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RESUMO 

O presente trabalho buscou fazer uma análise comparativa entre a opereta 
francesa La Fille de Madame Angot, de autoria de Clairville, Paul Siraudin e Victor 
Koning e música de Charles Lecocq e a opereta brasileira intitulada A Filha de Maria 
Angu, de autoria do dramaturgo Artur Azevedo. Como a obra brasileira representa 
uma adaptação da opereta francesa, buscou-se verificar em que termos ocorreu 
essa adaptação e quais os aspectos consoantes e destoantes entre as duas obras, 
executando comparações entre os textos levando em consideração aspectos 
histórico-sociais da trama, aspectos biobibliográficos dos autores envolvidos e 
aspectos psicológicos das personagens oriundas das obras em questão. Temos 
como intuito apontar se os fatores que fizeram de La fille de Madame Angot sucesso 
na França e na Bélgica foram os mesmos que contribuíram para a boa recepção de 
A filha de Maria Angu no Brasil. A pesquisa teve como base os estudos 
desenvolvidos por Julia Kristeva relacionados a intertextualidade. 
 

Palavras-chave: opereta; teatro; Artur Azevedo; La fille de Madame Angot; A 
filha de Maria Angu. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Pretendemos, com essa pesquisa, fazer uma análise comparativa entre a 

opereta La Fille de Mme. Angot (1872), cujo texto possui autoria de Clairville, Paul 

Siraudin e Victor Koning e música de Charles Lecocq e a opereta brasileira intitulada 

A Filha de Maria Angu, cuja primeira edição data de 1876, mas cuja edição que 

consideraremos neste estudo é a de 1893, ambas de autoria do dramaturgo Artur 

Azevedo.  

 Tal análise se dará por meio de pesquisas focadas nos recursos da 

intertextualidade. Ao analisarmos o diálogo entre a paródia e a obra parodiada, 

faremos uso de estudos de intertextualidade explícita. Empregaremos os estudos de 

intertextualidade implícita para analisar fatores tais como a biografia de Artur 

Azevedo e o contexto histórico do final do século XIX. Com tal análise, verificaremos 

de que maneira os fatores mencionados influenciaram a composição da narrativa de 

A Filha de Maria Angu e de que maneira ocorre a intertextualidade implícita e 

explícita nas obras que serão objetos de nosso estudo. 

O conceito de intertextualidade, adotado por Julia Kristeva durante a década 

de 60, surgiu da análise feita pela crítica francesa dos conceitos do formalista russo 

Mikhail Bakhtin, conceitos que tratavam do espaço da palavra no texto e, também, 

sobre a questão do dialogismo. Para Bakhtin, a ideia de uma comunicação dialógica 

implica uma relação entre o enunciado de dois ou mais interlocutores, cujos 

discursos trazem em si ecos de discursos anteriores. No contexto literário, a relação 

dialógica pode dar-se: (1) entre interlocutores e (2) entre outros textos. Júlia Kristeva 

repensa o conceito de dialogismo, culminando no conceito de intertextualidade, 

segundo o qual “todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é 

absorção e transformação de um em outro texto”1.  

Partindo desse pressuposto, nos propomos a verificar até que ponto A filha de 

Maria Angu dialoga com La fille de Madame Angot em uma relação de conformidade 

ou de oposição. Ainda, desejamos analisar ambos os textos como eventos situados 

nas histórias e sociedades dos quais são oriundos. Estudaremos La fille de Madame 

Angot no contexto do Diretório francês e no contexto da segunda metade do século 

_____________ 
1
 KRISTEVA, Julia. Introdução à semanálise. 2ª edição. Trad. Lúcia Helena França Ferraz. São 
Paulo: Perspectiva, 2005. p. 68. 
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XIX por se tratar de uma obra que possui dois períodos: o período que ela retrata – o 

Diretório – e o período em que ela é representada – o final do século XIX. A filha de 

Maria Angu será estudada, por sua vez, no contexto do fim da Monarquia Brasileira. 

Sendo assim, o período que será estudado data da segunda metade do século XVIII 

até a última década do século XIX e as sociedades estudadas serão a francesa dos 

séculos XVIII e XIX e a sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. Dito 

isso, nosso trabalho objetiva analisar nas duas obras já citadas aspectos tais como 

contexto histórico, político e cultural; características estéticas da opereta como forma 

de teatro musicado e aspectos relevantes da biografia do autor da opereta brasileira, 

Artur Azevedo. Pretendemos analisar, sobretudo, os aspectos da opereta como 

narrativa, logo, não fará parte da análise aspectos biográficos de Charles Lecocq, 

compositor responsável pela música de ambas as operetas analisadas. 

Para proceder tal análise, far-se-á um cotejamento sociocultural, de modo a 

analisar fatores no texto La fille de Madame Angot que localizem a obra no contexto 

do Diretório, que foi o regime ao qual a França foi submetida desde o fim da 

Convention nationale, até o 18 Brumário do ano VIII, ou seja, desde 26 de outubro 

de 1795 até 9 de novembro de 1799. No Brasil, o período em que A filha de Maria 

Angu se localiza, como já foi dito, é o da decadência da Monarquia, regime que 

durou de 1822 a 1899, logo, apontaremos fatores que situem a opereta brasileira 

nesse contexto. 

A qualidade desse cotejamento depende, também, da análise da biografia do 

autor brasileiro responsável pela obra de intertextualidade da opereta francesa e A 

filha de Maria Angu. Sendo assim, analisaremos a biografia, bibliografia, escritos e 

fortuna crítica referentes a Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo (1855 – 1908), 

conhecido no meio literário brasileiro como Artur Azevedo e seus méritos (ou culpas) 

na recepção de A filha de Maria Angu na cena brasileira. 

O trabalho de análise intertextual das obras mencionadas implica observar 

ainda se a opereta A filha de Maria Angu consiste de fato em uma paródia da 

opereta francesa, considerando o conceito de paródia tal como a criação de um 

texto novo que carregue em si a essência do texto que lhe deu origem. Esse 

mecanismo pode ser empregado com a intenção de discordar, imitar o texto original 

ou de discordar, de se opor ao mesmo, dependendo da intenção do autor ao 
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empregá-lo (ALVAREZ, 2009) 2. Esse conceito é revisitado a cada obra que se 

propõe a dialogar com outra obra anterior, então, analisaremos até que ponto A filha 

de Maria Angu discorda, concorda ou se opõe a La fille de Madame Angot e qual 

seria a intenção implícita do autor em tal diálogo, se houver. 

 

 

 

 

  

 

_____________ 
2
 ALVAREZ, Aurora Gedra Ruiz. O século XIX sob o olhar de Machado de Assis. In: Revista 
Vertentes. São João del Rei: UFSJ, 2009. 
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2 QUESTÕES DE NOMENCLATURA 

O estudo da obra A filha de Maria Angu tal como nos propomos a fazer 

implica que sejam esclarecidas questões referentes a nomenclatura. Buscaremos 

esclarecer porque Maria Angu é considerada uma paródia de Madame Angot e 

porque ambas são qualificadas como operetas. 

Neste capítulo, então, avaliaremos A filha de Maria Angu e sua relação com 

La fille de Madame Angot como uma paródia, para verificar se a primeira representa 

mesmo uma paródia da segunda, pois o conceito de paródia pode ser extremamente 

amplo e causar confusão quando empregado. Além de amplo, o conceito de “o que 

é uma paródia” costuma mudar a cada nova obra que recebe essa classificação. 

Com relação à qualificação das duas obras como operetas, iremos indicar 

porque são consideradas como tal, apesar da quantidade de gêneros de teatro 

musicado que surgiram naquele mesmo momento histórico, como a revista, o 

sainete, o vaudeville, o music-hall, o cabaret e a burleta. Para tanto, apontaremos as 

principais características de cada subgênero do teatro musicado, de modo a explicar 

detalhadamente as razões pelas quais as obras que são objeto de nosso estudo se 

encaixam ou não em cada subgênero. 

2.1 Paródia 

 Como já foi mencionado, o conceito de paródia é bastante variado, pois que 

trata-se de um recurso extremamente antigo, e que, por essa razão, sofreu 

mudanças ao longo do tempo. A origem do termo ainda divide opiniões: parodia, 

termo de origem grega, pode significar “contracanto”, definição empregada pela 

maioria dos estudiosos da área, baseada no elemento odos, que significa “canto” e 

no prefixo para que possui, entre outros sentidos o de “contra” ou de “oposição”. Há 

ainda outro sentido para o prefixo para, menos usual, que é o de “ao longo de”.3 

Essas reflexões relacionadas à significação do termo são de extrema importância, 

pois, paródia enquanto “contracanto” implica o sentido de oposição da paródia em 

_____________ 
3
 ALAVARCE, Camila da Silva. A ironia e suas refrações: um estudo sobre a dissonância na paródia e 
no riso. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. p.65. 
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relação à obra parodiada, enquanto a segunda interpretação atribui à paródia o 

sentido de “canto paralelo”, ou seja, de repetição com diferença. 

Shipley4 também define paródia como uma canção cantada ao lado de outra, 

acentuando na paródia seu aspecto musical e propõe três categorias de paródia: 

verbal, onde há a substituição de algumas palavras do texto; formal, na qual se 

emprega na escrita um determinado estilo justamente para fazer troça desse estilo e, 

por fim, a paródia temática, na qual é feita a caricatura de um autor por meio do 

emprego de sua forma ou estilo. 

Da mesma maneira que Shipley relaciona a paródia com a música, os 

formalistas (Tynianov, 1919, e Bakhtin, 1928) a consideram como um subgênero do 

burlesco. Verifica-se, então, a grande conveniência do emprego da paródia em um 

gênero que mistura música e arte performativa. 

A primeira paródia da qual se tem notícia é mencionada por Aristóteles em 

sua Poética, sendo atribuída a Hegemon de Thaso (séc. 5 a. C.). Nessa ocasião, 

Hegemon utilizou o estilo épico, geralmente utilizado para representar personagens 

superiores e efetuou uma inversão, utilizando a épica para representar caracteres 

inferiores.  

Em todo caso, estamos falando de um recurso que já era empregado na 

Grécia, em Roma e na Idade Média e sempre esteve relacionado à ideia de 

modernidade e evolução da linguagem. Essa ideia de evolução ocorre devido ao fato 

de que, na paródia, a linguagem se volta sobre si mesma, pois possui efeito 

metalinguístico. 

Questões relacionadas às múltiplas definições do conceito de paródia devem 

ser discutidas nesta pesquisa, pois implicam nas conclusões às quais chegaremos 

com a análise que será feita da relação que há entre Maria Angu e Madame Angot.  

A princípio, estudaremos as obras que são objeto de nossa análise puramente 

sob seus aspectos intertextuais. Affonso Romano de Sant’Anna5, em sua obra 

Paródia, paráfrase & Cia, propõe três tipos de relação intertextual: paródia, 

paráfrase, apropriação e estilização. Para Santana (1985) “a paródia só pode ser 

estudada se, no mínimo, a estudarmos ao lado não só da estilização, mas também 

_____________ 
4 

SHIPLEY, Josephe T. Dictionary of World Literature r. New Jersey, Littlefield, Adans & Co., 1972. 
apud.

 

5
 DE SANT'ANNA, Affonso Romano. Paródia, paráfrase & cia. Editora Ática, 1985. 
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da paráfrase e da apropriação.”. Sendo assim, antes de analisarmos que tipo de 

paródia Maria Angu representa em relação a Madame Angot, tentaremos justificar 

por que se trata se uma relação de paródia. Para tanto, relacionaremos as 

metodologias de intertextualidade, tentando apontar, entre elas, aspectos que 

possam ser encontrados no trabalho de análise das operetas. 

Paródia e estilização – Affonso Romano de Santana utiliza como base os 

escritos de Tynianov e de Bakhtin para estabelecer paralelos entre a paródia e a 

estilização. Para Tynianov, basicamente, uma paródia é uma estilização que, 

obrigatoriamente, se oponha ao texto de origem, seja com relação à ideologia ou 

com relação à estética do texto. Bakhtin também concorda com Tynianov quando 

afirma que a paródia deve possuir uma ideia antagonista à do texto original, mas, no 

que diz respeito à estilização, afirma que enquanto a paródia é antagônica ao texto 

original, na estilização o autor emprega a fala de outrem para concordar com a ideia 

do texto original. 

Paródia e paráfrase – para Beckson e Gánz paráfrase “é a reafirmação, em 

palavras diferentes, do mesmo sentido de uma obra escrita. Uma paráfrase pode ser 

uma afirmação geral da ideia de uma obra como esclarecimento de uma passagem 

difícil. Em geral ela se aproxima do original em extensão”6. Sendo assim, podemos 

dizer que, na paródia, há um trabalho de intertextualidade calcado nas diferenças, 

enquanto a paráfrase foca nas semelhanças. Em se tratando de sentido, a paráfrase 

o mantém, mudando a forma do texto, ao passo que a paródia o desconstrói, 

distorce. 

Paráfrase, metáfrase e tradução – John Dryden (1631-1700), poeta, 

dramaturgo e crítico inglês, vê a paráfrase como um subgrupo da tradução e a opõe 

àquilo que ele caracteriza como metáfrase. Simplificando, para Dryden, paráfrase é 

um tipo de tradução na qual o novo texto segue o mesmo pensamento do texto do 

qual é oriundo, sem o compromisso de utilizar as mesmas palavras e seguir o 

mesmo estilo de escrita. Em oposição à paráfrase, há a metáfrase, que nada mais é 

que a conversão de cada palavra de um texto do idioma original para outro idioma. 

O estudo da paráfrase, de uma maneira geral, é portador de certas polêmicas. 

Cleanth Brooks, por exemplo, discorda da opinião de que um poema possa ser 

_____________ 
6
 BECKSON, Karl & GÀNZ, Artur. Literary Terms: A Dictionary. New York, Farrar-Strauss and Giroux, 
1965. 
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parafraseado e ter seu sentido inicial inalterado. Para ele, o “‘sentido em prosa’ do 

poema não é uma prateleira na qual o material do poema (isto é, as imagens, 

metáforas, tensões, ritmos, etc.) fica dependurado. Isto não representa o ‘interior’, o 

‘essencial’, o ‘real’, da estrutura do poema”7. Podemos inferir, com a opinião de 

Brooks, que a paráfrase de uma obra poética constitui uma nova criação ou uma 

estilização. 

Apontadas de maneira resumida as principais características de cada 

estratégia de intertextualidade, podemos tentar apontar a relação que ocorre entre 

La fille de Madame Angot / A filha de Maria Angu. Como essa relação é 

frequentemente apontada como uma relação parodística, começaremos analisando 

os aspectos da paródia de uma maneira geral, de modo a verificar se as operetas se 

encaixam nas definições apontadas. Não poderíamos apontar A filha de Maria Angu 

como sendo uma paródia de La fille de Madame Angot, segundo os preceitos 

propostos por Tynianov e Bakhtin, pois não observamos aspectos ideológicos 

antagônicos de uma obra com relação à outra (não há nem como isso ocorrer em se 

tratando de peças que ocorrem em períodos históricos, locais e contextos 

diferentes). Quanto à classificação como estilização, tampouco seria viável de 

acordo com os seguintes aspectos: 

 

OBRA MOMENTO HISTÓRICO REPRESENTADO 

La fille de Madame Angot Diretório (Primeira-República francesa) 

A Filha de Maria Angu Período Monárquico 

 

Queremos demonstrar, com o esquema acima, que além de serem obras 

oriundas de países diferentes, o momento que as obras retratam é bastante 

diferente: a França estaria passando por um momento de transição em que ainda 

havia o risco da volta à Monarquia e a população estava dividida entre aqueles que 

abraçavam a República e aqueles que conspiravam em favor da volta da monarquia. 

Já o Brasil via a decadência da Monarquia e as promessas de progresso trazidas 

pela República. Sendo assim, não podemos dizer que ocorre uma estilização entre 

Madame Angot e Maria Angu, pois, apesar das personagens de La fille de Madame 

_____________ 
7
 BECKSON & GANZ, op. cit. 
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Angot viverem no contexto republicano, a imagem da República é negativa, como 

observamos no discurso de personagens como Ange Pitou e Mademoiselle Lange. 

Por outro lado, A filha de Maria Angu, foi escrita em um período em que a Monarquia 

perdia seu prestígio perante a população, sobretudo ao se opor à abolição da 

escravatura.  

De acordo com as afirmações feitas por Tynianov anteriormente, uma 

estilização implicaria que um mesmo discurso fosse proferido por outra voz, que não 

aquela do texto original. Se levarmos em conta que as personagens de Madame 

Angot são personagens-tipo francesas que foram transpostas para a realidade do 

Rio de Janeiro do final do século XIX, podemos concluir que os discursos constantes 

em Maria Angu foram proferidos pelas mesmas personagens de Madame Angot, 

mas em outro cenário e outra língua, ou seja, não se tratam, exatamente, de outras 

vozes. 

Se levarmos em consideração o que foi apontado por Beckson e Gánz como 

definição de paródia, ainda não poderíamos apontar A filha de Maria Angu como tal. 

Para os autores, a definição de paródia está fundamentada em um trabalho 

intertextual que realce as diferenças entre o texto parodiado e o texto de origem, 

assim como a paráfrase baseia-se na intertextualidade que realça as semelhanças 

entre os textos. Bem, a comparação, o cômputo e a análise dos aspectos 

semelhantes e antagônicos entre Maria Angu e Madame Angot não é nosso objetivo 

nesse momento, mas será feita em um próximo capítulo. Entretanto, sabemos que 

quando Artur Azevedo compôs A Filha de Maria Angu, não tinha a intenção explícita 

de representar as semelhanças ou as diferenças entre a população francesa e a 

brasileira, nem a de delinear aspectos semelhantes ou diferentes desses dois 

países: sua intenção era a de trazer para o Brasil uma obra que fora grande sucesso 

de bilheteria para o Brasil, com o intuito de trazer para si e sua numerosa família 

proventos com que se sustentar8. 

Analisando a obra de Artur Azevedo como uma tradução, conforme proposto 

por Dryden, nos parece óbvio que não se trata de uma metáfrase, ou seja, não é o 

caso de uma tradução literal, posto que há menções de regiões brasileiras como 

Jacarepaguá e outras localidades, além de fazer pequenas alterações na narrativa, 

_____________ 
8
 MAGALHÃES JÚNIOR, Raimundo. Artur Azevedo e sua época. São Paulo: Livros Irradiantes, 1971. 
p. 145. 
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como a viagem de Maria Angu de balão, que não aconteceu em Madame Angot. 

Bem, nos parece óbvio que Maria Angu é, grosso modo, uma tradução de Madame 

Angot para o Português, mas com palavras e eventos “abrasileirados”. Embora 

nessa concepção de paráfrase Dryden não veja a necessidade de a paráfrase ter o 

mesmo estilo de escrita que o original, observamos que Artur Azevedo optou por 

manter a narrativa em verso. Quanto à linguagem, observamos que Clairville, 

Siraudin e Koning empregaram o nível de linguagem popular francês, característica 

observada também na tradução de Artur Azevedo e explorada ao máximo por este 

último. 

Poderíamos concluir, assim, que Maria Angu pode ser, com relação a 

Madame Angot, uma tradução ou uma paráfrase. Mas, se nos detivermos na 

questão que Brooks apontou sobre o fato de uma paráfrase de texto poético ser, em 

seu ponto de vista e apoiado por outros intelectuais, um novo texto poético, nos 

encontramos em novo impasse. Tomamos a liberdade, então, de nos colocar em 

favor da classificação de A filha de Maria Angu como paráfrase de La fille de 

Madame Angot, pois não observamos a manutenção do “sentido em prosa” de Maria 

Angu em detrimento do “material” do texto poético. Pelo contrário, Artur Azevedo 

conseguiu deixar implícito em seu texto muitas referências do texto original, sem 

deixar de atribuir à obra aspectos de brasilidade e respeitando, na medida do 

possível, o material do poema. Frise-se a expressão “na medida do possível”, pois 

as imagens do poema foram transpostas para o cenário carioca, mas no que diz 

respeito às tensões da trama e o ritmo dos versos, estes foram preservados. 

A conclusão a qual acabamos de chegar contradiz o que dissemos no início 

desse capítulo: que iríamos apontar aspectos de A filha deMaria Angu como paródia 

de La fille de Madame Angot antes de indicar que tipo de relação parodística ela 

representa. Nossas presentes análises apontam que Maria Angu pode ser uma 

paráfrase de Madame Angot no sentido de paráfrase apontado por Dryden, enquanto 

alguns estudiosos mencionam a primeira como uma paródia da segunda. Não 

poderíamos tomar uma atitude conciliadora afirmando que a obra em questão pode 

representar uma paráfrase ao mesmo tempo em que representa uma paródia, pois 

sabemos da antagonia que há entre ambas, pois, enquanto a paródia é vista como 

portadora da diferença e, portanto, da inovação; a paráfrase é vista como a 

reprodução com diferença. Paródia, segundo esse pensamento, será sempre 

sinônimo de novo paradigma, enquanto paráfrase sempre guardará o sentido de 
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continuidade. 

Entretanto, se formos analisar a paródia sob seu aspecto temporal, 

observaremos que é pertinente nossa classificação de Maria Angu como paródia. 

Houve épocas em que a paródia era tão frequentemente empregada na produção 

literária de certos autores, que passava a não mais representar a criação de um 

novo paradigma, aproximando-se do conceito de paráfrase dado por Dryden. 

Observamos esse fenômeno na produção literária modernista e, também, na 

futurista. Podemos observá-la, também, no repertório de Artur Azevedo e outros 

autores do mesmo período, que traduziam obras dramáticas musicais francesas 

ambientando-as no contexto sociocultural brasileiro. Como exemplo dessas obras, 

poderíamos citar Orphée aux enfers, que, depois de uma temporada de sucesso no 

Brasil, foi transformada por Vasques em Orfeu na Roça. O repertório de paródias de 

Artur Azevedo é bem vasto, computando Abel, Helena, paródia de La belle Helène e 

A casadinha de fresco, paródia de La petite mariée, apenas para citar algumas obras 

parodiadas por Artur. 

Observamos, assim, que a paródia foi gênero bastante recorrente durante a 

segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX. Trata-se, então, 

de uma reapresentação de alguns aspectos do texto original na paródia, com o 

intuito de contestar ou concordar com o texto sobre o qual se apoia. A paródia, em 

seu sentido dramático, costuma resgatar aspectos do texto original que acabaram 

ficando recalcados e promove o desrecalque desses aspectos, que podem ser a 

ideologia implícita, o teor cômico ou trágico ou a mensagem final do texto. E, tendo a 

paródia raízes musicais, encontrou no teatro musicado terreno fértil para seu 

desenvolvimento. A própria arte do final do século XIX, tida como decadente por 

personalidades como Machado de Assis, Cardoso da Mota, José Veríssimo e José 

de Alencar, resulta da arte moderna, que é vista como uma paródia da arte que teria 

sido feita até então. 

No caso de La fille de Madame Angot, verificamos que trata-se de uma 

paródia no sentido em que critica a realidade brasileira daquele período e coloca em 

contraste a esperança que o povo brasileiro depositou na República e a opinião 

negativa expressa em La fille de Madame Angot. Sendo assim, temos uma situação 

de paródia em que a oposição não se dá entre o texto original e o texto parodiado, 

mas sim entre os textos e as realidades que ilustram. 
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2.2 Opereta 

A segunda metade do século XIX foi um período em que o teatro musicado 

conquistou a população carioca, encorajando o trabalho de Artur Azevedo na 

vertente do teatro musicado. O trabalho desse dramaturgo oscilava entre o teatro 

musicado e as peças tidas como “literárias”, mas era neste primeiro gênero que seu 

talento e sua técnica se sobressaíam e eram reconhecidos. 

O teatro musicado, por sua vez, foi um gênero permeado por subgêneros, 

cada qual com suas características particulares. Utilizaremos aqui a definição da 

doutora em Teatro Neyde Veneziano para caracterizar cada subgênero do teatro 

musicado daquele período histórico. Quanto ao teatro de revista, Veneziano o 

caracteriza como: 

[…] um espetáculo ligeiro que mistura prosa e verso, música e dança e faz, 
através de vários quadros, uma resenha dos acontecimentos, passando em 
revista os fatos da atualidade, utilizando caricaturas engraçadas. 
O objetivo maior desse teatro é oferecer ao público uma alegre diversão. 
Mesmo assim, a Revista é política e muito crítica. As músicas não 
necessitam ser especialmente compostas para cada espetáculo. Pode 
haver, na Revista, uma alternância de melodias novas com antigos êxitos 
populares. 
A Revista é um gênero fragmentado. Isso significa que ela até tem uma 
historinha, que chamamos de fio condutor. Mas esse fio condutor servia, 
apenas, para dar unidade à Revista e para fazer a ligação entre os quadros. 
No início, a Revista tinha um enredo mais definido e bem cuidado. Com o 
passar dos tempos, foi sofrendo alterações e, pouco a pouco, a 
necessidade da história foi abandonada. A Revista transformou-se em show 
de variedades ou revistas de virar a página.

