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RESUMO 
 
 

Com base nos estudos sobre os aspectos da comicidade realizados por 
Henri Bergson e Vladímir Propp, o presente trabalho buscou verificar quais recursos 
cômicos elencados pelos referidos estudiosos foram utilizados pelo dramaturgo 
francês Molière para a obtenção da comicidade na peça O Tartufo (1664). Em 
seguida, procuramos buscar a presença do cômico molieresco na peça O Noviço 
(1845), do comediógrafo Martins Pena, sublinhando as semelhanças e diferenças 
entre as duas peças, uma vez que ele ficou conhecido como o Molière brasileiro. 
Ambas as peças escolhidas para análise são as mais conhecidas e as mais 
encenadas de cada um dos autores. 

 

 

Palavras-chave: cômico; molieresco; O Noviço; Martins Pena. 
 



 

 
 

RÉSUMÉ 
 

 

Basé sur des études sur les aspects de la comicité realisées par Henri 
Bergson et Vladímir Propp, ce travail vise à vérifier quelles sont les ressources 
comiques énumérées par ces chercheurs qui ont été utilisées par le dramaturge 
français Molière pour l’obtention de la comicité dans la pièce Le Tartuffe (1664). 
Ensuite, nous essayons de chercher la présence du comique de Molière dans la 
pièce O Noviço (1845), de l'auteur Martins Pena, en relevant les similitudes et les 
différences entre les deux pièces, étant donné que cet auteur a été considéré 
comme le Molière brésilien. Les deux pièces choisies pour l’analyse sont les plus 
connues et les plus jouées de chaque auteur. 

  

  

Mots-clés: comique; comique de Molière; O Noviço; Martins Pena. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

É inegável a influência cultural que a França sempre exerceu em diversos 

segmentos do nosso país, sendo um deles a literatura. Sobre tal influência, Gomes 

(2009, p. 17) afirma que “o Brasil dormia com o autoritário e conservador Portugal, 

mas sonhava mesmo era com a charmosa e libertária França”. 

Durante o curso de Letras, tive a oportunidade de me deparar pela 

primeira vez, em uma das matérias introdutórias à Literatura Francesa, com os 

textos de Molière (1622-1673). Durante o curso da disciplina, perguntava-me se este 

dramaturgo francês havia de algum modo influenciado o teatro brasileiro. Algum 

tempo depois descobri que um autor brasileiro, do século XIX, foi chamado de 

“Molière brasileiro” quando teve sua primeira peça, O Juiz de Paz da Roça, 

encenada em 1838. 
A obra de Molière foi concebida durante o século XVII, no período em que 

a França vivia sob o absolutismo monárquico de Luis XIV, um rei que exercia um 

governo centralizador e forte, norteado pela missão de regrar e estabelecer normas 

em todos os domínios. Conhecido como o Rei-Sol, Luis XIV considerava-se a 

encarnação do Estado, e a corte e todos os seus súditos deveriam prestar 

homenagens a ele. Nesse período, os artistas deveriam utilizar suas capacidades 

intelectuais e suas técnicas artísticas a serviço da monarquia, visando sempre 

enaltecer a figura do rei — exigência que veremos se manifestar na peça de Molière.  

Além disso, no campo literário, os autores compunham suas obras guiados por uma 

literatura ordenada e submissa às regras da L´Académie Française. Trata-se da 

literatura clássica.  

Molière representa a dramaturgia cômica do classicismo francês, e sua 

obra é composta por peças escritas em versos alexandrinos, nas quais são 

representados os caracteres das personagens. São exemplos o avarento, o ingênuo 

e o falso devoto, entre tantas outras personalidades humanas. Fortemente 

influenciado pela Commedia dell’Arte, Molière conciliava a estética italiana desta 

forma teatral ao classicismo da alta comédia francesa, e tornou-se o comediógrafo 

preferido de Luis XIV. No entanto, este prestígio não impediu que ele quase fosse 

condenado à morte, já que o autor não poupou nem mesmo os representantes da 
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Igreja em suas peças. Quando encenou O Tartufo pela primeira vez, Molière foi 

acusado de escárnio por representantes do clero. Segundo Durant e Durant (1987, 

p. 100), o vigário Père Roullé afirmou que Molière “devia ser queimado na fogueira 

como antecipação ao fogo do inferno”. 

Mais tarde, no século XIX, já no período regencial, a cidade do Rio de 

Janeiro viu despontar o jovem autor Martins Pena (1815-1848), comparado logo no 

início de sua carreira, como já dissemos, a Molière. Tal “título” foi atribuído a Pena 

por João Caetano1, um ator muito famoso naquele período e que até determinado 

momento de sua carreira não se interessava em representar personagens cômicos. 

Sobre esta comparação, Sábato Magaldi (1962, p. 43) afirma que “diversos 

elementos das comédias de Martins Pena mostram que ele [Pena] procurou em 

Molière um modelo, ao entregar-se a maiores ambições” (grifo nosso). Considerado 

o fundador da comédia de costumes brasileira, Pena teve uma carreira curta, porém 

produtiva: escreveu dos 22 aos 33 anos de idade, quando faleceu, 20 comédias e 

seis dramas. Martins Pena, em pleno Romantismo, contribuiu para criar uma 

identidade para o teatro nacional e também para que a comédia como dramaturgia 

surgisse no Brasil.  

Diante do exposto, pretendemos analisar nesta pesquisa até que ponto a 

obra do autor brasileiro possui influências do autor francês. O que nos interessa 

nesta comparação são os recursos dos quais ambos os comediógrafos lançam mão 

para que as cenas de suas peças tornem-se cômicas. Para isso, nossa pesquisa 

será baseada no estudo de Henri Bergson intitulado O riso: ensaio sobre a 

significação da comicidade e Comicidade e riso, do crítico Vladímir Propp. Nestes 

estudos, ambos os autores trabalham com a definição de cômico elencando os 

recursos que tornam determinadas situações cotidianas cômicas. Além disso, a 

comicidade no campo das artes e da literatura também é tratada por eles. 

Para que pudéssemos buscar na obra de Martins Pena as influências 

molierescas, além das obras citadas acima, foram importantes para esta pesquisa os 

estudos relacionados à intertextualidade. Tal conceito refere-se à relação existente 

entre textos. Muitas vezes percebemos que certas produções artísticas e/ou 

literárias, sejam elas duas obras de arte, um poema, um texto jornalístico, um filme 

ou uma música, dialogam umas com as outras. A este diálogo denominamos 
                                                
1 João Caetano dos Santos (1808-1863) dirigiu várias companhias de teatro e era uma das figuras 
mais importantes no movimento cênico nacional entre as décadas de 1830 a 1840. 
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intertextualidade. Os primeiros estudos relacionados a este tema foram iniciados por 

Julia Kristeva, durante a década de 1960. Após analisar os conceitos do formalista 

russo Mikhail Bakhtin sobre o espaço da palavra no texto, e, também, sobre a 

questão do dialogismo, Kristeva (1974, p.64) afirmou que “todo texto se constrói 

como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro 

texto”. Ou seja, segundo esta corrente, todo texto literário é criado a partir de outro 

pré-existente. A percepção da intertextualidade está intrinsecamente associada à 

nossa experiência como leitor, conforme Cury explica:  
 

A produção de um texto sempre implica a retomada de muitos outros e 
depende do olhar do leitor para que se criem e recriem significações, já que 
este último é corresponsável por sua construção. A intertextualidade se dá, 
pois, tanto na produção como na recepção da grande rede cultural, de que 
todos participam. […] O leitor também participa dessa ampla rede dialógica 
ao trazer para o texto que está lendo sua bagagem de leituras de outros 
textos, de variadas linguagens e diferentes gêneros (CURY, 200?, não 
paginado).  

 

Partindo desse pressuposto, nos propomos a verificar até que ponto a 

peça analisada de Molière dialoga com a peça de Martins Pena, seja do ponto de 

vista da utilização dos recursos cômicos que serão analisados adiante ou da 

recorrência de temas e caracterização de personagens.  

A presente pesquisa foi divida em três partes: na primeira, intitulada O 

Cômico, procuramos trazer a definição de cômico, bem como analisamos alguns 

aspectos dos estudos dos já citados teóricos e dos recursos cômicos que 

consideramos mais relevantes para a análise das peças. Além disso, estudamos a 

história da comédia e definimos os principais gêneros cômicos teatrais, que 

aparecerão em ordem cronológica. São eles: a farsa, a comédia de costumes, a 

comédia de caráter, a comédia de intriga e a comédia-balé. 

Na segunda parte da pesquisa, analisamos a peça O Tartufo, a mais 

encenada de Molière. De acordo com Durant e Durant (1987, p.101), a referida peça 

“havia sido representada 2.657 vezes pela Comédie-Française até 1960”. Nela, 

procuramos analisar os aspectos do cômico molieresco sob a luz dos referenciais 

teóricos destacados na primeira parte. Cabe salientar que, durante as aulas de 

literatura francesa, estudamos a peça em sua versão francófona. No entanto, nesta 

pesquisa, optamos por transcrever os trechos da tradução feita por Guilherme de 



11 
 

 
 

Figueiredo2, para que dessa forma possamos alcançar também os leitores não 

familiarizados com a língua francesa, mas que se interessam pela obra molieresca.    

Na terceira parte, procuramos destacar e analisar a presença do cômico 

molieresco na peça O Noviço — a comédia mais popular de Martins Pena, segundo 

o crítico João Roberto Faria —, apontando as semelhanças e diferenças existentes 

entre os dois textos analisados.  

O desenvolvimento desta pesquisa, ao longo dos últimos meses da minha 

graduação, permitiu que eu me debruçasse sobre a obra de um dos maiores 

representantes da literatura francesa, Molière, e comprovasse a influência que ele 

exerceu sobre o precursor da comédia na história do nosso teatro: Martins Pena. 

Além disso, através desta pesquisa pretendo contribuir com os estudantes de 

literatura francesa, bem como com as pessoas que não fazem parte deste universo 

das letras, mas que se interessam em saber sobre a influência que os autores 

franceses exerceram na história da literatura brasileira. 

                                                
2 FIGUEIREDO, Guilherme; MOLIÉRE. Tartufo 81: Ensaio sobre a poética da tradução do teatro em 
verso de Molière. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.  
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PARTE I – O CÔMICO 
 

1 ALGUMAS DEFINIÇÕES E OS PRINCIPAIS RECURSOS CÔMICOS 

 

Discussões acerca da definição do cômico existem desde a época de 

Platão e Aristóteles — afinal, conceituar e desvendar os aspectos que são inerentes 

à comicidade não são tarefas relativamente fáceis. Devido a seu aspecto mutante e 

diverso, uma vez que o que é considerado cômico em determinadas sociedades 

pode não ser interpretado da mesma forma em outras, torna-se difícil a busca por 

uma definição formalmente abrangente para este termo.  

A origem do termo cômico deriva da palavra grega kômikós. No campo 

literário, embora se manifeste em textos poéticos e diversos textos narrativos, é ao 

gênero da comédia que o cômico é tradicionalmente associado. Começaremos a 

discussão com a definição oferecida por Patrice Pavis para o termo. Para ele, o 

cômico é um “fenômeno antropológico, responde ao instinto do jogo, ao gosto do 

homem pela brincadeira e pelo riso, à sua capacidade de perceber aspectos 

insólitos e ridículos da realidade física e social” (2003, p. 58). Ou seja, a partir dessa 

definição, determinada matéria se configura como cômica quando o homem percebe 

nela algo ridículo. Dessa maneira, o homem julga-se superior em relação àquilo que 

observa; coloca-se à distância do acontecimento cômico e passa a zombar dele.   

