia Castro Alves, nada mais era que a 

manifestação de um ego fora de controle. Tudo não passaria de lenha para alimentar a 

fogueira voraz da vaidade do poeta. Joaquim Nabuco, seu colega da Faculdade de 

Direito do Recife, não poupou críticas a esse aspecto do comportamento de Castro 

Alves. 

Feliz o talento que não se embriaga de lisonja! [...] Saudado no Recife e em 
São Paulo como eleito da mocidade, posto em constante paralelo com o seu 
mestre Victor Hugo, aclamado quando se fazia ouvir, o jovem estudante 
iludiu-se até acreditar que a glória é a admiração dos moços e que a 
imortalidade se ganha nas academias, nos teatros, onde quer que haja uma 
multidão sensível ao efeito das imagens arrojadas e das palavras ressonantes 
[...] Quem visse Castro Alves em um desses momentos em que se inebriava 
de aplausos, [...] reconheceria logo o homem que ele era: uma inteligência 
aberta às nobres idéias, um coração ferido que se procurava esquecer na 
vertigem da glória.  

(NABUCO in GOMES, 1960, p. 57) 

O tom ferino das palavras de Nabuco deixa transparecer algo mais. É uma crítica que 

parece feita sustentada por um certo ressentimento ou talvez por ciúme do sucesso do 

colega junto à juventude. Mas, através desse depoimento, também conseguimos ter uma 

medida de que Castro era mesmo um ídolo e dos tipos de sentimentos que ele gerava em 

torno dele, bons e ruins. É interessante observar como Nabuco é direto, enxuto e preciso 

ao diagnosticar a estratégia usada por Castro Alves: a busca pela multidão, onde quer 
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que ela estivesse. E, ao contrário do que Nabuco profetiza, o investimento de Castro 

Alves em busca-la é um dos grandes alicerces de seu mito hoje. 

Para Nabuco, o poeta se atraia pela multidão pelo vício de ser aplaudido. Mas, outros 

tantos se levantaram em defesa de Castro Alves, com o argumento de que toda 

autopromoção, todo investimento na edificação de sua própria figura, assim como todos 

os esforços de escrita em prosa e poesia, eram movidos por bondade genuína e 

abnegação por uma causa muito maior.  

[...] os versos que recitava Castro Alves nunca foram as poesias líricas que 
são a sua glória [...] mas os poemas reivindicadores pela Abolição e pela 
República, idéias grandiosas a que seus soberbos dotes pessoais serviam 
incomparavelmente. Esses aplausos serviam às suas intenções de 
propaganda. Por isso mesmo, o seu drama, que continuaria a sua 
propaganda, quis ele que fosse representado então, e perante uma assembléia 
de moços. 

(GOMES, 1960, p. 58. Grifos meus) 

Eugênio Gomes nos traz a imagem de Castro Alves fazendo de si mesmo um suporte 

midiático. Um Castro Alves plataforma para difusão de poemas e idéias. Corpo, voz, 

intelecto e performance à serviço da propagação ideológica. Ele seria, ao mesmo tempo, 

o diretor geral e o garoto-propaganda da campanha. E segundo Gomes, esse arsenal ele 

só colocava à disposição da sua guerra santa, sua cruzada pela liberdade. As 

performances eram estratégias de combate, “guerrilha”, como se costuma dizer no 

jargão da publicidade. 

Costa e Silva afirma que o poeta “via a poesia como um meio; não como um fim. Foi 

disso que nos quis avisar, ao pôr como epígrafe de A Cachoeira de Paulo Afonso dois 

parágrafos de Heine” (COSTA E SILVA, 2006, p. 163). 

Je ne sais vraiment si j’aurai mérité qu’on dépose um jour um laurier sur 
mon cercueil. La poésie,  quelque soit mon amour pour elle, n’a toujours été 
pour moi qu’um moyen consacré pour um but saint. 

Je n’ai jamais attaché  trop grand prix à la gloire de mes poèmes, et peu 
m’importe quón lês loue, ou quón lês blâme. Mais ce sera um glaive, que 
vous devez placer sur ma tombe, car j’ai été um brave soldat dans la guerre 
de délivrance de l’humanité. 

H. Heine (Reisebilder) 

(HEINE in GOMES, 1960, p. 312) 

Este é um ponto muito importante flagrado por alguns biógrafos e que, talvez, seja a 

chave para o entendimento da relação que Castro Alves estabeleceu com os meios de 

comunicação e com o teatro e a teatralidade. Traduzo a epígrafe da seguinte forma: eu 
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não sei se mereço que depositem uma coroa de louros sobre meu túmulo. A poesia, 

apesar de todo meu amor por ela, sempre foi para mim senão um meio consagrado a 

uma finalidade santa. Nunca dei muito valor à glória de meus poemas, e pouco me 

importa se os elogiam ou se os criticam. Coloquem uma espada sobre meu túmulo, pois 

fui um soldado na luta de libertação da humanidade. 

A partir do momento que Castro Alves toma para si as palavras do poeta romântico 

alemão Heinrich Heine, fica evidente a luta pela qual ele empenha os esforços de sua 

vida e também os meios escolhidos por ele para lutar. A guerra tinha como causa a 

libertação da humanidade, as poesias eram as armas e o poeta era um soldado. 

O Amor do Soldado é o nome dado por Jorge Amado à única peça de teatro que 

escreveu, que trata da vida de Castro Alves e do enlace dele com Eugênia Câmara. A 

dúvida que eu poderia ter em torno do significado do título intrigante da peça de 

Amado, após a leitura da epígrafe de A Cachoeira de Paulo Afonso, se dissipou. 

Se a poesia, notadamente a expressão preferida e mais usada por Castro Alves, foi um 

meio e não uma finalidade, que podemos dizer das obras dramáticas e de suas 

performances? 

Gomes afirma que Gonzaga tinha como finalidade a ampliação da campanha 

abolicionista, agora com público alvo estabelecido: a juventude, que lotava as sessões 

dos espetáculos de teatro. O teatro, conforme a configuração do seu tempo, seu 

cronotopo, tinha a importância para Castro Alves de uma plataforma midiática potente, 

e, talvez, a mais potente. Portanto, o teatro é ocupado por Castro Alves por ele ser 

estratégico para ampla difusão de idéias. Não apenas seu alcance aumentaria, como, 

através da dramaturgia, e das condições de recepção, suas idéias poderiam encontrar 

uma absorção muito maior em seus espectadores. 

Em meados do século XIX, o teatro não precisava disputar espectadores com a TV, o 

cinema, a internet, o estádio de futebol e etc. O teatro reinava soberano no tempo de 

Castro Alves. Eis o trunfo e o poder do teatro no tempo de Castro Alves: poucas 

tecnologias de difusão de informação inventadas. 

Certamente que ciente do alcance, da potência e do poder de persuasão do teatro, o 

soldado viu uma arma ainda mais eficaz. A importância do teatro para Castro Alves é 

esta, a importância como meio, igualmente à poesia, como difusor, como mídia, como 
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suporte para a propagação de idéias. O que também não quer dizer que sua relação com 

o teatro fosse desprovida de paixão, como nos deixa deduzir a escrita de D. Juan ou A 

Prole dos Saturnos. 

Mas, se Castro Alves não dispunha em seu tempo do rádio, nem do cinema, nem das 

editoras de revistas ricamente ilustradas, nem da televisão, nem da indústria da música, 

nem da transmissão via satélite, muito menos da internet e das redes sociais, como 

tornou-se um fenômeno de popularidade, um pop star, em tão pouco tempo ainda em 

vida? Que mídias ele dispunha? 

Castro Alves dispunha do jornal, que tratou de ocupar com ensaios, críticas a peças de 

teatro, poemas, notícias de suas performances e com escândalos. Já o livro, ele 

preencheu vastamente com sua obra poética. O teatro, que não apenas ocupou 

constantemente como espectador, mas também como ator declamador de suas poesias 

nos entreatos das peças, e como dramaturgo. 