9
 

 

O que entendemos hoje como esquete (em inglês, sketch), tem sua origem 

no sainete, espécie de teatro musicado oriundo do teatro espanhol que Neyde 

Veneziano caracteriza como:  

 

[…] uma comédia musical curta, com começo, meio e fim. Tem uma história 
simples, mas bem contada. Os números musicais do sainete fazem parte do 
enredo. 
[…] Além do mais, como comédia, o objetivo do sainete também é a alegre 
diversão.

10 
 

_____________ 
9
 VENEZIANO, Neyde. De pernas pro ar: o Teatro de Revista em São Paulo. – São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 34. 
10

 Idem. p. 35. 
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Ainda sob o olhar de Veneziano, vemos que a opereta, ou o que os alemães 

chamam Singspiel ou jogo cantado, é 

 

[…] um musical mais lírico, que tem história brejeira numa linha de 
equívocos e situações imprevistas até o reencontro e o final feliz. Misto de 
comédia e melodrama, o qual era sempre levado na brincadeira, 
entremeada de números musicais (que iam da valsa ao cancã, 
evidentemente), a opereta referia-se, também, a assuntos do cotidiano 
imediato. Sob uma aparente aura sentimental (nesse sentido é evidente a 
diferença com a revista) ela poderia ser também ferina, crítica, mordaz.  
Mas o amor era o seu tema central e o allegro-vivace, o seu andamento. O 
clima era o da suavidade deslumbrante. O gênero opereta aportou em 
triunfo, no Rio de Janeiro, antes mesmo da revista. Em 1846. A partir daí, 
esse teatro cômico-lírico ganhou, em nosso país, características próprias.

11
 

 

A princípio, é crível que Maria Angu seja uma burleta, pois este foi o 

subgênero ao qual Artur Azevedo tinha mais empatia. Trata-se de uma “comédia 

musical com andamento mais rápido e falas entremeadas de cançonetas. Pode-se 

dizer que, na burleta, as músicas são mais populares do que na opereta.”.12 Além 

disso, conforme veremos em NEVES (2012)13: 

 

A fábula da burleta desenvolve-se por meio do encontro e desencontro das 
personagens; ocorre um desenrolar contínuo de eventos paralelos, nos 
quais as personagens se perdem, se procuram, se encontram ou fogem 
umas das outras; porém, ao final da peça, nada fica em suspenso para o 
leitor/espectador, porque os eventos se encaixam e todos ganham uma 
resolução. Essa estrutura advém do formato típico das revistas de ano, 
gênero responsável por fornecer a matriz criativa da obra. 

 

Havia, também, o cabaret e o café-concerto que eram lugares onde se 

consumia bebidas alcoólicas enquanto era feita a exibição de atrações, que tinham o 

mesmo nome da casa onde eram exibidas. 

 
Um programa de café-concerto incluía diversas atrações entre números de 
orquestra; cançonetistas e bailarinas; ginastas; cantores e cantoras e 
cômicos. No final, exigia-se sempre uma brilhante marcha. Durante a sua 
execução apareciam a diva do espetáculo, que também poderia ser uma 
vedete, e mais todos os outros participantes. Strass, plumas e lantejoulas 
brilhavam nos figurinos. Era a apoteose.

14
 

 

_____________ 
11

 Ibidem. p. 75. 
12

 Ibidem. p. 76. 
13

 NEVES, Larissa de Oliveira. Ritmo e brasilidade em A Capital Federal. Remate de Males, v. 28, n. 
1, 2012. 

14
 Ibidem. 
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Tendo como base as características apresentadas para cada subgênero do 

teatro musicado, podemos inferir que as obras que são alvo de nosso estudo não se 

encaixariam no subgênero Revista. Os textos de Madame Angot e Maria Angu não 

possuem prosa e, apesar de possuírem um teor crítico intrínseco, não tentam passar 

em revista eventos que aconteceram de fato na sociedade parisiense ou na 

sociedade carioca. Tampouco parecem ser sainetes, pois são demasiado longas 

para serem caracterizadas como tal. 

Analisando a caracterização dada por Veneziano ao gênero opereta, 

podemos verificar grandes semelhanças com as obras aqui estudadas: tratam-se de 

histórias nas quais uma moça tida como ingênua e pura cede aos encantos de um 

rapaz de índole duvidosa, que representa a oposição ao governo vigente e, por isso 

acaba indo preso. Tais eventos assegurariam o teor “brejeiro” apontado por 

Veneziano, como característica da opereta, assim como os encontros, desencontros 

e equívocos que permeiam a trama de A filha de Maria Angu e de La fille de 

Madame Angot. O fato de haver uma crítica social intrínseca à trama, por mais sutil 

que seja, também faz com que as peças estudadas possam ser consideradas como 

operetas. 

Brandão (2008)15 tomando como base Pougin (1885, pp. 567-568)16 entende 

a opereta como uma  

 

[…] palavra [que] surgira no século XVIII para falar de uma composição 
musical ligeira, fácil, rapidamente esquematizada, integrada apenas por 
canções frias e couplets de vaudeviles; aos poucos, no boulevard, ela se 
ampliou e ganhou o gosto popular, mas só após o decreto de 1864, que 
liberou os teatros dos entraves e limitações que o engessavam, a opereta 
passou na França a ter 3 atos e se espalhou por diversas casas, tornando-
se uma indústria próspera. Portanto, tratava-se justamente de um 
espetáculo de representação em que o motor era a música, uma música 
capaz de falar e arrebatar as sensações, digamos, corporais, o frisson. 

 

O aspecto popular que conquistou o público e sua divisão em três atos podem 

indicar que La fille de Madame Angot e A filha de Maria Angu sejam, de fato, 

operetas. Entretanto, a menção de que tratava-se de um gênero cujo motor era a 

_____________ 
15

 BRANDÃO, Tania. Pum! Ou as surpresas do Sr. Artur Azevedo para o palco do século. Remate de 
Males, v. 28, n. 1, 2012. 

16
 POUGIN, Artur. Dictionnaire historique et pittoresque du théâtre et des arts qui s'y rattachent: 
Poétique, musique, danse, pantomime, décor, costume, machinerie, acrobatisme. Firmin-Didot et 
cie, 1885. 
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música em detrimento do texto destoa daquilo que Veneziano falava antes sobre a 

crítica à política vigente presente nas operetas, que é, inclusive, visível nas obras em 

questão. 

Com relação à burleta, esta seria a caracterização mais provável para as 

peças que estudamos aqui, pois era justamente o subgênero com o qual Artur 

Azevedo melhor se saía, tendo sido, também, o gênero que mais lhe trouxe 

reconhecimento. Entretanto, não observamos em Maria Angu ou em Madame Angot 

o ritmo rápido e as canções populares da burleta. A não ser que consideremos as 

composições de Lecocq populares no Rio de Janeiro da segunda metade do século 

XIX, o que significaria aceitar que toda a população carioca tivesse acesso ao teatro 

Alcazar Lyrique, o que representa uma grande inverdade. 

Larissa de Oliveira Neves traz uma definição de burleta que poderá ser útil a 

nossa análise. Para ela, burletas são 

 

[…] peças cujas qualidades cênicas foram reconhecidas, conforme 
veremos, por críticos de renome do século XX, como Décio de Almeida 
Prado e Sábato Magaldi.  […] além de seus atributos cênicos, as burletas 
apresentam, também, valor literário, evidente na linguagem, no formato 
inovador, na criação de personagens singulares e na representação crítica 
dos costumes populares. Por serem dirigidas a um público formado pelas 
pessoas menos favorecidas economicamente e, em geral, analfabetas, as 
burletas contêm elementos de cultura popular capazes de valorizá-las aos 
olhos dos críticos atuais. O gosto da plateia também influenciou na 
elaboração desses textos, e veremos o quanto a aproximação de Artur 
Azevedo com o público iletrado permitiu a criação de suas melhores obras. 
Essas comédias apresentam não somente um mérito histórico-cultural, mas 
também estético, e demonstram, em definitivo, a importância de Artur 
Azevedo para a literatura de nosso país.

17
 

 

Com a caracterização de burleta feita por Neves verificamos que não é a 

classificação correta para as obras alvo de nossa análise. Não se observa em A filha 

de Maria Angu nem em La fille de Madame Angot a representação crítica dos 

costumes populares, apesar de haver em ambas as obras encontros e desencontros 

e eventos paralelos cujo conflito se resolve no final da trama. 

Tampouco seria o caso de classificar nossos objetos de estudo como 

cabarets ou café-concertos, pois há dados que informam que Maria Angu tenha sido 

representada pela primeira vez no Teatro Fênix Dramática, no Rio de Janeiro, em 21 

_____________ 
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de março de 1876, e, depois de alterada conforme a edição sobre a qual nos 

apoiamos, representada pela primeira vez também no Rio de Janeiro, no Teatro 

Santana, em 17 de março de 1894. Madame Angot, por sua vez, foi representada 

pela primeira vez no Théâtre des Fantaisies-Parisiennes em Bruxelas em 4 de 

dezembro de 1872 e em Paris em 1873 no Théâtre des Folies-Dramatiques. 

Finalmente, se levarmos em conta aspectos temporais em detrimento das 

características particulares da obra em questão, poderíamos considerar desconstruir 

todas as categorias empregadas pela história da literatura que buscavam impor 

divisões entre os gêneros musicados. Dessa forma, estaríamos considerando as 

obras que são objetos de nosso estudo como operetas não por suas características 

artísticas e literárias, mas sim pela época em que foram encenadas. Agindo dessa 

maneira, estaríamos rompendo com indecisões terminológicas e fazendo coro com 

MACIEL e RABETTI, que defendiam que: 

 

Em grande parte da historiografia, a terminologia opereta é usada para 
definir um capítulo da história do teatro e/ou da música, no qual, geralmente, 
estão presentes: a ópera bufa francesa, a opereta alemã e vienense, a 
ópera cômica francesa e italiana, quando não o melodrama. A distinção 
surge nos registros levantados quanto à menção da nacionalidade dos 
títulos de partituras e libretos: opereta surge especialmente nos dados das 
fontes alemãs e vienenses, assim como da produção nacional, por sua vez, 
ópera bufa e ópera cômica são mais comuns nas matrizes francesas e 
italianas.

18
 

 

Sendo assim, optamos por empregar o termo opereta para referirmo-nos a La 

fille de Madame Angot e a A filha de Maria Angu, buscando respeitar tanto aspectos 

formais, literários e temporais das obras em questão. Afinal, como MACIEL e 

RABETTI dirão depois, “Ela [a opereta] se destaca pelo conjunto e não pela obra 

individual”. 

_____________ 
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3 LA FILLE DE MADAME ANGOT – ANÁLISE DO TEXTO 

La fille de Madame Angot estreou no Théâtre des Fantaisies-Parisiennes em 

Bruxelas, no dia 4 de dezembro de 1872. A opereta representou sucesso estrondoso 

que, na Bélgica, teve mais de quatrocentas representações consecutivas com plateia 

cheia. Seria o segundo triunfo de Charles Lecocq na Bélgica: o primeiro teria sido a 

ópera-bufa Cent vierges em 16 de março daquele mesmo ano. 

Em Paris, o êxito de Lecocq com La fille de Madame Angot não fora menor, 

apesar do ceticismo de Cantin, diretor do Théâtre des Folies-Dramatiques, que 

acreditava que a opereta teria cerca de dez apresentações quando, na verdade, 

obteve o mesmo sucesso de Bruxelas, perpassando as quatrocentas 

representações. O sucesso de La fille de Madame Angot tomou proporções 

transcontimentais, sendo traduzido para diversas línguas para que pudesse ser 

representada nas américas, na Ásia, na África e no resto da Europa. Para que se 

tenha uma ideia do êxito da peça, em Londres três teatros a exibiram ao mesmo 

tempo.19 

A intriga se passa durante o período do Diretório, em Paris. Grande parte dos 

acontecimentos da trama ocorrem no salão de Mlle. Lange, personagem que de fato 

existiu nesse período; outra parte acontece durante o Bal Calypso, um baile que 

ocorre em Belleville. 

Clairette Angot é filha da falecida Madame Angot, mas foi adotada pelos 

habitantes do bairro de Halles e, tendo recebido boa educação, trabalha como 

florista. Clairette deve se casar com o peruqueiro Pomponnet, conforme o desejo de 

seus pais e mães, mas ela é apaixonada por Ange Pitou, um músico monarquista 

que vive sendo preso por escrever canções reacionárias. No dia do casamento de 

Clairette e de Pomponnet, as damas e cavalheiros de Halles vão buscar os noivos e 

acompanhá-los quando, recém liberado da prisão, surge Ange Pitou, que acredita 

que uma desconhecida o tenha ajudado a sair da prisão. Clairette pede ajuda a seu 

amado para se libertar do casamento forçado com Pomponnet. Algum tempo depois, 

Larivaudière, um conhecido banqueiro, oferece uma considerável quantia em 

_____________ 
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dinheiro para Pitou, para que ele trocasse seu nome pelo de Louchard em uma 

canção de autoria de Pitou na qual M. Larivaudière era acusado de ter um caso com 

Mlle. Lange, atriz do Théâtre Feydeau e preferida do Diretor Barras. Com tal soma, 

Pitou conseguiria libertar Clairette do casamento com Pomponnet, então, ele aceita 

o suborno de Larivaudière. 

Anteriormente, para adiar seu casamento, Clairette teria escrito uma carta 

anônima ao vigário, dizendo que o homem que era considerado seu pai havia 

morrido três anos antes dela nascer, logo, não poderia ser seu pai verdadeiro. 

Sendo assim, ela teria que encontrar seu verdadeiro pai para que se casasse, e 

esse pai seria, provavelmente, o Sultão (referência a Madame Angot au sérail de 

Constantinople). Entretanto, como a artimanha não a impedia de casar, teve a ideia 

de cantar em praça pública a canção na qual Pitou deveria trocar o nome de 

Larivaudière pelo de Louchard, razão pela qual é presa. Pitou tenta pedir a mão de 

Clairette perante seus pais e mães, mas o povo de Halles não acata seu pedido, o 

que faz com que ele decida, então, ir ao encontro da mulher misteriosa que o 

contatou por um bilhete. 

No segundo ato, que se passa no dia seguinte, Mlle. Lange recebe 

Larivaudière em seu salão e ele conta sobre o incidente em Halles, ela solicita que 

lhe tragam a jovem florista que cantou em praça pública a canção acusadora. Para 

libertar a amada, Pomponnet se apresenta a Mlle. Lange como o autor da canção, 

da qual ele possui o manuscrito porque roubou de Clairette, que chega 

acompanhada por Larivaudière ao salão de Mlle. Lange e ambas se reconhecem 

como antigas colegas de pensionato. Ao perceber a chegada de Ange Pitou, Mlle. 

Lange esconde Clairette para recebê-lo. Ela confessa a Pitou que era a sua 

protetora e que o ama. Nesse momento, entra Larivaudière que, temendo perder sua 

amante para Pitou, afirma que o músico está noivo de Clairette.  

Pomponnet volta ao salão de Mlle. Lange, mas é barrado sem conhecer a 

razão. Seguido a isso, ocorre a cena de um complô entre Larivaudière, Mlle. Lange e 

Ange Pitou em favor dos monarquistas e contra o Novo Regime. Todos os 

monarquistas têm perucas louras e bastões nas mãos. Sabendo da ameaça de 

conspiração, os soldados de Augereau irrompem no salão. Rapidamente, Mlle. 

Lange improvisa um baile de casamento para despistá-los, no qual os noivos são 

Clairette e Pitou e os soldados são convidados a valsar junto com os presentes. 

Durante a valsa, Mlle. Lange ouve a conversa entre Clairette e Pitou e, enciumada, 
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decide vingar-se dele por tê-la enganado. Por sua vez, Clairette supõe que haja uma 

ligação afetiva entre Pitou e Mlle. Langee, também por vingança, envia um bilhete 

assinado por outrem convidando aos presentes e a outros conhecidos para uma 

festa no Bal Calypso, em Belleville. Nesse baile, ao qual todos os convidados por 

Clairette deveriam ir disfarçados, ela, disfarçada de vendedora de peixes (referência 

a Madame Angot ou la poissarde parvenue) revela a Larivaudière a suposta ligação 

afetiva entre Pitou e Mlle. Lange. Os dois últimos percebem a artimanha de Clairette 

e as duas demoiselles trocam agressões. Ao final, quando tudo é devidamente 

explicado por todas as partes envolvidas no conflito, Clairette opta por casar-se com 

Pomponnet, enquanto Lange declara seu sentimento a Pitou. Larivaudière, por sua 

vez, terminará a opereta sozinho. 

3.1 Localização temporal 

Estamos diante de uma obra que possui dois tempos. O primeiro será o 

período do Diretório, sob o qual a trama está ambientada. O segundo seria o período 

de sua representação, que teve início, como já foi dito, em 1872. Sendo assim, 

estudaremos La fille de Madame Angot sob dois prismas temporais, começando pelo 

ambiente retratado na peça e indo, logo depois, para a contextualização do período 

de sua estreia em Bruxelas. 

O início do Diretório conta menos de três anos do fim da Monarquia. Foi um 

momento de grande instabilidade sob vários aspectos, o que culminou no período do 

Terror, uma atitude extrema por parte dos revolucionários diante dos numerosos 

problemas sociais que causavam desespero aos franceses mais pobres. Mais 

precisamente, o Diretório iniciou-se no ano de 1795, quando os Girondinos – 

representantes da alta burguesia francesa – tomam o poder dos Jacobinos – 

representantes das camadas populares da sociedade francesa – e instauram uma 

nova Constituição. Com ela, a burguesia francesa teria seus direitos ampliados, não 

havendo mais as restrições feudais, além de terem seus poderes políticos e 

econômicos ampliados. Isso significou uma rápida ascensão daquela camada social, 

da qual a personagem Madame Angot faria parte20.  

_____________ 
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Alors qu’en l’an II le peuple, considéré comme le détenteur naturel des 
vertus républicaines, avait été exalté, il [est] maintenant tenu en mépris […] 
[sa] « simplicité » est devenue grossièreté. […] A l’austerité républicaine [fait 
place], dans les classes possédantes un moment comprimées, une frénésie 
de plaisirs. […] Le tutoiement fut proscrit ; monsieur et madame reparurent, 
remplaçant le citoyen et citoyenne.

21
 

 

Podemos perceber que as personagens contrários ao Diretório ainda se 

tratam por citoyen e citoyenne, como durante o período do Terror. Na peça, eles 

eram caracterizados por peruca loura e colete preto, e tinham seus encontros de 

conspiração às escondidas dos soldados de Augereau, evitando o ônus que a 

conspiração acarretaria. Havia um sistema de censura e quem demonstrasse 

oposição aos Girondinos sofria as penas da lei.  

Os formadores de opinião dos trinta últimos anos do século XVIII viam seu 

próprio tempo como um período morto na produção teatral. Havia o pensamento de 

que, naquele momento histórico, somente eram produzidas obras ditas efêmeras e 

sem valor literário, representando quase que unicamente peças políticas. Essa 

qualificação era atribuída por críticos e moralistas com o intuito de acusar uma 

pretensa decadência da literatura dramática. Quem nos dá essa informação é 

Stephanie Fournier22, que, logo após apontar a opinião dos intelectuais daquele 

período, nos indica números que refutem tal pensamento, apontando, 

contrariamente ao que se propagava, uma intensa criação teatral nesse período do 

século XIX. Fournier justifica, ainda, que as análises levadas em consideração para 

estabelecer um mau juízo das obras teatrais do final do século XVIII fazem o 

cômputo das peças representadas apenas nos teatros oficiais, ignorando as 

representações feitas em teatros menores.  

Depois da tomada do poder por Napoleão I, foi instaurado o decreto 

napoleônico, que limitou o número de casas de espetáculos em Paris e ainda impôs 

um controle do conteúdo das peças. A partir desse momento, começam a abrir as 

portas os teatros menores, com menor visibilidade e relevância para o regime, mas 

que tinha maior poder de difusão de informações, por ser acessível a todas as 

_____________ 
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classes sociais. Graças aos teatros menores é que a estética do teatro da época 

pôde mudar e fugir do anacronismo que o ferrenho controle governamental impunha. 

Tais mudanças se deram ao fato de que, pouco a pouco, a prática teatral deixou de 

visar apenas o caráter artístico da representação e passou a analisar seu caráter 

comercial, fazendo com que fosse mais importante para os autores das obras o 

efeito que elas incutiriam no público, que era o que garantia a rentabilidade da obra 

(entenda-se como “efeito” da obra sobre o espectador a capacidade da mesma de 

fazê-lo rir). O preconceito dos críticos se dá porque o teatro, tendo sido popularizado 

naquele momento, não tinha preocupação em ser didático ou moralizante, ou seja, 

não era edificante do ponto de vista dos moralistas.  

 

[…] le théâtre des périodes pré-révolutionnaire et révolutionnaire renoue 
avec son essence fondamentalement comique et remplit à la fois deux 
fonctions : dans un monde mouvant, en plein bouleversement, il est un lieu 
de stabilité, de permanence où l’on peut rire toujours des mêmes choses, où 
le comique farcesque, carnavalesque, bouffon, burlesque, poissard, 
scatologique triomphe au milieu même d’une actualité des plus sombres et 
sert en quelque sorte de « soupape », de refuge salutaire. Il est aussi un lieu 
de fondamentale liberté, de formidable compétitivité, d’émulation, un 
laboratoire d’expérimentation où l’on cherche à tester ce qui marche auprès 
du public tout en se pliant aux exigences politiques et aux diverses 
contraintes, où le rire universel s’adapte à l’historicité pour peindre les 
situations, les travers, les mœurs du temps, pour châtier les profiteurs et 
détruire symboliquement sous la risée une société injuste.

23
 

 

Eis, enfim, a razão pela qual o teatro do final do século XVIII foi considerado 

decadente e sem valor literário: prezava pelo efeito no público antes de prezar pelo 

valor literário e usava como principal recurso para causar um bom efeito sobre o 

espectador o riso. O riso, que foi condenado pela sociedade daquela época, assim 

como sempre fora condenado pelas camadas moralistas das sociedades ditas 

civilizadas.  

O segundo momento de nossa análise ocorre quase cem anos depois, mais 

precisamente em 1872. Madame Angot, naquele momento, já tinha se tornado 

personagem-tipo conhecido por toda a França. Nesse intervalo reformas sociais se 

iniciaram em 1789 com a Tomada da Bastilha. Em 1792, houve a queda da realeza, 

dando início ao período do Terror, que durou de 1792 a 1795 e instaurando, 

também, a Primeira República Francesa. Em 1804, inicia-se o regime do Primeiro 

_____________ 
23

 Idem. p.7-8. 



 

 

27 

Império, pelo qual a França continuou seu processo de restabelecimento, tornando-

se uma potência política na Europa nas mãos de Napoleão Bonaparte. Um golpe 

dado pelos Aliados fez com que os Bourbon retomassem a monarquia em 1814, 

apesar de uma breve tentativa de restabelecimento do Império, um curto período 

conhecido como “os cem dias”. Em 1848 foi instaurada a Segunda República, que 

durou até que Napoleão Bonaparte, agora intitulado Napoleão III, desse início ao 

Segundo Império, em 1852. O segundo governo de Napoleão foi eficiente e 

próspero, mas teve fim com o início da Guerra Franco-prussiana em 1870. Napoleão 

III fora capturado e exilado, a França perdera a guerra e instaurou-se a Terceira 

República Francesa, período em que La fille de Madame Angot estreara em 

Bruxelas e, tempos depois, em Paris. 

Finalmente, voltemos nossa atenção à Terceira República. Caracterizada 

inicialmente pelo conservadorismo, foi nesse momento histórico que a França 

estabeleceu alianças com a Rússia e a Inglaterra e empreendeu a expansão 

colonial. Finalmente, a situação político-econômica da França torna se estável, e o 

cidadão francês da segunda metade do século XIX já pode olhar para trás na 

História de seu país com um olhar crítico que não era permitido no período do Terror 

e do Diretório. 

Apesar do receio com que o Regime republicano fora aceito novamente, o 

professor Philip Nord dirá que esse foi “o momento republicano”24 em sua 

excelência, marcado por uma forte identidade democrática, cujo reflexo observamos 

no desenvolvimento da legislação relacionada ao ensino, à opção pelo Estado Laico, 

a instrução dos trabalhadores com relação aos direitos de greve, de associação e de 

reunião, pois que a nova legislação beneficiava a classe trabalhadora. A vida do 

francês, nesse período, é de desenvolvimento do conhecimento e do interesse por 

assuntos políticos, fazendo da França da Terceira República uma nação política.  

A dissolução do regime republicano ocorreu com a transferência do poder ao 

Marechal Pétain, que assumiu o poder por ocasião do confronto entre França e 

Alemanha e que culminou na invasão da França pela Alemanha. Apesar de sua 

dissolução, foi o segundo maior regime sob o qual a França esteve submissa, 

durando praticamente setenta anos. 

_____________ 
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3.2 Madame Angot como personagem-tipo  

 « Très-jolie, 
Peu polie,  

Possédant un gros magot;  
Pas bégueule,  

Forte en gueule,  
Telle était madame Angot! »

25
 

 

Segundo o Grand dictionnaire universel du XIXe siècle26, a personagem 

Madame Angot teve sua primeira aparição em 1795, sendo criação de Maillot, na 

representação de Madame Angot ou la Nouvelle parvenue, no Théâtre de la Gaîté. 