Henri Bergson e Vladímir Propp foram dois pesquisadores que se 

dedicaram ao estudo do cômico e, a partir de agora, trataremos da contribuição que 

ambos os autores deram a este assunto. Partindo de uma análise filosófica acerca 

da comicidade, Henri Bergson afirma que “não há comicidade fora do que é 

propriamente humano” (BERGSON, 2001, p. 2) (itálico do autor). Ou seja, partindo 

do pressuposto firmado por Bergson, só vemos a matéria cômica manifestar-se em 

determinado ato quando percebemos alguma atitude humana envolvida nele. Se 

rimos de um animal, por exemplo, é porque percebemos nele alguma atitude e/ou 

expressão humanas; o mesmo acontece quando estamos diante de um objeto: não 

é o objeto propriamente dito que nos faz rir, uma vez que ele é inanimado, mas sim 

a marca que o trabalho humano imprimiu a este objeto, tornando-o cômico. Além 

disso, para Bergson, o cômico só é produzido quando há algo de involuntário, 

mecânico e rígido nas ações ou feições humanas. O autor categorizou em seu 
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estudo o que ele chamou de “procedimentos de fabricação de comicidade”. Faremos 

uma breve descrição desses procedimentos:  

a) Comicidade das formas: o autor trata aqui da rigidez que torna as 

fisionomias cômicas: “automatismo, rigidez, vezo contraído e mantido: aí está uma 

fisionomia que nos faz rir” (BERGSON, 2001, p. 19). Portanto, uma expressão risível 

será aquela que nos dá a ideia de algo enrijecido, retesado na mobilidade normal de 

uma fisionomia, algo que fuja da naturalidade dos movimentos humanos. 

b) Comicidade dos movimentos: a comicidade dos movimentos e dos 

gestos estaria atrelada às atitudes, aos gestos e aos movimentos corporais feitos de 

forma mecânica e repetitiva, o que denotaria uma espécie de automatização das 

pessoas, como se elas estivessem programadas para realizar determinadas 

atividades. Um ponto interessante para essa pesquisa é a relação que Bergson faz 

entre esse tipo de comicidade e os artifícios usuais da comédia — entre eles “a 

repetição periódica de uma palavra ou de uma cena, a inversão simétrica dos 

papéis, o desenvolvimento geométrico dos quiproquós e muitos outros [...]” (2001, p. 

26). O autor salienta que a pessoa que repete o mesmo movimento, independente 

da situação — como quando acometida por tiques, por exemplo —, parece 

controlada por algum tipo de mecanismo maior do que elas mesmas.   

c) Comicidade de situação: neste aspecto, há três procedimentos dos 

quais resultariam o efeito cômico. O primeiro deles é a repetição, que Bergson 

classifica como “o procedimento favorito da comédia clássica” (2001, p. 91) e que 

acontece quando há inúmeras repetições de certos acontecimentos; o segundo é a 

inversão, quando os personagens, numa peça cômica, invertem seus papéis: por 

exemplo, uma filha que pretende ensinar aos pais o que acha correto; o terceiro é a 

interferência de séries, do qual faz parte o quiproquó.  Para melhor exemplificar 

este recurso, podemos citar os casos em que dois personagens acreditam estar 

conversando sobre o mesmo assunto, mas, na verdade, cada um deles fala sobre 

um assunto diverso — então, desse diálogo, resulta uma série de mal-entendidos. 

d) Comicidade de palavras: Bergson nos apresenta três recursos cujo 

emprego promove uma transformação cômica das frases. O primeiro deles é 

denominado inversão, ao qual o autor dá menor importância e que consiste em 

inverter os termos de uma frase para que ela adquira outro sentido. Isso pode 

acontecer quando alguém coloca o sujeito no lugar de um objeto e o objeto no lugar 



14 
 

 
 

de um sujeito. O segundo recurso é chamado de interferência e seu objetivo é dar à 

mesma frase dois significados independentes que se superpõem. Exemplos de 

interferência são as famosas frases de “duplo sentido”, cujo efeito cômico acontece 

quando deixamos de nos ater apenas ao seu sentido próprio e passamos ao 

figurado. Esses dois primeiros recursos, para Bergson, consistem em jogos mentais 

que redundam em jogos de palavras. A terceira forma de transformação cômica das 

frases é chamada de transposição, a mais profunda delas para o autor. Seu efeito 

cômico deriva da transposição da expressão natural de uma ideia para um tom 

diferente. Por exemplo, quando passamos do tom solene a um tom familiar, tem-se a 

paródia. Desse recurso também derivariam a ironia e o humor. 

e) Comicidade de caráter: a análise dos caracteres cômicos é 

considerada por Bergson a parte mais importante de seu estudo. Conforme já vimos, 

não há comicidade fora do homem, portanto o caráter deve ser visado em primeiro 

lugar, levando-se em conta tanto as qualidades quanto os defeitos. Para o teórico, 

uma personagem se torna cômica quando segue automaticamente seu caminho 

sem se preocupar em entrar em contato com as demais, parecendo envolta em uma 

distração. Nessa distração, a personagem é dominada por uma rigidez que torna 

suas ações risíveis. Bergson também salienta a importância dos gestos na comédia, 

já que através deles fica evidente este automatismo das personagens. O autor 

entende por gestos “as atitudes, os movimentos e até mesmo os discursos por meio 

dos quais um estado d’alma se manifesta” (BERGSON, 2001, p. 107). Além disso, 

ao focar sua atenção nos gestos e não na ação, o espectador deixa de lado aquilo 

que desperta a sua sensibilidade e o comove, e aí se instalará o efeito cômico. Por 

isso, na comédia a ação é um elemento acessório, enquanto no drama é algo 

essencial.  

Vladímir Propp, em seu estudo sobre a comicidade, reforça a tese de 

Bergson de que o cômico está ligado ao homem, seja de maneira direta ou indireta. 

O trabalho de Propp é dividido em duas partes, sendo a primeira delas dedicada ao 

riso de zombaria e a segunda a outros tipos de riso, entre eles o maldoso e o cínico. 

Em nossa pesquisa, analisaremos apenas a primeira parte, pois para Propp o riso 

de zombaria é o que estaria mais associado ao cômico. Para o autor, é importante 

abrir mão de teorias que classificam o cômico como “alto” ou “baixo” e reunir sob a 

denominação de comicidade tanto o cômico quanto o ridículo; o riso seria o 
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resultado da reação humana diante de algo ridículo, o que pode ser o próprio 

homem ou as suas ações — definição que vai, portanto, de encontro àquela 

desenvolvida por Patrice Pavis. A associação do cômico ao ridículo é importante 

para nossa pesquisa, ainda mais se pensarmos que vários comediógrafos, entre 

eles Molière, usaram o ridículo como motor de sua ação. Ao tratar da comicidade, 

Propp analisa como ela se manifesta de várias formas; trataremos aqui, em breves 

análises, daquelas que consideramos mais importantes, tais como: 

a) A comicidade da semelhança: para Propp, a semelhança nem sempre 

é cômica, mas a descoberta repentina da semelhança certamente suscita a 

comicidade, pois partimos da premissa de que cada homem possui uma 

“individualidade irrepetível”. Quando estamos diante de duas pessoas 

absolutamente idênticas no aspecto físico e não conhecemos suas singularidades, 

inconscientemente imaginamos que elas também são idênticas no aspecto espiritual 

— ou seja, elas não possuiriam diferenças individuais interiores, e por isso rimos. 

Um exemplo de comicidade da semelhança seria a duplicação de tipos cômicos, a 

briga entre personagens parecidos ou até mesmo a mímica. A peça Os Menecmos, 

do comediógrafo Plauto, ilustra bem o recurso da comicidade de semelhança. A obra 

conta a história de Menecmo e Sósicles, dois irmãos gêmeos que foram separados 

quando eram muito novos. Alguns anos depois, já adulto, Sósicles tenta reencontrar 

o irmão e, quando chega à cidade em que Menecmo reside, provoca uma série de 

confusões e mal-entendidos que trazem comicidade à peça. 

b) A comicidade das diferenças: quanto mais ressaltadas forem as 

diferenças, mais provável é a comicidade. O efeito cômico, aqui, reside na falta de 

correspondência que revela desvios ou transgressões de normas, sejam elas 

biológicas, de ordem pública, social ou política. No entanto, Propp faz questão de 

salientar que, no que tange às diferenças de natureza biológica, nem toda 

deformidade é cômica. Um exemplo são os casos de manifestações físicas da 

velhice ou da doença, que só provocariam o riso em alguém moralmente imaturo. O 

autor ainda cita a comicidade que pode ser criada com base na diferença de 

costumes entre dois povos em uma mesma época: “Se todo povo possui suas 

próprias normas exteriores e interiores de vida, elaboradas no decorrer do 

desenvolvimento de sua cultura, será cômica a manifestação de tudo aquilo que não 

corresponde a essas normas” (PROPP, 1992, p. 62); uma pessoa que usa roupas 
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extravagantes que a destaque em seu meio também seria um exemplo. Na peça Um 

Sertanejo na Corte (1833) Martins Pena utiliza o recurso da comicidade de 

diferenças ao contar a história do mineiro Tobias, um sertanejo que entra em contato 

com pessoas e costumes da corte. Em uma das cenas, Tobias está diante de um 

piano; ao tocar uma das teclas do instrumento e ouvir o som que ela produz, recua 

espantado e exclama: “Oh, é um bicho! Ele canta tão bonito!”, causando surpresa 

em quem o observa. Dessa forma, Martins Pena mostra de forma cômica as 

diferenças existentes entre os costumes do homem do campo e da cidade. 

c) O fazer alguém de bobo: esse é um dos principais elementos usados 

para constituir a base de um grande número de comédias, entre elas as tramas da 

Commedia dell’Arte e as antigas comédias clássicas da Europa Ocidental. Propp 

utiliza o termo odurátchivanie, palavra russa que indica ações dessa natureza 

(deixar alguém com cara de bobo, engambelar). A comicidade é criada através das 

impressões repentinas e inesperadas e é necessário que haja pelo menos dois 

personagens para que seja possível “o desenvolvimento de um conflito, de uma luta 

e de uma intriga” (PROPP, 1992, p. 99). O gênero cômico farsa é, conforme 

veremos adiante, um dos que apresentam o recurso cômico do odurátchivanie de 

maneira mais recorrente. Dessa forma, podemos citar aqui a peça francesa A Farsa 

do Advogado Pathelin (La farce de Maître Pathelin), escrita por volta de 1.460 e de 

autor desconhecido. Trata-se da ação do trapaceiro advogado Pathelin e de sua 

esposa Guilhermina, que não tem dinheiro para comprar roupas novas. Por isso, o 

advogado  engambela o vendedor Guilherme até que ele lhe venda fiado uma peça 

de tecido. No entanto, após calotear Guilherme, Pathelin também será feito de bobo 

pelo pastor Teobaldo, que contrata seus serviços advocatícios, mas não possui as 

moedas de ouro que lhe havia prometido pagar.  

d) A mentira: Propp apresenta duas formas de mentiras cômicas 

existentes. A primeira delas é a mentira que o impostor tenta fazer passar por 

verdade apenas para enganar o interlocutor; na segunda forma de mentira, o 

impostor não pretende enganar quem o ouve, mas quer apenas divertir-se. Em uma 

peça cômica, a mentira deve ser desmascarada e ser de pequena monta.  

e) Os instrumentos linguísticos da comicidade: de acordo com Propp, a 

língua constitui um arsenal muito rico de instrumentos que serviriam para produzir a 

comicidade e a zombaria. Para ele, “a língua não é cômica por si só, mas porque 
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reflete alguns traços da vida espiritual de quem fala, a imperfeição de seu raciocínio” 

(PROPP, 1992, p. 118). A comicidade seria produzida a partir dos jogos de palavras 

(já vistos em Bergson), os trocadilhos, os paradoxos e as tiradas bem humoradas de 

todo tipo, bem como algumas formas de ironia. A peça A Cantora Careca (La 

cantatrice chauve), escrita pelo dramaturgo francês Eugène Ionesco, em 1949, é um 

exemplar do dito teatro do absurdo3, e seus diálogos estão repletos de recursos 

cômicos da linguagem. Com o intuito de mostrar a dificuldade de diálogo existente 

entre dois casais de amigos, essa peça contém inúmeros comentários irônicos, 

trocadilhos, repetições de palavras e gestos das personagens, bem como alguns 

paradoxos — há uma cena, por exemplo, em que um capitão do corpo de bombeiros 

pergunta: “A propósito… e a cantora careca?” e tem a seguinte resposta da 

personagem Sra. Smith: “Continua a usar o mesmo penteado”. Vladímir Propp 

aproxima os paradoxos dos trocadilhos ao tratar da comicidade no âmbito da 

linguagem. Para o autor, os paradoxos são encontrados em sentenças nas quais “o 

predicado contradiz o sujeito, ou a definição do que está para ser definido” (PROPP, 

1992, p. 124). Ou seja, em uma mesma frase podemos encontrar uma definição que 

contradiz o senso comum. Portanto, se uma pessoa nos diz que “a cantora careca 

está usando o mesmo penteado” (ou algo similar), estamos diante de uma 

contradição de ideia que nos leva a questionar de que maneira isso é possível 

acontecer. 

f) Os caracteres cômicos: para Propp, caracteres cômicos em si não 

existem. Em efeito, o que os tornam cômicos é a representação feita com certo 

exagero dos traços de caráter negativos que o personagem possui. Um exemplo 

deste exagero cômico pode ser encontrado na caracterização dos personagens que 

dão título às peças O Avarento (L’Avare) ou O Misantropo (Le misanthrope), de 

Molière. Segundo o autor, “na descrição dos caracteres cômicos se escolhe uma 

propriedade negativa do caráter e se amplifica, permitindo com isso que a atenção 

principal do leitor ou do espectador seja dirigida a ela” (PROPP, 1992, p. 134). No 

entanto, esse exagero requer limites e medidas certos, não podendo despertar o 

sofrimento, o desgosto ou a repugnância do espectador — caso contrário, passará 

do cômico ao trágico. Propp reconhece no decorrer de seu estudo que não existem 

apenas personagens cômicas negativas, mas positivas também. Essa constatação 
                                                
3 Gênero teatral que surgiu na França no início da década de 1950. Recebeu este nome em 1961,  do 
crítico teatral húngaro Martin Esslin, por ser um gênero cujas peças retratam temas absurdos. 