Castro Alves estava veiculado em quaisquer meios de comunicação oitocentistas. Ora, 

Se no período em que viveu, ocupou as variadas plataformas midiáticas ao seu alcance, 

inclusive de forma diversificada e intercruzada (levando conteúdo do teatro para o 

jornal e levando conteúdo do livro para o teatro), pode até soar estranho pela oposição 

dessas palavras nos dias de hoje, mas trata-se de um oitocentista intermidiático. 

Essas relações que o poeta desenvolveu com os meios de comunicação de seu tempo e a 

forma como a combinação desses fatores colaboraram na edificação de seu mito é um 

possível e pertinente estudo, sobretudo quando imaginamos o papel que a mídia 

desempenha nos dias de hoje através das novas tecnologias. Haveria conteúdo, um 

amplo campo a ser percorrido, sobretudo por um pesquisador da área da comunicação.  

 

Escritura e Performance 

Assim como a ação dual, escrita e performática, de Castro Alves, essa pesquisa, que 

ambicionou no começo ser apenas escritura, foi composta de muita itinerância, 

teatralidade e espetacularidade. 

Esse exercício teórico foi, aos poucos, criando asas e vontade própria. As primeiras 

referências trazidas por minha orientadora, na ocasião em que cursei a disciplina 

Dramaturgia: Tradição e Contemporaneidade, deram suporte ao artigo que escrevi sobre 
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a peça Compadre de Ogum. Esse artigo veio a se tornar um passo importante na 

abertura de perspectivas e, também, na síntese de conhecimentos que carrego a partir do 

treinamento que tive na graduação que fiz na Faculdade de Arquitetura da UFBA. 

A prática como diretor de teatro, associada à reflexão teórica proporcionada pela 

pesquisa, rendeu frutos. Eu sempre imaginei que ao re-ingressar na academia, minha 

prática como diretor seria prejudicada, mas estava equivocado. A atuação profissional 

acompanhada da teoria formou um par complementar que agregou qualidade a ambos. 

Não apenas a montagem da peça provocou um artigo, mas a demanda acadêmica de 

formular o artigo aprimorou a encenação de Compadre de Ogum. É importante que se 

diga que o mesmo repertorio teórico que fundamenta a encenação da peça também 

fundamentou a escrita do artigo, assim como todo o desenrolar dessa dissertação e a 

encenação de A Prole dos Saturnos. 

Ou seja, ao longo desses dois anos e meio, esse arranjo de idéias foi constantemente 

experimentado em exercícios teóricos e práticos. 

O artigo Ogum’Pal – a theatre’s play based on Jorge Amado’s novel in dialogue with a 

historical building in the city of Salvador foi selecionado para estar entre trabalhos do 

mundo todo que compuseram a conferência Dramatic Architectures – Places for 

Drama, Drama for Places, na cidade do Porto, em Portugal. A apresentação foi bem 

recebida pela comunidade de pesquisadores, que, de imediato, fez outros três convites: 

uma aula na cidade do Porto para a turma de formandos do curso de direção teatral da 

ESAP - Escola Superior de Artes do Porto, e, a convite do Theatre Architecture 

Working Group da Federação Internacional de Pesquisa em Teatro (IFTR), outras duas 

apresentações na Quadrienal de Praga – PQ’15 e na Conferencia Anual da IFTR, em 

Hyderabad, na Índia. 

Experiências desafiadoras que proporcionaram a apresentação das idéias que sustentam 

essa pesquisa para outros povos, como o conceito de cronotopo de Mikail Bakthin 

aplicado ao teatro e as reflexões sobre tradição e contemporaneidade em artes cênicas. 

É também o espetáculo Compadre de Ogum que abrirá outra porta importante. Foi por 

causa dele que surgiu o convite de fazer a residência artística no Projeto Fafe Cidade 

das Artes, onde montamos o espetáculo A Prole dos Saturnos. 
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A experiência de encenar a obra dramática de Castro Alves é um recurso de imersão 

profunda no universo dessa pesquisa. A investigação, que tem por objeto as relações 

que o poeta desenvolveu com o teatro e as artes cênicas, teve a oportunidade de dar vida 

a encenação de uma obra dramática inédita de Castro Alves. 

Encenar a peça de um autor é refazer seus percursos mentais, é ouvir sua voz a dar 

indicações aos atores, através das rubricas. É colocar-se em seu lugar, buscar seus 

sentimentos, ver a vida através de seus olhos. Tudo precisa estar tão bem assimilado, 

que devemos ser capazes de criar a partir disto e, depois, ter a convicção necessária para 

expor tudo em cena, através dos elementos do teatro. 

Realizamos duas apresentações em Portugal e dez no Brasil. A primeira num palacete, a 

segunda num teatro renascentista, depois duas apresentações no Teatro Castro Alves e 

uma temporada no Teatro Martim Gonçalves. 

Mais uma vez, a itinerância se fez uma característica marcante. A peça, que se 

apresentou por 12 vezes, esteve em quatro lugares diferentes. Mas não apenas eram 

lugares em sítios distintos, eram espaços com características físicas muito dispares. 

Podemos dizer que criamos quatro versões de um mesmo trabalho, pois optamos por 

desenvolver uma relação intensa com as características específicas de cada lugar. E aí 

começamos a transformar itinerância em nomadismo, ao por em prática a habilidade de 

adequar-se extraindo o máximo de proveito de um novo território. 

Esse é um dos pontos de maior interesse para o desdobramento dessa pesquisa: as 

influências do espaço no processo criativo da encenação. 

Recentemente, o Theatre Architecture Working Group fez novo convite: ir a Estocolmo, 

apresentar o artigo The Offspring Of Saturns - The appropriation of a traditional theatre 

building as an unconventional space by the staging, que trata da experiência de A Prole 

dos Saturnos, na Conferencia Anual da IFTR de 2016. Esse segundo artigo, que tem 

bases conceituais muito semelhantes ao primeiro, é uma versão enxuta do terceiro 

capítulo dessa dissertação. 

Outro ponto que merece uma investigação mais a fundo é o caso do poema dramático A 

República de Palmares. Seria de grande valia refazer os caminhos que levam até os 

originais encontrados: a lista de personagens e a folha de rosto. Assim, poderia se obter 

uma explicação mais clara para o motivo da não existência ou desaparecimento da obra. 
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Essa pesquisa também inspirou novos projetos artísticos. Dentre eles, um drama para 

crianças baseado na infância de Castro Alves, contendo os personagens marcantes e 

histórias fantásticas contadas por sua ama, tendo como clímax a primeira performance 

de Cecéu, aos treze anos, no palco do Ginásio Baiano. Também nasceu a idéia de um 

drama adulto, muito sensual, com o título provisório de No Ninho da Atriz e do Poeta, 

que retrata o período em que Castro e Eugênia isolaram-se sob o mesmo teto, no bairro 

do Barro, em Recife, para escrever uma peça de teatro. 
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D. JUAN OU A PROLE DOS SATURNOS24 

Drama em três partes 

 

* Drama inacabado, publicado pela primeira vez nas Obras completas de Castro Alves 

(Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1921). 

(A cena representa uma grande sala forrada de veludo preto. No centro, sobre um 

estrado também preto, acha-se o caixão da condesse Ema. Ardem círios em torno.) 

I Parte: A vida na morte. 

II Parte: A morte na vida. 

III Parte: Saturno. 

 

                                                                                 
24 Estes são os originais de Castro Alves acrescidos de quatro enxertos, devidamente identificados. 

Constituem a versão do texto encenado no Teatro Castro Alves e no Teatro Martim Gonçalves em 
março e abril de 2016, em Salvador. 
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Enxerto 1 da encenação 

O Baile da Condessa Ema. Uma valsa, onde quatro personagens da 

trama (Macário, Dr. Marcus, Condessa Ema e Romeu) recepcionam os 

espectadores como convidados numa cena sem falas, coreografada. 