Em 1797, a peça fora reprisada sob o título “Madame Angot ou la poissarde 

parvenue”. 

 

De la Girardière, ancien employé aux octrois, voleur de bijoux, noble de 
contrebande, doit épouser Mlle. Angot, Nanon, qui aime son cousin 
François. André de la Ramée, son valet et ami de De la Girardière trompe 
Mme. Angot, proprietaire d’une magnifique habitation ; il va mettre la main 
sur la dot de 200,00 livres, quand le notaire appelé pour le contrat reconnaît 
les deux intrigants pour ce qu’ils sont.

27
 

 

A representação de Labenette-Corsse como Madame Angot lhe trouxe boa 

reputação como ator, e a peça trouxe ao teatro uma bilheteria de quinhentos mil 

francos, dos quais quinhentos francos foram revertidos a seu autor, Antoine-François 

Ève. Tal margem de lucro serviu de incentivo para que Ève desse continuação à 

trajetória de Madame Angot, o que resultou em Le Repentir de madame Angot ou le 

Mariage de Nicolas, em 1799, e Dernières folies de madame Angot, em 1803.  

Ainda em 1803, esteve em cartaz Madame Angot au sérail de Constantinople, 

de autoria de Aude e de Tissot. Sendo uma mistura de drama, tragédia e pantomima 

com toques de comicidade, Madame Angot au sérail de Constantinople rendeu 

duzentas representações e terminou de popularizar o nome de Madame Angot. O 

autor Aude ainda escreveu, com essa mesma personagem, Madame Angot au 

_____________ 
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Malabar ou la Nouvelle veuve. Nessa versão, que foi a mais lucrativa, Madame 

Angot tem cinquenta e cinco anos e viaja à Marselha com seu empregado Nicolas, 

sua filha Nanon e o primo desta última, François. Durante um passeio na orla 

marítima, o grupo é abordado pelos corsários, que raptam o grupo e o transportam 

para Constantinopla. Na Turquia, um negociante francês que lá vivia, percebendo o 

tédio do sultão, e tem a ideia de agradá-lo entregando-lhe Madame Angot para 

substituir sua sultana preferida e colocar Nicolas como chefe dos eunucos. Como 

Madame Angot se opõe à nomeação de seu futuro genro, o sultão fica encolerizado 

e decide estrangulá-la. Bramen, o negociante francês, consegue salvá-la e o grupo 

volta para a França. 

Houve, também, obras com a personagem de Madame Angot, não destinadas 

aos palcos. O exemplo mais famoso nesse sentido seria o Histoire populaire de 

madame Angot, reine des Halles. 

De um modo geral, Madame Angot é a representação do novo-rico francês do 

século XVIII e representa todo o ridículo e o grotesco dos burgueses em ascensão. 

Apesar de não passar de um personagem fictício, sua personalidade e seus traços 

mais marcantes resultam da observação das atitudes de uma mulher pequeno-

burguesa que se vê pertencente a uma elite da noite para o dia e não tem tempo de 

adaptar seu estilo de vida segundo os moldes de uma elite parisiense. 

 

Mme Angot semble avoir pris naissance au temps trop fameux des 
opérations de Law, où tant de fortunes de hasard sortirent comme par 
enchantement de la rue Quincampoix ; puis elle grandit pendant la 
Révolution et s’épanouit enfin dans tout son lustre sous l’Empire.

28
 

 

Mais que um personagem-tipo, Madame Angot é o reflexo do fruto de um 

período histórico no qual era possível enriquecer ou empobrecer da noite para o dia. 

Desse modo, Madame Angot representa a personagem que enriqueceu vendendo 

salmão, além de ter enriquecido à custa de casamentos vantajosos. O ridículo de 

sua composição consiste no fato de que sua ascensão meteórica impediu que se 

habituasse ao modo de vida da elite. Tal fato, mesclado ao medo que a personagem 

possui de voltar à pobreza tão rapidamente quanto dela saiu, fazem dela uma 

_____________ 
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personagem ridícula, ao mesmo tempo em que apresenta ao público a visão elitista 

que ridiculariza os pequenos burgueses que ascendem à elite.  

Temos notícias de que Madame Angot iniciara sua vida humildemente. “Après 

avoir été tour à tour vivandière, dame de compagnie sur un corsaire, dame de 

comptoir à un Lion-d’Or quelconque, puis dame de la halles, à Paris, elle s’enrichit en 

vendant du saumon, et la voilà tout à coup transformée en dame de paroisse, en 

dame que l’on encense au banc d’oeuvre, et qui fait des rosières”. Como ela, houve 

muitas em Paris no mesmo período, de várias idades. Um ponto em comum entre as 

Madames Angot é a falta de modéstia. Vestem-se com uma mescla de elegância e 

vulgaridade, pois, sua referência de elegância mais próxima são as meretrizes, das 

quais ela reproduz exageradamente os trejeitos pretensamente delicados. Trejeitos 

exagerados que se somam a seu sobrepeso e seu porte bruto, tornando sua 

aparência tão caricata quanto suas atitudes. 

Madame Angot representa, assim, uma antítese: por um lado, vemos uma 

personagem de origem humilde que consegue subitamente usufruir das mesmas 

vantagens de que gozam as camadas superiores da sociedade parisiense; por outro 

lado, Madame Angot não consegue se igualar à posição social que sua fortuna lhe 

garante: morando em hotéis luxuosos, passeando em Longchamp, frequentando 

óperas, a Comédie-Française sem ao menos ter podido cultivar hábitos e 

maneirismos da elite. 

A personagem, ao ascender socialmente, procura omitir seu passado, 

deixando de usar o nome de seu pai e de seus maridos. Como toda pessoa de 

posses, é adulada, elogiada e vista como a « mulher de uma nova França ». Essa 

curiosa alcunha pode ser entendida como uma crítica à sociedade oitocentista, pois 

coloca algo ridículo como reflexo daquela sociedade, crítica que, apesar de não 

sabermos a procedência, aparenta ser oriunda de pessoas que já se encontravam 

em um patamar social superior e que não deseja se igualar aos ascendentes sociais. 

Madame Angot era alcunha ofensiva para as mulheres daquele período, que, por 

muito pouco não acabavam por desfilar por Paris portando gramáticas da Língua 

Francesa para que seu vocabulário se igualasse ao dos ricos de berço. Por outro 

lado, vemos em Madame Angot uma mulher que goza de grande sociabilidade, 
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apesar da falta de cultura. Afirmando seguramente ser uma mulher franca e 

imparcial, ela mantém seus negócios em segurança.29 

Madame Angot foi um personagem tão popular na França daquele período 

que não é incomum que mesmo hoje algumas mulheres recebam esta alcunha, seja 

por se tornarem ricas repentinamente ou por se prestarem a um papel ridículo sendo 

de proveniência abastada. As Madames Angots de hoje são mulheres que, andando 

na contramão da modernidade, afetam ares de tradição, impondo às suas filhas que 

estudem piano, investigando a origem das pretendentes do filho e atuando em obras 

de caridade mesmo quando sua mesquinhez é conhecida por todos.30 

Madame Angot como personagem-tipo se encontra na mesma situação de 

personagens como sire de Framboisy e Malbourg, por exemplo, já incrustados na 

tradição romântica do povo francês e sempre representando grandes ferramentas 

para se conseguir sucesso de bilheteria. 

 

3.3 Considerações sobre as demais personagens 

Apesar das acusações sofridas pelas peças cômicas de falta de qualidade 

literária, podemos perceber que as personagens constituintes dessa peça sejam 

dotados de certa complexidade. A personagem mais complexa da trama é 

justamente Clairette, que, além de ter suas próprias características, assimila, 

conforme o andamento da peça, as características da personagem Madame Angot, 

com a carga de quase cem anos de existência entre os palcos franceses. 

A complexidade da personagem Clairette se deve às várias caracterizações 

que ela recebe dos demais personagens no decorrer da peça, recebendo de cada 

núcleo uma caracterização: os moradores de Halle têm uma visão de Clairette 

diferente daquela das personagens da Corte ou de Ange Pitou, por exemplo. Para 

os moradores do Quartier des Halles, Clairette é uma moça de modos elevados, 

devido à sua educação “dans le premier pensionnat de Paris”, financiada pelos 

próprios moradores de Halle. Além disso, pelo fato de Clairette ter sido criada pelos 
_____________ 
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moradores de Halle após o falecimento de sua mãe, Madame Angot, todos julgam 

que Clairette seja uma moça pura e inocente, como cantam no início da cena 2 do 

ato I: 

 

Beaté, grâce et décence 
Modèle d’innocence 
La voilà… le voilà 
Mais encore embellie, 
Voyex qu’elle est jolie 
Sous ce costume là 

 

Tal é a confiança que o povo de Halle tem na pureza de Clairette que, quando 

esta insinua seu descontentamento em se casar, é mal interpretada. 

 

CLAIRETTE – Je ne sais pas. 
(Romance)  e vous dois tout, moi l’enfant de la Halle; 
Vous m’avez dit: il faut te marier, 
Et par devoir, tendresse filiale, 
 ’ai consenti sans me faire prier. 
Mais je ne sais à quoi cela m’engage, 
Si ça me plaît ou si ça me déplaît. 
Que puis-je, hélas, dire du mariage ? 
(Naïvement) Je ne sais pas seulement ce que c’est  
CHOEUR – Que d'innocence et de candeur ! 
POMPONNET – Elle ne sait rien, quel bonheur! 

 

Os moradores do Quartier des Halles não compreendem sequer a ironia da 

fala de Clairette, ironizando a felicidade que a mulher deve sentir ao ser submissa a 

um homem pelos laços do matrimônio: 

 

CLAIRETTE  
II  
– J'etais restée à trois ans orpheline,  
Vous m'avez fait tout apprendre, excepté 
Que du mari que le sort lui destine 
La femme doit subir l'autorité. 
Pour nous charmer en nous donnant un maître, 
Le mariage a, dit-on, maint secret; 
Et j'en serai très contente peut-être 
Quand seulement je saurais ce que c'est! 
CHOEUR – Que d'innocence et de candeur ! 

 

Tal é a convicção do povo de Halle sobre a honradez de Clairette que, na 

cena I do ato III, Cadet, um dos moradores de Halle se sente confuso com relação 

às atitudes de  lairette no decorrer da peça: “ omment ? Pourquoi ? Quand nous ne 

savons à quoi nous en tenir sur la conduite de  lairette.”.  
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Eis que, na cena seguinte, Clairette chega ao Bal Calypso, como uma 

poissarde, uma vendedora de peixes, fazendo referência ao passado de sua mãe e 

à peça que a fez conhecida, Madame Angot ou la poissarde parvenue. Quando 

Clairette se pronuncia sobre sua mudança física e sobre os acontecimentos que se 

deram até o momento de sua libertação, momento em que pesou o ônus de ser a 

filha de Madame Angot e que se fez necessário mostrar deu descontentamento com 

a postura que assumia até então por gratidão àquele povo que a havia educado e 

elevado. 

 

CLAIRETTE – (Couplets I) Vous aviez fait de la dépense  
Pour me donner de l'innocence,  
De la candeur, et journell'ment  
J' vous en donnais pour votre argent,  
 ' f’sais preuve de modestie,  
J' baissais les yeux à tout moment,  
Mais c' n'était pas dans mon tempérament;  
Vous savez d'où je suis sortie:  
De la mère Angot j'suis la fille,  
Et la fille Angot tient d'famille.  
Regardez-moi, vl’à c'que faut  
Qu'soit mamz'lle Angot 

 

Clairette leva três cenas para contar a razão de ter-se feito prender. Ao final, 

os demais personagens podem perceber quão parecida com a mãe Clairette se 

tornou, ao buscar adiar seu casamento com a história de que seu suposto pai havia 

falecido dois anos antes dela nascer, ao se fazer prender quando a primeira 

tentativa de adiar o casamento é malsucedida e ao tramar o encontro das 

personagens no Bal Calypso para contar a verdade a todos. Por fim, ela se diz tão 

decepcionada com o homem que realmente amava, ao desconfiar que Ange Pitou 

pudesse ter uma relação afetiva com Mlle. Lange, que afirma abertamente que até 

se casaria com Pomponnet para punir o músico Revolucionário. 

 
CLAIRETTE – (descendant) Vengeance! (bis)   
Rien ne peut l'excuser,  
Et pour punir le coupable  
Ici je serais capable  
(A Pomponnet) Même de vous épouser.  
Suivez-moi 
Sans effroi, 
Vous allez me connaître, 
Et peut-être 
Tous deux 
En serez-vous plus heureux. 
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Na estrofe acima, podemos perceber que Clairette não toma tais atitudes para 

adiar o casamento por leviandade, mas sim porque vivia o dilema de casar-se com 

Pomponnet para agradar ao povo de Halle e ser infeliz ou casar-se com Pitou, 

malquisto por seus pais e mães. A trama de La fille de Madame Angot narra o 

processo de libertação de Clairette Angot desse dilema entre a busca pela felicidade 

de acordo com suas próprias convicções e a gratidão aos moradores de Halle por 

terem dado a ela educação de elite. Para dirimir-se da culpa de ter optado por tomar 

atitudes que não condiziam com a educação que recebera, ela convida aos pais e 

mães para que a conheçam melhor, diminuindo, assim, a sensação de decepção 

que eles porventura possam sentir com sua postura. 

Na última cena da peça, cena 8 do terceiro ato, Clairette demonstra, por fim, 

sua resolução de casar-se, de fato, com Pomponnet, tendo se arrependido de não 

tê-lo feito antes por causa de Pitou, e teme não ser mais aceita por Pomponnet, por 

quem sempre teve admiração pela pessoa boa que era apesar de não amá-lo.  

Pomponnet, por sua vez, é a personagem que tem a visão mais distorcida 

sobre a postura de Clairette. Extremamente ingênuo com relação à noiva, ele se 

regozija ao perceber a pureza da noiva, que não lhe olha nos olhos. É bem verdade 

que isso o incomoda um pouco, pois, segundo ele, é demasiada timidez para uma 

moça que irá se casar, mas em momento algum ele reconhece no fato dela não lhe 

olhar nos olhos a falta de amor da parte dela. Vemos, então um personagem egoísta 

que prefere acreditar que a noiva é demasiadamente cândida a aceitar que ela não 

lhe ama e não deseja casar-se com ele. Vemos, ainda, outra atitude egoísta da parte 

de Pomponnet, que é quando ele se torna feliz ao saber que a noiva pode ser filha 

de um turco rico, já que a falecida sogra pertenceu a um harém em Constantinopla 

(referência a Madame Angot au sérail de Constantinople). Provavelmente seu 

egoísmo seja um mecanismo de autodefesa, já que ele se vê em situação inferior à 

Clairette, dotada de bons modos e de educação elevada e beleza, ansiando, assim, 

casar-se com ela o quanto antes, pois sabe que, depois do casamento, 

automaticamente, sua situação será de autoridade com relação a Clairette, que lhe 

será submissa. Mesmo quando ele descobre que fora preso por causa de Clairette, 

prefere continuar acreditando na inocência da moça. Tal é a ingenuidade do 

peruqueiro que, nas cenas finais, Clairette chega a falar abertamente a Pomponnet 

que seria capaz de casar-se com ele para vingar-se de Pitou, o que Pomponnet 

aceita com prontidão desconcertante. 
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Clairette, então, se dá conta de que Pomponnet jamais representaria para ela 

uma autoridade, devido às provas que ela teve no decorrer da trama de sua 

fidelidade mesmo apesar dos feitos dela mesma contra o peruqueiro. Estando crente 

de que ele a aceitará novamente, mesmo sendo ela responsável por sua prisão e 

dizendo abertamente amar a outro e só casar-se com ele porque este outro a traiu, 

Clairette prefere garantir o casamento com Pomponnet, que a aceita de braços 

abertos. Por fim, o casamento com Pomponnet não parece uma má ideia a Clairette, 

que sempre o viu como uma boa pessoa. Em suas falas ela sempre deixa claro que 

não deseja se casar com Pomponnet porque ama a Pitou, mas, a partir do momento 

em que ela pensou ser traída por Pitou, não pestaneja em voltar atrás e se casar 

com Pomponnet: teria um marido ingênuo o suficiente, devotado e que era 

agradável a seus pais e mães de Halle. 

A postura ingênua de Pomponnet é respaldada também por meio da fala de 

outras personagens, tal como Ange Pitou, que o tem em péssima conta. 

 

ANGE PITOU – Tiens, c'est cet imbécile de Pomponnet ! 
[…] 
ANGE PITOU – Oh! certainement, je ne voulais pas que vous parliez de 
moi, de moi qui ne suis rien, qui n'ai rien; mais vous, vous pourriez refuser 
l'affreux mari qu'on vous donne... 
CLAIRETTE – Affreux ! D'abord Pomponnet n'est pas affreux... il est même 
très-gentil, Pomponnet. 

 

Louis Ange Pitou, o músico monarquista da história de fato fez parte da 

História da França. Nasceu em Châteaudun, em 1767. Ex-seminarista, tornou-se, de 

fato, monarquista, e teria ido a Paris para defender a Monarquia. Pitou teria sido alvo 

de várias detenções sob o período do Terror e fora preso na Bastilha, mas a cada 

vez que era preso, era liberto sob fiança. Durante o Diretório, ele teria, também, sido 

deportado para Cayenne. Depois do período da Restauração, os Bourbon lhe 

concederam uma pensão considerável. Mesmo assim, Ange Pitou morreria na 

miséria, durante o reinado de Louis-Philippe, em 1842. 

No que diz respeito a Pitou, essa personagem parece ser a que melhor 

caracteriza as demais e a que repassa maior credibilidade ao espectador, por estar à 

parte de todos os núcleos da trama. Primeiro, há o julgamento da postura de 

Pomponnet por Pitou. Depois, Pitou fala sobre a personalidade de Clairette de 

maneira diferente dos outras personagens e, pelo final da trama, vemos que ele fez 

bons julgamentos da protagonista. Pitou não a via como uma moça pura e ingênua 
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como os outras personagens, mas, sim, como uma moça charmosa e audaciosa e 

era o único que conhecia os planos da moça desde o começo da peça: 

 

ANGE PITOU – Ah ! tant de charme et d'audace; 
Il faut que je vous embrasse 

 

Antes de dizer isso, por ser o único que se opunha ao casamento de Clairette 

com Pomponnet, ele critica a atitude de Clairette, sendo o único a mostrar as 

características negativas de Clairette, dando ao expectador uma outra visão sobre a 

protagonista da peça que, até então, era beatificada pelas outras personagens. 

 
ANGE PITOU – (seul) (rondeau) Certainement j'aimais Clairette;  
Mais elle se marie, helas !  
Faut-il qu'un scrupule m'arrête,  
Quand elle-même n'en a pas !   

 

Nesse mesmo rondeau, Ange Pitou demonstra, de maneira bem geral, um 

pouco de seu caráter. Ele ama, de fato, Clairette; mas sente que nada pode ser feito 

já que ela irá se casar com o peruqueiro. Utiliza isso como argumento para conhecer 

a mulher que lhe tem tirado da prisão todas as vezes em que os soldados de 

Augereau lhe prendiam. Ele sente que não deve ser detido por nenhum escrúpulo 

com relação a Clairette quando ela mesma não os tem com relação a ele. Segundo 

sua lógica, a pessoa que lhe protege é uma mulher: “celle qui veille pour vous” está 

escrito no bilhete que receberam marcando o encontro. Além de ser uma mulher, 

deve ser uma dama nobre, pelo estilo de escrita do bilhete e pelo perfume que exala 

dele finalmente, segundo Pitou, se ela o protege, é porque é poderosa, e se é 

poderosa, é porque é bela, pois não há maior instrumento de poder feminino que a 

beleza. 

Observamos por essa reflexão de Pitou que trata-se de um homem racional 

que tenta disfarçar seu lado passional por meio de argumentos de plausibilidade 

muitas vezes duvidosa, como na relação que ele faz entre beleza e poder feminino. 

Na cena seguinte, veremos um Ange Pitou apaixonado por Clairette, o que faz 

transparecer certa incoerência com relação à conduta do músico. Durante toda a 

trama ele oscila entre seus sentimentos por Clairette e por Mlle. Lange.  

 

ANGE PITOU – (entrant) Attention, Pitou! Il est bien convenu que tu n'es ici 
que pour  lairette… que tu n'y viens que pour la sauver, par conséquent.   
MADEMOISELLE LANGE – Approchez… 
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ANGE PITOU – (à part) Dieu, qu'elle est jolie!   
MADEMOISELLE LANGE – Me connaissez-vous, monsieur?   
ANGE PITOU – Je viens seulement d'apprendre que j'avais l'honneur d'être 
reçu par mademoiselle Lange. 

 

Parece-nos que Ange Pitou é bastante convicto de seu posicionamento 

político e de sua vida de maneira geral, mas, no que diz respeito à sua vida afetiva, 

parece não possuir a mesma resolubilidade: ele flerta com Mlle. Lange quando há 

oportunidade, mesmo dizendo amar Clairette. 

Há, ainda, as personagens do Halle, que, em vez de terem personalidades 

distintas, podem ser caracterizadas como “um personagem coletivo”. Todas 

partilham dos mesmos sentimentos e opiniões, e, quando há falas singulares 

durante a peça, servem unicamente para complementar a opinião geral. O mesmo 

ocorre com as Merveilleuses no salão de Mlle. Lange, que oscilam entre os assuntos 

políticos, artísticos e sociais da capital, sempre complementando e reiterando a 

opinião de Mlle. Lange. Esses dois personagens coletivos têm como função delinear 

o contraste: sem a fala do povo de Halle, não seria possível notar o 

descontentamento de Clairette em se casar e sem a fala das Merveilleuses não seria 

possível perceber que Mlle. Lange tem um papel de líder e formadora de opinião na 

sociedade da qual faz parte. 

Além de Ange Pitou, há, ainda, mais algumas dentre as personagens 

mencionadas na opereta que de fato existiram e foram personalidades conhecidas 

do período do Diretório. Paul Barras, por exemplo, nasceu em 1755 em Fox 

Amphoux, em Provence, e veio a falecer em 1829. Participou ativamente na queda 

de Robespierre, tendo sido membro do Diretório. Na opereta de Lecocq, Barras é 

apenas mencionado, não chegando a participar da trama, mas seu poder é 

reconhecido mesmo na peça, pois Larivaudière além de amigo de Barras parece ser 

dependente dele, e é por meio de Mlle. Lange que Larivaudière consegue o que 

deseja de Barras. Por outro lado, é por causa de Barras que Larivaudière decide 

tentar subornar Pitou, para que o amigo não soubesse que ele teria um caso com 

Mlle. Lange. 

A ironia desse personagem consiste justamente no fato de ter sido inspirado 

em um homem real que foi membro do Diretório, enquanto na peça, Mlle. Lange o 

coloca como um dos conspiradores contra o Diretório.  
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MADEMOISELLE LANGE – Nous voila seuls, et le temps presse. (à Ange 
Pitou) Vous regrettez l'ancien régime? 
ANGE PITOU – Oui, mademoiselle. 
MADEMOISELLE LANGE – Eh bien, ce que vous regrettez nous le 
regrettons aussi. 
ANGE PITOU – Vous? 
MADEMOISELLE LANGE – En deux mots, ceux-la que vos chansons 
poursuivent, servent votre cause. 
ANGE PITOU – Vous, l'amie de Barras? 
MADEMOISELLE LANGE – Barras lui-même est des nôtres! 
ANGE PITOU – Il se pourrait. 

 

Talvez haja a intenção de comicidade nessa afirmação, uma insinuação de 

que o Barras real foi mais prejudicial do que benéfico ao regime que defendeu. Outra 

opção seria a de Mlle. Lange ter dito que Barras era um dos conspiradores 

unicamente para conquistar a confiança de Pitou.  

Anna-Françoise-Elisabeth Lange, Mlle. Lange, nasceu em 1772 em uma 

família de artistas. Subiu aos palcos pela primeira vez já aos quinze anos e se 

estabeleceu como atriz desde então. Em 1793, quando fazia parte da Comédie 

Française, ela teria sido presa, juntamente com outros colegas atores, por terem 

representado uma peça de caráter revolucionário. Tendo sido liberta graças às suas 

relações, Mlle. Lange entraria, depois, para o Théâtre Feydeau e teria uma vida 

próspera durante o Diretório. É pouco provável que ela tenha tido, de fato, qualquer 

ligação com Barras, mas, de qualquer forma, ela teria prestado favores a um 

banqueiro alemão, um especulador inglês e um homem belga de posses chamado 

Jean Simons que, em 1798, reconheceria a paternidade do filho de Lange e se 

casaria com a atriz. Depois do casamento, Mlle. Lange abandonaria os palcos. Após 

a morte de seu marido, ela levaria uma vida solitária no esquecimento e morreria em 

Florença em 1826.  

A Mlle. Lange de Clairville, Siraudin e Konig é uma mulher perspicaz. 