18 
 

 
 

pode, a princípio, contradizer a teoria de que o cômico se manifesta a partir da 

revelação das qualidades negativas, mas, segundo o autor, é possível rir de um 

personagem otimista e alegre em demasia, por exemplo. O otimismo cômico é 

aquele que não se funda sobre nada, tornando-se superficial e precário, o que 

suscita o riso. A engenhosidade e a esperteza também são qualidades que podem 

se tornar cômicas em personagens que conseguem se safar dos antagonistas. 

g) Um no papel do outro: este recurso se baseia no disfarce, na ação em 

lugar de outrem, em que um personagem é trocado por outro. Cenas como essa são 

muito comuns nas comédias antigas e nas comédias clássicas em geral. 

A descrição que fizemos sobre os estudos de Bergson e Propp relativos à 

comicidade e aos procedimentos categorizados por ambos os autores para a 

produção do cômico serão de fundamental importância para nossa futura análise do 

cômico molieresco. Veremos de que forma este comediógrafo utiliza tais 

procedimentos para tornar cômicas suas peças, para, a partir daí, verificar se tais 

reminiscências do cômico molieresco estão presentes ou não na obra de Martins 

Pena que será analisada. Antes disso, no entanto, é importante que passemos a 

estudar a história da comédia e as características dos principais gêneros cômicos. 
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2 COMÉDIA 

 

O estudo sobre a origem e a história da comédia se torna imprescindível 

para nossa pesquisa quando constatamos que os comediógrafos da Antiguidade 

preestabeleceram, com suas peças, modelos que serviram de inspiração para 

muitas gerações de autores que os sucederam. 

No que concerne à origem da comédia, Berthold (2005, p. 120) cita a 

Poética de Aristóteles. Na obra, o filósofo afirma que o surgimento desse gênero 

teatral estaria ligado às cerimônias fálicas, comemorações muito comuns e que eram 

realizadas em várias cidades da Grécia Antiga, e às canções que eram entoadas na 

época. A palavra “comédia” é derivada dos komos — “orgias noturnas nas quais os 

cavalheiros da sociedade ática se despojavam de toda a sua dignidade por alguns 

dias, em nome de Dionísio e saciavam toda a sua sede de bebida, dança e amor” 

(BERTHOLD, 2005, p. 120). Havia ainda o festival dos komasts, uma espécie de 

carnaval que era realizado em janeiro nas Lenéias e que era caracterizado por um 

humor libertino. 

Por volta do século V, os comediantes dóricos, juntamente com os komos 

ático e os truões, influenciados por Epicarmo de Mégara, já encenavam comédias 

que podem ser consideradas os primeiros registros da farsa improvisada. Epicarmo 

foi a fonte da comédia dórica e siciliana; com suas cenas de comicidade grosseira, 

ele contribuiu em muito para as gerações de comediógrafos que o sucederam, pois 

estabeleceu um rol variado de personagens, entre os quais os “fanfarrões e os 

aduladores, os parasitas e as alcoviteiras, os bêbados e os maridos enganados que 

sobreviveram até a época da Commedia dell’Arte e até mesmo Molière” 

(BERTHOLD, 2005, p. 120). 

 A história da comédia grega é comumente dividida em três grandes 

fases. São elas:  

a) Comédia antiga: esse período precedeu a chamada caricatura política 

e teve Aristófanes como seu principal representante. As sátiras produzidas durante 

esse período atacavam representantes da esfera política e funcionários públicos. Os 
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autores também usavam suas produções para atacar outros autores rivais. Havia 

uma forte presença do coro4 nas peças desse período. 

b) Comédia média: a sátira política perdeu espaço nesse período, e os 

autores se atentavam para fatos comuns da vida cotidiana. Nessa fase, o coro já 

não era utilizado com tanta frequência. 

c) Comédia nova: Menandro é o principal representante dessa fase. 

Coube a ele iniciar uma forma de comédia que não fosse tão satírica quanto aquelas 

que faziam seus antecessores. Os comediógrafos, nessa época, criaram suas obras 

despertados pelo interesse da comédia de costumes, o que se evidencia nas tramas 

que giram “em torno das paixões, sobretudo o amor, e dos costumes” (MASSAUD, 

1999, p. 90). Nessa fase, nota-se também uma preferência dos escritores pela 

economia de acontecimentos e pela simplicidade na elaboração das cenas, bem 

como o emprego absoluto dos diálogos. O coro foi extinto das peças nessa fase. 

Influenciado por Menandro, Plauto (c. 254-184 a.C.) foi um dos principais 

representantes da comédia romana. Devido ao ofício de mercador viajante, ao qual 

dedicou algum tempo de sua vida, Plauto conheceu pessoas pertencentes às mais 

diversas classes sociais, o que o ajudou a produzir e a caracterizar seus 

personagens e situações. Sobre a comédia de Plauto, Berthold nos diz: 
 
Plauto transpôs a refinada urbanidade de seu modelo Menandro para uma 
comédia de situações robusta, na qual predominavam elementos farsescos 
e chistes burlescos. Personagens cômicas, identidades trocadas, intrigas e 
sentimentalismo burguês alimentam o mecanismo que conduz 
harmoniosamente suas comédias (BERTHOLD, 2005, p. 144). 

 

Alguns anos mais tarde, Terêncio (c.190-159 a.C.), o segundo maior 

representante da comédia romana, começou a escrever suas comédias. A produção 

das obras desse autor estava voltada a agradar a aristocracia romana, sendo este o 

aspecto que o afasta de Plauto. Enquanto Plauto buscava na conversa do povo os 

ingredientes para produzir suas peças, apoiando-se fortemente no contraste entre 

ricos e pobres para situações cômicas, Terêncio procurava imitar o discurso 

observado na nobreza romana.  

No que tange à definição de “comédia”, Patrice Pavis nos traz a 

conceituação tradicional para o termo, ou seja, indica elementos que opõem tal 

                                                
4 O coro consistia em um número de artistas que, durante a encenação, dançavam, cantavam, 
usavam máscaras e comentavam em uníssono os acontecimentos da peça. 
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gênero à tragédia. Segundo o autor, “tradicionalmente, define-se a comédia por três 

critérios que a opõem à tragédia: suas personagens são de condição modesta, seu 

desenlace é feliz e sua finalidade é provocar o riso no espectador” (PAVIS, 2003, p. 

52).  

A comédia, segundo a visão aristotélica, sempre esteve associada a um 

gênero que imitava homens de qualidade moral inferior, ao passo que a tragédia 

seria um retrato da ação de homens virtuosos. Logo, podemos deduzir daí o porquê 

da comédia, sobretudo a farsa, ter sido vista com certo preconceito por muitos 

literatos, entre eles alguns brasileiros, que não a enxergavam como um gênero 

nobre e respeitado. Vale destacar que ambos os autores estudados em nossa 

pesquisa se arriscaram no campo da tragédia no início de suas carreiras, por ser 

este um gênero que dava maior prestígio aos autores; no entanto, suas produções 

não obtiveram êxito. Sobre essa tentativa de arriscar-se no gênero trágico, no que 

diz respeito à cena teatral brasileira, Faria (2012, p. 8) afirma:  

 
Os poucos autores que surgiram, incentivados pelo exemplo de Gonçalves 
de Magalhães, preferiram […] as formas da tragédia e do melodrama, 
deixando de lado o gênero cômico, em especial as pequenas comédias e as 
farsas, que os intelectuais dos tempos românticos não viam como 
manifestações de um espírito superior. 

 

Ainda quanto à diferenciação entre comédia e tragédia, podemos citar o 

desenrolar de suas tramas: 
 

As duas atenderiam […] a estruturas de comunicação bem diferentes — [...] 
enquanto a tragédia revela uma série obrigatória e necessária de motivos 
que desembocam na catástrofe, a comédia se alimenta do repentino, das 
mudanças de ritmo, do acaso, da inventividade dramatúrgica e cênica 
(PAVIS, 2003, p. 53). 
 

Conforme vimos, a partir da fase denominada comédia média, os 

comediógrafos gregos, e consequentemente os romanos, desde suas primeiras 

manifestações, produziam suas tramas pautadas em fatos da vida cotidiana, 

colocando em cena personagens simples que permeavam os mais diversos meios 

sociais. É essa, portanto, uma das características mais evidentes e mais importantes 

da comédia, pois, ao mostrar a realidade cotidiana através de personagens comuns, 

o gênero rapidamente ganha o gosto popular.  
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2.1 COMMEDIA DELL’ARTE  
 

Um bom texto pode até garantir o sucesso de uma peça teatral, porém 

não adianta existir um bom texto se não houver um bom ator para representá-lo — 

afinal, é o intérprete quem imprime seu talento ao texto e dá vida aos personagens. 

Partindo desse pressuposto, podemos afirmar que este é o cerne da Commedia 

dell’Arte, forma de teatro popular em que a máxima “o palco é o lugar do ator” era 

levada às últimas consequências e o artista demonstrava toda a sua habilidade e 

sua capacidade de atuação e improviso.  

Segundo Patrice Pavis (2003, p. 61), a Commedia dell’Arte passou a ser 

chamada dessa forma somente no século XVIII, mas é uma forma teatral que existia 

desde meados do século XVI — em um primeiro momento, era chamada de 

commedia all improviso, commedia a soggettto, commedia di zanni ou comédia 

italiana (ou comédia das máscaras), quando chegou à França. Ainda segundo Pavis 

(2003, p. 61) o termo “arte” aqui implica “ao mesmo tempo a arte, habilidade, técnica 

e o lado profissional dos comediantes, que eram pessoas do ofício”. Continuando 

sua caracterização da Commedia dell’Arte, o autor afirma: 
 

A Commedia dell’Arte se caracterizava pela criação coletiva dos atores, que 
elaboravam um espetáculo improvisando a partir de um canevas [roteiro], 
não escrito anteriormente por um autor e que é sempre muito sumário 
(indicações de entradas e saídas e das grandes articulações da fábula) [...] 
cada ator improvisa levando em conta os lazzi característicos de seu papel 
(indicações sobre jogos de cena cômicos) e as reações do público (PAVIS, 
2003, p. 61)  
 

  
Como podemos perceber, nessa forma de teatro o ator tinha uma grande 

liberdade criadora, o que o tornava, em parte, autor de seu próprio personagem. Ele 

só conseguiria permanecer no palco se fosse dotado de uma grande capacidade de 

dinamismo em cena. Esta modalidade de teatro também inovou ao permitir que as 

mulheres, outrora proibidas de atuar, subissem ao palco. Além disso, os longos 

discursos puderam ser substituídos graças aos sinais gestuais.  