Macário e Romeu recebem o público na porta dando as boas vindas. A 

cortina está fechada. Enquanto o público se acomoda, Dr. Marcus e 

Macário formam um par e dançam a valsa. A Condessa Ema surge por 

uma fresta da cortina e sua presença interrompe a dança. Romeu 

reaparece e, junto à mãe, cumprimentam os presentes. A Condessa e 

Romeu retiram-se. Em seguida, Dr. Marcus posiciona-se no procênio e a 

peça segue conforme o original de Castro Alves. 

 

 

PRIMEIRA ÉPOCA 

 

PRÓLOGO 

QUADRO PRIMEIRO 

 

Cena I 

O DR. MARCUS, O CONDE FÁBIO, MACÁRIO e A CONDESSA no esquife. 

 

O DR. MARCUS (a um lado – à boca da cena. A Macário) 

A condessa está morta... 
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MACÁRIO 

Morta! Mas como?... meu Deus! Há pouco o baile, Agora o enterro. Que antítese 

horrível! Ainda ontem ela brilhava bela, orgulhosa, altiva nas Salas deste palácio... 

Ainda ontem, lembraste, Marcus?... ela te arrebatava no turbilhão da valsa, como se 

quisesse levar o seu par consigo para o céu!... Oh! quem a viu então, apenas resvalando 

pela terra, com os seios trêmulos Sob as pedrarias e os arminhos, com os cabelos meio 

espalhados sobre teus ombros, com os lábios entreabertos a respirarem Sobre tua fronte 

pálida... Sim! Marcus! porque tu empalidecias naquela vertigem da condessa... quem a 

viu ontem não pensou decerto... que aquele pé ligeiro ia tropeçar na cova... que aqueles 

seios iam trocar os diamantes pelas lágrimas... que a condessa Ema estaria morta... 

 

DR. MARCUS 

Que queres, Macário? A morte às vezes tem dessas fantasias terríveis. Eu, que sou 

médico, que tenho lutado, como Jacó, com este anjo Sombrio, junto à cabeceira do 

doente, o sei... Ainda ontem, tu o disseste, eu empalidecia na quela valsa..., é que sentia 

um quê de vertiginoso e doentio naquele esvoaçar da condessa, aquele coração que batia 

precipitado sobre o meu tinha uma semelhança com o último arran co do moribundo... a 

espaços eu a apertava contra meu peito, porque me parecia que aquela mulher ia 

tropeçar e cair inanida sobre os ta petes do baile... Lembras-te, Macário, daquela 

espanhola, de que fala V. Hugo? 

Assim foi. Quando as últimas risadas dos convivas perdiam-se nas escadarias e as lajes 

empalideciam lutando com a manhã, o coração daquela rainha do baile rasgou-se de 

súbito, como uma corda que estala depois de uma ária brilhante, e a condessa Ema rolou 

morta nos braços de seu marido... (apontando o conde Fábio) 

 

MACÁRIO 

Mas como? Mas por quê? 
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O DR. MARCUS 

Queres que eu te explique a morte? Explicame antes a vida... Os médicos chamam a isto 

– rasgar de uma artéria... eu chamo apenas a morte... 

(O conde levanta-se e vai se encostar ao caixão.) 

 

MACÁRIO 

Pobre conde! que dor horrível que ele deve sentir. . . 

 

DR. MARCUS 

Dor?! Não sei. Não creio que a dor seja a cessação da vida, o aniquilamento da 

inteligência... Vês, (apontando o conde) Nem um grito, nem uma lágrima... 

 

MACÁRIO 

Mas deve ser terrível o acordar daquele sonâmbulo. 

DR. MARCUS 

Terrível... E por isso, Macário, tu que és seu amigo leva-o daqui antes que desperte. O 

saimento está pronto... Vai anoitecendo... É preciso que o féretro parta para o 

cemitério... Eu velarei a condessa, como amigo, e como médico... 

 

MACÁRIO 

Sim, Marcus. (dirigindo-se ao conde). É preciso partir, deixar este lugar fatal. Vamos, 

senhor conde, vamos. 

(O conde segue-o pelo braço silencioso e indiferente.) 
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Cena II 

DR. MARCUS e A CONDESSA 

 

DR. MARCUS 

(depois de acompanhar o conde e Macário e fechar a porta) 

Enfim! (aproximando-se do caixão) Ema! Ema! Acorda! Mergulhadora da morte, vem 

um momento respirar à tona da vida, para depois desceres mais forte ao mar profundo 

do sepulcro... Vamos, desperta! Não ouves, Ema, é a voz de Marcus, que te chama... 

 

A CONDESSA 

(levaritando a cabeça) 

Marcus! Onde está Marcus?... Meu Deus!... Ah! um caixão, círios, uma mortalha... 

Marcus, que leito é este? 

 

MARCUS 

É o nosso leito de núpcias. 

 

A CONDESSA 

Marcus, que círios são estes? 

 

MARCUS 

São as tochas do himeneu... 
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A CONDESSA 

Marcus, que mortalha é esta? 

 

MARCUS 

É teu vestido de noiva! 

 

A CONDESSA 

Marcus! Marcus! Arranca-me daqui... eu tenho medo... tu não sabes como é horrível... 

como são frias estas tábuas... como este pano mortuário agarra ao corpo... Escuta... eu 

tive um pesadelo... eu ouvi a voz do conde, que me chamava, no momento em que o 

narcótico me atirava por terra... depois... foi um sonho pesa do, mas que me apertava o 

peito... Eu via meu filho Romeu, que chorava em torno de mim dizendo: “Minha mãe 

está morta...” Eu ouvi os criados, que passavam gritando “A senhora condessa está 

morta”, e tu mesmo, Marcus, dizias “A condessa morreu”... Então eu perguntava a mim 

mesma... Quem sabe? Se Marcus o diz, é porque é verdade... é que sua ciência o 

enganou, é que o médico errou; e querendo dar-me a vida do amor, deu-me o sono 

eterno... 

 

MARCUS 

Ema! Eu matar-te?... Não! Quando minha boca dizia lugubremente: “A condessa 

morreu para o mundo”... meu coração murmurava “Ema, desperta para mim"... Pois tu 

tremes, meu amor, tu tremes perto de mim? 

 

A CONDESSA 

Marcus! Arranca-me daqui... Dá-me a tua mão... 
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MARCUS 

Não, condessa, a senhora desvaria... Sair? Mas para quê? para ir cair de novo nos braços 

de seu marido, para erguer de novo uma barreira insuperável ao nosso amor? É isto o 

que quer? Pois bem, senhora... pegue-se ao meu braço... vamos... eu quero conduzi-la de 

novo ao seio de seu lar... porque a senhora não me ama, porque a condessa Ema zombou 

de mim, quando disse ontem no turbilhão da valsa: “Marcus... eu te amo!... porém 

minha alma é bastante honrada para não arrastar na lama do adultério o nome do conde 

Fábio e de meu filho Romeu. Marcus! Marcus! Eu quisera morrer para ressuscitar nos 

teus braços...” 

 

A CONDESSA 

Oh! sim! Marcus! eu te amo... 

 

MARCUS 

E eu te disse então: “Senhora! Houve um tempo em que o Dr. Marcus vagou nas 

florestas gigantescas do Amazonas, em que viveu na tribo dos índios, atravessou as 

Savanas e os rios na igara dos caboclos, e estudou a ciência dos narcóticos com os filhos 

primitivos da América... Um dia, senhora, uma linda cabocla, que o amava, deu-lhe um 

veneno estranho... este veneno dá a morte por momentos... por horas... por dias... 

A CONDESSA 

Sim, e eu te disse: “Marcus... mata a condessa e ressucita a tua Ema...” 

 

MARCUS 

Depois, senhora... Vós me arrancastes o Cristal, que o encerrava... 
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A CONDESSA 

E bebi; porque cada uma daquelas golas de transformaria em oceano de felicidade... 