Consegue vantagens de Barras para si e para os conspiradores. Durante o primeiro 

ato da peça, ela serve unicamente como pivô dos conflitos que se desenrolam: é 

amante de Barras e tem relações paralelas com Larivaudière. Suas relações com 

Larivaudière são denunciadas na canção exposta em praça pública por Clairette 

quando ela é presa. Graças à canção-denúncia, Pitou teria o dinheiro para desposar 

Clairette. A partir do segundo ato, ela começa a agir efetivamente na trama, tendo a 

ideia de improvisar uma festa de casamento para disfarçar uma reunião de 

conspiradores. É justamente nesse baile que ela suspeita ser traída por Pitou e 

Clairette, e Clairette suspeita a mesma coisa com relação a Pitou e Mlle. Lange.  
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Talvez Anna-Françoise-Elisabeth Lange tenha sido escolhida para figurar uma 

atriz contrária ao Diretório devido a seu sobrenome: Lange. Trazendo referências 

angelicais, o sobrenome seria uma ironia com relação à sua portadora, uma mulher 

manipuladora que usa sua beleza como arma para conseguir seus intentos.  

Ainda no núcleo dos conspiradores, há a personagem Trenitz, com sua dicção 

deficiente e, segundo as rubricas do texto, com trejeitos de arlequim. Logo em sua 

entrada vemos a indicação daquilo que pode ser considerada uma acrobacia, um 

lazzi, atribuindo caráter cômico àquele personagem, reiterado pela admiração que as 

Merveilleuses parecem sentir por tão cômica personagem. Podemos dizer que 

Trenitz seja o responsável pela comicidade do núcleo dos conspiradores. 

Se a peça em questão se tratasse de uma Commedia dell’ rte, Louchard, o 

policial que está, na maioria das vezes, ao lado de Larivaudière, representaria uma 

servo. Alguém inteligente, mas que por estar em uma situação de subalternidade, é 

subestimado. Na cena em que ele está com Larivaudière à procura de Ange Pitou, é 

Louchard quem encontra Pitou, quem delineia a importância de se prender Pitou, 

enquanto Larivaudière simplesmente balbucia frases óbvias. Sua situação de 

submissão é tamanha que nem Louchard tem consciência de sua própria 

inteligência, acatando as ordens de todos os conspiradores como se fosse um servo, 

um menino de recados que leva e traz Clairette e Pomponnet quando são detidos. 

Durante toda a trama é feita alusão ao Diretório. As personagens dividem-se entre 

as que temem o Diretório e as que lhe são contrárias. Os que temem o Diretório se 

escandalizam com Ange Pitou e Clairette por cantarem canções monarquistas em 

praça pública; os que se opõem ao Diretório, por sua vez, o veem como um período 

de escândalos, de libertinagem. Indiretamente, a mensagem que é transmitida com a 

peça foi a de que o Diretório foi um período no qual os moralistas tiveram muito 

sobre o que se escandalizar e que foi um período onde a liberdade de expressão foi 

bastante restrita. 
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4 A FILHA DE MARIA ANGU – ANÁLISE DO TEXTO 

“Arrogante,  
Petulante, 

tendo uns cobres no baú, 
Respondona,  

Gritalhona, 
 – Era assim Maria Angu!” 

 

Trata-se de uma paródia da opereta francesa La fille de Madame Angot. A 

Filha de Maria Angu, texto de autoria do dramaturgo maranhense Artur Azevedo fora 

concebida em 1876. Ele tinha, naquele tempo, 21 anos e não a escreveu com intuito 

de representá-la, via-a como um desafio. Apesar de não ter intenções comerciais 

com aquela obra, ao apresentá-la ao amigo Visconti Coaracy, viu-a, de repente, 

sendo disputada por dois empresários. O vencedor, Jacinto Heller, fez de A filha de 

Maria Angu um dos maiores sucessos do Teatro Fênix Dramática. 

Trata-se da história de Clarinha Angu, filha de Maria Angu, já falecida. 

Clarinha teria sido educada e elevada pelos operários de uma fábrica na Freguesia 

de Maria Angu. A trama se passa no período monárquico, no dia do casamento de 

Clarinha com o barbeiro Barnabé, com o qual Clarinha somente iria se casar para 

agradar a seus pais e mães, já que Clarinha já havia recusado dezenove 

pretendentes anteriormente. Clarinha é, na verdade, apaixonada pelo músico 

revolucionário Ângelo Bitu, muito malvisto na freguesia por ser frequentemente preso 

devido às suas canções republicanas. Clarinha não quer contar a verdade a seus 

pais e mães, tampouco deseja contrair matrimônio com Barnabé, então, envia uma 

carta anônima ao vigário, denunciando o fato de que ela própria teria nascido dois 

anos depois de seu pai, o Alferes Angu, ter falecido. Como isso não a impede de 

casar-se, Clarinha une-se com Ângelo Bitu que, naquele dia, teria sido liberto de sua 

quinquagésima prisão, para achar uma solução contra o casamento. Quando 

Clarinha sai de cena, Ângelo Bitu é abordado por Sampaio e pelo Escrivão, que vêm 

lhe oferecer uma soma de dinheiro para que Bitu tire de circulação seu jornal, 

intitulado “O Imparcial”, por meio do qual Bitu acusava Sampaio, viúvo e com duas 

filhas solteiras, de ter um caso com Chica Valsa. Bitu aceita o suborno, afinal, com a 

soma recebida poderia casar-se com Clarinha. O povo da freguesia não aceita a 

proposta de Bitu, razão pela qual  larinha toma um exemplar d’O Imparcial e 

começa a lê-lo em praça pública, sendo levada pela polícia por tal ato. 
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No segundo ato se passa em casa de Chica Valsa, na qual está sendo 

organizado uma reunião de jogatinas, entretenimento proibido naquele momento. 

Barnabé chega na casa de Chica Valsa desesperado, solicitando ajuda para libertar 

sua noiva. Quando Barnabé sai de cena, Chica Valsa solicita que Sampaio traga a 

moça à sua presença. Quando Clarinha chega, reconhece em Chica Valsa uma 

antiga colega de colégio, e conta a ela a razão de ter-se feito prender. Clarinha sai 

de cena e entra Bitu, que também tem um caso com Chica Valsa. Clarinha volta à 

cena e ocorre o reconhecimento de Bitu. A casa é invadida pelos soldados e, para 

despistá-los, Chica Valsa improvisa um baile de casamento, no qual Pitou seria o 

noivo e Clarinha, a noiva. Durante a valsa, Chica Valsa ouve as juras de amor entre 

Clarinha e Pitou. 

No terceiro ato, os operários da fábrica estão na Festa do Divino à espera de 

Clarinha Angu, que prometeu aparecer para dar-lhes notícias. Clarinha escreve uma 

carta a Sampaio dizendo que, se ele for disfarçado à festa, saberá com quem Chica 

valsa o engana. Barnabé consegue sair da prisão trocando de identidade com outro 

detento e acaba indo para a Festa do Divino. Sampaio e Barnabé quase brigam, pois 

ambos estavam disfarçados e não se reconheceram. Clarinha retorna em trajes 

luxuosos à Freguesia de Maria Angu, contando aos operários sobre como 

reencontrara seu verdadeiro pai, o Barão do Hotel Ravot. Clarinha, sentindo-se 

traída por Bitu, aceita se casar com Barnabé e Chica Valsa, também sentindo-se 

traída, decide casar-se com Sampaio para dar fim aos falatórios sobre o suposto 

caso entre os dois. Por fim, Bitu fica sozinho e, resignado, diz que nenhuma de suas 

pretendentes estão à altura do que tinha sido sua saudosa mãe. 

A opereta em questão não é o primeiro sucesso de autoria de Artur Azevedo. 

Amor por anexins e Uma véspera de reis, peças em um ato, já vinham impondo o 

nome de Artur Azevedo como o de um bom dramaturgo, vindo A filha de Maria Angu 

unicamente para consolidar a posição de Artur como dramaturgo de renome. A partir 

daí, Artur adaptou numerosas operetas, dramas, comédias, mágicas e sonetos. 

Geralmente esses trabalhos eram feitos apenas por Artur Azevedo, mas houve 

casos em que Artur dividira a autoria com outros autores em voga naquele momento. 

Talvez isso se deva à falta de tempo com o qual algumas obras deveriam ser 

montadas, tendo em vista o intenso fluxo de peças entrando e saindo de cartaz nos 

teatros cariocas e a dificuldade com que uma peça era bem aceita pelo público. 

Muitas vezes, os empresários distribuíam uma mesma peça a vários autores, de 
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modo que cada um desenvolvesse um ato da peça, iniciando a produção das partes 

da peça que antes chegassem. 

Logo na ocasião da estreia de A filha de Maria Angu, que ocorreu no dia 21 

de março de 1876, o crítico José Cardoso da Mota acusou o jovem dramaturgo de 

ser “o responsável pela desmoralização da arte dramática”, “por ter se dedicado ao 

lastimoso gênero do trololó e pernas de fora”. Segundo esse mesmo crítico, A Filha 

de Maria Angu abriu as portas dos teatros para a decadência do teatro brasileiro, já 

que foi o primeiro trabalho de Artur encenado no Rio de Janeiro. Para defender-se, 

Artur dispara: "O público pensa diferente do senhor Cardoso da Mota", e ataca, 

irônico: "Com essa e outras peças, embolsei alguns contos de réis que nenhum mal 

fizeram a mim nem à arte".  

Machado de Assis também atacaria o teatro musicado, afirmando em sua 

obra “Notícia da atual literatura brasileira — Instinto de nacionalidade”, redigida em 

1873, que “Hoje, que o gosto público tocou o último grau da decadência e perversão, 

nenhuma esperança teria quem se sentisse com vocação para compor obras 

severas de arte.”. 

É sabido que, mesmo antes de Artur chegar à Corte, Vasques já estaria 

fazendo sucesso na capital federal com seu Orphée aux Enfers parodiado como 

Orfeu na Roça e o Alcazar Lyrique já se encarregava de trazer o cancã da França 

para o Rio de Janeiro. Como intelectual, Artur Azevedo era favorável à elevação do 

gosto popular, mas sua experiência como dramaturgo comprovou que o público não 

queria assistir a tragédias e melodramas, grosso modo, a vida da população do Rio 

de Janeiro já era trágica o suficiente, não era necessário ver tragédias também 

durante os momentos de lazer. Logo, sendo Artur Azevedo patriarca de uma 

numerosa família, composta por quatro enteados, quatro filhos, uma filha de criação, 

os quatro filhos do ator Portugal, que falecera e a criada deste último, era bem 

natural que lhe preocupasse mais a lucratividade das peças que empreitava do que 

a literariedade delas.  

 

O público fugiu, e fez-lhe ver claramente que desejava a paródia, a opereta, 
a mágica, o riso, a gargalhada. Ele fez a vontade do público. É um 
aventureiro? Não; os aventureiros acabam ricos.

31
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Isso não significa, entretanto, que Artur não tivesse preocupação alguma com 

a qualidade dos textos que produzia e apresentava: apesar de ter como ganha-pão o 

teatro popular (além de suas crônicas jornalísticas e de seu emprego público), ele 

tinha certa preocupação literária ao escrever suas peças vistas superficialmente 

como populares, preocupação que ele confessa em artigo escrito em 1898, em 

ocasião da crítica que Coelho Neto teria feito a O Jagunço no ano anterior: 

 

A par de cenas de revista, encontram-se ali cenas também de comédia, um 
pouco de observação e sátira de costumes, alguma preocupação literária e, 
em todo caso, um esforço louvável para que os espectadores educados não 
saiam do teatro arrependidos de lá ter ido.

32
 

 

Ora, o autor que contribuiu para a consolidação da Academia Brasileira de 

Letras dificilmente poderia ser acusado de não possuir consciência de sua 

responsabilidade sociocultural. O que ocorre é que, sendo o teatro visto pelos 

críticos como “o professor das massas”, foi inculcada em sua essência um caráter 

intrinsecamente didático. Ora, algo que possui função social didática não pode se 

valer de danças sensuais, de nudez e de belas mulheres para se expressar. Além 

disso, o riso sempre foi malvisto pela sociedade brasileira, que buscava espelhar-se 

na suposta superioridade europeia e se envergonhava pelo fato de ser tão íntima do 

riso, da espontaneidade. O próprio Artur Azevedo se opunha aos dramalhões, com 

seus rompantes de violência, seus excessos sentimentais e seus embates 

maniqueístas, dizendo preferir a opereta e a revista aos dramalhões, tão populares 

no século XIX. 

A filha de Maria Angu é um exemplo do trabalho de tradução de Artur 

Azevedo, no qual ele obteve êxito ao tentar parodiar uma opereta francesa para a 

realidade brasileira, mantendo aspectos de literariedade sem que o aspecto cômico 

da obra ficasse em prejuízo. Até porque, para Artur, “a comicidade ultrapassa a 

escrita de circunstância; é a lente que define o universo sobre o qual se debruça, a 

condição para discutir toda pauta.”33. Sua produção poética é permeada por 

sarcasmo e malícia. São temáticas comuns em sua obra a vida cotidiana do carioca 

_____________ 
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600. 

33
 MARQUES, Pedro. Artur Azevedo e a arte do soneto dramático. Remate de Males, v. 28, n. 1, 
2012. p. 54. 



 

 

44 

e seus costumes, além das tensões sociais e políticas vivenciadas naquele período, 

criando um mapa social e oferecendo a seu público as lentes da comicidade para 

que o público pudesse apreciá-lo. 

A filha de Maria Angu possui uma estrutura narrativa permeada por encontros 

e desencontros que geram “nós” na trama que somente se desenrolam no final. Para 

exemplificarmos, citamos o encontro entre Clarinha Angu e Chica Valsa no segundo 

ato, quando se descobre que estudaram juntas no colégio e, no diálogo entre as 

duas, se descobre um pouco mais sobre o passado de ambas e sobre a 

personalidade de Clarinha, que nada tem de ingênua. Podemos mencionar também 

o encontro de Clarinha Angu e de seu pai, encontro esse que não é explícito, mas é 

narrado por Clarinha Angu no terceiro ato. Clarinha chega na Festa do Divino 

extremamente bem-vestida, causado estranhamento a seus pais e mães. A surpresa 

dos moradores da Freguesia de Maria Angu dá ensejo para que Clarinha Angu conte 

que conheceu seu pai, o Barão de Anajá-Mirim. A maior parte dos desencontros da 

trama ocorrem com Barnabé, o noivo de Clarinha Angu, conforme o mesmo narra na 

cena IV do terceiro ato, resumindo suas desventuras: 

 
BARNABÉ – Uf! Eis-me enfim em Maria Angu... e quase reduzido a angu! 
Que é isto? ah! a festa!... Sarcasmo do destino!... (Pausa.) Quantas 
atribulações para um pobre barbeiro sangrador! No dia do meu casamento 
sangram-me o coração: prendem-me a noiva antes que eu a prendesse com 
os laços do himeneu! Sei que ela foge para a Corte, levada pelo 
subdelegado! Vou também para a Corte e tenho a satisfação de saber que 
ela não tinha fugido, mas fora apenas conduzida à presença do chefe de 
polícia. Não sei como nem como não, roubo uma pulseira, que é encontrada 
no meu bolso, prova cabal que a roubei... mas como? Mandam-me prender 
por uns Soldados que são tudo menos Urbanos, e ferram comigo na 
estação dos ditos, na Travessa do Rosário. No xadrez encontro o Jerônimo, 
vulgo cabeçada, preso também por ter dado uma cabeçada num sujeito que 
lhe pilhou dando um beijo em sua mulher... (Como lhe devia ficar a cabeça!) 
O Jerônimo é um amigo velho; fui eu que lhe emprestei duzentos mil réis, 
quando residi na Corte, para prestar fiança quando quis ser condutor de 
bondes. Por sinal nunca mais vi a cor desse dinheiro! Levamos toda a noite 
a contar um ao outro nossas desventuras. O Jerônimo lembrava-se dos 
duzentos mil réis, e teve pena de mim... Tinha de sair logo de manhãzinha 
do xadrez, e, como não fazia muito empenho em tornar a ver a mulher, 
lembrou-se de me fazer sair em seu lugar. Vesti a sua roupa, ele vestiu a 
minha, pus o seu chapéu, e quando vieram soltá-lo, zás! por aqui é o 
caminho! Estava ainda no Largo do Rossio, quando ouvi gritar: “Pega! 
pega!” Pernas pra que te quero?! Olho um tílburi que saía! Brr... Entrei na 
estação... noutra, mas desta vez na da Estrada de Ferro... Felizmente o 
trem estava sai-não-sai... Em viagem lembrei-me de minha mala, mas o 
colete é o meu e os cobres cá estão... Chego a Maria Angu mais morto que 
vivo, e eis-me numa festa! Numa festa... E talvez a estas horas a minha 
Clara gema no ovo!... O ovo é o xilindró... 

 
Percebemos, no colóquio de Barnabé, o emprego de um jogo com as 
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palavras Clara (nome da personagem principal) e ovo (que faz referência à prisão). 

A peça é toda permeada por jogos de palavras e gírias recorrentes naquela época, 

de modo que quase todas as personagens tenham empregado tais recursos em 

algum momento. Na cena VII do primeiro ato, observamos a criação de novas 

palavras por Bitu, sem que isso interfira no romantismo do diálogo em que ambos 

procuram um meio de evitar o casamento de Clarinha. 

 
CLARINHA – É preciso procurar outro pretexto; não achas?   
BITU – Se eu achasse, estava tudo arranjado.   
CLARINHA – Não te lembras de nenhum?   
BITU – O mais simples é este: declaras que morres por mim e que eu morro 
por ti; que somos dois morrões, como dizia o outro. 
[…] 
BITU – Casas por gratidão, não é assim?   
CLARINHA – Não! não me caso, mesmo porque, se o fizesse, tu suicidavas-
te.   
BITU – (Tirando uma grande faca.) E suicido-me!... (Como quem quer cortar 
o pescoço.)  
CLARINHA – Acredito... acredito... guarda a faca! (Fá-lo guardar a faca.) Vê 
o dilema em que me acho; se me caso, matas-te; se não me caso, desgosto 
a meus pais e minhas mães. Ah! se minha verdadeira mãe estivesse em 
meu lugar, outro galo cantaria!   
BITU – Quem? Maria Angu?   
CLARINHA – Era mulher decidida! Para ela não havia obstáculo possível!   
BITU – Como diabo se sairia a velha deste entalação?   
CLARINHA – É nisso que estou parafusando...   
BITU – Parafusemos... 

 
Outras expressões, como “dar às de Vila Diogo”, “berliques e berloques”, 

“troca-tintas” e “pôr a calva à mostra” estão presentes no discurso de Sampaio e do 

Escrivão. Este último, ainda empregará o termo “espermacete” para fazer referência 

à cera aplicada no piso. As personagens da Corte referem-se aos soldados (ou 

urbanos) como “morcegos”, em uma nítida referência a suas vestes. A riqueza com 

que foi trabalhada a linguagem no texto foi tamanha que seria exaustivo analisar 

cada gíria, expressão, recurso de linguagem que foi empregado. Essa foi uma das 

maiores contribuições de Artur Azevedo ao teatro daquele período e quiçá ao Teatro 

Nacional de uma maneira geral: o trabalho minucioso com as palavras, de modo 

que, mesmo A filha de Maria Angu sendo uma paródia de uma opereta francesa, se 

levarmos em conta seu texto sem analisamos paralelamente o texto de origem, A 

filha de Maria Angu poderia ser tomada por uma peça exclusivamente nacional. 

Além disso, há uma variedade de cenários e núcleos de personagens que se 

alternam, se mesclam e se misturam, de modo que a estrutura da trama seja um 

conjunto de eventos que se encaixam no mosaico da narrativa. Temos basicamente 
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dois núcleos em volta dos quais se desenrolam a trama: a Freguesia de Maria Angu 

e a Corte. Na Freguesia de Maria Angu encontramos os operários da fábrica, o 

barbeiro Barnabé e Clarinha Angu. Fazem parte da Corte as Cocotes, Chica Valsa, 

Sota-e-Ás, o Escrivão e Sampaio. O músico revolucionário Ângelo Bitu parece não 

fazer parte de nenhum dos núcleos, o que lhe confere liberdade para transitar 

livremente pelos dois núcleos estabelecidos, tendo o poder de conferir dinamicidade 

à trama. A dinâmica da peça ocorre justamente porque as personagens oriundas de 

um núcleo transitam no outro, como ocorre com Ângelo Bitu, que tem um caso com 

Chica Valsa, que é da Corte; com Clarinha que, pertencendo ao núcleo da Freguesia 

de Maria Angu, passa boa parte da trama na Corte e Barnabé, que faz a mesma 

movimentação de Clarinha ao procurá-la na Corte. Também acontece, no Ato I, de 

Sampaio e o escrivão irem até a Freguesia de Maria Angu em busca de Bitu e, no 

último ato, de as personagens principais da Corte irem até a Freguesia para o 

desfecho da trama. 

A divisão das personagens entre núcleos se mostra bem nítida na medida em 

que, no primeiro ato, a peça está ambientada na Freguesia de Maria Angu, com 

todos os seus personagens; o segundo ato está ambientado na Corte e, no terceiro 

ato, os dois núcleos se mesclam na Festa do Divino, para que todos os nós da trama 

se desatem e a trama se encaminhe para o fim. 

De acordo com Neves34, o ritmo acelerado e a fragmentação da trama foram 

muito favoráveis ao sucesso que a burleta A Capital Federal obteve, logo, podemos 

inferir, com os dados que acabamos de apontar, que tais elementos foram favoráveis 

também à Filha de Maria Angu, apesar desta última não se encaixar no contexto de 

burleta. Também em A filha de Maria Angu veremos que as personagens principais 

“passarão a se entrecruzar em diferentes momentos, de acordo com suas 

personalidades e objetivos, formando o desenrolar contínuo de eventos paralelos”35. 

4.1 Sobre a caracterização das personagens 

A caracterização das personagens de A filha de Maria Angu foi muito bem 

_____________ 
34

 NEVES, Larissa de Oliveira. Ritmo e brasilidade em A Capital Federal. Remate de Males, v. 28, n. 
1, 2012. p. 33. 

35
 Idem. p. 34. 
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sucedida. Percebemos que Artur Azevedo transpôs para essa opereta toda a sua 

experiência adquirida na composição de suas comédias de costumes. Clarinha 

Angu, a personagem principal, é vista como uma moça pura e ingênua por seus pais 

e mães da Freguesia de Maria Angu, embora a concepção que o espectador tenha 

da personagem seja oposta desde o início da peça, mais precisamente da segunda 

cena, onde a rubrica indica que Clarinha deverá manter os olhos baixos, o que 

confere à personagem uma posição dúbia: o gesto pode indicar timidez ou mesmo 

descontentamento com a situação à qual está sendo submetida, a saber, o 

casamento. Tal posição dúbia da personagem pode ser vista também em suas falas 

nessa mesma cena: 

 
CLARINHA – (estrofe I) Meus qu’ridos pais, vós dissestes-me um dia 
Que era preciso de estado mudar: 
Contrariar-vos eu não pretendia, 
E consenti sem me fazer rogar. 
Mas, com franqueza, aqui digo e sustento 
Que ignoro ainda em que vou me meter... 
Que poderei dizer do casamento? 
Eu nada sei, nada posso dizer... 
[…] 
(estrofe II) Aqui fiquei, orfãzinha inocente, 
E resolvestes mandar-me educar; 
Tudo aprendi, isto é, tão somente 
O que uma moça não deve ignorar. 
Fui até hoje ajuizada e modesta, 
E de hoje em diante de certo o serei; 
Mas só direi o que penso da festa 
Quando souber, pois ora não sei...   

 
Percebemos pelo discurso da protagonista que ela mantém-se na defensiva, 

sem exprimir sua real opinião sobre o próprio casamento, se limitando a agradecer a 

seus pais e mães pela educação que lhe deram. A educação que Clarinha recebeu 

fez com que ela “tudo aprendesse”, e essa generalização inclui, também, maus 

ensinamentos. Entretanto, a conjunção adversativa que a personagem emprega, 

retificando a ideia anterior “isto é, tão somente / o que uma moça não deve ignorar.” 

Serve para limitar melhor os ensinamentos que recebera do povo da Freguesia de 

Maria Angu. Talvez ela tenha retificado o seu discurso para que ele não desse 

justamente a impressão de que ela adquiriu muito mais conhecimentos do que seria 

permitido a uma moça casadoira. Clarinha continua seu discurso dúbio, no qual 

afirma que não sabe o que esperar do casamento. Toda a fala de Clarinha, assim 

como suas atitudes, são interpretadas pelo povo da Freguesia como indícios da 

pureza e da ingenuidade de Clarinha. 
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CORO – Candura só Clarinha tem! 
BARNABÉ – Ela nada sabe! Ainda bem! 

 
É claro que tanta ingenuidade é vista com desconfiança e um certo medo pelo 

noivo Barnabé, pois, para um marido, não é lá muito atraente uma esposa com 

demasiados pudores. Isso somente intensifica a pré-impressão de que a 

protagonista é deveras pura, impressão reafirmada por seus pais e mães quando a 

comparam com sua mãe, Maria Angu. 