Sobre o rol de personagens característicos desse teatro, Sábato Magaldi 

(1999, p. 86) afirma que eram “semelhantes à da linha da Comédia Nova Grega, 

fonte do teatro de Plauto e de Terêncio”. Ou seja, podemos dizer que a 

caracterização de tais personagens deriva das comédias clássicas, bem como suas 
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intrigas e situações. Segundo Lionel Fischer, é comum encontramos na Commedia 

dell’Arte os seguintes personagens: 

 
Oposição de velhos ricos e avaros e de jovens dissolutos ou enamorados, 
de velhos e jovens rivais em amores, de velhos e servidores astutos, 
fantasiosos e aproveitadores; depois surgem os parasitas, os capitães, os 
adivinhadores, os pais, os filhos; os náufragos, o reconhecimento, todo o 
romanesco da comédia transportado para outro clima [...]. (FISCHER, 2007, 
p. 13). 

 

Tais personagens são divididos em tipos, de acordo com sua 

caracterização: 

a) Tipo sério: compreendia os casais de namorados, que apareciam em 

cena sempre sem máscaras; 

b) Tipo ridículo: compreendia os velhos cômicos (Pantaleão e o Doutor), o 

Capitão, os criados ou Zanni. Os criados, na Commedia dell’Arte, possuíam diversos 

nomes, tais como Arlecchino (ou Arlequim, o mais popular deles), Pulcinella, 

Scapino etc., e eram classificados como espertos e espirituosos ou ingênuos e 

estúpidos. 

Os personagens do tipo ridículo sempre portavam máscaras grotescas 

que serviam para designar a personagem — ou seja, era através de tais máscaras 

que o público identificava a personagem e, portanto, podia prever quais seriam as 

funções deles durante a encenação. Além disso, os personagens da Commedia 

dell’Arte sempre apareciam em cena com um figurino colorido e vistoso. 

A Commedia dell’Arte foi uma forma de teatro que sempre influenciou 

Molière. Segundo Sábato Magaldi (1999, p. 87), esse tipo de encenação “norteia 

toda a obra molieresca”. Molière, no início de sua carreira, chegou a integrar uma 

companhia italiana instalada em Paris que se dedicava à Commedia dell’Arte; ele 

compunha algumas farsas que, incompletas, eram encenadas à maneira desse 

teatro. Além disso, sem perder de vista o ator, o autor francês criou, conforme 

veremos adiante, a maioria de seus personagens inspirado na comédia de Plauto e 

Terêncio, cujas semelhanças são percebidas nos personagens da Commedia 

dell’Arte. 

Segundo Pavis (2003, p. 62), no século XIX a Commedia dell’Arte 

desaparece definitivamente. No entanto, a essência dessa forma de teatro continua 

viva e é o que confere à arte teatral a graça que lhe é peculiar, além de fazer do 
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profissional que se dedica a praticá-la um artista digno de nossa admiração: o poder 

do improviso.  

A análise dessa forma teatral, no que tange à caracterização das 

personagens, é importante para nossa pesquisa se levarmos em consideração a 

influência que ela sempre exerceu na obra molieresca. A partir dessa análise, 

observaremos na peça de Molière, bem como naquela de Martins Pena, se o rol de 

personagens cômicos que aparecem em ambos os textos, assim como a 

caracterização deles por parte destes autores, assemelha-se, e em qual medida, 

àquelas presentes na Commedia dell’Arte. 
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3 GÊNEROS CÔMICOS 
 

3.1 FARSA 

  

Qualificada como uma forma primitiva de comédia, a farsa é sempre 

associada ao baixo cômico, um estilo pouco refinado e que provoca um riso 

grosseiro. Registros farsescos existem desde a época grega, mas somente na Idade 

Média, por volta do ano 1450, na França, foram reconhecidos como gênero. As 

características dessas produções medievais são as seguintes: 

 
O traço comum [...] é o de trazer à cena a vida cotidiana dos burgos e 
aldeias, sempre em pares de versos octossílabos com aproximadamente 
quatrocentas linhas. Não havia rubrica nos textos e as apresentações eram 
simples, com poucos recursos cênicos e muita movimentação dos atores. 
(FARIA, GUINSBURG E LIMA, 2006, p. 144) 

 

Não se sabe se as farsas produzidas nesse período visavam retratar os 

hábitos nocivos da sociedade e ter um fundo moralizante ou apenas provocar o riso. 

Os personagens eram os maridos enganados, as esposas infiéis e os enganadores. 

Apesar de ser associada a um estilo pouco refinado, a farsa ganhou 

rapidamente o gosto popular, e isso se deve a uma comicidade provocada pela 

presença do personagem enganado. Por ser um personagem representativo deste 

gênero, podemos dizer que o recurso cômico do fazer alguém de bobo, evidenciado 

por Propp, é um dos preferidos pelos autores para provocar o riso no espectador de 

farsas. Além disso, a comicidade neste gênero é garantida devido aos gestos e às 

palavras, às pancadarias e às piadas de cunho escatológico e obsceno. A farsa é 

um gênero que possui “uma forte teatralidade”, “uma atenção voltada para a arte da 

cena” e uma “elaboradíssima técnica corporal” (PAVIS, 2003, p. 164).  

A influência de tais elementos farsescos repercutiu na dramaturgia de 

Molière. Célia Berrettini (1979, p. 31) considera a farsa “o embrião do teatro 

molieresco”, citando como exemplos do repertório do autor as peças Os Ciúmes do 

Barbouillé (La Jalousie du Barbouillé) e O Médico Volante (Le Médecin Volant), 

ambas farsas de um só ato. Ainda segundo a autora: 
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Tinha ele o espírito da farsa; cultivou freqüentemente esse gênero e, 
mesmo nas Grandes Comédias, em versos distribuídos em cinco atos, não 
abandonou o emprego de procedimentos farsescos. Com farsas iniciou sua 
carreira teatral, e com uma farsa encerrou-a, utilizando procedimentos 
típicos do gênero para pintar caracteres [...]. (BERRETTINI, 1979, p. 127). 

  
A inclinação de Molière para o gênero farsesco não passou despercebida 

por Boileau, teórico do classicismo francês e autor de A Arte Poética — obra que 

lista um conjunto de regras que serviriam para conduzir os autores daquele período 

a uma composição literária apurada. Boileau criticou duramente a escolha de 

Molière quando este parecia abrir mão da alta comédia, representada por peças 

como a comédia de caráter O Misantropo, para se render aos recursos cômicos da 

farsa: 
 
Estudem a corte e conheçam a cidade: uma e outra são sempre fecundas 
em modelos. Com elas é que Molière, dando brilho a seus escritos, teria 
talvez ganho o prêmio por sua arte, se, menos amigo do povo, em suas 
doutas pinturas muitas vezes não tivesse feito caretear suas personagens, 
abandonando o tom agradável e fino para adotar o bufo [...] (BOILEAU, 
1979, p. 53). 
 
 

Ainda em tom de reprovação ao gênero, Boileau afirma: 
 
                      [...] quanto a um falso cômico, amante de equívocos grosseiros, que não 

utiliza senão a sujeira para divertir-me, que ele se vá, se quiser, sobre dois 
tablados, divertir o Pont-Neuf e os lacaios lá reunidos, com brincadeiras 
insípidas e representações de farsas grotescas (BOILEAU, 1979, p. 54). 
 
 

O mesmo “embrião farsesco” percebido nas obras de Molière pode ser 

encontrado na obra do brasileiro Martins Pena. O autor, desde seus primeiros 

trabalhos — como O Juiz de Paz da Roça (1833), A Família e a Festa na Roça 

(1837) e Os Dois ou O Inglês Maquinista (1842) —, lançou mão dos recursos 

cômicos desse gênero para a composição de suas comédias. Conforme ressalta 

Faria (2012, p. 10): “A habilidade de Martins para conciliar a descrição dos costumes 

e o enredo amparado por recursos cômicos da farsa – esconderijos, pancadaria, 

disfarces, quiproquós, apartes etc. – é notável”.  

Devido à inclusão destes elementos farsescos em suas peças, Martins 

Pena foi censurado por seus pares contemporâneos, entre eles José de Alencar e 

Machado de Assis — embora reconhecessem o talento do escritor para a comédia, 

eles lamentavam a sua inclinação para o gênero farsesco.  
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As críticas envolvendo ambos os comediógrafos estudados reforçam o 

que dissemos sobre a associação da farsa ao baixo cômico — o que envolve o 

preconceito e a visão depreciativa por parte dos literatos brasileiros, sobretudo do 

período romântico, que sempre a cercou.  

 

3.2 COMÉDIA DE COSTUMES  

 

A história da comédia nos permite afirmar que os autores da Antiguidade 

— ao retratarem em suas peças os costumes de sua época utilizando personagens 

representativos de seu meio social — contribuíram para a produção da matriz da 

comédia de costumes, vertente cômica que estudaremos nesta seção com maior 

detalhamento.  

Na comédia de costumes, os dramaturgos têm a intenção de criticar os 

costumes que corrompem a sociedade da qual fazem parte, reproduzindo-os de 

maneira cômica. A definição oferecida por Massaud (1999, p. 93) ressalta que tal 

gênero “visa a criticar os hábitos e costumes de uma sociedade em determinada 

época”. Nesse intuito, os autores acabam por colocar em cena as mazelas dessas 

sociedades, conforme observado por Flávio Aguiar (2003, p. XII-XIII). São elas “os 

males da corrupção, da venalidade, do descaso para com o bem público, da 

opressão, da repressão, da estreiteza dos espíritos, da falsa religiosidade, e assim 

por diante”. Já para Faria, Guinsburg e Lima, a comédia de costumes é: 

 
[…] centrada na pintura dos hábitos de uma determinada parcela da 
sociedade contemporânea do dramaturgo. O enfoque privilegia sempre um 
grupo, jamais um indivíduo, e é em geral de natureza crítica ou até mesmo 
satírica – o que não impede que, por vezes, certos autores consigam um 
notável efeito realista na reprodução dos tipos sociais, apesar da necessária 
estilização cômica (FARIA, GUINSBURG E LIMA, 2006, p. 88). 
 

Molière, no século XVII, foi um dos principais representantes da comédia 

de costumes; sua obra, entre elas O Tartufo, possui inúmeros exemplos de criações 

características desse gênero. Sobre a concepção da comédia de costumes 

molieresca, Sábato Magaldi afirma: 
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[...] a formação clássica do século XVII [...] deveria conduzi-lo aos exemplos 
de Aristófanes, Plauto e Terêncio. Do primeiro, aproveitou o ardor polêmico 
e satírico, responsável pela crítica aos preciosos, aos médicos, aos 
marqueses e, de maneira mais ampla, às hipocrisias sociais. Os autores 
latinos passaram-lhe o mecanismo da observação da vida burguesa, com 
seus caracteres incipientes e uma intriga de quiproquós e muitas vezes 
complicadas peripécias que, resultavam em matrimônio (MAGALDI, 1999, p. 
123).  

 
Alguns séculos depois, o Brasil, já independente de Portugal, buscava 

criar uma identidade para o teatro nacional, que até então tinha a ópera como o 

gênero que se manifestava de maneira mais frequente. Quando Martins Pena 

estreou na cena teatral brasileira, encontrou um público habituado também às 

encenações das comédias de autores estrangeiros, entre eles Molière. De maneira 

tímida, sem grandes pretensões, o comediógrafo escreveu a peça O Juiz de Paz da 

Roça, de apenas um ato. Tal feito foi de grande contribuição para o teatro brasileiro, 

já que o autor possibilitou que a comédia como dramaturgia surgisse no Brasil — 

não por acaso ele é considerado o precursor da comédia de costumes em nosso 

teatro.  Por essa razão, esse gênero é considerado, segundo Faria (2012, p.7), a 

“única tradição forte do teatro brasileiro do século XIX”. Sobre Martins Pena: 
 
Espelhando a vida dos pequenos, dos homens comuns, do cotidiano, e os 
seres humanos “como eles são” (ou “piores do que são”) e não “como 
deveriam ser”, a comédia nacionalizou o fato e de imediato a cena 
brasileira. [...] Em suas peças Pena preocupava-se em debuxar os 
costumes, os que achava bons e os que via como maus, da Corte brasileira, 
seus personagens característicos e seus arredores (AGUIAR, 2003, p. XII). 