Mas, vamos, Marcus, é tempo de me abrires os braços, 

 

MARCUS 

Não, condessa, não vê onde está?... 

 

A CONDESSA 

É verdade... Que sala é esta? Onde estou eu?... Meu Deus, é ainda o palácio do conde! 

Por que me fizeste acordar ainda aqui?... 

 

MARCUS 

Porque ainda é tempo de renegar o meu amor 

 

A CONDESSA 

O teu amor? 

 

MARCUS 

Escute, Ema... Ontem era no baile... As flo res, as luzes, os sons da orquestra, como 

outras tantas vozes do céu, murmuravam-lhe aos ouvi dos: Ama, condessa, ama!... 

Estátua divina e or gulhosa... é tempo!... Camélia pálida, abre o teu seio às borboletas 

douradas do amor!... E depois... era no terraço..., eu de joelhos beijava o arminho de teu 

vestido, enquanto a lua beijava o arminho negro de teus cabelos... e a noite... o céu... as 

estrelas... e (apontando para si) o verme da terra te pedia um conceito, uma palavra 

divina, uma palavra, que tu nunca disseras a ninguém no mundo, uma palavra de amor... 
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A CONDESSA 

E esta palavra, Marcus, tu ouviste... esta palavra, virgem na minha alma, tu a bebeste 

nos meus lábios... 

 

MARCUS 

Oh! Condessa! tudo aquilo era uma vertigem. Depois... Quem sabe se a mulher que me 

amava no baile... não teria horror de mim no cemitério? Condessa Ema... ainda é 

tempo... Ali está a sociedade... aqui está o amor... ali está o seu leito nupcial, que é um 

túmulo, aqui está um túmulo, que é o seu leito nupcial... Escolha... 

 

A CONDESSA 

Tu mentes, Marcus!... Tu não me pedes deveras que eu escolha... É impossível... Tu 

quiseste apenas sentir de novo a extensão do meu amor... quiseste gozar do espetáculo 

de minha paixão, não é verdade? Oh! não me digas que desconfias de meu amor, porque 

então eu não acreditaria que me amas... (falando fora do esquife) Marcus, uma idéia 

horrível me atravessa agora o espírito... Marcus, teu amor seria apenas um capricho? És 

tu D. Juan?... ou és Romeu?... Vamos... uma palavra... tu o disseste... ainda é tempo, 

porque, olha bem, Marcus, uma mulher, como eu, ama somente uma vez na vida, mas 

precisa de um amor também eterno... Escuta, não me interrompas... Se tu sentes em ti 

uma paixão única e imensa, como a minha, dize... e nós iremos viver longe... bem 

longe... na Espanha, na terra das laranjeiras floridas... na Itália, sobre as ondas azuladas 

do Sorrento,... nos Andes, onde a raça dos Incas embala o amor à sombra das palmeiras, 

na Grécia, em Paris, onde quer que seja nós iremos abrigar o infinito de nossa paixão... 

Mas se tu não sentes em ti um sentimento destes, dize... Marcus... dize e tudo estará 

terminado... Eu le perdoarei porque ao menos não soubeste mentir... Marcus, vê bem 

que o meu amor é grande e insaciável, como o oceano... 

 

MARCUS 

E o meu é grande e inesgotável, como o céu... 
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A CONDESSA 

Pois então, Marcus, depressal depressa atirame ao cemitério, que já me tarda cair no teu 

Seio. . . 

 

MARCUS 

(tem chegado com a condessa para perto do esquife, dá-lhe um vidro a beber)  

Oh! Condessa, como és bela, mesmo na mortalha... 

 

A CONDESSA 

Não!... é o meu véu de noiva. . . 

 

MARCUS 

(ouve a voz dos padres cantando o Dies irae) 

Meu Deus! 

 

A CONDESSA 

(risonha) 

São os meus cantos nupciais... 

 

MARCUS 

Condessa! Depressa! é preciso entrares para o esquife... 
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A CONDESSA 

Marcus, tu te enganas! Aquilo não é esquife, é a crisálida do nosso amor... (cai 

desmaiada nos braços de Marcus) 

 

Enxerto 2 da encenação 

 

ROMEU (surgindo da plateia) 

 

Em que sonha Carlota à madrugada, 

Quando aperta 

Ao travesseiro a boca perfumada. 

E afoga o seio sob a cruz de prata, 

Pela camisa aberta, 

Que um movimento lânguido desata... 

Em que sonha Carlota à madrugada? 

 

Quem te mata, Carlota, são remorsos 

De algum divino crime? 

São ciúmes que escondem teus esforços? 

Tens vergonha talvez deste rosário 

Que tua mão comprime, 

Porque um sopro roçou no relicário? 

E desmaias, Carlota, de remorsos?! 

 

Se é por isso não pises tanto os olhos... 

Formosa criatura! 

 

Mas não! Chora! Teu mal é sem remédio... 

Serás mártir sem palma, 
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Pregada numa cruz... na cruz do tédio! 

Fria Carlota! Cobre-te de pejo... 

Mataste à sede uma alma! 

Fizeste o crime... de negar um beijo! 

Chora! Que este remorso é sem remédio! 

 

(Remorsos - Castro Alves) 
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QUADRO SEGUNDO 

(A cena representa um cemitério. É noite. No primeiro plano central um mausoléu com 

a inscrição do nome da condessa. A direita, um mausoléu com uma cruz. No fundo mais 

túmulos.) 

 

Cena I 

DR. MARCUS e o COVEIRO 

 

MARCUS 

Vamos, Paulo, tu estás bêbado... Pois tu, que és o cérbero deste reino das sombras, 

ladras com medo do luar, que bate nas sepulturas?! 

 

PAULO 

Senhor doutor, mas é que é mau brincar com os mortos... Depois..., eu vivo com eles e 

tenho visto muita sombra nas noites de lua caminhar pelo meio das sepulturas... muito 

gemido triste aqui no cemitério... Dizem que é a lua, que bate na pedra branca das 

lousas, que é o vento que geme nas folhas do cipreste... mas o coveiro sabe que são as 

almas, que passeiam, que são as almas, que conversam... Não ouve, senhor?... 

 

MARCUS 

Paulo, tu fazes-te cobarde... Quantas vezes tens cantado as tuas trovas obscenas ao 

compasso da pá, com que lanças a cal na sepultura?... Quantas vezes tens dormido 

embriagado aos pés de um cadáver? Vamos... A tua cobardia... não passa de cobiça... 

Vamos (dá-lhe uma bolsa), pega da alavanca... 
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PAULO 

Eu estou pronto; mas o Sr. doutor já não se lembra, que salvou uma vez minha vida... 

Não! não é cobiça... mas o que eu vou fazer é horrível... e depois... 

 

MARCUS 

E depois?!... 

 

PAULO 

E depois? Quando entramos, deixei a porta aberta, enquanto procurava os instrumentos 

em casa... e ao sair numa das ruas dos carneiros de lá vi caminharem chorando dois 

vultos pretos... 

 

MARCUS 

Não vês que a sombra dos ciprestes, que o vento balança, parecem dois homens de luto, 

que caminham?... Mas, pela última vez, Paulo, digo-te que pegues da alavanca. 

 

PAULO 

(pegando na alavanca) 

Porém... é mesmo para estudar que o Sr. doutor quer o cadáver?... 

 

MARCUS 

Acreditas que eu lhe queira roubar as jóias? 
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PAULO 

Não... mas, senhor... por que prefere este a outro defunto?... 

 

MARCUS 

Por quê? Porque a condessa morreu de uma enfermidade súbita e desconhecida, cuja 

origem quero saber... Depois, que te importa? Que importa ao cadáver que lhe rasguem 

as entranhas? É uma profanação, não é assim?... Enganas-te, pobre coveiro... É uma 

virtude procurar, Como os augures antigos, nas entranhas palpitantes da vítima a 

profecia do futuro, ir arrancar do seio da morte o princípio da vida... 