 
TERESA – E que juizinho o dela! Como é modesta... inocente!... 
BARNABÉ – Oh! lá inocente é ela! Por isso meto eu as mãos no fogo! 
CARDOSO – E ainda te queixas? 
BARNABÉ – Tão inocente que não se atreve nem a olhar para mim que sou 
seu noivo! 
CHICA – Que diferença entre mãe e filha!   

 
A verdadeira personalidade de Clarinha só surge resolutamente, livre de 

atitudes dúbias, na cena VII do primeiro ato, quando tomamos conhecimento de que 

foi a própria noiva quem escreveu a carta para o vigário denunciando sua ausência 

de pai em um diálogo com Ângelo Bitu. Ainda nesta cena descobrimos a verdadeira 

razão para Clarinha não querer se casar: está apaixonada por Bitu, que, conforme 

vemos na cena cinco, não é benquisto pelo povo da Freguesia. A contradição entre 

a personalidade de Clarinha e a visão que seus pais e mães têm dela também pode 

ser observada com a comparação entre as alusões à Maria Angu: 

 
CORO 
I – Na fábrica do Pinho 
Ainda a encontrei 
Era um santo Antoninho, 
Onde é que te porei! 
Se acaso lhe tocava 
Algum sujeito, zás!  
(Deita as mãos nas ilhargas.) Aqui as mãos botava 
E agora vê-lo-ás! 
Arrogante, Petulante, tendo Uns cobres no baú, 
Respondona, Gritalhona, – Era assim Maria Angu! 
[…] 
II   
CHICA – Andou por Sorocaba   
Por Guaratinguetá,   
Por Pindamonhangaba   
Por Jacarepaguá.   
Depois, em Caçapava,   
Um certo capitão   
Vendeu-a como escrava   
E foi pra correção!   
Paraíba   
Guaratiba,   
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 hapéu d’Uvas, Iguaçu,  
Itaoca  
Aiuroca   
Tudo viu Maria Angu!  
[…] 
III   
CHICA – Enfim, por toda a parte   
Depois de muito andar,   
Sem mais tirte nem guarte  
Na corte foi parar;   
Um barão com grandeza   
Por ela se enguiçou,   
E deu-lhe cama e mesa   
No grande Hotel Ravot!   
[…] 

 
A opinião de Clarinha sobre a própria mãe é a mesma do povo da Freguesia à 

medida em que vê na falecida uma mulher de personalidade forte, mas Clarinha não 

vê isso com maus olhos, como seus pais e mães da Freguesia. 

 
CLARINHA – […] Vê o dilema em que me acho; se me caso, matas-te; se 
não me caso, desgosto a meus pais e minhas mães. Ah! se minha 
verdadeira mãe estivesse em meu lugar, outro galo cantaria!   
BITU – Quem? Maria Angu?  
CLARINHA – Era mulher decidida! Para ela não havia obstáculo possível! 

 
Percebemos certa tendência em Artur Azevedo de atribuir à genética a 

explicação para a similaridade entre as personalidades de Clarinha Angu e de sua 

falecida mãe. Tal tendência é verificada nas próprias falas das personagens, como 

quando Clarinha afirma que sua mãe encontraria facilmente uma maneira de evitar 

um casamento, mas, ela própria acaba tendo uma ideia criativa para se livrar do 

casamento: fazendo-se prender. No último ato, essa tendência torna-se ainda mais 

evidente, quando Clarinha chega na Festa do Divino vestida de maneira 

extravagante, tal como sua mãe se vestiria, em uma cena que pode ser considerada 

sua libertação: 

 
CORO – Ei-la! Ei-la! Vem tão janota!   
Ei-la entre nós de novo enfim!   
Mas que fatiota!   
Onde ela foi vestir-se assim!   
CARDOSO – Chegaste enfim!   
CHICA – De onde vem tu? 
CARDOSO – Como é que assim nos aparece?   
[…] 
CORO – Deus me perdoe!  
Já não pareces   
A filha de Maria Angu   
Coplas  
I 
CLARINHA – Fizestes muitos sacrifícios   
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para que eu não tivesse vícios,   
E eu tive sempre paciências   
de aparentar muita inocência!   
Constante fui no fingimento;   
Sonsa como eu nenhuma havia!   
Tudo isso, devo ao meu temperamento,   
Por temperamento eu fingia!   
De Maria Angu   
Eu cá sou filha, não há negar.   
II 
– Sou Clarinha Angu!   
Filho de peixe sabe nadar...   
Olhem lá!   
Venham cá!   
Sou Clarinha Angu!   
[…] 
CLARINHA – Íeis me dar, não duvido,   
Um maridão, um bom marido,   
Porém a outro namorado   
Meu coração eu tinha dado!   
Querendo, embora por astúcia,   
Impedir esse casamento,   
Eu fiz com que me prendesse esta súcia!   
Tudo por meu temperamento […]   

 
Esse é o momento em que o povo da Freguesia de Maria Angu se dá conta 

de que estiveram enganados com relação à conduta e ao temperamento de 

Clarinha, pois, se antes tinham alguma dúvida com relação a isso, pareciam ocultar 

essa dúvida sob afirmações de que  larinha seria uma “pombinha sem fel”. Uma 

cena antes da cena de libertação, os pais e mães de Clarinha discutem sobre a 

conduta da filha, mas parecem se recusar a acreditar que a moça seja como a mãe 

biológica. 

 
BOTELHO – Mas para que diabo foi aquela rapariga ler o maldito Imparcial? 
Isto é que me tem feito pensar!   
GUILHERME – E o que foi fazer na Corte com o subdelegado?... Nadamos 
num oceano de conjeturas!   
CHICA – Uma mosca morta que não levanta os olhos!   
TERESA – Parecia uma santinha!   
GAIVOTA – De pau carunchoso!   
CARDOSO (Tirando uma carta da algibeira.) – Se ainda esta carta nos 
pusesse ao fato de alguma coisa, mas de fato não põe ao fato de coisa 
alguma! (Lê.) “Peço a Todos os meus pais e mães que hoje à noite se 
achem às oito horas na festa do Espírito Santo. Eu lá irei ter, e tudo 
saberão. Clarinha.”   
GAIVOTA – Bem! uma vez que nos vem dizer tudo...   
TERESA – É porque nada tem que ocultar. 

 
Antes da cena de libertação o público já conhece a verdadeira personalidade 

de Clarinha, que até no nome transparece pureza. Isso ocorre, sobretudo, na cena 

de reconhecimento entre Clarinha e Chica Valsa. O espectador já deve conhecer a 

índole de Chica Valsa pelo fato dela ter um caso com Bitu e com Sampaio, por estar 
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em meio a cocotes e promovendo jogatinas. Nessa cena de reconhecimento, os atos 

das duas moças é banalizado pelo refrão “Tempo feliz da infância pura, / Em que há 

mamãe, em que há papai! / Tanto prazer, tanta ventura, / Fugiu veloz, bem longe 

vai!”. Quando as personagens começam a cantar as peripécias da juventude, causa 

estranhamento perceber que Clarinha, dita “pura” é, na verdade, tão impura quanto 

Chica Valsa. 

 
CHICA VALSA – Lembrada estás quando fui ao portão   
Pra conversar cum estudante   
Do qual conservo ainda – e por que não?   
Muita cartinha interessante?   
CLARINHA – Lembrada estás de um professor   
Que, me encontrando um dia a jeito,   
Apertou-me contra o seu peito   
E quatro beijos me pregou?   
CHICA VALSA – E felizmente o tal sujeito  
Com isso só se contentou... 

 
Percebemos, por fim, que Clarinha Angu e Chica Valsa são muito parecidas, 

embora os núcleos aos quais pertencem sejam distintos e causem a prévia 

impressão de que sejam personagens antagônicas: a moça pura da Freguesia e a 

Cocote da Corte. O fato é que as duas têm a mesma postura, conforme observamos 

quando encetam uma disputa e trocam ofensas de uma maneira comicamente polida 

e dissimulada. 

 
CHICA VALSA – Hoje aqui – deixa que te diga!   
Passo uma vida de invejar!   
CLARINHA – Eu não invejo, minha amiga,   
O teu viver de lupanar!   
CHICA VALSA – Ah! naquele belo tempo,   
Que passou, não volta mais,   
Eu dar-te-ia esta resposta   
Na linguagem dos teus pais:(Pondo as mãos à ilharga.)   
Eh! Olá! Não grimpes, não!  
Ou retiras a expressão,   
Ou co’esta mão   
Dou-te muito pescoção   
CLARINHA – Eu poderia responder (mesmo jogo de cena.)   
Vosmecês não querem ver   
Esta tipa sem pudor,   
Negociando o seu amor,   
E vendendo a quem mais der   
Seus encantos de mulher! 
[…] 
CHICA VALSA – Lembrada está de alguns dizeres   
Que sem querer fui saber eu?   
Diziam que teu pai morreu   
Dois anos antes de nasceres   
CLARINHA – Lembrada estás de certa história   
Que foi bem pública e notória   
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No bom tempo que lá vai?   
Nós não soubemos nunca o nome de teu pai! 

 
A única personagem que, durante toda a peça, continua acreditando na 

pureza de Clarinha é seu noivo Barnabé. No decorrer de toda a peça, a personagem 

exprime um posicionamento ingênuo com relação a sua noiva, parecendo que toda a 

ingenuidade que vê nela, pertence, na verdade, a ele próprio. Já na primeira cena da 

peça ele se mostra feliz e ansioso pelo casamento, e as falas e os gestos ambíguos 

de Clarinha nesse momento são interpretados por Barnabé unicamente como indício 

da pureza de sua noiva. Tal ato, se não for considerado ingenuidade por parte de 

Barnabé, pode ser indício de seu egoísmo, como se Barnabé fingisse ignorar o 

descontentamento de sua noiva com relação ao casamento, pois mais valeria ter 

uma noiva descontente, mas de modos elevados, bela e com sotaque afrancesado 

do que continuar sua vida de barbeiro comum. Até porque, a partir do momento em 

que se casasse com Clarinha Angu, Barnabé passaria a representar uma autoridade 

sobre Clarinha, que, por si só, já gozava de prestígio por sua formação europeia. 

Nesse sentido, com o casamento, Barnabé não mais seria considerado um reles 

barbeiro, mas passaria a ser visto como “o marido de  larinha Angu”, e passaria por 

uma ascensão social. 

Em todo caso, quando Barnabé vai à corte tentar resgatar sua noiva pedindo 

ajuda a Chica Valsa, Barnabé faz questão de exaltar a beleza de Clarinha, sem 

prever que, mais adiante, seria a própria noiva a responsável por sua prisão. 

 
BARNABÉ – Oh! se a senhora conhecesse a minha noiva... É tão inocente, 
coitadinha... Acredite que não fez aquilo por mal.   
Romance   
I  
– Ela é muitíssimo inocente!   
Supôs que não fizesse mal,  
E pôs-se a ler o Imparcial   
Pra que o ouvisse toda a gente!   
Não julgou ser coisa imprudente   
Em alta voz ler um jornal,   
De mais a mais imparcial!   
Ela é muitíssimo inocente!   
II  
– Ela é muitíssimo inocente;   
Tem bem formado o coração;   
Não tinha visto a proibição.   
E foi filada incontinente!   
Dói-me bastante vê-la ausente,   
Porém não devo recear   
Que alguém ma possa conquistar!   
Ela é muitíssimo inocente! 
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Depois de exaltar a beleza de sua noiva com o canto acima, Barnabé é preso 

por causa de Clairette: Chica Valsa coloca sua própria pulseira no bolso de Barnabé 

e acusa-o de roubo para livrar-se dele, pois Clarinha lá estava. Mesmo assim, 

Barnabé se refere à noiva como “anjo de inocência e de candura” quando todos já 

sabiam qual era o real intento de Clarinha ao desencadear toda a trama: livrar-se do 

casamento com Barnabé por ser apaixonada por Bitu. Todas as outras personagens 

já sabiam, inclusive, que Clarinha não desejava casar-se com Bitu, mas também não 

desejava reatar com Barnabé. Ele só descobre a verdade sobre os sentimentos de 

Clarinha na cena seguinte, em que, escondido, ouve a conversa entre Sampaio e 

Clarinha, na qual ela confessa que vê em Barnabé um bom homem, mas que não 

deseja casar-se com ele. Clarinha declara explicitamente que deseja ardentemente 

vingar-se de Bitu por tê-la traído casando-se com Barnabé. Mesmo assim, ele a 

perdoa e aceita casar-se com ela. 

 
CLARINHA (Descendo) – Vingança!   
Vingar-me é a minha esperança   
Pra vingar-me um belo dia   
Desse grande lheguelhé,   
Eu capaz até seria...   
(A Barnabé) De casar-me com você! 
[…] 
BARNABÉ (A Clarinha, que tem estado a chorar) – Que vejo! Choras tu, 
Clarinha?   
CLARINHA – Eu não...   
BARNABÉ – Tu sim, que vendo estou!   
CORO – Então tu choras?   
CLARINHA (Enxugando os olhos) – Já passou!   
BITU – Arrependeu-se a sinhazinha?   
Oh! se assim foi, eu lhe ofereço a mão!   
CLARINHA – Você não me conhece, não!   
De raiva é que é este choro!   
De raiva é que isto é!   
Perdi o meu tesouro!   
Perdi o Barnabé!   
(Estendendo a mão a Barnabé, sem olhar para ele) Pois se eu lhe disser: 
“Toca”   
Ele é capaz, até   
De oferecer-me em troca,   
Em vez da mão... o pé...   
BARNABÉ (Tomando-lhe a mão com amor) – Eu te juro!   
Eu rejuro   
Pelas cinzas do meu pai,   
Ó Clarinha   
Vida minha,   
Que o passado já lá vai!   

 
É bem verdade que, apesar de ser benquisto pelas personagens do núcleo da 

Freguesia de Maria Angu, ninguém o vê como um homem inteligente. A forma como 
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ele reage à postura ambígua de Clarinha é indício de que ele é o real ingênuo da 

trama. O espectador somente terá a confirmação de que Barnabé é um verdadeiro 

parvo a partir da cena V do primeiro ato, cena em que Bitu ressurge na freguesia 

após sua quinquagésima prisão. 

 
CARDOSO – Mas o senhor quem é e de onde veio, não nos dirá?   
BITU – Pergunta-me bem a quem não lhe pode responder. Todos sabem a 
minha história, menos eu, que ignoro quem sou, de onde vim e para onde 
vou. Aqui onde me veem está um grande homem! Abraço as ideias do 
século e pugno pela nobre causa da democracia! Em 1867 tentei proclamar 
uma pequena República na Ilha dos Ratos! Foi a falta de metal sonante que 
me privou de fazer lavrar a minha santa propaganda...   
BARNABÉ (À parte) – Santa propaganda! nunca vi esta santa na folhinha!   
BITU – Mas para que todo este aparato?   
BARNABÉ (À parte) – Um bonito nome! Propaganda!   
CHICA (A Bitu) – Temos hoje um casório.   
BARNABÉ (À parte) – Quando tiver uma filha, hei de chamá-la Propaganda! 

 
Nesse trecho, o espectador consegue perceber quão parvo é Barnabé por 

meio de seus próprios atos. Haverá momentos em que a ingenuidade de Barnabé 

será atestada pelos outras personagens, como na continuação da cena acima 

citada, quando Bitu refere-se a Barnabé como um “Paspalhão”, e como um “pax-

vobis” termo em latim que pode significar “a paz esteja convosco” ou pode fazer 

referência a um indivíduo demasiadamente simplório, que seria a acepção mais 

adequada nesse contexto. Bitu empregou o termo em latim justamente porque sabia 

que Barnabé não compreenderia e não teria como acusar Bitu de estar-lhe 

ultrajando, ao mesmo tempo que poderia entender, se parvo não fosse, que Bitu lhe 

desejasse paz.  

Os pais e mães de Clarinha atestarão a estupidez de Barnabé mandando-lhe 

calar-se. As personagens da Corte também o veem como um estúpido, e tentam 

despistá-lo a todo momento. Barnabé tem atitudes que demonstram falta de bom-

senso, por exemplo, quando vai visitar as figuras de cera enquanto esperava-se que 

ele deveria estar desesperado para reaver sua noiva. Enquanto ela está presa na 

corte, Barnabé lamenta unicamente o fato do casamento ter sido adiado pelo ato 

ilícito de Clarinha. Prova maior de estultice ele dá quando aceita casar-se com 

Clarinha quando esta expõe seu desejo de casar-se com ele unicamente para 

vingar-se de Bitu. Barnabé deixa transparecer em suas falas relacionadas a seu 

próprio casamento, um desejo ansioso de consumar o ato do matrimônio, e parece 

ser movido durante a trama por esse simples desejo, assumindo uma postura quase 

animalesca. 
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Mesmo as personagens da Corte percebem quão parvo é Barnabé, 

despistando-o a todo momento em que ele aparece na casa de Chica Valsa. 

Sampaio usa o recorrente bordão “O senhor é um bolas!” para referir-se a Barnabé, 

exatamente como quando dirige-se ao Escrivão ou qualquer outra personagem. 

Clarinha tem um posicionamento entre sóbria e eufemística com relação a 

Barnabé: 

 
CLARINHA – Imagine o senhor que me queriam casar com um homem, oh! 
um homem de bem, às direitas...  […]  
– mas tolo... […] 
– Um coração invejável, um caráter como poucos... […]  
– Um bom rapaz, enfim... […]  
– Mas, como já disse, tolo o que se pode chamar tolo!... […]  
Terceto 
Está na conta o Barnabé   
Para ser irmão ou amigo;   
Porém meu ideal não é...   
Não há de se casar comigo!   
[…] – Muito me custa vê-lo aflito,   
Mas eu a outro amava já...  […] 
– Muito mais bonito! 
 

Clarinha reconhece quão tolo é Barnabé, mas é a única personagem que 

exalta o bom coração do noivo, salvo a última cena da peça, quando Barnabé a 

perdoa e é exaltado pelos moradores da Freguesia, que veem seu ato de perdão 

como sendo nobre. Esse é o único momento da peça em que Barnabé fica em 

patamar superior a Bitu como concorrente ao coração de Clarinha. 

 
CORO – Que nobreza!   
Que franqueza!   
Que vergonha pro Bitu!   
Que barbeiro  
Cavalheiro!   
Casa-se Clarinha Angu!... 

 
Observamos que a situação geral da peça é de grande comicidade: Clarinha 

está dividida entre casar-se com um parvo ou com um revolucionário que têm 

relações com uma cocote. Parece que não há como o público preferir que ela 

termine com um pretendente ou com outro, pois qualquer que seja a decisão de 

Clarinha, seria uma decisão ruim, restando ao público apenas deleitar-se com o 

caráter cômico da trama. O fato dela ter escolhido para seu marido aquele que era 

preferido por seus pais e mães faz parecer que ela estaria tentando se redimir 

perante eles. Na verdade, não haveria nada de mau em Clarinha se casar com o 

parvo Barnabé, pois, sendo ele um parvo, jamais representaria uma autoridade à 
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qual Clarinha devesse se submeter. O casamento seria um bom negócio para 

ambos: Barnabé passaria por uma ascensão social que lhe faria alcançar maior 

respeitabilidade entre o povo da Freguesia e Clarinha teria um marido parvo e fácil 

de enganar e subjugar. 

Se Clarinha optasse por Bitu, veríamos nossa protagonista, dotada de 

perspicácia e personalidade forte – tal como fora sua mãe – subjugada a um marido 

que teria relações extraconjugais com uma cocote (Chica Valsa) que possui o 

mesmo temperamento que Clarinha. Se observarmos a hipótese por este ângulo, 

veremos que, de fato, não faria muito sentido Clarinha casar-se com Bitu, pois isso 

anularia toda a construção da personagem Clarinha Angu. 

Analisando as atitudes de Bitu durante a peça, observamos que, por estar 

alheio a ambos os núcleos, Bitu transita livremente entre eles e parece ter uma 

opinião mais nítida sobre a personalidade dos demais personagens e dos conflitos 

gerais da peça. Basta lembrar que foi por meio do colóquio entre Bitu e Clarinha que 

pudemos entender melhor quem era e o que desejava Clarinha. Foi durante a cena 

em que Bitu reapareceu na freguesia que o espectador pode ter o mais forte indício 

da estupidez de Barnabé e foi Bitu o primeiro dentre as personagens a apontar quão 

estúpido era seu rival.  É bem verdade que Bitu tenha uma postura arrogante e 

pretenciosa, como se, pelo fato de ser uma personalidade politizada, tenha o direito 

natural de distribuir adjetivos aos demais personagens. 

Com relação aos sentimentos de Bitu por Clarinha, são sentimentos bastante 

ambíguos. Em seu canto presente na cena VI do primeiro ato, ele afirma gostar 

muito de Clarinha, mas se mostra ansioso por conhecer a mulher que lhe enviou um 

bilhete pelo correio. Ele se desincumbe de toda culpa por buscar se relacionar com 

essa mulher até então anônima, atribuindo sua aparição à vontade divina. Bitu não 

demonstra nenhum ímpeto de lutar pelo sentimento que carrega por Clarinha, se 

limitando a culpá-la por ter preferido a outro apesar das muitas juras trocadas entre 

os dois. Tal postura assumida por Bitu nesse canto faz com que ele pareça covarde 

e põe em dúvida os reais sentimentos dele com relação a Clarinha. 

Na cena seguinte, Bitu, juntamente com Clarinha, buscam uma maneira de 

fazer com que Clarinha não se case com Barnabé e, mais adiante, na cena IX Bitu 

aceita o suborno de Sampaio para deixar de escrever o Imparcial, jornal com ideias 

republicanas cujos textos são de autoria do próprio Bitu, para poder casar-se com 

Clarinha com o dinheiro do suborno. Tais atitudes comprovariam que Bitu realmente 
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ama Clarinha e deseja casar-se com ela. Mas, na cena seguinte, ele volta a chocar o 

espectador confessando que não vendera o jornal O Imparcial para poder casar-se 

com Clarinha, mas o fizera por vingança. Bitu, em um monólogo, faz o espectador 

saber que já conhecia Chica Valsa, cocote com quem Sampaio tem um caso. Bitu 

afirma, nessa cena, que amava Chica Valsa e que rompera com ela quando esta 

começara a se relacionar com Sampaio. Para vingar-se, Bitu começou a denunciar o 

caso amoroso entre o subdelegado e Chica Valsa, e se vangloriou ao perceber que, 

embora seu rompimento com Chica Valsa o tenha impedido de ter tido uma vida de 

regalias às custas da cocote o atual amante de Chica Valsa lhe garantiria a vida 

desejada, pois estava disposto a pagar-lhe um gordo suborno para que seu caso 

amoroso com Chica Valsa não viesse a público. O espectador percebe, assim, a 

razão egoísta pela qual Bitu aceitara vender O Imparcial. Por esta razão, podemos 

dizer que Sampaio está certo ao acusar Bitu de ser um “troca-tintas”, ou seja, 

alguém que muda de opinião ou de posicionamento quando lhe convém. Ora, 

alguém que é capaz de pôr fim no jornal pelo qual defende e divulga suas ideologias 

por simples vingança e que troca de opinião como quem troca de pretendente não 

pode ser visto como alguém confiável. Causa certo estranhamento o fato de Bitu ser 

um republicano e ser de tal maneira retratado por Artur Azevedo, que também era 

republicano. Provavelmente ele tenha se imitado a aproveitar o contexto histórico e 

para transpor a personagem Ange Bitou da opereta francesa para o contexto 

brasileiro, pois não faria sentido que Ângelo Bitu fosse Monarquista naquele período 

e, como republicano, também não poderia ser muito engajado pois isso retiraria a 

comicidade e a verossimilhança da personagem, pois ele não aceitaria a proposta 

de suborno se fosse realmente engajado na causa republicana. 

Também observamos a postura “troca-tintas” quando Bitu pede para que 

Clarinha diga que lhe quer bem quando havia ido à casa de Chica Valsa para reatar 

com ela. Percebemos, também, na última cena da peça quão pretensioso é Bitu, ao 

supor que o choro de Clarinha era de arrependimento por ter denunciado a Sampaio 

a relação entre Bitu e Chica Valsa. 

 
Bitu - Arrependeu-se a sinhazinha? 
Oh! Se assim foi, eu lhe ofereço a mão! 

 
Ângelo Bitu termina a peça sozinho. O fim de Bitu na peça parece com uma 

lição ao expectador, indicando que aquele que tudo quer acaba ficando sem nada. 
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No que diz respeito àquilo que, em La fille de Madame Angot intitulamos 

como “personagens coletivos”, percebemos que podemos aplicar a mesma 

nomenclatura às personagens de A filha de Maria Angu, com a exceção de que há 

algumas personagens cuja personalidade se destaca perante o grupo. No núcleo 

dos habitantes da Freguesia, percebemos que Cardoso possui papel de líder do 

grupo, sempre atuando como inquiridor e tomando decisões em nome dos demais 

moradores da Freguesia. Botelho, por outro lado, é adepto dos trocadilhos, tendo, 

muitas vezes, um comentário cômico para situações de tensão. Além disso, há 

Babu, a dama de companhia de Clarinha, que tenta lhe dar conselhos, mas nunca é 

ouvida. No núcleo da Corte, há personagens que também atuam na coletividade: o 

grupo das cocotes. Dentre elas, se destaca Mademoiselle X, personagem cuja 

máxima “c’est incroyable” é repetida a todo momento, atribuindo comicidade às 

cenas por sua postura de estrangeira ridícula ou de falsa nacionalidade, pois, apesar 

de parecer francesa, seu francês pode ser muito bem compreendido pelo 

espectador. Sua característica mais cômica é justamente a admiração que carrega 

por Sota-e-Ás, um homem desengonçado da Corte, com postura semelhante à de 

um palhaço, pelo que podemos observar por meio das rubricas. Sota-e-Ás faz 

piruetas e dá saltos em cena, mas de maneira desengonçada. Além disso, possui 

um problema de dicção que lhe confere dificuldades para pronunciar palavras com –

rr. Sendo assim, suas tentativas de falar o francês são cômicas, e tornam-se mais 

cômicas pelo fato de Mademoiselle X elogiar o francês de Sota-e-Ás. 