 

Ainda sobre o painel da sociedade brasileira que Pena esboçava em sua 

obra, João Roberto Faria observa:  

 
O universo pintado pelo comediógrafo no conjunto de suas peças é um 
vasto painel dos costumes da roça e da cidade do Rio de Janeiro dos anos 
1830 e 1840, com seus tipos mais diversos apreendidos pelo prisma do 
realismo, por um lado, e da estilização cômica, por outro. (FARIA, 2012, 
p.11) 

 
 Valendo-se da comédia de costumes, que valorizava a comicidade da 

intriga, Martins Pena se mostrou um grande observador e crítico dos costumes da 

sociedade de sua época. Sua obra não apenas permitiu a consolidação de tal 

gênero no Brasil, mas também abriu caminho para que as futuras gerações de 

comediógrafos nos séculos XIX e XX continuassem trilhando os caminhos da 

comédia e retratando os costumes da vida brasileira. 
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3.3 COMÉDIA DE CARÁTER 

 

Neste tipo de comédia, o autor procura expor e explorar minuciosamente 

o caráter dos personagens que compõem a peça. Descrição pertinente a esse 

gênero da comédia nos é oferecida por Patrice Pavis: 
 
A comédia de caráter descreve personagens esboçadas com muita precisão 
em suas propriedades psicológicas e morais. Ela leva a um certo estatismo 
ao propor uma galeria de retratos que dispensam a intriga, a ação e o 
movimento contínuo para tomar corpo (PAVIS, 2003, p. 54-55). 

  
Conforme evidencia Pavis, a comédia de caráter coloca em segundo 

plano a intriga e a ação, elementos que são fundamentais para a construção de 

outros gêneros cômicos, mas que aqui funcionam apenas como “situações cômicas, 

meros pretextos para a apresentação do caráter” (FARIA, GUINSBURG E LIMA, 

2006, p. 87).  

Sobre a origem da comédia de caráter, não se sabe com precisão o 

momento em que ela começou a ser criada. Tradicionalmente, a criação desse 

gênero é atribuída a Molière, mas tal afirmação, ainda segundo Faria, Guinsburg e 

Lima, é precipitada, pois a comédia de caráter só teria surgido efetivamente no final 

do século XVII e no início do século XVIII, projetando-se com La Buyère e Regnard. 

As peças O Misantropo e O Avarento, muitas vezes enquadradas como comédias de 

caráter, não focam precisamente o caráter, mas sim uma mania do personagem 

que, mesmo sendo retratada de forma extremamente exagerada, não ofusca a 

intriga e os desdobramentos da peça — elementos que, repetimos, são reduzidos ao 

máximo na comédia de caráter. 

No Brasil, ao contrário da comédia de costumes e da farsa, a comédia de 

caráter não caiu no gosto dos nossos dramaturgos. Neste gênero, segundo Faria, 

Guinsburg e Lima (2006, p. 87) “destacou-se sobretudo O Avarento, montado por 

atores como Procópio Ferreira e Jorge Dória”. Na comédia brasileira, não vemos o 

caráter das personagens ser construído e abordado de forma tão aprofundada como 

na alta comédia francesa, por exemplo, e a construção da trama parece estar mais 

focada na intriga.  
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3.4 COMÉDIA DE INTRIGA 
 

Ao contrário da comédia de caráter, a comédia de intriga não valoriza a 

psicologia das personagens, mas sim a ação — por ser caracterizada por rápidas 

sucessões de acontecimentos, cria-se a ilusão de movimento contínuo.  

A comédia de intriga se originou no teatro italiano e obteve grande 

sucesso nos séculos XVII e XVIII, tendo sido praticada por diversos autores, entre 

eles Molière com a peça As Maladrangens de Scapino (Les fourberies de Scapin). 

Sua trama quase sempre é pautada no objetivo do jovem apaixonado que se coloca 

contra a proibição de personagens mais velhas e luta para conquistar a personagem 

amada. Ainda sobre o personagem amoroso: 
 
Como o personagem amoroso é uma personalidade contemplativa, precisa 
da ajuda de um criado, que será o grande artífice do encontro do casal, 
através do extenso rol de truques e reviravoltas da ação, com disfarces, 
trocas, imbróglios e até mesmo a exposição do(s) velho(s) antagonistas ao 
ridículo (FARIA, GUINSBURG E LIMA, 2006, p. 89).  

 
No Brasil, a exemplo da comédia de caráter, a comédia de intriga não 

chegou a ser um gênero forte, embora alguns autores brasileiros se dedicassem, por 

vezes, a destacar a ação na produção de suas peças como fórmula para alcançar a 

comicidade. São exemplos Artur Azevedo e Silveira Sampaio. 

 

3.5 COMÉDIA-BALÉ 

 

Durante o reinado de Luiz XIV, o balé era umas das maiores e mais caras 

diversões da corte francesa — inclusive do rei, que muitas vezes realizava algumas 

apresentações dançando juntamente com um seleto grupo de integrantes da 

nobreza. Durante esse período, Molière agregou o balé à comédia, o que resultou na 

criação de um gênero chamado Comédie-ballet (comédia-balé) e que obteve 

sucesso imediato. Para compor estas peças, Molière realizou uma parceria com 

Lully, um compositor italiano que integrava a Académie de Musique. Ambos os 

autores trabalhavam para o divertimento do rei Luis XIV: enquanto Lully fazia a 

realeza dançar através de seus balés, Molière usava seu talento cômico para 

produzir suas peças e fazer rir a corte.  
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A comédia-balé recebe este nome quando o autor introduz balés no curso 

da ação da peça. Segundo Pavis: 

 
Tende-se a conceber o balé como elemento segundo ou, mesmo, 
secundário, como intermédio decorativo, cabendo a primazia ao texto da 
comédia. Certos balés, no entanto, contêm alguns elementos dramáticos 
dialogados e representados (PAVIS, 2003, p. 54).  

  

Normalmente, há uma sucessão de entradas de balés entre uma cena e 

outra ou entre os atos. Em alguns casos, o dramaturgo pode optar por utilizar o balé 

como um elemento autônomo e não ligá-lo às cenas ou atos.  

Um exemplo da obra molieresca que se enquadra nesse gênero de 

comédia é a peça Les Fâcheux (Os Importunos), apresentada pela primeira em 

Vaux-le-Vicomte em 17 de agosto de 1661. Esta comédia-balé de Molière tem as 

seguintes características, de acordo com Apostolidès:  

 
Os balés, no início e no fim de cada ato, engastam-se na comédia não de 
modo artificial, mas intrinsecamente ligados ao texto. Têm uma função no 
desenrolar da história, ou então agem como reforço ao retomar de outra 
maneira os temas da comédia (APOSTOLIDÈS, 1993, p. 57).  
 
 

Notamos, portanto, que em Les Fâcheux Molière ligou o balé à intriga. 

Este gênero esteve em voga nos 12 primeiros anos do reinado de Luis XIV e durou, 

segundo Apostolidès (1993, p. 57), “até o momento em que o poder monárquico o 

investiu totalmente de seu discurso” — ou seja, este era um gênero que não fugia à 

regra de enaltecer a figura do monarca. A comédia-balé, bem como os balés, fez 

sucesso até 1672, e a partir daí deu lugar à ópera. No Brasil, não há uma geração 

de autores voltada à criação deste gênero. 
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PARTE II – O MOLIERESCO 

 
4 O TARTUFO 

“Pela estruturação magistral, pela ironia mordaz, 
pelo choque de caracteres diversos, pela pintura 
de determinado ambiente, pela tendência moral 
expressa de modo artístico, é essa, sem dúvida, 
uma das maiores comédias de todos os tempos.”5 

 

A peça O Tartufo, composta por cinco atos em versos alexandrinos, foi 

representada pela primeira vez em 12 de maio de 1664 durante o festival “Prazeres 

da ilha encantada” (Les plaisirs de l’île enchantée), uma grandiosa cerimônia festiva 

organizada pelo rei Luis XIV que tinha por objetivo consolidar o poder do monarca.   

O Tartufo é a terceira comédia da carreira de Molière e uma das que mais 

lhe rendeu polêmicas, pois representantes do clero viam na referida peça um ato de 

zombaria contra a Igreja, uma vez que o autor utilizou a figura de um personagem 

falso devoto para expor a hipocrisia religiosa. Isso fez com que Luis XIV proibisse 

Molière de representar a peça em público. Em agosto daquele mesmo ano, após o 

dramaturgo realizar uma encenação particular da comédia para o rei, o vigário Père 

Roullé escreveu uma solicitação para que a peça fosse proibida. O vigário ainda 

afirmava que Molière deveria ser levado à fogueira por tal feito. O rei, mesmo 

reprovando a atitude do vigário, manteve a interdição d’O Tartufo.  

Em 1667, após Molière realizar algumas modificações na peça, Luis XIV o 

autorizou a encená-la novamente — no entanto, O Tartufo sofreu novos ataques por 

parte da Igreja. De acordo com Durant e Durant (1987, p. 100), “em 11 de agosto de 

1667, o arcebispo de Paris proibiu, sob pena de excomunhão, que se lesse, ouvisse 

ou representasse a comédia”. Ainda segundo os autores, Molière ficou enfurecido 

com a nova interdição, mas atendeu aos apelos do rei, que lhe pediu para que fosse 

paciente. Para se defender dos ataques, o autor alegava que a peça “não era sobre 

a fé honesta e sim sobre a hipocrisia” (DURANT E DURANT, 1997, p. 100). Somente 

em 1669 houve uma revogação da proibição real e O Tartufo voltou a ser encenada. 

 

 

                                                
5  RONAI, Paulo. O teatro de Moliere. Brasília, DF: Ed. Universidade de Brasília, 1981. p. 25  
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4.1 RESUMO DA PEÇA 

 
Para esta pesquisa, utilizamos a terceira edição da tradução feita por 

Guilherme de Figueiredo, ainda na década de 1980, e que integrou sua tese de 

doutoramento universitário. Conforme já dito na introdução deste trabalho, durante 

as aulas de literatura francesa a peça O Tartufo foi estudada em sua versão 

francófona; no entanto, optamos por transcrever trechos traduzidos em português 

com o intuito de não apenas auxiliar estudantes de literatura francesa que se 

interessam pela influência que Molière exerceu no teatro brasileiro, mas também 

para que pudéssemos alcançar pessoas não letradas, que não estão familiarizadas 

com o idioma francês, mas que se interessam pela literatura francesa como forma de 

lazer e possivelmente como um futuro objeto de estudo e pesquisa.  

A ação da peça se passa em Paris e todas as cenas são ambientadas na 

casa do personagem Orgonte. Logo na primeira cena do primeiro ato, estão 

reunidos os seguintes personagens: Senhora Pernela, mãe de Orgonte; Flipote, sua 

criada; Elmira, mulher de Orgon e madrastra de Mariana e Damis; Dorina, dama de 

companhia de Mariana; e Cléanto, cunhado de Orgon. Todos eles mostram 

descontentamento com o hóspede Tartufo, exceto a Senhora Pernela, que assim 

como o filho vê no devoto um exemplo de santidade.  