 

PAULO 

Mas, senhor, amanhã podem procurar os ossos da condessa... 

 

MARCUS 

Pois bem. O primeiro cadáver de mulher pobre, que aqui lançarem, atira-o nesta 

sepultura... Mas vamos, coveiro do inferno... levanta esta lousa... que o dia não tarda... 

 

PAULO 

(levantando a lousa) 

O cimento está molhado... São duas pedras... pronto... (tem suspendido e posto de lado a 

tampa da sepultura juntamente com Marcus) 

 

MARCUS 

Agora deixa-me tirar a condessa. (debruça-se para a sepultura) 
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PAULO 

Senhor, não ouviu passos... Não vê longe... lá... muito longe... 

 

MARCUS 

(levantando Ema nos braços) 

Vamos... é preciso que este coração não palpite tanto... que a embriaguez não me mate... 

porque pela primeira vez eu sinto a vertigem da felicidade... 

(A condessa solta um gemido.) 

 

PAULO 

Senhor! Senhor! não ouve? E a defunta, que se queixa... 

 

MARCUS 

Cala-te imbecil... Depressa! os cavalos estão prontos? tudo está preparado? Sim! Sim 

fecha esta lousa... assim! E agora vai-te... e cala-te... Vê bem... este segredo é meu... e 

teu... 

 
Enxerto 3 da encenação 

 

ROMEU (surgindo de outro ponto da plateia) 

 

A alcova é fria e pequena, 

Abrindo sobre um jardim. 

A tarde frouxa e serena 

Já desmaia para o fim. 

No centro um leito fechado 

Deixa o longo cortinado 

Sobre o tapete rolar... 
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Há, nas jarras deslumbrantes, 

Camélias frias, brilhantes, 

Lembrando a neve polar. 

Livros esparsos por terra, 

Uma harpa caída além; 

E essa tristeza que encerra 

O asilo onde sofre alguém. 

Fitas, máscaras e flores, 

Não sei que vagos odores 

Falam de amor e prazer. 

Além da frouxa penumbra 

Um vulto incerto ressumbra 

- O vulto de uma mulher. 

(CASTRO ALVES in GOMES, 1960, p.199) 

 

Cena II 

MARCUS e A CONDESSA 

 

MARCUS  

(sentado sobre a sepultura, tendo a condessa encostada a si, depois de olhá-la muito 

tempo) 

Houve um dia um artista, que amou uma estátua de mármore; houve um dia um 

carrasco, que amou um cadáver de rainha. E o artista amou e amou tanto que estremecia 

de volúpias estranhas ao contato daquela pedra indiferente, que adorou, cismou, viveu 

longos dias com uma prece, um olhar, um sorriso só para aquela figura marmórea, que 

achou mais gozos naquela indiferença, do que no delírio dos amores da terra... E o 

Carrasco amou e amou tanto que bebeu o vinho da vida na taça lívida dos lábios da 

defunta... que se ardeu na frieza daquele seio inanimado, que apertou contra o peito em 

espasmos divinos o corpo degolado de Maria Stuart... Mas o que sentiria Pigmalião, o 

que sentiria o carrasco se os seios de mármore, se os seios da morta estremecessem, se 

os braços da estátua, se os braços da mulher os estreitassem, se os lábios de Vênus, se 
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os lábios de Maria dessem-lhe sorriso por sorriso, carícia por carícia, beijo por beijo, 

delírio, por delírio? Ó D. Juan Ó Lovelace! Embalde nos seios das Andaluzas, das 

Haidéias foste procurar o vinho supremo do amor... Ninguém nunca teve a volúpia, que 

sai da cova, o delírio, que sai da morte, o beijo repassado de eternidade!... (beija-a 

sofregamente na testa...) Ergue-te... Lázaro do amor! ergue-te e cai no meu seio... 

 

A CONDESSA 

Meu amor! Marcus! Oh! como é bom apertar-te em meus braços! Como é bom encher o 

peito de ar... Respirar... sim, respirar... beber o espaço... Oh! Marcus! que formosa 

noite... Não vês?... As estrelas parecem hoje mais claras e maiores... Como os ciprestes 

cantam... como tudo isto é alegre... como tu és belo... como eu te amo... Vamos, 

Marcus. Eu tenho frio... Aquece as minhas mãos nas tuas... minha testa arde... aquenta-a 

com teu hálito. (leva a mão à cabeça, arrancando a coroa roxa...) Ah! é a minha coroa de 

viúva... que vinha se colocar entre tuas carícias e meus cabelos... Eu não a quero... Não! 

cilício da sociedade, tu não apertarás mais os pensamentos de minha cabeça... não 

grilhão de flores!... tu não prendes mais minha alma... porque... porque “a borboleta, 

que sai da crisálida não reveste a fealdade da larva...” 

 

MARCUS 

Sim... Ema... a noite te coroará de estrelas. 

 

A CONDESSA 

Não! Marcus... O teu amor me Coroará de beijos... 

 

MARCUS 

Ah! Ema Como tu me enlouqueces! Como tu sabes amar... 
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A CONDESSA 

Mas não é assim, Marcus, que todos amam? Não é assim que tu me amas? Não foi 

assim que tu mo ensinaste? Ainda me lembro... A primeira vez que te vi, tu embriagavas 

as moças de um baile com as tuas palavras melodiosas, e falavas de amor... Então, 

Marcus, eu pela primeira vez estremeci ao olhar de um homem... pergunteitesorrindo o 

que era o amor... tu me disseste: “Senhora! é a adoração, a idolatria, o desejo, mas tão 

grandes que pedem – ao infinito, que se alargue para contê-los — à eternidade, que 

cresça para encerrá-los.” 

 

MARCUS 

E tu te riste então, Ema. 

 

A CONDESSA 

Ri-me, porque então se abria para mim a felicidade... A felicidade, que na terra só tem 

um nome — amor. A felicidade sem sombras; a ventura sem remorsos... (movimento de 

Marcus) Sim... Marcus, porque eu não tenho remorsos... Remorsos... e de quê? de nunca 

ter manchado a honra de um homem, que eu não amava, de nunca haver mentido sobre 

a terra, de procurar a minha felicidade, sem ferir a ninguém? Não! remorsos tenha a 

mulher, que vai embalar no leito do esposo a imagem de outro homem, a mulher que 

arrasta na lama e expõe ao ridículo a honra, que lhe não pertence, e que ela rouba para 

matar. Remorsos sintam essas miseráveis, que não têm um tesouro n’alma... Não... elas 

têm-no... mas em pequenas moedas azinhavradas ao contato de tantos dedos. 

Mas eu, Marcus, no dia em que senti palpitar em minhas entranhas o teu amor, foi como 

as caboclas de nossa terra com os filhinhos recém-nascidos... (apontando o esquife)... 

mergulhei ali... no mar do sepulcro para vir trazê-lo a ti, intacto e puro, na margem desta 

outra vida, que começa... 
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MARCUS 

Tu és o anjo da paixão. 

 

A CONDESSA 

Anjo, que nunca rolará do céu de teu amor, não é verdade, meu querido Marcus? Porque 

então eu seria o Satanás da vingança. Também Lúcifer era o arcanjo da luz... no entanto 

foi depois o demônio da treva... (passando a mão pela fronte) Mas quem fala de 

sombras, quando a alvorada desponta... Olha, tu não sabes que música divina eu sinto 

em meu cérebro... coloca a mão sobre o meu peito... Escuta... Dir-se-ia que meu 

coração, como um pássaro, que sente o sopro da primavera, se debate contra as paredes 

de meu peito... Pois bem... pobre pássaro... é tempo de voar... tens diante de ti a vida 

inteira, para viver,... a terra inteira, para atravessar... 