Tais personagens possuem a mesma opinião em praticamente toda a peça, 

sendo que suas falas individuais apenas servem para complementar o que o coletivo 

já vinha dizendo. Eles são os responsáveis por transmitir ao espectador a 

mensagem que deve ser apreendida da cena. 

Se observarmos que os habitantes da Freguesia de Maria Angu giram em 

torno da órbita de Clarinha e que as Cocotes giram em torno de Chica Valsa, 

podemos dizer que haja uma certa simetria na peça, ainda mais se considerarmos 

que ambas são extremamente semelhantes em temperamento, diferindo entre elas 

alguns poucos aspectos. O último ato é o que melhor reflete as semelhanças entre 

as personagens, pois, nesse ato, ambas sentem-se traídas por Bitu, abandonam-lhe 

e casam-se com os homens que lhe são mais convenientes. 

Primeiramente, o espectador têm a impressão de que Clarinha Angu e Chica 

Valsa eram personagens antagônicas, pois Chica Valsa era a Cocote que gostava 
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de valsar, tinha vários amantes, era adepta de jogatinas e vivia na corte; enquanto 

Clarinha nasceu e viveu na Freguesia, estava noiva e era tida como pura. Mesmo 

tendo-se feito prender, nos parece, a princípio, que seus atos são justificáveis pelo 

fato de que ela irá se casar com um homem a quem não ama (apesar dele ser uma 

boa pessoa) amando a outro, que não é benquisto pelas pessoas que lhe criaram.  

Chica Valsa é dotada de um grande poder de persuasão. Observamos quão 

persuasiva ela é ao mandar em Sampaio que, por conseguinte, impõe ordens ao 

Escrivão. O caráter persuasivo de Chica Valsa está implícito, ainda, no comentário 

do Escrivão, que menciona que Chica havia ido à Europa às custas de Sampaio. 

Clarinha não demonstra ter tanto poder de persuasão, mas está em igual patamar 

com Chica Valsa no quesito criatividade: assim como Clarinha se fizera prender para 

não casar-se, Chica Valsa promove um baile de casamento improvisado para 

esconder suas jogatinas e não ir presa. Nesse sentido o espelho se inverte e, 

enquanto Clarinha comete uma contravenção para evitar um casamento, Chica 

Valsa improvisa um casamento para não sofrer os ônus de suas contravenções. No 

último ato há ainda um conflito entre Chica Valsa e Clarinha, dessa vez não tão 

polido que o do segundo ato, motivado pelo interesse em Bitu, disputado pelas duas. 

Podemos observar que, de tão parecidas, as duas personagens possuem interesses 

em comum, o que, nesse caso, gerou conflito. 

 
I   
CLARINHA – Estás aí, Chica Morais?   
Tem paciência: ouvir-me vais,   
Pois me fizeste, por traição,   
Ir ter cum velho solteirão!   
Ó coisa ruim, não julgues tu   
Que eu chore a perda do Bitu,   
Canalha e vil que a quem mais der   
Vende o jornal, vende a mulher!   
Com ele podes tu ficar!   
Luvas te devo até pagar!   
Livre fiquei, graças ao céu,   
De semelhante chichisbéu!   
A mão lhe dá de esposa   
E o mundo então dirá:   
Não é lá grande coisa;   
mas casada está!   
[…] 
II   
CHICA VALSA – Estás aí, Clarinha Angu?   
Ouve também agora tu,   
ó donzelinha, que a falar,   
Um batalhão fazes corar!   
não te faz conta o meu Bitu,   
Porque o prender não podes tu;   
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Se ele aceitasse o teu amor,   
Tu lhe darias mais valor...   
Porém sabendo ficarás...   
Não faço empenho no rapaz;   
Casem-se, e não mostres assim   
Tão negra inveja ter de mim!   
[…]  (As duas chegam às vias de fato; Sampaio vai separá-las e apanha 
bordoada)  

 
Por fim, há Sampaio e o Escrivão, que parecem ser personagens 

complementares. Sampaio é o subdelegado da Freguesia de Maria Angu, e crê que 

seu título lhe garante tudo o que precisar: autoridade, prestígio e regalias. Não é 

dotado de grande inteligência, como logo se observa pelo fato de ser pai viúvo de 

três filhas solteiras e manter um caso com uma cocote da corte e pagar-lhe a ida à 

Europa. Por outro lado, o Escrivão, é nitidamente mais inteligente que seu superior. 

 
SAMPAIO – Que é isto? Escândalos na via pública!...   
ESCRIVÃO – Senhor Subdelegado, saiba Vossa Senhoria que aquele 
capadócio que deu às de vila Diogo é ele!   
SAMPAIO – Ah! é ele? Mas ele quem, seu Escrivão?   
ESCRIVÃO – Ele, o Ângelo Bitu, mais conhecido por Nhonhô Bitu.   
SAMPAIO – O redator do Imparcial.   
ESCRIVÃO – Tão certo como dois e três são trinta e dois às avessas.   
SAMPAIO – Eu mandei-o soltar inda agorinha mesmo, e ele já aqui anda 
fazendo das suas?!   
ESCRIVÃO – Em soltá-lo é que Vossa senhoria faz mal; para aquilo galés 
perpétuas por toda a vida e mais cinco anos! 

 
É o Escrivão quem prende Clarinha por ler O Imparcial em praça pública. É 

ele, também, quem tem as ideias coerentes que o subdelegado segue. Entretanto, a 

capacidade do Escrivão é tolhida pelo ego de Sampaio, que o trata não apenas 

como um subordinado da delegacia, mas como um subordinado à sua disposição 

mesmo no caso de questões pessoais. Por mais inteligente que seja, isso não 

significa que não seja um personagem engraçado. A maneira como reage 

subalternamente a alguém com menos inteligência que ele, mesclada às suas 

expressões e piadas, faz com que seja um personagem cômico, apesar de sua 

visível superioridade com relação ao subdelegado. 

O papel da dupla é de importância principalmente no primeiro ato da peça, 

quando prenunciam o que poderá acontecer futuramente: 

 
SAMPAIO – Se aparecer de novo o pasquim, cadeia com ele!   
ESCRIVÃO – Com o pasquim?   
SAMPAIO – Com o Bitu, seu Escrivão! Você é um bolas!... Bem como com 
todo indivíduo ou indivídua que o ler em público!   
ESCRIVÃO – As ordens de Vossa Senhoria serão cumpridas à risca. Mas 
eu achava melhor desterrar o tal Bitu.   
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SAMPAIO – Qual desterrar nem meio desterrar! Você é um bolas, seu 
Escrivão! 

 
A fala de Sampaio prenuncia o que acontecerá a seguir na trama: alguém 

será preso por fazer a leitura em público do pasquim O Imparcial. 

Além de Mademoiselle X e seu bordão “ ’est incroyable!”, Sampaio também 

possui seu bordão: “você é um bolas!” e repete isso ao Escrivão todo o tempo, 

xingando-o de bolas por cada observação que faça, por mais coerentes que 

pareçam para o espectador, pelo simples motivo de que Sampaio não é provido de 

muitos argumentos para contestar uma opinião. Mesmo quando o Escrivão tenta ser 

prestativo Sampaio o trata como um simples subordinado aparvalhado, embora o 

espectador saiba que a situação é oposta. 

Quando Chica Valsa se insere entre a dupla, fica nítido o fato de que a 

questão hierárquica na corte não se resume a títulos. Chica Valsa parece estar em 

patamar superior a Sampaio, impondo-lhe ordens e questionando sua autoridade. 

Para não ser tão desmoralizado e para não ter sua autoridade questionada, 

Sampaio, por sua vez, abusa do poder inferiorizando o Escrivão. Por outro lado, o 

Escrivão é bem-visto por Chica Valsa, que reconhece a genialidade da personagem 

em questão. 

4.2 A opereta brasileira no fim do século XIX  

O Brasil do século XIX esteve impregnado de referências francesas. O 

adjetivo “francês” portava em si sinônimo de superioridade e de refinamento. Nesse 

sentido, a elite brasileira falava o francês, ouvia e reproduzia canções francesas, se 

vestia e falava à francesa. Era très chic empregar expressões francesas nos 

diálogos e imprescindível que alguém de boa família falasse a Língua Francesa. 

A boa receptividade a tudo o que viesse da França foi tamanha que, em 1865, 

chegava ao Brasil, mais especificamente ao Rio de Janeiro, no teatro Alcazar 

Lyrique, a opereta Orphée aux Enfers, com música de Jacques Offenbach e texto de 

Hector Crémieux e Ludovic Halévy. Esta seria apenas a primeira de muitas outras 

operetas francesas que seriam recebidas no Brasil com sucesso de bilheteria. Essas 

operetas estavam impregnadas do ritmo frenético do cancã, que, somado à beleza 

das atrizes que dançavam e encenavam sob esse ritmo, pouco a pouco tornaram-se 

sucesso entre a elite carioca. 
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Na história original, Orfeu desce ao Hades para buscar sua amada Eurídice 

que lá estava confinada e consegue seu intento graças à beleza de sua música, sob 

a condição de não olhar para trás enquanto não tivesse transposto os limites do 

Hades. No universo carnavalizado de Orphée aux Enfers, Orfeu e Eurídice já seriam 

casados, mas ambos teriam relações extraconjugais. Além disso, a bela música de 

Orfeu, na versão de Offenbach seria insuportável. Plutão, disfarçado de Aristeu, 

raptaria Eurídice e a levaria ao Inferno e Orfeu, impulsionado pela Opinião Pública e 

não por amor, decide ir até o reino dos mortos para reaver sua esposa. Nesse 

sentido, a opinião pública torna-se uma personagem sob a qual até as deidades 

gregas se curvam, assim como Plutão, nessa tradução transgressora, se diz “o 

desorganizador dos elementos!”.  

Contudo, por mais que essa elite carioca falasse o francês e buscasse balizar 

seu modo de vida de acordo com o dos franceses, havia todo um conhecimento de 

mitologia grega que os impedia de perceber e de rir do principal intuito daquela obra: 

a blague contra a própria mitologia e a irreverência. O público necessitava, pois, de 

uma tradução. Essa tradução, entretanto, deveria dar-se não apenas no aspecto 

linguístico da opereta, mas, também, em seu aspecto contextual. 

Eis que, em 1868, no teatro Fênix Dramática, surge a tradução de Orphée aux 

Enfers, aproveitando a música de Offenbach, mas com texto de Francisco Corrêa 

Vasques. Chamava-se Orfeu na Roça e contabilizou um sucesso estrondoso de 

mais de cem apresentações.  

 
O Alcazar imperava, e o Orphée aux Enfers fazia as delícias da população 
inteira. Foi então que o Vasques agarrou a pena e escreveu o Orfeu na 
Roça; foram cem representações consecutivas. O ator, se por um lado 
prestou um serviço à arte, inventando semelhante gênero ainda não 
classificado entre as produções teatrais, por outro lado fez-se credor de um 
benefício, que a sociedade fluminense nunca lhe agradecerá bastante: 
matou o Alcazar!

36
 

 
Na tradução para o português da tradução transgressora francesa, a ação se 

passaria na roça, em alguma província do Rio de Janeiro oitocentista. Orfeu se 

chamaria Zeferino Rabeca e Eurídice seria D. Brígida, que seria raptada não por 

Aristeu, mas por Tadeu. Em vez de ser levada ao Inferno ou ao Hades, dona Brígida 

seria presa no galinheiro de Tadeu. Então, o juiz de paz, Manoel de Souza iria ao 

_____________ 
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galinheiro travestido de galo para libertar dona Brígida. Nesse sentido, não apenas o 

mito fora parodiado, mas, também, as formas de sua representação clássica. 

Todo o sucesso que as primeiras operetas trouxeram (e aqui cabe um 

destaque ao primeiro libreto genuinamente brasileiro, de autoria de Artur Azevedo, 

intitulado A  princesa dos cajueiros), serviram para consolidar o Rio de Janeiro como 

“a capital do Teatro Musical Brasileiro”37. Pouco a pouco, foram sendo assimilados 

pela população brasileira alguns termos próprios do teatro  musicado, tais como 

“canções-clímax”, “concertatos”, “valsas em baile” e o “galop final”. A opereta sob 

sua forma brasileira recebeu nuances também brasileiras, como o ritmo lundu, e, 

paralelamente a isso, começou a ameaçar aquilo que era tido como “o futuro do 

teatro nacional: o gênero sério. Machado de Assis foi um dos que viram no teatro 

musicado uma ameaça aos gêneros sérios, a saber, o drama e a tragédia. Já se 

falava em decadência mesmo quando não havia nenhum indicador de que 

tivéssemos tido um período áureo em nosso teatro. 

 
Não há atualmente teatro brasileiro, nenhuma peça nacional se escreve, 
raríssima peça nacional se representa. As cenas teatrais deste país viveram 
sempre de traduções, o que não quer dizer que não admitissem alguma 
obra nacional quando aparecia. Hoje, que o gosto do público tocou o último 
grau da decadência e perversão, nenhuma esperança teria quem se 
sentisse com vocação para compor obras severas de arte. Quem lhas 
receberia, se o que domina é a cantiga burlesca ou obscena, o cancã, a 

mágica aparatosa, tudo o que fala aos sentidos e aos instintos inferiores?
 38 

 
De fato, os gêneros sérios nunca foram a preferência dos brasileiros, e nunca 

chegaram a ficar muito tempo em cartaz, tampouco tiveram bilheteria relevante. O 

próprio Artur Azevedo compartilhava da ideologia de que era necessário elevar o 

gosto cultural do brasileiro, mas não via de onde tirar proventos para sustentar sua 

numerosa família senão dos gêneros tidos como inferiores. Por mais que fosse 

adepto às convenções de Sarcey e que buscasse a qualidade de suas produções na 

fórmula da pièce bien faite, suas tentativas de se realizar uma obra séria eram 

sempre malogradas. Por fim, Artur chega mesmo a dizer, ao ser acusado de 

corromper o gosto teatral da época, juntamente com  acinto Heller: “Eu, por mim, 

francamente o confesso, prefiro uma paródia bem feita e engraçada a todos os 
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dramalhões pantafaçudos e mal escritos, em que se castiga o vício e se premia a 

virtude.”39 

Naquele momento, a Capital Federal passava por intensas transformações 

objetivando a modernização da cidade. A opereta, embora desse maior ênfase aos 

elementos de cena que ao texto propriamente dito, esteve em sintonia com as 

mudanças vivenciadas pelo Rio de Janeiro, buscando mesclar à diversão e ao 

glamour a questão nacional. Assim, mesmo as traduções e as paródias passaram 

por um processo de nacionalização e, à medida em que foram mapeadas, foram, 

também, abrasileiradas, o que demonstra que as acusações que recaíam sobre as 

operetas eram, de certo modo, infundadas. 

Se a produção de literatura dramática do final do século XIX foi considerada 

pouco relevante, já que na opereta era dada maior importância aos espetáculo que 

ao texto, por outro lado, não se pode dizer que o teatro musicado tivesse sido 

desprovido de conteúdo literário, pelo contrário: a própria funcionalidade cênica 

contribuía para o enriquecimento da literariedade da obra, fornecendo a ela 

características específicas.40 

Quando não se atacavam os gêneros musicados pela sua pretensa 

inferioridade, costumava-se argumentar que se tratava de um gênero importado, e 

que se deveria buscar uma expressão teatral que fosse genuinamente brasileira. De 

fato, se formos analisar todas as expressões teatrais musicais, observaremos que 

todas vieram de fora. Por outro lado, por mais que tivéssemos importado suas 

estruturas e demais aspectos formais, revestimos a forma estrangeira com a estética 

e as convenções brasileiras.  

Antonio  andido relativiza a dicotomia tradução/nacionalidade: “Mas seu 

debate depende do que se entende por cultura e ou música num contexto marcado 

pela ‘consciência amena do atraso’.”41 Nesse sentido, não se pode falar em 

decadência se não houver um conceito muito bem fundamentado do que seja de 

fato a dita “cultura nacional” tão defendida por Machado de Assis,  osé de Alencar e 

mesmo por Artur Azevedo. Nesse sentido, se levarmos em conta que as primeiras 
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operetas brasileiras eram paródias de operetas francesas, e que existe uma certa 

consonância entre paródia e modernidade, podemos dizer que, embora a opereta 

não seja vista como uma expressão genuinamente nacional, contribuiu para o 

desenvolvimento  e modernização de nossas artes. Somado a isso, desenvolveu-se 

na opereta brasileira um estilo de encenação à brasileira, sem que, para isso, fosse 

necessário exaltar forçosamente a natureza ou o homem brasileiro. Como 

características da opereta brasileira, podemos apontar o “modo paródico, satírico, 

irônico e anti-ilusionista”42. De modo geral, é inegável a capacidade que o brasileiro 

possui para o riso, e justamente se mostra como característica mais marcante de 

nossa opereta a comicidade brasileira, cheia de trocadilhos, ironias e réplicas 

prontas.43 

A obra de Artur Azevedo fez transparecer essa esquizofrenia do crítico do 

século XIX, que critica os gêneros ligeiros apesar de reconhecer seu valor, mesmo a 

contragosto, ao ver que o gênero tido como inferior agrada ao público e que tem 

como ganha-pão esse mesmo gênero que julga inferior. Ainda defendendo-se, Artur 

afirma que, quando chegara ao Rio de Janeiro, o teatro musicado já havia sido 

consolidado, restando-lhe apenas aproveitar-se da rentabilidade do gênero. Apesar 

do dilema que vivia por ter se tornado referência em um gênero que ele mesmo 

considerava inferior (talvez por influência de seus colegas), suas obras contribuíram 

para a melhoria da imagem da opereta na medida em que atribuía características 

bem particulares a seus personagens, como quando explorava a oralidade desses 

personagens, conferindo verossimilhança a eles. 

 

Orientado pela observação, pela sensibilidade e pela intuição, Artur 
Azevedo retratou, com mais riqueza de pormenores e mais variações que 
seus antecessores, as linguagens que se ouviram por 38 anos nesta 
cidade-capital, antes mesmo de qualquer descrição científica dessas formas 
de comunicação.

44 
 

De fato, podemos dizer que os gêneros musicados eram realmente 

comerciais. Entretanto, isso não significa que sua qualidade fosse inferior ou que 

_____________ 
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não agregasse valor à história do teatro nacional, pois, graças a esse gênero, surgiu 

o homem de teatro profissional. Além disso, os gêneros musicados assumiram uma 

postura louvável na medida em que se aproximaram das camadas menos abastadas 

da população, por meio da inserção de aspectos da cultura nacional ignorados até 

então pela maioria dos escritores dos movimentos anteriores.  

Continuando a falar sobre a produção dramático-literária de Artur Azevedo, foi 

por meio das operetas que ele teve liberdade para retratar os costumes da 

população marginalizada, pois que os gêneros sérios não retratavam senão as 

características de personagens da alta sociedade, deixando o retrato das camadas 

menos favorecidas da população para a comédia, de modo que as personagens de 

menor cultura e poder aquisitivo fossem sempre retratadas como cômicas e 

ridículas. 

Muitos intelectuais, entre eles o próprio Artur Azevedo juntamente com José 

Veríssimo, foram consoantes ao afirmar, mesmo indiretamente que, se não havia 

teatro de qualidade no Brasil seria porque não havia público de qualidade; e se não 

havia tramas de qualidade, seria porque faltava à sociedade brasileira a 

complexidade necessária para que fossem desenvolvidos enredos sérios com a 

devida complexidade.45 De maneira resumida, afirmavam que, se o teatro era de má 

qualidade, seria porque o público também o era. Com essa afirmação, tentavam 

justificar, também, o fato de o teatro considerado sério não ter o mesmo sucesso de 

bilheteria que os gêneros musicados. 

Somado a isso, defendia-se que o teatro brasileiro não havia passado por um 

processo de formação como ocorreu com a poesia e o romance. Não havia uma 

tradição dramática consolidada cujo desenvolvimento resultava naquele panorama. 

A situação do teatro no final do século XIX era a de um teatro tido como importado e 

que buscava impor aspectos nacionais em uma forma importada. Esse seria um 

aspecto importante a ser considerado, uma vez que a opereta, apesar de ter atingido 

primeiro a elite, tornou-se, depois, acessível e agradável também às camadas 

menos abastadas da população e, devido a tal acessibilidade, tornou-se instrumento 

de formação de opinião das massas, com alto poder didático, igualando-se aos 

demais gêneros teatrais daquele momento. 
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Tal mudança ocorreu graças à intervenção de Artur Azevedo, que buscou 

implantar aspectos de brasilidade nas operetas que traduzia, e buscava ambientar 

suas próprias produções em um cenário tipicamente nacional, salvo raras exceções. 

Mais tarde, continuaria seu trabalho com as revistas e comédias de costumes. 

Apesar de a imaginação não ser seu forte, conforme afirma Raimundo Magalhães 

Júnior, Artur 

 
Tinha os instrumentos do seu ofício: a técnica segura, a capacidade de 
armar cenas e tirar efeitos, o diálogo vivo, natural, popular, chispeante. Com 
mais imaginação, teria deixado uma obra muito mais numerosa e, 
sobretudo, muito mais sua. 

 
Infelizmente, Artur estava sempre dividido entre a opinião do público e a 

opinião de seus colegas intelectuais. Suas peças de caráter sério agradavam 

apenas 2% da população46, pois não lhes apetecia como lazer assistir peças com 

valor moralizante ou com tramas muito complexas quando já era tão complexa a 

vida que levavam. Por outro lado, as peças musicais e ligeiras de Artur eram 

acusadas pelos intelectuais, como José Veríssimo e Machado de Assis de serem as 

causadoras do desinteresse da população por um teatro mais sério, já que suas 

traduções não eram consideradas relevantes para o teatro nacional. 

A solução que Artur encontrou para continuar produzindo peças musicais, 

agradando ao público e garantindo o sustento da família sem ser considerado 

menos intelectual por isso foi atribuir a suas traduções características que 

remetessem aos aspectos relevantes da cultura nacional, educando o público como 

queriam os literatos da época e, ainda, divertindo a população. 

4.3 Análise histórico-social do Rio de Janeiro do século XIX 

Os últimos vinte e cinco anos do século XIX foram marcados por rápidas e 

intensas mudanças no Rio de Janeiro, então capital federal. Sob o aspecto 

econômico, a abolição da escravatura representou uma mola propulsora no 

processo de modernização, pois, naquele tempo, o Brasil ansiava por aproximar-se 

do conceito de modernidade vigente na Europa, que já via a escravidão como 
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regime ultrapassado. Tendo sido dado o primeiro passo da abolição da escravatura, 

sendo outorgadas as leis do Ventre Livre e do Sexagenário, o processo de 

modernização continuou com o intenso desenvolvimento da industrialização, apesar 

de a agricultura ainda representar grande pilar da economia brasileira. 

Naquele período, o Brasil ainda estava sob o regime monárquico. As décadas 

de 1850 e 1860 foram marcadas por intenso avanço tecnológico e industrial, com 

inauguração de cerca de setenta fábricas, o que significou um pouco mais de 

autonomia ao Brasil no quesito comercial, pois, antes disso, gêneros como chapéus, 

sabão, tecidos, cerveja etc. eram importados. Os habitantes da Freguesia de Maria 

Angu trabalhavam em uma fábrica, sendo uma marca do período em que a peça se 

ambienta. Além das fábricas, foram abertos bancos, seguradoras estradas de ferro e 

empresas nos ramos de mineração, transporte urbano, gás etc. A escravidão negra 

ainda imperava, mas não apenas os negros sofriam com as condições de vida: os 

trabalhadores dessas fábricas, muitas vezes colonos que vieram ao Brasil por 

melhores condições de subsistência trabalhavam em péssimas condições, com 

pagamento e carga horária não-regularizados. No caso das mulheres e crianças, o 

quadro era ainda pior. Enquanto a população pobre vivia nessas condições, na Rua 

do Ouvidor discutiam-se as últimas novidades de França.  

Não observamos indicação de personagens negros em A filha de Maria Angu. 

Pode ser que as personagens indicadas como empregados, como Babu, sejam 

negros, mas tal exigência não consta nas rubricas. Talvez isso se deva ao fato de a 

primeira versão do texto datar de 1876, enquanto os movimentos abolicionistas só 

ganharam representatividade a partir de 1876. Por outro lado, já se ouvia falar em 

Brasil República, há muito tempo, uma prova disso foi a fundação do Partido 

Republicano do Rio de Janeiro em 1870, apesar de, na prática, o povo ter 

participado muito pouco no processo de mudança de regime. 