Orgonte convidou Tartufo para viver em sua casa após tê-lo encontrado 

em uma de suas idas à igreja, e nutre por ele uma admiração que beira ao 

fanatismo. Esse fato incomoda os demais moradores da casa, pois, devido a essa 

admiração, o pai segue todos os conselhos do falso devoto. Segundo eles, Tartufo 

exerce um poder tirânico sobre o pai, lança mão de um zelo excessivo, muda a 

rotina da casa e censura quase todos os hábitos da família, alterando dessa forma o 

modo de vida dos personagens. A partir dos diálogos na primeira cena, o espectador 

pode ter uma primeira ideia sobre a personalidade de Tartufo como sendo alguém 

falso, dissimulado e parasita. 
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DORINA - Outra coisa haverá mais contrária à razão? 
Ter um estranho em casa a fazer de patrão? 
Um mero espertalhão, sem linha e sem escol, 
Cuja casaca não valia um caracol, 
Que chega de repente e adquire tanta asa 
Que passa a mandar mais do que o dono da casa? 
[…] 
DORINA - Ele passa por santo em vossa fantasia; 
Tudo que faz, porém, é pura hipocrisia. (O Tartufo. Ato I, cena 2, p. 117) 

 

Ainda descobrimos que Mariana ama Valério e sonha em se casar com 

ele, mas parece que Tartufo já demonstrou que se opõe a tal união. O receio de 

Damis é que o pai desista da ideia de casar a filha em virtude dos conselhos de 

Tartufo. Na cena IV do primeiro ato, Orgonte aparece e pode-se notar o quanto está 

enfeitiçado por Tartufo, pois, quando a criada Dorina lhe informa que Elmira, sua 

esposa, esteve doente, ele se mostra mais preocupado em saber como está seu 

hóspede, não dando mostras de preocupação em relação ao estado de saúde da 

mulher. 

No segundo ato, Orgonte conversa com Mariana e diz que ela não se 

casará com Valério, mas sim com Tartufo. Desolada, Mariana tem medo de se opor 

à decisão de seu pai, o que acaba irritando sua criada Dorina, que quer ajudá-la a 

resolver a situação. Valério chega enciumado e revoltado com a falta de coragem de 

moça em dizer não para o pai, dizendo que vai abandoná-la para que ela se case 

com Tartufo. Após os dois discutirem, Dorina intervém e diz que vai pedir a ajuda de 

Elmira. 

Apenas na segunda cena do terceiro ato é que Tartufo aparece. Ele tenta 

seduzir Elmira, e o enteado dela ouve a conversa. Muito nervoso, Damis diz que 

contará tudo a seu pai para que finalmente ele expulse Tartufo de casa. No entanto, 

Orgonte não acredita no filho e quem acaba expulso é o próprio Damis, pois o 

patriarca acredita que sua família está armando um complô para prejudicar Tartufo. 

Após a discussão com o filho, Orgonte diz ao devoto que doará todos os seus bens 

a ele.  

No quarto ato, Elmira diz a Orgonte que tem um plano para desmascarar 

Tartufo, e consegue fazer com que o marido se esconda embaixo de uma mesa. Ela 

então chama Tartufo para uma conversa e ele mais uma vez tenta seduzi-la, sem 

imaginar que o dono da casa está escondido ouvindo toda a conversa. Revoltado, 
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Orgonte expulsa o falso devoto, mas, em virtude da doação realizada, Tartufo agora 

é o dono da casa e de todos os seus bens. 

No quinto ato, Orgonte revela a seu cunhado que guardava uma caixinha 

em sua casa a pedido de um amigo fugitivo. Tendo confidenciado tal fato a Tartufo, 

este o convenceu de que a melhor opção era lhe entregar a caixinha, a fim de que, 

caso houvesse alguma investigação, Orgonte não fosse prejudicado. O falso devoto 

passou então a chantagear Orgonte.  

Nesse ínterim, o Senhor Leal, um meirinho, é enviado com uma ordem de 

despejo contra Orgonte, que recebe um prazo para desocupar sua casa e deixá-la 

livre para o novo dono. Desesperado, Orgonte não sabe o que fazer — porém, na 

última cena, um oficial enviado pelo rei prende Tartufo. Vemos nesta cena a arte 

manifestar-se a serviço do rei, com o objetivo de enaltecê-lo, pois Molière utiliza o 

monarca como o elemento salvador. Assim, a felicidade e a tranquilidade voltam a 

reinar no lar de Orgonte. 

Após esse resumo, passamos a agora a analisar os elementos utilizados 

por Molière para tornar cômicas as cenas de O Tartufo. 

 

4.2 REPETIÇÕES DE GESTOS E PALAVRAS 

 

Conforme Bergson observou em seu trabalho sobre a comicidade, a 

repetição é um dos procedimentos favoritos da comédia clássica. A peça O Tartufo 

ilustra a visão de Bergson, uma vez que, no decorrer das cenas, podemos ver tal 

procedimento se manifestar de maneira recorrente. Em uma das cenas mais 

célebres da peça, temos os personagens Orgonte e Dorina. Quando o patrão chega 

em casa, a criada logo lhe informa sobre o estado de saúde de sua esposa. 

Transcrevemos abaixo o diálogo das duas personagens: 

 
DORINA – Madame sentiu febre anteontem, pobrezinha, 
E que dor de cabeça a afligiu à noitinha! 
ORGONTE – E Tartufo? 
DORINA – Ah! Melhor não teria passado! 
Forte, gordo, loução, satisfeito e corado. 
ORGONTE – Coitadinho! 
DORINA – Ao jantar ela teve um desgosto... 
Não conseguiu comer. Nada lhe dava gosto. 
Uma enxaqueca atroz! É a sua mazela! 
Orgonte – E Tartufo? 
DORINA – Jantou, sozinho, diante dela. 
Com toda a devoção, comeu um cordeirinho,  



36 
 

 
 

Perdizes, frango assado, um garrafão de vinho. 
ORGONTE – Coitadinho! 
DORINA – De noite ela esteve acordada, 
Sem poder pregar olho um minuto, coitada; 
Uns calores febris tão fortes a agitaram, 
Que todos da família, inquietos, a velaram. 
ORGONTE – E Tartufo? 
DORINA – Embalado em cândida moleza, 
Seguiu direto ao quarto, ao levantar da mesa, 
E, metendo-se ao leito amigo e agasalhado, 
Soprou, roncou tal qual um bem-aventurado. 
ORGONTE – Coitadinho! 
DORINA – E não tendo havido melhoria, 
Madame resolveu-se a sofrer sangria. 
Com isto aliviou-se imediatamente. 
ORGONTE – E Tartufo? 
DORINA – Portou-se corajosamente. 
Para enfrentar o mal, procurou sem demora 
Recuperar o sangue extraído à senhora: 
Bebeu durante o almoço um jarro de sangria. 
ORGONTE – Coitadinho! (O Tartufo. Ato I, cena 3, p. 123) (grifo nosso)  
. 

O diálogo deixa transparecer a afeição exagerada que Orgonte nutre por 

Tartufo, e o que torna a cena cômica é a repetição em série da pergunta que ele faz 

para se informar sobre seu hóspede. Orgonte parece, nesta cena, praticar o diálogo 

de uma maneira mecanizada, e isso é algo que nos remete à rigidez referida por 

Bergson em seu estudo. O patrão de Dorina parece programado para fazer sempre 

a mesma pergunta, trazendo assim comicidade à cena. A cada pergunta ou 

comentário repetido pelo patrão, a criada o responde ironicamente sem que ele 

perceba. O mesmo comentário que Orgonte faz sobre o estado de seu hóspede será 

utilizado por Dorina, já ao final da peça, quando o patrão, após desmascarar Tartufo, 

lamenta-se sobre os feitos do falso devoto. Vejamos: 
 

ORGONTE – São coisas minha mãe de que fui testemunha! 
[...] 
Com toda a devoção, roubar minha mulher! 
[...] 
Quer assaltar meus bens, tornar-me um indigente 
[...] 
E reduzir-me ao pó de onde o retirei. 
DORINA – Coitadinho! (O Tartufo. Ato V, cena 3, p. 196) (grifo nosso)  
 

 
O espectador/leitor está diante de um personagem enganado, que 

lamenta ter sido vítima de alguém em quem confiava cegamente. Nessas 

circunstâncias, as lamentações de Orgonte não suscitariam o riso no espectador não 

fosse o comentário certeiro e irônico de Dorina. A ironia, aliás, é um recurso utilizado 

com frequência por Molière nos diálogos desta peça, mas ele será analisado mais 
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adiante. Por ora, achamos válido mostrar outro exemplo de repetição, dessa vez 

feita por Elmira. A cena ocorre quando ela está enganando Tartufo, com o intuito de 

finalmente desmascará-lo: 

 
ELMIRA – (depois de tossir para advertir o marido) 
[...] 
TARTUFO – Posso bem acalmar o que vos apavora 
Sei a arte de afastar escrúpulos, Senhora 
[...] 
(Elmira tosse mais forte) 
Que tosse renitente... 
[...] 
Ninguém é pecador quando peca em silêncio. 
ELMIRA – (depois de tossir novamente e bater na mesa) (O Tartufo. Ato 
IV, cena 5, pp. 186-188) (grifo nosso) 

 

Quanto mais Tartufo entra na armadilha, mais Elmira tosse, e a repetição 

desse gesto é uma forma de se comunicar com o marido, para alertá-lo sobre o 

caráter de seu hóspede sem que este perceba que está sendo ouvido pelo dono da 

casa. O aumento na intensidade da tosse de Elmira é cômico, algo que chama 

atenção até mesmo do próprio Tartufo. 

 

4.3 A IRONIA 

 

Conforme vimos, uma das formas teatrais que mais influenciou Molière na 

produção de suas peças foi certamente a Commedia dell’Arte, cuja tipificação dos 

personagens engloba a dos criados classificados como espertos — à qual, sem 

dúvidas, Dorina pertence. As tiradas mais irônicas e cômicas presentes em O 

Tartufo são dela, que se envolve nos conflitos da família, opina, discorda e arquiteta 

planos. Podemos ter uma primeira ideia de como é sua personalidade logo no 

primeiro ato, quando a mãe de Orgonte, a Sra. Pernela, se dirige a ela: 

 
SRA. PERNELA – Ouve aqui: tu és uma empregada 
Muito forte na língua – e mal acostumada. 
Só te deves meter no que te diz respeito. (O Tartufo. Ato I, cena 1, p.115)  

 
 Longe de se intimidar com os comentários da Sra. Pernela, Dorina vai 

retrucá-la e, logo em seguida, aproveita para manifestar sua opinião acerca do falso 

devoto: 
DORINA – Ele passa por santo em vossa fantasia; 
Tudo que faz, porém, é pura hipocrisia. 
[...] 
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O impostor, tanto quanto o criado, 
Não é digno de fé, nem trazendo atestado! (O Tartufo. Ato I, cena 1, p. 117)  

 

Em nossa busca pela definição do cômico, pudemos perceber que a 

comicidade se estabelece através de diversas maneiras, sendo uma delas a 

percepção do ridículo. Na peça em questão, notamos que Orgonte, com sua 

admiração excessiva, e Tartufo, com sua falsa devoção, são personagens 

construídos para que suas ações beirem ao ridículo. No entanto, não é o que 

notamos em Dorina, pois ela parece ser a personagem colocada em cena por 

Molière para “desnudar” e observar os defeitos que se manifestam — e zombar 

deles. Podemos incluí-la no rol das personagens cômicas positivas sobre as quais 

Propp comenta em seu estudo, afirmando que “rimos delas mas temos, mesmo 

assim, um sentimento de simpatia” (PROPP, 1992, p. 139). Ou seja, rimos de Dorina 

não porque ela é ridícula, mas sim porque ela nos mostra o ridículo de uma forma 

irônica, e assim simpatizamos com a personagem. 

O diálogo de Dorina e Orgonte, que já transcrevemos para exemplificar o 

uso do recurso da repetição, é finalizado com a seguinte fala da criada: 

 
DORINA – É espantosa a vossa cortesia! 
À madama direi, se concedeis licença, 
Como vos alegrou sua convalescença. (O Tartufo. Ato I, cena 5, p. 125)  
. 

A observação de Pavis acerca da ironia das personagens parece explicar 

a intenção de Molière ao utilizar o tom irônico na fala de Dorina. Pavis diz: 

 
As personagens, enquanto usuárias da linguagem, estão em condições de 
entregar-se a uma ironia verbal; zombam então uma das outras, apregoam 
sua superioridade em relação a um parceiro ou a uma situação [...]. Este 
tipo de ironia nada tem de especificamente dramático (pragmático), mas 
presta-se bem à cena, visto que a situação deve mostrar aqueles que estão 
em erro ou contradizer, por um gesto, uma entonação ou uma mímica, o 
que o texto diz aparentemente (PAVIS, 2003, p. 215) (itálico do autor). 