 

MARCUS 

Sim! para nós – a eternidade e o espaço... Vamos, Ema! Os cavalos relincham à porta do 

cemitério... A galope! A galope! A noite nos esconderá em sua mantilha espanhola, e 

quando a aurora nos alumiar, já estaremos longe... muito longe... 

 

A CONDESSA 

Sim! Partamos! É a hora em que velam os amantes... (vão a sair precipitadamente para o 

fundo, mas ao encontrarem-se com as personagens que aparecem, recuam surpresos 

para a esquerda) 

 

Cena III 

O CONDE FÁBIO, ROMEU, MARCUS e A CONDESSA EMA 
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O CONDE FÁBIO 

(vestido de preto, trazendo Romeu também de luto pela mão) 

É a hora em que só velam os esposos... 

 

MARCUS 

(recuando até esconder-se atrás do mausoléu da cruz) 

O Conde Fábio!... 

 

A CONDESSA 

Meu filho! 

 

O CONDE FÁBIO 

(procurando a sepultura da condessa) 

Aqui... sim... deve ser aqui junto das outras lousas da família... (lendo o letreiro) Meu 

Deus! Encontrei-a enfim. (cai de joelhos e esconde a cabeça entre as mãos) 

 

ROMEU 

Meu pai! por que me trouxeste aqui? Se faz tanto frio!... 

 

O CONDE FÁBIO 

Filho... para aqueceres alguém, que ainda sente mais frio... do que nós... Aproxima-te, 

Romeu... toca esta pedra... vê que lençol tão gelado, que leito tão escuro... lá dentro 

trevas, trevas somente... e nem uma Carícia... nem um hálito de amigo... nada! a solidão, 

a solidão, que parece outro túmulo, que encerra este... 
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Oh! quem sabe se o morto não sofre?... Quem sabe se, à meia-noite, quando a geada cai 

na sepultura, a pobre moça, que viveu num leito de mornos arminhos não acorda, 

procurando embalde agasalhar-se com a mortalha molhada?... quem sabe quanto crânio 

se debate então pelos ângulos sombrios da lousa?... (chorando) Oh! filho!... filho... 

Ainda ontem ela vivia bela, santa, e mimosa da felicidade... Às vezes eu pensava que os 

tapetes macios eram ainda ásperos para ela, que O Cetim era tosco para calçar-lhe o 

pezinho de criança... que a própria gaze fazia dorida a sua pele divina... e hoje... hoje! 

 

ROMEU 

Hoje, meu pai, vestiram-me de preto sem eu querer... Não é tão feia esta cor? por que 

me obrigam a isto? 

 

O CONDE FÁBIO 

Por quê?... porque ficas assim mais bonito com os teus cabelos loiros; porque deve ser 

já uma prece Ver uma criança de luto... a inocência coberta da desgraça... o anjinho 

ferido no coração... 

 

ROMEU 

Eu nunca o vi assim, meu pai!... Está chorando... mas nunca meu pai chorou... 

 

O CONDE FÁBIO 

Cala-te, Romeu, não vês que eu não choro. Mas conversemos, meu filho... Dize-me, tu 

não tens tido muitas saudades de tua mãe?... 
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ROMEU 

Oh! muitas, e onde está ela que não a vejo desde o baile?... Ela estava tão pálida no 

terraço, quando o Dr. Marcus lhe deu uma bebida... 

 

MARCUS e A CONDESSA 

Meu Deus! (contracena por detrás do túmulo da direita) 

FÁBIO 

Uma bebida?... Sim!... é tão natural num baile... quando o seio se abrasa naquela 

atmosfera de fogo e de perfumes... (pausa) 

 

ROMEU 

Meu pai! onde está minha mãe?... está muito longe? 

 

FÁBIO 

Muito longe... sim... muito longe... porque entre ela e nós está o infinito... porque ela 

está tão longe, como o céu da terra!... Ai! por mais que solucemos, ela não ouvirá nossa 

voz... por mais que caminhemos não chegaremos a seu pouso... por mais que a 

procuremos, nunca mais tornaremos a vê-la... nunca mais..., entendes bem isto, meu 

filho... nunca mais... 

 

ROMEU 

Então, meu pai, nós vamos ficar sozinhos... 

 

FÁBIO 

Sós, meu filho, sós... 
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ROMEU 

E nunca mais minha mãe me beijará? 

 

FÁBIO 

Nunca. 

 

ROMEU 

E quem tocará à noite no piano aquela música, tão bonita, que me fazia adormecer? 

 

FÁBIO 

Ninguém, ninguém, filho!... Não mais passeios alegres ao campo, não mais bailes 

esplêndidos, não mais alegria... A manhã nos achará solitários na casa triste e 

abandonada, a noite nos encontrará no salão deserto e escuro... Ela foi-se... A nossa 

alegria, a nossa felicidade... Minha mulher... tua mãe... Romeu! 

 

ROMEU 

Mas... papai! quer me assustar... pois não me tinha dito que ela estava aqui?... 

 

FÁBIO 

É verdade!... (à parte) Pobre criança! para que hei de dizer-lhe que é órfão!... (a Romeu) 

Sim... meu filho... eu brincava contigo... tua mãe está aqui... está muito perto de nós... 

ela está ouvindo tudo que nós dizemos... ela está nos vendo mesmo... 
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ROMEU 

Então por que não nos vem abraçar... 

(Ema quer caminhar para Romeu; Marcus segura-lhe o braço.) 

 

FÁBIO 

Porque não pode, porque lhe é proibido... 

 

ROMEU 

Pois então leva-me junto dela? Eu quero ver minha mãe... eu quero ver minha 

mãezinha... E tu não queres... Oh! meu Deus! é ser bem mau... 

 

FÁBIO 

Vê-la... E por que não?... Por que não hei de ainda uma vez beijar minha querida 

Ema?... A inocência foi quem me aconselhou... Não é verdade, meu Romeu, que 

devemos ainda uma vez olhar a nossa boa amiga?... (Romeu faz-lhe sinal que sim) 

Felizes superstições! Que mal faz arrancar a lousa de uma sepultura... E depois... 

Eu quero apenas uma lembrança sua... um pedaço de seus cabelos... uma flor de sua 

capela... Oh! Ema!... O pássaro, quando foge, deixa ao menos uma pena no ninho 

abandonado,... tu não deixaste nada... nada!... 

 

ROMEU 

Pai! Vamos! 

(Contracena de Marcus e da condessa.) 
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FÁBIO 

Sim! Espera, Romeu, espera um instante!... Nós vamos vê-la... Ah! aqui está uma 

alavanca... bom!... mais alguns instrumentos... Dir-seia que os esqueceram de 

propósito... (pegando da alavanca e batendo contra a sepultura) Meu Deus!... é um 

sacrilégio... é mau desrespeitar o sono da morte... Se ao menos eu a tivesse visto na hora 

do enterro... Oh! como me custa... que dor horrível, que me aperta o coração... eu creio 

que não terei forças... (continua por instantes a trabalhar) Ah! finalmente!... (tem 

levantado uma pequena parte da lousa) 

(Contracena de Marcus e da condessa.) 

 

A CONDESSA 

Ah! (encosta-se desvairada ao ombro de Marcus) 

 

FÁBIO 

(voltando-se e deixando de novo cair a lousa) 

Como que Ouvi um grito?... Quem estará aqui?... Alguém talvez, ou será uma ilusão de 

meu cérebro enfraquecido?!... 

 

ROMEU 

Ah! (apanha no chão a coroa roxa da condessa) 

 

MARCUS 

(à condessa) 

Que será feito de nós?... 
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FÁBIO 

Foste tu, criança, que me assustaste!... Ai! mas o meu cérebro desvaira... esta dor é forte 

demais... para mim... Filho! parece que a luz a instantes me falta... (passa a mão pela 

tesla) Mas não importa, comecemos de novo... (pega de novo na alavanca, desfalecido) 

Como este instrumento pesa... como esta pedra pesa... comO este Coração pesa... 