A tentativa de se emparelhar com a Europa, sobretudo com a França, se 

estendia até o aspecto cultural do desenvolvimento. Toda novidade cultural vinda do 

Velho Mundo era rapidamente assimilada pelo brasileiro. Educação, ciência, 

tecnologia e saúde, além dos aspectos já citados, constituíram uma mudança 

generalizada, que Knijnik e Melo47 comparam à reforma promovida por Haussmann 
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em Paris de 1853 a 1870. 

O final do século XIX foi, também, um período de efervescência social e 

também de crises políticas e sociais que se deram e culminaram na tensão entre 

cidadãos de várias camadas sociais. 

Todas essas mudanças foram representadas nos palcos cariocas. No teatro, 

todos os conflitos e tensões sociais eram manifestados publicamente, eram 

problematizados e ambientados em meio às mudanças que ocorriam na sociedade 

carioca. Como autor e crítico, Artur Azevedo estava bastante ligado às novidades da 

cultura europeia, sobretudo a parisiense. Tal fator, somado à grande influência 

exercida pela cultura europeia sobre o próprio público carioca, contribuiu para a 

consolidação de Artur Azevedo como o favorito entre os autores brasileiros daquele 

momento. Artur atuava como provedor daquilo que aquela sociedade buscava: 

referências europeias (entenda-se “europeias” como “pretensamente superiores”). 

 
The special feature of Azevedo’s plays, which made him the favourite of 
audiences in Rio de Janeiro, came from the strong influence of the french 
theatre of the Alcazar and more attuned to social dynamics, increasingly 
marked by a kind of excitement and energy: musical numbers, spells, a 
frenetic pace, bodies displaying parts, which were previously ‘hidden’, more 
permissiveness, and a kind of uncomplicated humour that did not depend on 
irony. This kind of spectacle reverberated with the public and became widely 
popular in the Brazilian capital, though it was always surrounded by 
controversy and, in particular, concern about matters of decency and 
morality.

48
 

 
Foi nesse momento, também, que houve uma grande mercantilização da arte, 

de modo que muitos homens de teatro, dentre os quais Artur Azevedo, passaram a 

ser considerados profissionais das artes. Houve uma tendência do teatro de se 

aproximar da população mais modesta, o que implicou na inserção de elementos da 

cultura popular, de modo a atrair espectadores dentre as camadas menos 

favorecidas da população. 

4.4 Artur Azevedo como autor-tradutor 

Nascia na Rua do Machado, no dia 7 de julho de 1855 o filho primogênito do 

vice-cônsul David Gonçalves de Azevedo e de sua companheira, dona Emília Amália 
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Pinto de Magalhães. Batizado como Artur Nabantino Gonçalves de Azevedo, teve 

seu prenome inspirado em um menino-prodígio do piano, chamado Artur Napoleão. 

Seu segundo nome, que David não gostaria que fosse Napoleão como o do menino-

prodígio, foi Nabantino, em homenagem à Nabantia, terra natal dos avoengos, que 

resistiram bravamente à invasão romana. 

Podemos supor logo de início que David Azevedo desejava que seu 

primogênito fosse, assim como o Artur pianista, um prodígio, e que fizesse algo que 

nenhum outro jamais tivesse conseguido, que fosse referência por algum feito 

extraordinário. Como Nabantino, seria resistente às investidas que seus 

concorrentes lhe fariam, resistiria mesmo às intempéries que a vida de funcionário-

público e “escravo da pena” lhe impusessem. 

Sabe-se que a veia literária de Artur fora herdada do pai que, no ano do 

nascimento de Artur, teria publicado o seu “Epítome Histórico de Portugal”. O motivo 

pelo qual Artur decidiria enveredar-se pela Arte Dramática, entretanto, ainda é 

desconhecido. Quando criança, preferia o teatro às outras atividades às quais se 

dedicavam os meninos de sua idade e, assim, produziu sua primeira peça aos nove 

anos de idade. 

Aos treze anos de idade, Artur seria enviado pelo pai à casa de comércio do 

português Manoel Ferreira Campos, para que fosse iniciado no ofício comercial. Isso 

não o impediu, contudo, de manter-se vinculado ao teatro, sendo que, em 1869, 

juntamente com alguns colegas e com seu irmão Aluísio Azevedo, teria construído o 

Teatro Normal, adaptando uma das dependências do Gabinete Português de 

Leitura. No ano seguinte, com a chegada de uma companhia de operetas, Artur deu 

a seu pai e ao português que lhe havia empregado a certeza de que não levava jeito 

para o comércio. Com a companhia teriam vindo duas francesas de grande beleza, e 

os estudantes se dividiram em dois grupos, um favorável a Adèle, outro a Pope. Eis 

que a rivalidade entre os grupos causara tamanho escândalo que, sendo Artur o 

cabeça de um dos grupos, acabara sendo demitido de seu ofício no comércio de 

Manoel Ferreira Campos. Vendo fechadas para si as portas do comércio, a solução 

seria seguir na burocracia, ingressando, assim, como amanuense na Secretaria do 

Governo até que, em 1871, Artur começa a escrever versos satíricos contra 

personalidades locais. No ano seguinte, ajuda a lançar a revista literária “O 

Domingo”, mas tem seu emprego de amanuense comprometido novamente por 

escrever contra os figurões da política maranhense. 
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Tendo comprometido sua carreira no comércio e na burocracia por conta de 

seus escritos irreverentes, Artur decide, embarcar para a capital federal, trazendo 

sob o braço a peça “Amor por anexins”. 

No Rio de Janeiro, Artur começou como revisor no jornal A Reforma, tendo 

sido, também, redator e tradutor. Suas crônicas podiam abordar questões políticas, 

mas sempre deixavam transparecer o posicionamento republicano de Artur e, alguns 

anos depois, sua posição favorável a Floriano Peixoto. Mas a produção jornalística 

mais representativa de Artur fora a de crítico teatral; sendo ele um discípulo do 

crítico francês Francisque Sarcey, tentava, por meio da coluna “O Teatro” em que 

escrevia para o jornal A Notícia, Artur conseguia persuadir o público carioca de que 

uma peça seria boa ou ruim de acordo com as concepções de qualidade defendidos 

por Sarcey. A afiliação de Artur a Sarcey era voluntária e explícita49, de modo que, 

muitas vezes, Artur empregava o nome do crítico francês como recurso para impor 

autoridade a suas crônicas. “Para mim, Sarcey será sempre o mais profundo, o mais 

sensato, o mais sincero dos críticos teatrais de todos os tempos e o evangelizador 

do teatro no século XIX.” (AZEVEDO, 1899)50. 

Embora tenha começado sua carreira modestamente como tradutor de 

folhetins no jornal A Reforma, logo se sentiria seguro para tornar-se, além de 

tradutor, um traidor, segundo a visão de Magalhães  únior: “Se desconfiava do êxito 

de um texto, numa versão literal, tangenciava, adaptando-o, deformando-o, 

parodiando-o, imitando-o, a fim de manter-lhe ou realçar-lhe a graça, os efeitos 

cômicos, a vivacidade, que de outro modo se desvaneceriam.” 51 

 

Assim como Moreira Sampaio, por seu lado, transformava a “Mimi 
Bamboche” de Gragée Thiboust, em “Mimi Bilontra”, Artur Azevedo 
converteu “La fille de Madame Angot” em nada mais nada menos que “A 
Filha de Maria Angu”. Ao fazê-lo, aproveitou-se da popularidade do porto 
que era, então, parada obrigatória dos viajantes para Petrópolis. Ia-se de 
barca, do cais Pharoux, a Maria Angu, de onde corriam os trens para a 
Serra, refúgio do Imperador e da família imperial no período mais 
inclemente do verão. Todas as deformações de “A Filha de Maria Angu”, 
texto de Siraudin, Clairville e Koning, com música de Charles Lecocq, ele as 
fez para satisfazer ao gosto do público. E o fez instintivamente, sem ter 
recebido nenhuma encomenda de empresário, mas por mero desfastio, 
como declarou num artigo. Terminada a adaptação mostrou-a, a um amigo, 
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Visconti Coaracy, e este a levou ao empresário Heller, convertendo-se a 
obra, semanas depois, num dos grandes sucessos da Fênix Dramática.

52
 

 
Satisfeito com o sucesso que lhe trouxe A filha de Maria Angu, Artur tentaria 

ainda outras traduções, como a Casadinha de fresco, oriunda de La petite mariée. 

Em uma época de público escasso, o sucesso de bilheteria causado pelas traduções 

de Artur Azevedo fizeram aumentar o prestígio que ele já havia adquirido com Amor 

por anexins e Uma véspera de reis. Podemos observar, pelo sucesso de bilheteria 

alcançado pelas traduções de Artur Azevedo que suas “traições” foram bem-

intencionadas. 

Além disso, o prestígio atribuído a Artur Azevedo por suas traduções abriram 

ainda mais as portas dos teatros para que ele pudesse apresentar suas revistas de 

ano. Sua preocupação em transpor narrativas francesas para o cenário brasileiro 

deram a ele a posição de um homem de opinião e, com isso, ele teve respaldo para 

trabalhar em suas revistas de ano questões polêmicas da época. Tal era o caso da 

escravidão, da transição Monarquia-República e das gestões de Deodoro e de 

Floriano como presidentes daquela jovem República. 

Se, por um lado, as traduções feitas por Artur Azevedo de obras de Lecocq e 

Offenbach tiveram estrondoso sucesso no Brasil, o mesmo não se pode dizer de 

suas operetas nacionais. Claro que, a partir do momento em que fizera as traduções 

de La fille de Madame Angot, La petite Mariée ou de La belle Helène, pra citar 

algumas de suas traduções, elas passaram a fazer parte do repertório de Artur 

Azevedo como sendo obras de sua própria autoria. Sendo assim, empregaremos o 

termo “opereta nacional” para diferenciar as operetas traduzidas das operetas que 

Artur tenha criado integralmente, juntamente com músicos e outros autores 

exclusivamente brasileiros. Dito isso, retomamos a afirmação anterior de que as 

operetas nacionais de Artur Azevedo não tiveram a mesma recepção que tinham 

suas traduções. Reconhecendo que suas obras sérias não logravam sucesso, 

resolveu voltar a produzir operetas que, apesar de serem duramente criticadas, ao 

menos rendiam a Artur alguns rendimentos. Escreveria, então, uma série de cinco 

peças nacionais dentre as quais a primeira recebeu o nome de A donzela Teodora. 

Eram peças sem a mínima intenção artística no sentido literário, deixando Artur que 

a qualidade musical se sobressaísse à literária. Não retratavam, como era costume 
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de Artur Azevedo, os costumes nacionais, assunto que já estava desgastado pela 

frequência com que era explorado e que não se encaixaria muito bem em uma 

opereta: para Artur, não é possível fazer uma boa opereta sem muito magnificência 

e glamour, e esses dois itens não poderiam estar presentes em uma opereta 

nacional sem ferir a verossimilhança da obra. 

As operetas nacionais de Artur Azevedo não tiveram o mesmo sucesso que 

suas operetas traduzidas talvez porque lhe faltasse certa criatividade, conforme 

afirma Raimundo Magalhães Júnior53. Apesar disso, vemos em suas operetas 

nacionais “a técnica segura, a capacidade de armar cenas e tirar efeitos, o diálogo 

vivo, natural, popular, chispeante.”54.  

 Assim como fora Artur Napoleão um prodígio na música, Artur Azevedo fora 

considerado um prodígio do teatro do final do século XIX. 
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5 ANÁLISE COMPARATIVA 

 Até o presente momento, analisamos La fille de Madame Angot e A filha de 

Maria Angu separadamente. Este capítulo será destinado a analisar ambas as 

operetas lado a lado, visando a identificar as características consoantes e 

dissonantes entre elas. 

Além disso, fará parte de nossa análise comparativa verificar se há um 

diálogo entre as duas operetas e de que maneira a paródia dialoga com o texto 

original, empregando os conceitos constantes no primeiro capítulo desta pesquisa. 

5.1 Análise comparativa do contexto social 

Os contextos sociais que interessaram para a presente pesquisa são os da França 

do século XVIII e XIX e o contexto social da Capital Federal brasileira do século XIX. 

As conclusões às quais chegamos não pendem para uma resposta categórica.  

A opereta teve sua origem no século XVIII na França, e só foi aportar ao 

Brasil no século seguinte, mais precisamente no ano de 1865, quando chega 

Orphée aux enfers no Alcazar Lyrique. Isso não significa, entretanto, que o Brasil 

estivesse atrasado no quesito artístico, também não é nossa intenção fazer tal 

afirmação, pois ela em nada contribui com o objetivo da pesquisa. Entretanto, 

percebemos que a personagem-tipo Madame Angot esteve presente no 

desenvolvimento do teatro musicado tanto na França quanto no Brasil, já que a 

personagem surgiu nos palcos parisienses no ano de 1795. No Brasil, Madame 

Angot transformou-se em Maria Angu e estreou nos palcos da Capital Federal em 

1876. A Madame Angot que, sob a pena de Artur Azevedo tornou-se Maria Angu já 

tinha cem anos de tradição, visto que, desde o século XVIII quando fora concebida 

por Maillot até sua representação por Siraudin, Clairville e Koning, havia evoluído de 

uma simples personagem de teatro a um estereótipo que representou (e ainda 

representa) a mulher nova rica que passa por uma ascendência social meteórica. 

Essa foi a Madame Angot trazida ao Brasil, uma personagem que consagrou-se na 

memória popular francesa. Maria Angu, por outro lado, não gozou do mesmo 

prestígio, mas herdou de sua versão francesa a arrogância, a petulância, a 

vulgaridade e o histórico de ascensão social repentina, entre outros aspectos. 
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Nos parece que o teatro musicado não era visto com maus olhos apenas no 

Brasil. Conforme vimos com Stéphanie Lopez Fournier55, os intelectuais franceses 

também julgavam que o teatro musicado em nada contribuía para o estabelecimento 

de uma literatura dramática francesa. Costumou-se afirmar que não houve produção 

dramática relevante no século XVIII, e quanto tal período é mencionado, costuma-se 

valorizar apenas a produção de autores como Beaumarchais, ignorando os autores 

de peças musicadas, sejam eles músicos ou escritores. O fato é que tal afirmação 

está baseada apenas na produção teatral dos grandes teatros franceses, ignorando 

o que era produzido em teatros menores, que aumentaram sensivelmente de 

quantidade naquele século. 

Como de costume, os intelectuais brasileiros compraram a opinião dos 

franceses, entre os intelectuais brasileiros que se opunham aos gêneros musicado e 

aos gêneros cômicos em geral encontram-se Machado de Assis, José Cardoso da 

Mota e o próprio Artur Azevedo. 

Artur vivia a contradição de viver de peças musicadas e defender a elevação 

do teatro nacional por meio dos gêneros sérios, ou seja, o drama e a tragédia. Como 

crítico literário, Artur bebia na fonte dos escritos de Francisque Sarcey, defensor das 

pièces bien faites. Na prática, todas as peças de gênero sério que Artur apresentava 

ao público carioca eram ignoradas, o que fez com que ele se resignasse e se 

permitisse produzir os gêneros musicados que, por outro lado, lhe trouxeram muito 

lucro. A produção de peças tidas como inferiores pelos intelectuais não fê-lo mudar 

de opinião com relação à literariedade dos gêneros musicados, mas fê-lo defender-

se das acusações de contribuir para a decadência do teatro nacional brasileiro com 

a prerrogativa de que não eram os gêneros sérios que o público carioca do século 

XIX desejava, mas, sim, os gêneros ligeiros, leves, musicados. Por fim, ele se 

defende afirmando que a sociedade brasileira daquele período não estava à altura 

dos gêneros sérios e que não se poderia produzir um drama ou uma tragédia 

exclusivamente nacional quando aquela sociedade não era complexa o suficiente a 

ponto de ser retratada em uma peça séria. 

No que diz respeito à relação entre a sociedade parisiense do século XVIII 

retratada em La fille de Madame Angot e a sociedade carioca do século XIX, 

_____________ 
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retratada em A filha de Maria Angu, podemos dizer que, apesar de haver cem anos e 

um oceano separando as duas sociedades, há muitos aspectos semelhantes entre 

elas, apontados nas operetas em questão. Em ambas as operetas observamos a 

presença da polícia tolhendo a liberdade dos cidadãos, há uma grande censura da 

liberdade de expressão e consequente rechaçamento de opiniões opostas aos 

regimes vigentes. Nesse sentido, vale dizer que o Diretório francês e a decadência 

da Monarquia brasileira, apesar de serem regimes diferentes, geraram muitos 

conflitos naquelas sociedades: conflitos entre civis de opiniões opostas e mesmo 

conflitos entre a população e o poder vigente. Pelo fato de França e Brasil estarem 

submissos a regimes políticos diferentes, podemos perceber que a opinião das 

personagens de La fille de Madame Angot e de A filha de Maria Angu sobre o 

regime republicano são bastante diferentes: as personagens politizadas de La fille 

de Madame Angot são monarquistas e se opõem à República, afirmando que o 

regime republicano abriu margem para a diminuição da moral dos cidadãos 

franceses e diminuiu a qualidade de vida dos mesmos. Em A filha de Maria Angu, 

pelo fato de a opereta estar contextualizada no regime monárquico, as personagens 

politizadas desejam a República, como uma maneira de libertar-se da exploração da 

coroa sobre os brasileiros. As personagens de A filha de Maria Angu viam na 

República uma oportunidade de libertação, a partir da qual poderiam expressar seus 

desejos e necessidades e fazer valer sua cidadania.  

Importante ressaltar que as opiniões políticas expressas pelas personagens 

das operetas em questão são opostas: enquanto as personagens politizadas de La 

fille de Madame Angot são monarquistas em um contexto republicano, é possível 

que Siraudin, Clairville e Koning tivessem uma opinião contrária à República (não há 

fontes suficientes que comprovem tal informação e há registros tanto de peças 

monarquistas quanto de peças republicanas no repertório de Clairville), mas Artur 

Azevedo, por outro lado, era republicano, tal como sua personagem politizada 

Ângelo Bitu. De qualquer forma, a oposição entre a opinião política da opereta 

francesa e da opereta brasileira são puramente contextuais: as personagens 

politizadas deveriam, obrigatoriamente, se opor ao regime vigente para que suas 

ações parecessem verossímeis. Sendo assim, a personagem francesa, no contexto 

da República, deveria ser monarquista; e a personagem brasileira, no regime 

monárquico, deveria ser republicana. 

O século XIX é o momento em que ambos os países passam por uma 
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mudança generalizada. Na sociedade francesa, desenvolve-se a identidade 

democrática e patriótica, ocorre o desenvolvimento das políticas de ensino e de 

trabalho, o conceito de Estado Laico passa a ser visto mais seriamente e ocorrem 

tentativas de praticá-lo efetivamente. No Brasil, foram dados os primeiros passos 

rumo à abolição da escravatura, o que representaria, para os abolicionistas, um 

grande passo para a modernização do país, pois, com isso, o Brasil se igualaria aos 

países desenvolvidos e mesmo aos demais países sul-americanos, que já tinham 

abolido a escravatura. Paralelamente a isso, ocorreu o desenvolvimento da indústria 

no Brasil, de modo que o país tornou-se um pouco mais independente da Europa na 

medida em que poderia fabricar por si alguns itens que, antes, somente poderiam 

ser importados. A industrialização foi um processo que esteve presente em A filha de 

Maria Angu, pois os pais e mães de Clarinha Angu eram operários de uma fábrica. 

Maria Angu fora encontrada na Fábrica do Pinho pelos moradores da Freguesia de 

Maria Angu. A consciência política também foi cultivada, como podemos observar 

pela quantidade de revoltas e guerras internas que ocorreram no Brasil. Mas, 

diferentemente dos franceses, o cidadão brasileiro não percebeu uma preocupação 

por parte de seus representantes no desenvolvimento de políticas públicas voltadas 

para a educação, e as condições de trabalho estavam longe de serem ideais. Com o 

surgimento de novas indústrias, além das péssimas condições de trabalho 

conferidas aos escravos, os operários dessas novas indústrias também sofriam com 

a falta de condições dignas de trabalho. Se pensarmos que a situação dos 

moradores da Freguesia de Maria Angu era de penúria e que, mesmo assim, 

conseguiram dar a Clarinha Angu uma educação de elite podemos nos dar conta de 

quão difícil foi para aquela população educar uma moça em um colégio de elite, o 

que justifica a gratidão que Clarinha sente e sua culpa por contrariá-los ao se 

recusar a se casar com Barnabé. 

 Finalmente, podemos concluir que o contexto histórico tanto da opereta 

francesa quanto da brasileira foram decisivos para conferir verossimilhança às 

tramas. Hoje, livres da sombra do preconceito, podemos analisar mais criticamente 

os gêneros musicados e perceber que, nos casos de A filha de Maria Angu e de La 

fille de Madame Angot, não podemos afirmar que sejam obras desprovidas de 

literariedade já que portam em si todo um retrato do contexto histórico-social em que 

foram desenvolvidas e representadas. Tampouco podemos dizer que sejam 

efêmeras, como afirmaram os críticos de dramaturgia, pois, se assim fosse, não 
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teriam recebido a atenção que lhes foi dispensada nos dias atuais. Preferimos fazer 

coro com Fournier e acreditar que houve, sim, produção dramática de qualidade nos 

séculos XVIII e XIX, mas que o preconceito oriundo dos críticos daquele momento 

transmitiu às gerações posteriores um senso comum de que não houve produção 

literário-dramática relevante nesse período. 

5.2 Considerações sobre a linguagem e o teor cômico empregado nas operetas 

francesa e brasileira 

 Nos parece óbvio que, no nível da linguagem, nenhuma das operetas que são 

objetos de nosso estudo se limitam ao linguajar formal. Tampouco poderia ser assim, 

pois, sendo a opereta um gênero que procura se aproximar de todas as camadas da 

população, da elite até as camadas menos favorecidas, sua linguagem deve se 

aproximar do popular a ponto de as pessoas com menor escolaridade poderem 

compreender e, também, deve estar à altura do nível cultural da elite letrada. Se 

considerarmos os números de bilheteria alcançados pelas operetas em questão, 

podemos dizer que elas foram muito bem recebidas pelo público, e tiveram uma 

grande abrangência. La fille de Madame Angot computou quatrocentas 

representações  em Bruxelas, mais quatrocentas em Paris e depois se expandiu 

para Londres, onde teve representações simultâneas em duas casas de espetáculos 

até se tornar sucesso na América Latina. A filha de Maria Angu, por sua vez, fora 

escrita por Artur sem a menor intenção de ser representada. Apenas quando Visconti 

Coaracy leu-a é que Artur percebeu que não haveria razão para não trazê-la aos 

palcos. Havia dois empresários disputando a peça, mas fora Jacinto Heller quem a 

transformou em um dos maiores sucessos do Teatro Fênix Dramática. 

 No tocante à linguagem empregada na opereta francesa, observamos que é 

permeada de gírias, tais como “magot” e expressões populares, como “bégueule”. 

Não observamos diferenças relevantes entre a linguagem empregada no núcleo dos 

moradores do Quartier des Halles e as Merveilleuses do Salon de Mlle. Lange. Os 

tempos verbais empregados são os mesmos em ambos os ambientes, o que leva a 

crer que a diferença essencial entre as personagens do núcleo mais pobre e as do 

núcleo letrado se resume ao conteúdo do que é dito, e não ao modo como é dito. É 

bem nítido o posicionamento político das personagens monarquistas, que tratam uns 
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aos outros como “citoyen” e “citoyenne”, enquanto as personagens do Quartier des 

Halles se tratam como “monsieur” e “madame”, marca do Diretório, quando o partido 

representante da alta burguesia assume o poder. 

 No caso da opereta brasileira, podemos observar a mudança que ocorre na 

linguagem empregada pelo povo da Freguesia de Maria Angu e a linguagem 

empregada pelos moradores da corte. Os moradores da corte empregam com 

frequência o idioma francês em seus colóquios, como se o francês estivesse quase 

que incrustado no vocabulário daquele estrato social. Com relação aos tempos 

verbais, não há diferença entre aqueles empregados pelo núcleo da Freguesia de 

Maria Angu e aqueles empregados pela Corte. É bem verdade que a população da 

corte é nitidamente mais politizada que a população da freguesia, mas, 

diferentemente da opereta francesa, não há marcas no vocabulário que indiquem 

posicionamento político. 

 A opereta brasileira possui um aspecto peculiar em comparação à opereta 

francesa: para torná-la original, Artur Azevedo inseriu em sua paródia aspectos de 

brasilidade para diferi-la da opereta parodiada e tornar a paródia agradável ao 

público. 

 
A perseguir a cor da brasilidade, nosso teatro desenvolveu uma linguagem 
específica de dramaturgia, de encenação e, principalmente, instalou um 
estilo de representação à brasileira. Nem precisou de jacarés, vitórias-régias 
ou coqueiros que dão coco. A paródia, tão brasileira, é um jogo de espelho 
invertido que dessacraliza o mito da criação artística elevada.