 

É reprovável a conduta de alguém que, diante de um relato similar ao de      

Dorina, mostre-se tão indiferente quanto Orgonte. Inconformada em razão da falta 

de interesse dele pelo estado de saúde da própria esposa, a maneira que a criada 

encontra para expressar sua inconformidade e tentar alertá-lo é lançando mão de 

um comentário irônico. Na visão de Propp, de um modo geral quando lançamos mão 

da ironia, expressamos com as palavras um conceito, mas se subentende outro, 
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contrário. Resumindo: dizemos algo positivo quando pretendemos, na realidade, 

expressar algo negativo.  

No decorrer da peça, verificamos que a criada também ironiza o apetite 

de Tartufo, que se farta ao jantar mesmo sabendo que os parentes de Orgonte 

estavam consternados com o estado no qual Elmira se encontrava. Quando a criada 

diz “com toda a devoção, comeu um cordeirinho”, o uso irônico do diminutivo para se 

referir ao prato indica, na verdade, uma quantidade que é grande em termos 

absolutos. Aqui, mais uma vez, relembramos o rol de personagens da Commedia 

Dell’Arte ao constatarmos que esta atitude de Tartufo assemelha-se àquelas dos 

personagens parasitas que apareciam na composição das comédias clássicas e que 

perduraram até a Commedia Dell’Arte, o que certamente influenciou Molière na 

elaboração desta cena. 

Em outra passagem, após Orgonte anunciar que pretende ver a filha 

casada com Tartufo, Dorina discorda, alegando que tal decisão contribuirá para a 

infelicidade de Mariana. A criada provoca Orgonte a ponto de deixá-lo enraivecido: 

 
ORGONTE – Vais calar-te, serpente, ou serei obrigado... 
DORINA – Olá, Senhor devoto, a cólera é pecado! (O Tartufo. Ato II, cena 2, 
p. 139)  

 
Orgonte, como podemos depreender dos diálogos, é um homem muito 

religioso e por isso encantou-se por Tartufo, pois pensa que ele possui a mesma 

devoção pelas causas espirituais. Dorina aproveita-se disso e o ironiza, dando a 

entender que as atitudes de Orgonte, que quer puni-la, não condizem com as de um 

homem que se diz religioso.  

 

4.4 FAZENDO ALGUÉM DE BOBO 

 

Vladímir Propp, ao tratar sobre o recurso cômico “fazer alguém de bobo” 

— em russo, odurátchivanie —, concluiu que a maioria das tramas das comédias 

existentes é sustentada por esse recurso, ou seja, é muito natural encontrarmos um 

sem-número de comédias, de diversos países, nas quais é certa a presença de pelo 

menos um personagem sendo enganado por outro. A maioria das comédias de 

Molière, segundo Propp, apresenta muito essa temática: 
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Se estudarmos sistematicamente a composição das comédias de Molière, 
será possível estabelecer que algumas delas se baseiam no princípio que 
estamos examinando aqui [o de fazer alguém de bobo]. Em termos gerais o 
odurátchivanie constitui um dos fundamentos não somente da comédia 
antiga, mas também da comédia tardia (PROPP, 1992, p. 100) (grifo 
nosso). 

  
As ações do personagem Tartufo são um exemplo de como esse princípio 

do odurátchivanie aparece no cômico molieresco. Durante toda a peça, Tartufo usa 

de sua hipocrisia para conseguir o que quer de Orgonte. Quando se vê diante de 

uma situação em que pode ser desmascarado, ele apela para uma linguagem 

acrescida de termos religiosos, fazendo com que o dono da casa acredite em sua 

santidade. Dorina é quem observa esse comportamento: 

 
DORINA – Ele o afaga, ele o beija e nem por uma amante 
Teria um bobalhão ternura mais constante. 
[...] 
O outro, bem o conhece – e aproveita-se, é claro, 
Pois sabe muito bem fazer-se de homem raro. (O Tartufo. Ato I, cena 2, p. 
121)  

 
Conforme já dissemos, em uma das cenas Damis esconde-se dentro de 

um armário para ouvir Tartufo se declarar à sua madastra. Quando conta o que 

ouviu ao seu pai, o falso devoto acusa-se de maneira exagerada e vale-se de gestos 

que exacerbam sua pretensa figura de religioso:  
 
TARTUFO – [...] 
(dirigindo-se a Damis) 
Sim, meu filho, falai. Tratai-me de fingido, 
De infame, de ladrão, de assassino e perdido, 
Desabai sobre mim os mais torpes labéus: 
Eu não retrucarei – tudo ofereço aos céus. 
E de joelhos espero, a ver se me redimes, (ajoelha-se) 
Oh, Deus! Desta brutal vergonha dos meus crimes. (O Tartufo. Ato III, cena 
5, p. 170)  

 
Orgonte é feito de bobo por Tartufo, que percebe que sua encenação está 

funcionando. Por fim, o impostor atinge seu objetivo: Orgonte conclui que está diante 

de um homem que perdoa as calúnias de Damis e de uma família que não consegue 

reconhecer a santidade de seu amigo, por isso transfere todos os seus bens a ele. 

Após ouvir a proposta de seu anfitrião, a hipocrisia do hóspede é reforçada em sua 

resposta: 
TARTUFO – A vontade de Deus em tudo seja feita! (O Tartufo. Ato III, cena 
7, p. 175)  
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Mas é preciso desmascarar Tartufo para que o transtorno cesse e o final 

feliz possa acontecer. Para isso, Molière cria a cena do desmascaramento, na qual o 

personagem-título é feito de bobo: 

 
ELMIRA – Oh, vamos! O flagrante 
Que vou oferecer-te só depende disto. 
Esconde-te aí embaixo! É! Sob a mesa! Insisto! 
E que ninguém te veja e que ninguém te escute. 
[...] 
(Orgonte entra embaixo da mesa) (O Tartufo. Ato IV, cena 4, p. 183)  

 
Enquanto Elmira está colocando o plano em prática, induzindo Tartufo a 

fazer novas declarações amorosas, ela finge ter receio de ser flagrada pelo marido. 

Diante disso, o falso devoto admite ter facilidade em fazer Orgonte de bobo: 

 
TARTUFO – Tanto cuidado assim? Tal susto não espero... 
Muito aqui entre nós: faço dele o que quero. 
Sente tanto prazer em nos aproximar 
Que tudo pode ver sem nada acreditar. (O Tartufo. Ato IV, cena 5, p. 189). 

 

Então, Tartufo é finalmente desmascarado: 

 
ORGONTE – (saindo de sob a mesa) 
Ah, confesso! Que monstro! Um tipo abominável! 
Eu não aguento mais! Espera, miserável! ... (O Tartufo. Ato IV, cena 6, p. 
189).  

 
Um recurso cênico bastante utilizado por Molière é o de esconder 

personagens dentro e/ou embaixo de móveis como uma forma de resolver os 

conflitos existentes, ou seja, os personagens enganados ouvem as reais intenções 

dos enganadores e, dessa forma, deixam de ser feitos de bobos.  

 

4.5 JOGOS DE PALAVRAS 

 

Em O Tartufo, podemos notar que Molière trabalhou com os jogos de 

palavras para produzir o efeito cômico em duas cenas. Embora estejamos 

trabalhando com uma versão da peça traduzida para o português, o leitor mais 

familiarizado com o idioma francês perceberá que as escolhas do tradutor não 

comprometeram a comicidade presente nos diálogos originais.  

Embora esse recurso dos jogos de palavras não seja utilizado de forma 

recorrente na peça, achamos interessante reproduzi-los aqui. O primeiro deles, 
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antes mesmo que a palavra “tartufo” fosse incluída nos dicionários para designar um 

indivíduo hipócrita, acontece quando Molière apodera-se do nome de sua 

personagem para criar um neologismo. Enquanto Mariana parece não ter coragem 

de se dirigir ao seu próprio pai e reclamar do casamento ao qual ele quer forçá-la, 

Dorina observa: 
DORINA – Conhecerás Tartufo – em bíblica acepção. 
[...] 
Eu juro: tu serás tartuficada.6 (O Tartufo. Ato II, cena 3, p. 147) (grifo 
nosso)  

 

Através do neologismo utilizado por Molière, Dorina alerta de uma 

maneira divertida o destino de Mariana, caso ela não tome a iniciativa de recusar o 

casamento.  

Em O Tartufo também notamos a presença de um trocadilho, já quase ao 

final da peça, quando o Sr. Leal aparece com a ordem de despejo contra Orgonte. 

Irredutível e desejando apenas cumprir sua obrigação, o Sr. Leal não se compadece 

das reclamações da família. Dorina, para indicar que a personalidade do meirinho 

não condiz com seu nome, lança o seguinte trocadilho: 

 
DORINA – Este Senhor Leal não é nada leal!7 (O Tartufo. Ato V, cena 4, p. 
203)  

 
Dorina faz esta observação porque o Sr. Leal alega ter muito afeto pela 

família de Orgonte, tendo servido o pai deste no passado; no entanto, o meirinho 

mostra deslealdade a ele ao cumprir uma ordem de Tartufo. 

 

4.6 A CARICATURA DE UM FALSO DEVOTO 

 

A partir daqui, analisaremos mais detidamente a construção do caráter do 

personagem Tartufo e como ele se torna cômico. Para isso, levaremos em 

consideração as análises firmadas por Henri Bergson e Vladímir Propp no que se 

referem à comicidade de caráter. Ao levarmos em conta as análises de ambos os 

autores, focalizaremos os exageros cômicos presentes nos gestos e nos diálogos 

proferidos por Tartufo em cena. 
                                                
6 Em francês: “Non, vous serez, ma foi, tartuffiée.”  
  Disponível em: <http://www.toutmoliere.net/IMG/pdf/tartuffe.pdf>. Acesso em: 19/05/2016. 
 
7 Em francês: Ce Monsieur Loyal porte un air bien déloyal! 
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Tartufo aparece em cena apenas no terceiro ato, porém o espectador já 

tem uma noção de seu caráter a partir dos diálogos das demais personagens. À 

entrada do personagem dissimulado, Molière utiliza uma didascália para marcar a 

mudança no tom de fala de Tartufo assim que ele vê Dorina: 

 
CENA II 
Tartufo, Dorina 
TARTUFO (falando alto assim que percebe Dorina) 
Flagela-me, Laurêncio; aplica-me o silício: 
Quanto mais perto o céu, maior o sacrifício. 
Se acaso procurar-me algum de meus amigos,  
Dize que fui levar esmolas aos mendigos. (O Tartufo. Ato III, cena 2, p. 159) 
(grifo nosso)  

 
Ao alterar o tom de voz de Tartufo, Molière reforça o que fora comentado 

acerca do caráter deste personagem nas cenas anteriores e faz com que o 

espectador logo perceba o fingimento presente na fala do personagem quando ele 

afirma estar em vias de praticar boas ações; a astuta Dorina não acredita na 

encenação: 
DORINA – (à parte) 
Oh, quanta presunção e quanto fingimento! (O Tartufo. Ato III, cena 2, p. 
160). 
 

Além disso, em várias cenas da peça Tartufo ajoelha-se, ergue as mãos 

aos céus e reza. Há nos gestos e nas falas deste personagem um evidente exagero 

que reforça a sua figura de falso devoto. Exageradas também são as menções 

presentes na peça acerca do apetite de Tartufo, conforme já verificamos. Além 

disso, quando diz que perdoa aqueles que o ofendem, o farsante parece ter a 

intenção de que Orgonte veja nele a personificação do próprio Cristo: 

 
TARTUFO – Perdoai-o, Meu Deus, pois minha alma o perdoa! (O Tartufo. 
Ato III, cena 7, p. 173). 

 
Vladímir Propp associa a construção dos caracteres cômicos ao princípio 

da caricatura, uma vez que neste recurso determinado traço de um indivíduo é 

aumentado, muitas vezes chegando ao exagero — o que faz com que essa 

característica torne-se visível para todos. Ainda segundo Propp, quando a descrição 

de um caráter cômico é realizada, “se escolhe uma propriedade negativa do caráter 

e se amplifica, permitindo com isso que a atenção principal do leitor ou do 

espectador seja dirigida a ela” (1992, p. 136).  
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Para Propp, quando uma imagem é atenuada, o nível caricatural dos 

caracteres cômicos é atenuado. Dessa forma, para não se reduzir o nível de 

hipocrisia de Tartufo perante o público, é necessário que o seu caráter seja exposto 

de forma exagerada. Sobre esta caracterização exagerada da hipocrisia de Tartufo, 

Propp fala da unilateralidade na qual é centrada a criação deste personagem. Para 

ele, os caracteres molierescos, em geral, são unilaterais e todas as ações de Tartufo 

são pautadas na hipocrisia. Na peça, o falso devoto corteja a mulher de seu próprio 

amigo, fazendo o hipócrita; toma conta da propriedade dele, fazendo o hipócrita; é 

acusado de ser um pecador e tenta convencer Orgonte que não se importa com 

bens materiais, fazendo o hipócrita.  