 

ROMEU 

(adiantando–se) 

Meu pai... veja que bonita coroa... olhe... eu estive lendo as letras bordadas na fita... e 

não sabe? tem o nome de minha mãe... (lendo): condessa Ema. 

 

FÁBIO 

O nome de Ema?!... 

 

MARCUS e A CONDESSA 

Meu Deus!. . . 

 

FÁBIO 

(tomando a coroa) 

Ah! deve ser isto... É a coroa talvez que prendeu os seus cabelos, e que esqueceram 

sobre a lousa de sua sepultura... Sim! É a sua coroa, que vem se colocar entre minhas 

carícias e Seu cadáver... Oh! como a quero... como eu amo-a! Sim! grilhão de flores!... 

tu serás sempre o diadema de meu amor! Sim! elo do meu passado, tu prenderás sempre 

minha alma... porque... porque... porque... a Crisálida abandonada reveste ao menos o 

pó dourado da borboleta, que fugiu!... 
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MARCUS 

Tu desfaleces, Ema? 

 

EMA 

Não, meu amigo... tão grande e tão inabalável é o meu amor, que mesmo neste 

momento, eu te digo: Marcus... eu te amo... mas... 

 

MARCUS 

Silêncio! 

 

FÁBIO 

(sentado à beira da sepultura) 

Filho! Vês esta cova?... Aqui dorme um anjo... Uma santa. Uma mulher cheia de 

virtudes e de generosidade... Ouve... Romeu... Um homem de bem cora mais quando lhe 

dizem que sua mulher é uma perdida, do que se lhe chamam ladrão... O último insulto, 

que se pode fazer a um homem, é ferir sua mãe... Felizes os que podem, como nós, dizer 

com orgulho: aqui está uma santa... aqui está uma mulher sem mancha... 

 

A CONDESSA 

(a Marcus) 

Oh! aquela boa-fé mata-me... Eu não posso suportar a hipocrisia... eu quero desiludir 

aquele homem... devo dizer-lhe toda a verdade... 

 

MARCUS 

Estás louca, Ema? 
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ROMEU 

Mas O que tem, meu pai?... as Suas mãos estão frias... o que é que tem?... 

FÁBIO 

Filho! (meio desvairado) tu és pequeno!.... mas guarda estas palavras, este pedido de teu 

pai... quando eu morrer, enterra-me aqui junto dela... e vem rezar sobre esta sepultura, 

sobre a beça de meu filho, que eu abandono, que me sepultura da esposa mais honrada, 

da mãe mais amarás sempre... mas sempre e verás como carinhosa... 

(Ema destaca-se dos braços de Marcus, querendo caminhar para Fábio.) 

 

FÁBIO 

(caindo no colo de Romeu) 

E agora, filho, ampara teu pai, que não tem senão a ti na terra. (cai desmaiado) 

 

EMA 

(saindo de trás da cruz) 

Basta, senhor... 

 

MARCUS 

Cala-te. Deus rejeitou a tua doida confissão. Ema... a tua fraqueza chega à loucura... És 

uma alma de ferro. 

 

EMA 

Oh! o elogio daquele homem pesa-me no coração 
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MARCUS 

Tu te arrependes? 

EMA 

Escuta... Jura sobre aquele corpo, que é talvez o cadáver de meu marido, jura sobre a 

cabeça de meu filho, que eu abandono, que me amarás sempre... mas sempre e verás 

como minh’alma é gigante na paixão. 

 

MARCUS 

Eu o juro. 

 

EMA 

(a partir) 

Então, Marcus, avante!... Ao futuro!... Num coração, que transborda de amor, não há 

lugar para o remorso!... 

 

FIM DA PRIMEIRA ÉPOCA25 

 

Enxerto 4 da encenação 

CENA FINAL26. Proposta para encerramento da encenação. 

 

Imediatamente após a fala final da Condessa Ema, o ator que 

interpreta o Conde Fábio, ergue-se do chão e dirige-se a ela. Não é 

mais o Conde Fábio. Acende-se a luz de serviço do teatro e da 

                                                                                 
25 Castro Alves escreve até aqui. A segunda e terceira épocas não existem. 
26 Esta cena aqui apresentada, organizada por mim, é baseada em fragmentos da obra dramática O Amor 

do Soldado, de Jorge Amado, na Carta Às Senhoras Baianas, de Castro Alves e na epígrafe do livro A 
Cachoeira de Paulo Afonso, onde Castro Alves cita H. Heine. 
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plateia também. Enquanto a discussão abaixo se desenvolve, os 

atores abandonam os personagens e vão removendo peças do 

figurino. A Condessa já não é mais a Condessa. É agora a atriz que 

interpreta A Condessa. 

 

FURTADO COELHO (CONDE FÁBIO) 

E vai viver de amor, Eugênia? 

 

Abre a luz de serviço no palco e na plateia. O ator que interpretava 

Dr. Marcus apressa-se em retirar-se e leva o jovem ator que 

interpretava Romeu com ele. O que se passa agora é como no 

momento seguinte a um ensaio geral que acabou de findar-se, ou 

uma apresentação interrompida. É importante que essa transição 

aconteça bruscamente, como uma ruptura, para desnortear os 

espectadores. Os contrarregras do espetáculo podem entrar em cena 

para, aos poucos, desmontarem cenário e luz.  

 

FURTADO COELHO (CONDE FÁBIO) 

Ou pensa que o teu ordenado na minha Companhia bastará para todos 

os seus caprichos, sua sede de luxo, suas joias, seus sapatos caros e 

seus vestidos que custam uma fortuna? 

 

EUGÊNIA CÂMARA (CONDESSA EMA) 

Estou apaixonada. Encontrei o amor. 
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A atriz senta-se à beira do palco e desamarra as botas da 

personagem. Rebate as provocações do ator com pressa e desdém. 

Quer apenas sair o mais breve possível dali. 

 

FURTADO COELHO 

Encontrou o amor? Eu pensava que tu amavas o teatro... 

 

Ao fundo, inicia-se a desmontagem de cenário e da iluminação. 

Contra-regras cruzam o palco removendo objetos. Baixa-se uma 

vara de luz. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

E eu amo. 

 

FURTADO COELHO 

Faz muitos anos já que te dei a mão e te ajudei. Você era uma 

rapariga pobre e ambiciosa, cansada do Porto, do Teatro São João. 

Queria fazer teatro em Lisboa. Eu te expliquei pacientemente o que 

era essa vida. Vejo que perdi o meu tempo e o meu latim... 

apaixonada... que loucura é esta? 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

As atrizes não podem amar? Por acaso, não temos direito ao amor? 

Temos alguma determinada marca? 

 

Eugênia retira-se para o camarim, desvencilhando-se do figurino. 
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FURTADO COELHO (do palco a gritar-lhe) 

O amor... há vinte anos estou no teatro. Em Portugal e no Brasil, em 

todas as grandes cidades, não há quem não conheça Furtado Coelho. 

Ninguém nestas terras entende tanto de teatro quanto eu. 

 

EUGÊNIA CÂMARA (do camarim a gritar-lhe de volta) 

Você não é nada sem está equipe! 

 

FURTADO COELHO (a gritar-lhe do palco) 

Ou bem se ama o teatro ou bem se ama uma pessoa e arruinamos a 

carreira. Só os amadores podem se dedicar a algo mais que o teatro! 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Isso é ridículo! 

 

FURTADO COELHO 

Você hoje é uma atriz consagrada e pode vir a ser a primeira atriz 

portuguesa. Vai jogar tudo isso fora, Eugênia? O teatro exige 

fidelidade. Você se lembra quando me disse que eu jamais amaria 

alguém? 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Claro! Foi justo quando compreendi que você não me amava. 
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FURTADO COELHO 

Tinha razão. Jamais amei a quem quer que fosse. Amo 

exclusivamente ao teatro. Esse é o segredo do nosso êxito de atores: 

só amamos verdadeiramente a nossa arte. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Castro Alves não vai me pedir que abandone o teatro! 