56
 

 

Tais aspectos de brasilidade podem ser encontrados na composição dos 

diálogos. Jogos de palavras, gírias, expressões populares, trocadilhos, criação de 

novas palavras e piadas de duplo sentido permeiam a trama, fazendo dos diálogos 

das personagens um típico diálogo entre brasileiros. Tais recursos de linguagem são 

perceptíveis entre todas as personagens, sem distinção. Todas elas empregarão ao 

menos um tipo de recurso em alguma ocasião da trama. 

O trabalho de Artur com a palavra, apesar de ter aproximado do teatro as 

camadas menos favorecidas da população (agora elas se sentiam representadas), 

era fortemente criticado pelos intelectuais da época, que não viam a necessidade de 
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se fazer um retrato das camadas menos favorecidas da população, uma vez que 

somente rendiam peças sérias o retrato de personagens elevadas moral e 

culturalmente. Artur Azevedo brinca com os preceitos da literatura canônica ao 

retratar personagens elevados em contextos cômicos e personagens ditos inferiores 

em contextos de dramaticidade. Observamos esse mecanismo quando vemos as 

situações cômicas no núcleo da Corte, com personagens elevados e politizados 

reduzidos ao ridículo, como Sota-e-Ás, o Escrivão e Sampaio, o subdelegado da 

Freguesia. Observamos, por outro lado, personagens vistas como inferiores, como a 

Cocote Chica Valsa ou mesmo Clarinha Angu sofrendo situações dramáticas, como 

o amor em comum pelo músico monarquista e o empenho de Clarinha em fugir do 

casamento com um parvo. 

 Finamente, salientamos que foram muitas as contribuições de Artur Azevedo 

para o desenvolvimento do teatro nacional, apesar das críticas recebidas por não 

empurrar ao público aquilo que não lhe interessava, em favor de um gênero tido 

como superior. Artur transformou La fille de Madame Angot em A filha de Maria 

Angu, mas não se limitou a mera paródia: transformou-a de maneira que, ao ser 

analisada por si só, sem compará-la com La fille de Madame Angot, temos a 

impressão de que se trata de uma obra exclusivamente nacional, tamanho foi o 

cuidado de Artur Azevedo no tratamento da paródia. Não estamos afirmando, de 

modo algum, que A filha de Maria Angu tenha qualidade superior a La fille de 

Madame Angot. Queremos afirmar, sim, que Artur Azevedo fez um trabalho 

minucioso de transformação do contexto da opereta francesa para a opereta 

brasileira e não se limitou a trabalhar somente o texto; cuidou, sim, de toda a 

ambientação da peça. 

Nesse sentido, – e agora nos opomos ao discurso de Machado de Assis, José 

Cardoso da Mota e demais intelectuais que acusavam Artur Azevedo de degradar o 

teatro brasileiro – verificamos que Artur Azevedo, Francisco Corrêa Vasques e outros 

autores da segunda metade do século XIX contribuíram e muito para a evolução do 

teatro brasileiro, na medida em que empregaram a paródia como ferramenta para 

tornar as casas de espetáculo espaços democráticos sem, com isso, reduzir a 

qualidade das obras representadas, haja vista a relação que ocorre entre a paródia e 

o conceito de evolução da linguagem, sobre o qual falamos no Capítulo 1, tópico 1.1 

desta pesquisa. 
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5.3 Relações psicológicas e contextuais entre as personagens da opereta francesa e 

os da opereta brasileira 

Apesar de as operetas em questão serem constantemente acusadas de não 

possuírem qualidade literária, conceito que viemos refutando ao longo deste 

trabalho, observamos que tal acusação não se aplica à caracterização das 

personagens da opereta francesa e tampouco da opereta brasileira. Em ambas as 

peças podemos notar aspectos que indicam que as personagens são dotadas de 

certa complexidade, exemplo maior disto seria Madame Angot, criada no século 

XVIII e presente nos palcos belgas e franceses até o século XIX, de modo que foi 

incorporada na memória popular e tornou-se rótulo para certa parcela da população 

francesa – a parcela feminina que havia ascendido socialmente de maneira 

repentina e que não sabia se portar como alguém de alto poder aquisitivo. Maria 

Angu, por sua vez, possui em si toda a carga de cem anos de Madame Angot na 

França e toda a carga histórico-social que esse personagem possuía, somada aos 

aspectos histórico sociais brasileiros, fazendo de Maria Angu um personagem tão 

complexo quanto Madame Angot, tornando-se presença latente mesmo em uma 

peça na qual é apenas mencionada. 

Além de Maria Angu, Madame Angot teve outra herdeira, desta vez francesa: 

Clairette Angot, personagem principal de La fille de Madame Angot e, indiretamente, 

Clarinha Angu. Clairette e Clarinha são as personagens centrais das operetas das 

quais são oriundas. Além disso, toda a trama é desencadeada por um desejo das 

protagonistas: evitar seus próprios casamentos. Podemos dizer que Clarinha e 

Clairette são as personagens mais complexas de suas respectivas operetas, devido 

ao fato de assumirem, com o decorrer das tramas, características pertencentes às 

suas falecidas mães que, apesar de não participarem da trama, estão fortemente 

presentes nela. 

Enquanto Clairette fora criada pelos habitantes do Quartier des Halles, 

Clarinha fora criada pelos operários habitantes da Freguesia de Maria Angu. O fato 

de terem sido criadas por um coletivo de pessoas humildes contribui ainda mais para 

a complexidade da caracterização das personagens em questão, pois justifica o nó 

das tramas: as personagens principais não desejam casar-se com seus respectivos 

noivos que, apesar de terem bom coração e serem benquistos pelos pais e mães 

das protagonistas, não deixam de ser, ambos, aparvalhados. Pelo contrário, elas 
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estão apaixonadas por rapazes politizados que se opõem ao regime vigente, mas 

esses não são namorados aprovados pela população do Quartier de Halles e nem 

pela da Freguesia de Maria Angu. Ora, seria ingratidão por parte das protagonistas 

não se casarem com alguém aprovado por seus tutores por amar alguém que seus 

tutores não aprovam, eles que forneceram às protagonistas educação de elite, 

apesar dos problemas que as classes menos favorecidas encaravam em ambos os 

contextos. Por outro lado, não seria condizente com a personalidade das 

protagonistas se resignarem e aceitarem o casamento: como filhas de Madame 

Angot ou de Maria Angu, pesa a memória da mãe e elas são quase que impelidas a 

buscar uma solução criativa para o conflito. 

Em nível textual não há muitos aspectos distintivos entre Clairette, 

protagonista de La fille de Madame Angot e Clarinha, representante de A filha de 

Maria Angu. Um traço distintivo relevante seria a maneira ambígua como Clarinha 

Angu se porta na opereta brasileira, evidenciada pela rubrica que indicava que 

Clarinha deveria manter os olhos baixos, que pode indicar submissão, mas também 

pode indicar um gesto de defesa, para que ninguém perceba seu real sentimento 

com relação ao casamento. Com relação ao discurso, ambas parecem ter a mesma 

postura hesitante no diálogo com os pais e mães justificável pela gratidão que têm 

por eles as terem criado, mas Clarinha parece ter discursos mais dúbios com relação 

ao casamento, que transitam entre a ironia, a linguagem dúbia, que deixa certos 

discursos para que o espectador entenda por si, como quando ela diz que a 

educação de recebera fez com que ela “tudo aprendesse”, encarregando o 

espectador de entender que, em sua escola de elite, ela aprendera não apenas os 

modos elevados, mas, também, certas atitudes não recomendáveis para jovens 

donzelas prestes a casar. 

Percebemos que há uma tendência tanto na opereta francesa quanto na 

opereta brasileira de se atribuir certas condutas das protagonistas a sua 

ascendência, fazendo com que, mesmo em contextos diferentes, elas herdem a 

personalidade de suas mães biológicas. É bem possível que essa ideia de 

determinismo genético presente implicitamente em ambas as operetas seja fruto de 

uma tendência mundial, baseada em conceitos que vinham sendo discutidos desde 

o Iluminismo e que culminaram em teorias eugênicas. 

A questão do determinismo genético pode ser considerada, ainda, quando 

analisamos personagens como Clairette Angot lado a lado com Mlle. Lange e 
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Clarinha Angu juntamente com Chica Valsa: com as análises feitas no decorrer 

desta pesquisa, chegamos à conclusão de que Clairette Angot e Mlle. Lange, assim 

como Clarinha e Chica Valsa, possuem personalidades bastante similares, 

chegando, em certos momentos, a terem condutas e preferências também similares; 

tal tendência contesta a ideia de determinismo social, que implicaria que as 

protagonistas tivessem personalidades opostas às de Mlle. Lange e Chica Valsa por 

terem sido criadas em sociedades humildes e teriam mesmo personalidades muito 

diferentes das de suas mães biológicas, o que não ocorre. 

Com relação aos noivos das protagonistas, Pomponnet e Barnabé, também 

não há marcas relevantes de influência do contexto histórico-social para a 

composição das personagens que diferenciem o noivo francês do noivo brasileiro. O 

que ocorre, na verdade, é a pura transposição de Pomponnet para o contexto da 

Freguesia de Maria Angu, mas os aspectos psicológicos das personagens, suas 

vontades e ações são praticamente as mesmas: ambos possuem uma postura 

ambígua que oscila entre a ingenuidade e o egoísmo. Pomponnet, o peruqueiro, 

aceita casar-se com Clairette mesmo quando essa última alega abertamente que o 

motivo do casamento seria vingar-se de Pomponnet (é bem verdade que, no fim, ela 

desiste de Pitou e recebe Pomponnet como noivo sem a antiga intenção de 

vingança). O mesmo ocorre com Barnabé, o barbeiro. Não se pode afirmar 

seguramente que atitudes como esta por parte dos noivos sejam motivadas por pura 

bondade, por ingenuidade ou por egoísmo. O que sabemos é que todas as demais 

personagens das duas operetas veem os noivos como parvos de bom coração, com 

exceção de Ange Pitou e Ângelo Bitu. 

Por falar em Pitou, a caracterização dessa personagem foi enriquecida, assim 

como ocorreu com algumas outras, por sua história real, pelo menos no que diz 

respeito a seu posicionamento político e a alguns traços de sua personalidade. 

Como vimos, Ange Pitou existiu verdadeiramente, mas não há, no de correr de La 

fille de Madame Angot, referência à sua verdadeira biografia, a não ser quando é 

mencionado na trama suas muitas prisões e seu engajamento político (se bem que 

este último é questionável). Ângelo Pitou herda indiretamente as características do 

músico monarquista nascido em Châteaudun no ano de 1767 na medida em que 

Artur Azevedo manteve no autor do pasquim O Imparcial características da 

personagem Ange Pitou, que já carregava características do Ange Pitou real. Talvez 

Ângelo Bitu tenha mais características em comum com o Ange Pitou real que a 
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personagem francesa, pois, assim como a vida de Ange Pitou terminou de maneira 

triste (morrera na miséria), Ângelo Bitu termina a opereta brasileira sozinho e sem O 

Imparcial, sua fonte de renda.  

É bem verdade que, por não pertencer nem ao núcleo da Freguesia de Maria 

Angu nem ao da Corte, Bitu tem uma visão imparcial sobre os acontecimentos e 

sobre as outras personagens, assim como Pitou. Entretanto, não verificamos a 

mesma imparcialidade em sua vida, pois é capaz de abrir mão de expor suas 

opiniões políticas por amor a Clarinha e, mesmo assim, acaba se envolvendo 

paralelamente com Chica Valsa. Pitou tem a mesma trajetória na opereta francesa. 

Ambos oscilam, então, entre seus ímpetos passionais e seus posicionamentos. 

Além de Ange Pitou, outras personagens foram inspiradas em pessoas 

públicas da França do século XVIII. Dentre elas apontamos Paul Barras que, na 

opereta brasileira, foi substituído por uma razão moral: enquanto na opereta 

francesa Larivaudière era grande amigo de Barras e mesmo assim se relaciona com 

a favorita deste, o que desencadeia parte da trama, na opereta brasileira, 

Larivaudière seria Sampaio, o subdelegado viúvo que, com três filhas solteiras, não 

pode tornar público seu relacionamento com a cocote Chica Valsa, equivalente a 

Mlle. Lange: seu relacionamento com a cocote poderia impedir que as filhas 

tivessem bons casamentos. 

Por falar em Mlle. Lange, essa personagem também foi inspirada em uma 

atriz de grande prestígio na Paris do século XVIII. Seu posicionamento político fez 

com que ela tivesse sido presa, juntamente com outros atores, por encenar uma 

peça de caráter revolucionário. Tendo sido eternizada na opereta La fille de Madame 

Angot, seu caráter politizado permaneceu na personagem, o fato de a atriz real ter 

abandonado o teatro para dedicar-se à família que constituíra fora representado 

também na opereta francesa, ao final, quando ela decide contrair matrimônio com 

Ange Pitou. A personagem da opereta brasileira, Chica Valsa, também é 

caracterizada pela perspicácia da Mlle. Lange real, que livrou-se da prisão graças à 

sua influência. Também observamos uma certa personalidade politizada e 

transgressora na personagem de Chica Valsa, que promovia jogatinas em sua 

residência às escondidas dos morcegos – forma como eram apelidados os policiais 

da época. Assim como ambas as Lange (a real e a fictícia), Chica Valsa termina a 

opereta noiva, não fugindo ao destino que a Mlle. Lange real lhe impunha. 

Há ainda, uma dupla de personagens complementares: Larivaudière e 



 

 

85 

Louchard. Dizemos que representam personagens complementares na medida em 

que Larivaudière representa a autoridade sem inteligência, e Louchard, a inteligência 

desprovida de autoridade. Separadamente, Larivaudière e Louchard seriam 

personagens inverossímeis e incompletas: Larivaudière seria apenas um 

conspirador ineficiente e Louchard seria apenas um homem inteligente sem causa à 

qual dedicar-se. Um não possui função na trama sem o outro. A perspicácia e 

inteligência de Louchard seria inútil se não houvesse Larivaudière a ser persuadido 

por suas ideias, assim como Larivaudière não saberia empregar sua autoridade de 

maneira eficiente sem Louchard para direcioná-lo. Na opereta brasileira, Louchard é 

o Escrivão a serviço de Sampaio, equivalente de Larivaudière. Independente de qual 

versão analisarmos, seja a versão francesa ou a brasileira, perceberemos que a 

autoridade pode ser dominada, caso a inteligência não intervenha em seu favor. 

Afirmamos isso tendo como base a relação Louchard – Mlle. Lange – Larivaudière, 

ou mesmo a relação Escrivão – Chica Valsa – Sampaio: a inteligência que persuade 

a personagem feminina, dotada do poder de comandar a autoridade e direcioná-la 

de acordo com seus interesses. Tendo tal mecanismo como base, podemos 

compreender o caráter cômico dessa dupla: a inteligência parece ser subordinada 

da autoridade, mas a autoridade depende da inteligência para tornar-se eficaz e, no 

entanto, parece, à primeira vista, que nenhuma das partes envolvidas prece dar-se 

conta disso, na medida em que as personagens representantes da autoridade 

destratam e ridicularizam as personagens que representam a inteligência. 

Vimos que as operetas em questão são divididas em dois núcleos. O primeiro 

seria o núcleo do Quartier des Halles que, na versão brasileira, tornou-se a 

Freguesia de Maria Angu, composta por operários da Fábrica do Pinho. O segundo 

núcleo seria composto por personagens da vida política francesa e as merveilleuses, 

mulheres intelectuais que ofereciam bailes em suas residências suntuosas e 

discutiam assuntos relacionados a política, arte, tecnologia etc. Na versão brasileira, 

as merveilleuses seriam as cocotes, belas mulheres, geralmente atrizes, que se 

inseriam na corte para obter prestígio e o financiamento de suas peças. 

Resumidamente, em La fille de Madame Angot temos o núcleo do Quartier des 

Halles e o núcleo politizado, enquanto em A filha de Maria Angu há o núcleo da 

Freguesia de Maria Angu e o núcleo da Corte.  

Dentro das operetas, vemos que há uma certa simetria na medida em que os 

núcleos das personagens populares giram em torno das ações das protagonistas 
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Clairette e Clarinha e o núcleo politizado ou mais abastado gira em torno das ações 

e vontades de Mlle. Lange ou de Chica Valsa. A estrutura em três atos das operetas 

favorece essa constatação, já que o primeiro ato foca nos acontecimentos dos 

núcleos populares e o segundo ato foca nos acontecimentos dos núcleos abastados, 

ocorrendo a integração dos núcleos populares e abastados no terceiro ato. A divisão 

em núcleos torna-se evidente na medida em que percebemos que um grupo de 

personagens possui opiniões consoantes e, quando uma personagem se expressa 

individualmente, isso ocorre apenas para delinear a voz coletiva. Comparando com o 

teatro clássico, o grupo de personagens, que denominamos nessa pesquisa de 

“personagens coletivos” seria como o “coro”, tendo a função de impor ao espectador 

um posicionamento e fornecer a ele o panorama geral dos acontecimentos. As 

personagens coletivas teriam função moralizante em algumas ocasiões da trama, 

assim como o coro no Teatro Clássico. Apesar de todas essas funções das 

personagens coletivas, há ainda um coro nas operetas, entretanto, o coro das 

operetas parece muito mais com um refrão cantado pelas próprias personagens 

coletivas, e não com uma personagem colativa à parte, embora não haja 

informações que comprovem ou refutem essa impressão no texto. 

Há, entretanto, uma diferença entre as personagens coletivas de La fille de 

Madame Angot e as de A filha de Maria Angu: na opereta brasileira, temos a 

impressão de as personagens coletivas terem aspectos que as destaquem no 

coletivo. Citamos a personagem de Cardoso, exercendo a liderança no núcleo da 

Freguesia de Maria Angu e Mademoiselle X, uma das cocotes da Corte cujas falas 

são sempre em francês. 

Como já foi dito, as operetas podem dividir suas personagens entre 

politizados e não-politizados. Independentemente dessa divisão, algo que torna as 

personagens mais verossímeis é a oscilação. Afirmamos que Pitou e Bitu oscilam 

entre seus sentimentos por uma ou por outra namorada; que oscilam entre seus 

ímpetos passionais e seu posicionamento político. Do mesmo modo, Pomponnet e 

Barnabé oscilam entre a ingenuidade e o egoísmo e as protagonistas oscilam entre 

seus anseios e suas obrigações, entre o determinismo social e o genético. Dizemos 

que o caráter oscilatório das personagens que acabamos de analisar conferem 

verossimilhança às personagens porque, na verdade, essa é a essência do homem: 

oscilar de um extremo a outro na busca incessante de seu equilíbrio. 

Consequentemente, as oscilações conferem qualidade literária às operetas que nos 
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dispusemos a analisar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as análises feitas e dados pesquisados, chegamos à conclusão de que 

os aspectos que fizeram de La fille de Madame Angot um sucesso em Paris e 

Bruxelas no século XIX foram, em grande parte, os mesmos que beneficiaram A filha 

de Maria Angu no Brasil. Estamos nos referindo à linguagem acessível a 

praticamente todos os tipos de público, do mais culto ao iletrado. Outro aspecto que 

chamou a atenção do público foi o forte apelo às pernas de fora, à licenciosidade e, 

claro, a suntuosidade dos recursos cênicos. As operetas, de maneira geral, foram 

intensamente criticadas tanto pela licenciosidade de seus números teatrais quanto 

pela ênfase dada ao aspecto visual em detrimento do literário. 

É bem verdade que Artur Azevedo fez um trabalho exemplar de tradução de 

La fille de Madame Angot. Percebemos, com análise da obra original e da obra 

parodiada, quão minucioso foi o trabalho de paródia que, se analisássemos A filha 

de Maria Angu sem levarmos em conta a opereta original, poderíamos afirmar que 

se trataria de uma obra exclusivamente brasileira. A linguagem empregada, além de 

ser acessível a todas as classes sociais, como a obra original, também teve o 

cuidado de manter aspectos que traziam a trama à realidade brasileira: gírias, 

expressões populares, trocadilhos e piadas de duplo sentido permeiam o texto de 

um modo inconfundivelmente brasileiro. A acessibilidade da linguagem empregada 

não significa, necessariamente, que seja uma linguagem primária, pobre. Pelo 

contrário: impulsionado pelas cobranças sofridas pelo meio intelectual, do qual fazia 

parte, Artur Azevedo se viu obrigado a provar para a opinião pública que não era 

responsável pela decadência do teatro nacional, juntamente com outros autores de 

peças musicadas. Continuou escrevendo e produzindo operetas e revistas de ano, 

que garantiam lucratividade para sustentar sua numerosa família, mas, vendo a 

indiferença do público carioca com relação aos gêneros sérios, defendidos pelos 

intelectuais do século XIX, tratou logo de inserir em suas obras populares aspectos 

que garantissem a literariedade de suas obras apesar da grandiosidade da produção 

cenográfica. A filha de Maria Angu representa muito bem a típica obra musicada com 

aspectos literários relevantes, na medida em que traz em si um retrato do Rio de 

Janeiro da segunda metade do século XIX e as perspectivas da população brasileira 

com relação à transição do século XIX para o século XX. A licenciosidade e a dita 
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“depravação” que ocorria em cena nada mais representavam que uma marca forte 

do povo brasileiro: a sensualidade, tão condenada pelos intelectuais da época 

quanto a comicidade, outra marca de brasilidade muito enfatizada por Artur 

Azevedo. Não podemos acusar os intelectuais brasileiros do final do século XIX de 

serem moralistas por condenar o riso, pois sabemos que mesmo na Europa o riso e 

a comicidade eram condenados, tachados de profanos.  

Ora, quando nos damos conta de que a população brasileira daquele 

momento histórico sofria com as péssimas condições de trabalho e subsistência, nos 

parece incoerente esperar que o brasileiro vá ao teatro para assistir peças cujo 

enredo lhes é praticamente impossível de compreender devido a sua pouca 

escolaridade. Além disso, não se poderia esperar que o carioca fosse ao teatro para 

assistir uma tragédia quando sua própria vida parecia tão deplorável, razão pela qual 

os gêneros teatrais valorizados, ou seja, a tragédia e o drama, não formaram público 

fiel no Brasil. Naquele momento, o brasileiro ia ao teatro para buscar descontração, 

para deixar na porta os problemas sociais e financeiros que, muitas vezes, não 

caberia a ele resolver. 

 Com relação à classificação de A filha de Maria Angu como paródia de La fille 

de Madame Angot, chegamos à conclusão de que a obra parodiada não busca 

necessariamente discordar da opereta original. Observamos que, na opereta 

original, ocorre a crítica ao regime republicano, enquanto na paródia ocorre o 

movimento contrário, de exaltação desse regime. Entretanto, isso não significa 

necessariamente uma discordância por parte de Artur Azevedo das ideias 

constantes em La fille de Madame Angot; significa, sim, uma adequação da trama do 

contexto francês ao contexto brasileiro, pois, apesar de terem sido escritas 

praticamente no mesmo período, França e Brasil estariam vivendo momentos 

histórico-sociais bastante diferentes, refletidos nas operetas em questão. Nesse 

sentido, nossa análise intertextual explícita não demonstra concordância ou 

discordância entre as operetas, mas, sim, uma adequação contextual. Nossas 

análises de intertextualidade implícitas demonstraram quão importantes foram para o 

desenvolvimento de A filha de Maria Angu a biografia e o trabalho literário prévio de 

Artur Azevedo, dividido entre produzir uma obra de valor literário considerável, mas 

que não agradasse ao público ou produzir peças populares que tivessem êxito 

comprovado pela bilheteria, mas que o condenariam como autor teatral. 

Observamos, com A filha de Maria Angu e outras operetas, revistas de ano e 
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burletas de autoria do autor maranhense que ele obteve êxito na busca pelo meio-

termo. 

O êxito de Artur consistiu, entre outros fatores, em situar sua paródia no 

contexto do Rio de Janeiro do final do século XIX sem que restassem aspectos que 

tornassem-na destoante da realidade na qual buscava se inserir. Nela, vemos 

presente o desenvolvimento industrial, apesar de a economia brasileira ainda girar 

em torno da agricultura; vemos o reflexo da influência da cultura francesa na 

sociedade carioca daquele momento histórico, representada pela referência ao 

Alcazar Lyrique e por personagens como Sota-e-Ás e Mademoiselle X.  

A opereta francesa retrata um período anterior em cem anos daquele 

retratado pela opereta brasileira, pois o Diretório, ao qual se opunham as 

personagens politizadas da opereta francesa, iniciou-se em 1795. Na opereta 

francesa, verificamos o tratamento entre as personagens politizadas como “citoyen” 

e “citoyenne” tal como no período do Terror, anterior ao Diretório. A constante 

presença da polícia, inibindo a liberdade de ir e vir do francês do final do século 

XVIII, também é uma constante na peça, representada nas reuniões de conspiração 

contra o regime vigente. 
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7 ANEXOS 

Figura 1 – La fille de Madame Angot. Opereta. Letra de MM. Clairville, Siraudin e Koning, Partitura de 
M. Charles Lecocq. 
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