 

FURTADO COELHO 

Ele não. Mas o amor vai. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Não vou abandonar minha carreira! 

 

FURTADO COELHO 

Você sabe quem ele é? Não. Você pensa que sabe. Você pensa que é 

um estudante que escreve versos.  

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Ele está escrevendo uma peça para mim. Eugênia Câmara 

representando uma peça de Castro Alves. 

 

FURTADO COELHO 

Outra merda de peça sem final? 
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Eugênia vira as costas e segue através da plateia em direção à saída 

do teatro. 

 

FURTADO COELHO 

Eugênia, a Companhia parte. 

 

Eugênia estanca na porta do teatro. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Parte? Quando? 

 

FURTADO COELHO (desce do palco para a plateia) 

Logo. Os outros atores já estão avisados. Eles já apostam entre si 

para saber se você vai e se você fica e já se empenham em seu lugar. 

Adelaide Amaral já se sente primeira atriz. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Sei. 

 

FURTADO COELHO 

Chegou o momento de você decidir, Eugênia. Tem duas mulheres 

dentro de ti. Uma é nobre e boa, é esta que quer sacrificar tudo pelo 

ser amado. A outra é a vaidosa, ciumenta e cujo orgulho de mulher se 

sentirá diariamente ferido, quando ele partir em prol da causa 

abolicionista. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto teu ciúme 
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crescerá. Hoje ele é apenas erva daninha pouco perigosa. Mas, se 

você ficar, adubado com o seu sacrifício, ele será em breve uma 

árvore poderosa, de profundas raízes, e então já não o poderás 

arrancar do teu coração... eu te conheço, Eugênia. Um dia chegará em 

que atirarás lodo sobre este amor tão belo. Um dia, desesperada, irás 

em busca de outro homem e então começarás a engana-lo. E terás 

desgraçado a vida de Castro Alves porque ele te ama. E estarás 

desgraçada você também, infinitamente desgraçada, porque terás 

matado o teu amor e não terás, no entanto, deixado de amá-lo. 

Eugênia, ali está o amor, um amor de natureza tão perigosa, que pode 

até mesmo custar-lhes a vida; Aqui está o teatro, que por mais que 

seja ingrato, não se engane, esta é a sua própria vida. Escolha. 

 

EUGÊNIA CÂMARA 

Tu mentes, Furtado. Tu não pedes deveras que eu escolha. É 

impossível. Temos nos dado muito bem, os quatro: a liberdade, o 

teatro, Eugênia Câmara e Castro Alves. 

Eugênia manda-lhe um beijo à distância e vai embora. 

 

FURTADO COELHO 

Eugênia. Eugênia! Eugênia!! 

Furtado Coelho, humilhado, encara a plateia. Em silêncio, volta 

para o palco, a cortina fecha-se fazendo Furtado desaparecer. Black 

Out. 

 

Da plateia, surge o ator que interpretava Dr. Marcus. Ele é 

iluminado por uma pequeno feixe de luz. 
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ATOR QUE INTERPRETA DR. MARCUS 

Pedem-se donativos para uma sociedade abolicionista. Quem pede? 

Quem pede são os homens, que vos dizem simplesmente: - Para 

nossos irmãos! 

São escravos que vos repetem com a monotonia da verdade: - Para 

nossos filhos! 

E a quem se pede? Não é a vós, banqueiros ou milionários, ricos ou 

poderosos. Não! Pede-se a vós, senhoras! A vós, donzelas! 

Depois... queres que vos diga a verdade? Vós tendes, minhas 

senhoras, o direito e o dever de protestar e condenar nesta questão. 

Ainda mais: porque sois filhas desta magnífica terra da América – 

pátria das utopias, região criada para a realização de todos os sonhos 

de liberdade, - de toda extinção de preconceitos... 

A terra, que realizou a emancipação dos homens, há de realizar a 

emancipação da mulher. A terra, que fez o sufrágio universal, não 

tem direito de recusar o voto de metade da América. 

Realmente, não sei se mereço se algum dia as pessoas vierem adornar 

o meu túmulo com uma coroa de louros. A poesia, apesar de todo 

meu amor por ela, sempre foi para mim senão um meio, um bem 

fadado meio consagrado a uma finalidade santa. Nunca dei muito 

valor à glória literária, e pouco me importa se minhas poesias serão 

elogiadas ou criticadas. 

Coloquem uma espada sobre meu túmulo, pois fui um soldado na 

luta de libertação da humanidade. 
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RESUMO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS 

 

Apresentações de Artigos em Congressos Internacionais: 

Compadre de Ogum - A Theatre Play based on Jorge Amado´s Novel in 

Dialogue with a Historical Building in the City of Salvador 

Conferencia Internacional Dramatic Architectures - novembro de 2014. Porto, 

Portugal 

  

Compadre de Ogum, Urban Interventions 

PQ’15 Prague Quadrennial - junho de 2015. Praga, Republica Tcheca 

 

Staging Jorge Amado´s O Compadre de Ogum as Site-Specific Theatre 

IFTR 15 - International Federation of Theatre Research Annual Conference - 

julho de 2015. Hyderabad, India 

 

The Offspring Of Saturns - The appropriation of a traditional theatre building as 

an unconventional space by the staging 

IFTR 16 - International Federation of Theatre Research Annual Conference – 

junho de 2016. Estocolmo, Suécia 

 

Residencia Artística: 

A Prole dos Saturnos 

Fafe Cidade das Artes - junho à setembro de 2015. Fafe, Portugal 

 

Apresentações do Espetáculo A Prole dos Saturnos: 

Palacete do Arquivo Público - Pré-estréia. Agosto de 2015. Fafe, Portugal 

Teatro-Cinema de Fafe – Estréia. Setembro de 2015. Fafe, Portugal 
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Teatro Castro Alves - Duas apresentações comemorativas do aniversário do 

poeta. março de 2016. Salvador, Brasil 

Teatro Martim Gonçalves – Temporada. Abril de 2016. Salvador, Brasil. 
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APÊNDICE  

DOSSIÊ DA MONTAGEM A PROLE DOS SATURNOS 



A PROLE DOS

SATURNOS
DE CASTRO ALVES

R



«Ninguém nunca teve a volúpia 
que sai da cova, o delírio que 
sai da morte...»

Dr. Marcus



«Mata a condessa e ressuscita a tua Ema! »
Condessa Ema



«Ela estava tão pálida no terraço quando 
o Dr. Marcus lhe deu uma bebida... »

Romeu



«Há pouco o baile.
Agora o enterro.
Que antítese horrível!»

Macária



Numa encenação calcada em antíteses contundentes, Edvard Passos leva à cena A Prole 
dos Saturnos de Castro Alves com um elenco luso-brasileiro.

Uma surpreendente comédia mórbida de gosto duvidoso, como um filme B de terror 
dos anos 40. Uma relíquia cheia de peripécias absurdas que restitui o humor, a vibração, 
a irreverencia e revela uma outra faceta do poeta “que falou por todos nós como nenhum 
de nós falaria. É ainda hoje o maior e o mais moço de nós todos”: a do homem de teatro.

Uma dramaturgia rara e inconclusa do homem que, segundo Jorge Amado, foi “o mais 
belo espetáculo de juventude e de gênio que os céus da América presenciaram”.

Século XIX e Rave.
Baile e Velório, Amor e Remorso, Vida e Morte. 

com Alexandra Natura, Danilo Cairo, Hugo Novais e João Guisande

SATURNOS
A PROLE DOS

DE CASTRO ALVES
ESTREIA
5 SETEMBRO, 21H30

TEATRO-CINEMA DE FAFE

CONVITE

PRODUÇÃO EP PRODUÇÕES / BRASIL
CO-PRODUÇÃO FAFE - CIDADE DAS ARTES / PORTUGAL
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