Ainda sobre a hipocrisia de Tartufo, Bergson observa que, nas obras de 

Molière, há sempre um caráter cômico central que dá nome ao título de suas 

comédias e que define o caráter do protagonista: O Tartufo, O Avarento, O 

Misantropo etc. A palavra “tartufo”, como sabemos, serve para designar um 

indivíduo com qualidades negativas que engana as pessoas ao seu redor. 

Descrevendo dessa forma o personagem principal, poderíamos supor, num primeiro 

momento, que a intenção de Molière seria a de tornar Tartufo um personagem 

dramático ou que simplesmente deveríamos levá-lo a sério; no entanto, o exagero 

de seus gestos e de suas falas faz com que o espectador deixe de levar a sério a 

ação e as maquinações de Tartufo e passe a concentrar a sua atenção nos gestos 

do personagem, resultando daí o efeito cômico. 



45 
 

 
 

PARTE III – O NOVIÇO 

 
5 O NOVIÇO 

 
O Noviço é sem dúvida um dos pontos altos de 
toda a dramaturgia nacional (HELIODORA, 2000, 
p. 68). 

 

O Noviço é uma comédia de costumes, em três atos, escrita em 1845 e 

representada pela primeira vez naquele mesmo ano em 10 de agosto no Teatro São 

Pedro. Teve sua primeira edição publicada em 1853, mas a edição que utilizamos 

neste estudo é a de 1956, compilada por Darcy Damasceno. A referida peça é 

considerada uma das mais bem desenvolvidas de Martins Pena, tendo sido eleita 

por Barbara Heliodora (2000, p. 68) como a “incontestável obra-prima” do autor. 

Neste trabalho, segundo a autora:  

 
[...] o autor constrói uma trama na qual todos os aspectos estão 
estreitamente entrelaçados, faz uso exemplar de sua observação dos usos 
e costumes brasileiros, e cria personagens tridimensionais, cujo 
envolvimento na trama é sempre diretamente ligado a suas personalidades. 
(HELIODORA, 2000, p. 68)  

 
Além do fato de ser uma comédia em três atos, o que destaca O Noviço 

em relação às demais peças de Martins Pena é o fato de o autor ter tido o cuidado 

de distribuir os momentos de tensão e de relaxamento durante o desenrolar da 

trama — feito que o consolidou como dramaturgo. Além disso, há várias entradas e 

saídas das personagens durante as cenas, as quais são muito bem planejadas, bem 

como o final das cenas e dos atos. Tal fato demonstra o cuidado que Martins Pena 

prestava à construção do texto teatral. Segundo Barbara Heliodora (2000, p. 75), a 

junção desses elementos contribuiu para que O Noviço “seja até hoje o texto de 

maior prestígio de toda a obra de Martins Pena”, merecedor de inúmeras 

montagens. 

 

5.1 RESUMO DA PEÇA 

 

Trata-se da ação do vilão Ambrósio e de sua mulher Florência, que 

residem na cidade do Rio de Janeiro. Ela tem dois filhos do primeiro casamento, 

Emília e Juca, e se casou com Ambrósio pouco tempo após ter ficado viúva. 
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Ingênua, Florência não percebe que Ambrósio está interessado apenas em sua 

fortuna. Ele alega que é preciso cuidar do patrimônio financeiro da mulher, por isso 

tenta persuadi-la o tempo todo a mandar a filha para um convento e educar o filho 

caçula para frade — pois, se os filhos casarem, ela terá que tirar uma boa parte da 

fortuna para a legítima. Ambrósio já conseguiu convencer a mulher para que ela 

mande o sobrinho Carlos para um convento e fizesse deste um noviço; o espectador 

descobre, conforme as cenas avançam, que isso aconteceu porque o pai de Carlos 

também lhe deixou uma fortuna como herança.  

Emília se recusa a ir para o convento, pois é apaixonada pelo primo 

Carlos e sonha em se casar com ele. Seis meses após ter ido para o convento, 

Carlos foge e visita sua prima, que lhe conta as intenções do padrasto. 

Rapidamente, ele desconfia de Ambrósio e confessa para a prima que está disposto 

a desmascará-lo. É ainda no primeiro ato que a personagem Rosa aparece na casa 

de Florência, procurando por Ambrósio, que ela diz ser seu marido. Quem a atende 

é Carlos, e ela, supondo ser ele um frade, conta-lhe que há seis anos o marido a 

deixou no Ceará para empregar o dinheiro do casal em negócios em outra cidade, 

mas nunca retornou. Carlos então pergunta se ela possui algum documento que 

prove o que está dizendo, e ela então lhe entrega uma cópia da sua certidão de 

casamento. Nesse momento, chega o mestre dos noviços para prender Carlos e ele 

convence Rosa a trocar de roupa com ele. Então, o pessoal do convento arrasta 

Rosa disfarçada de frade. 

No segundo ato, Carlos aparece disfarçado, com o rosto coberto por um 

lenço fingindo ser Rosa, tentando fazer com que o tio conte a verdade. Ambrósio, 

pensando tratar-se de sua primeira mulher, justifica sua ausência dizendo que teve 

seus motivos para deixá-la. Após a confirmação, Carlos deixa o disfarce e mostra a 

certidão a Ambrósio. Conforme afirma Raimundo Magalhães Júnior, “a comédia 

poderia ter terminado nesse momento, mas a habilidade do comediógrafo criou 

novas cenas, complicando a trama e obtendo excelentes resultados cômicos” (1972, 

p. 128). Tal fato denota a habilidade do comediógrafo Martins Pena, pois o 

personagem noviço passa a dominar a ação. Quase no fim do segundo ato, o 

mestre dos noviços reaparece para buscar Carlos, Rosa volta, Florência descobre a 

bigamia do marido e ele foge. 
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No terceiro ato, os disfarces continuam. Ambrósio retorna disfarçado de 

frade, usando um capuz para esconder o rosto. Florência, sem saber, ajoelha aos 

seus pés, para ser ouvida em confissão. Quando a mulher diz que há uma ordem de 

prisão contra o marido, ele retira o capuz e a ameaça. Florência grita por socorro e 

Carlos, que até então estava escondido embaixo da cama, aparece. Ambrósio então 

se esconde dentro de um armário. Tudo se resolve com a chegada do mestre dos 

noviços, que traz uma permissão para que Carlos saia de vez do convento. No final, 

Ambrósio é descoberto e preso.  

Passemos agora a analisar os recursos utilizados por Martins Pena para 

trazer comicidade às cenas de O Noviço, relacionando-os com os aspectos do 

cômico molieresco já analisados. 
 

5.2 SOBRE O PERSONAGEM AMBRÓSIO E O RECURSO CÔMICO FAZER 

ALGUÉM DE BOBO  

  

Segundo Raimundo Magalhães Júnior, a obra de Martins Pena possui 

dois personagens principais pertencentes à mesma matriz e que se constituem em:   
 

[...] dois verdadeiros tartufos que, em astuto parasitismo, exploram 
hipocritamente a religião. São tipos da mesma espécie, dispostos a embair 
a boa-fé de crentes sinceros e, especialmente, de beatos e carolas, em 
proveito de seus interesses pessoais (MAGALHÃES, 1972, p. 126). 
  

Um deles é Ambrósio. Diferentemente do que acontece na peça O Tartufo 

de Molière, em que as informações sobre o caráter do personagem principal são 

fornecidas por meio dos diálogos das demais personagens que compõem a peça, 

em O Noviço, já na primeira cena, Ambrósio, com seu monólogo, mostra toda a sua 

tartufice ao espectador. Ao contrário de Molière, Martins Pena não cria um suspense 

para apresentar o personagem hipócrita. Por se tratar de uma comédia com um 

número menor de atos, o autor brasileiro permite que o caráter de Ambrósio e suas 

maquinações sejam expostos de antemão, pois é através deles que todo o conflito 

em torno das demais personagens terá início: 
 

AMBRÓSIO, só, de calça preta e chambre -  No mundo a fortuna é para 
quem sabe adquiri-la. Pintam-na cega... Que simplicidade! Cego é aquele 
que não tem inteligência para vê-la e a alcançar. Todo o homem pode ser 
rico, se atinar com o verdadeiro caminho da fortuna. Vontade forte, 
perseverança e pertinácia são poderosos auxiliares. Qual o homem que, 
resolvido a empregar todos os meios, não consegue enriquecer-se? Em 
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mim se vê o exemplo. Há oito anos, eu era pobre e miserável, e hoje sou 
rico, e mais ainda serei. O como não importa; no bom resultado está o 
mérito... Mas um dia pode tudo mudar. Oh, que temo eu? Se em algum 
tempo tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei 
limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres... (O Noviço. Ato 
I, cena 1, p. 188). 

   
Sobre tal monólogo, Barbara Heliodora nos diz: 

 
[…] a peça abre com um monólogo no qual ficam perfeitamente 
estabelecidos, para o público, tanto o personagem quanto o que será seu 
conflito básico, cumprindo com isso a tarefa atribuída ao Prólogo inicial das 
comédias romanas […] integralmente calcada em Plauto (HELIODORA, 
2000, p. 69-70). 

 

No entanto, entendemos que atribuir a Plauto a influência na composição 

de tal monólogo não afasta a influência de Molière da obra de Martins Pena, pois, 

conforme visto na história da comédia, Plauto transmitiu às gerações de 

comediógrafos que o sucederam, entre eles Molière, a matriz da clássica comédia 

de costumes. A Molière deve-se o feito de acrescentar às suas comédias a 

representação mais aprofundada do caráter de seus personagens, incluindo-se 

nessa galeria o Tartufo. 

No que tange à personalidade de Ambrósio, podemos perceber que ele é 

um homem ambicioso, um vilão capaz de utilizar todos os métodos necessários para 

adquirir fortuna. Ele torna-se até mesmo um criminoso, visto que é bígamo, mas não 

parece preocupado com sua situação, pois pensa que sua fortuna pode deixá-lo 

impune.  

E que recursos Ambrósio utilizaria para conseguir triunfar em seu plano 

de se apoderar da fortuna da esposa? A religião! Ambrósio tenta convencer 

Florência de que o melhor a fazer é mandar os filhos dela para um convento, mas 

sua verdadeira intenção é afastá-los para que apenas ele possa usufruir de toda a 

fortuna. Assim como o personagem Tartufo de Molière, aos olhos de Orgonte, é um 

homem santo, Ambrósio também é homem santo e desprovido de qualquer ambição 

aos olhos de Florência. Podemos ver se configurar na obra de Pena o princípio 

cômico do odurátchivanie, o fazer alguém de bobo, firmado por Vladímir Propp: 
 

[…] 
AMBRÓSIO — Escuta-me, Florência, e dá-me atenção. Crê que ponho todo 
o meu pensamento em fazer-te feliz...  
FLORÊNCIA — Toda eu sou atenção.  
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AMBRÓSIO — Dois filhos te ficaram do teu primeiro matrimônio. Teu marido 
foi um digno homem e de muito juízo; deixou-te herdeira de avultado 
cabedal. Grande mérito é esse... 
[...] 
AMBRÓSIO — Quando eu te vi pela primeira vez, não sabia que eras viúva 
rica. (À parte:) Se o sabia! (Alto:) Amei-te por simpatia.  
FLORÊNCIA — Sei disso, vidinha.  
AMBRÓSIO — E não foi o interesse que obrigou-me a casar contigo.  
FLORÊNCIA — Foi o amor que nos uniu.  
AMBRÓSIO — Foi, foi, mas agora que me acho casado contigo, é de meu 
dever zelar essa fortuna que sempre desprezei.  
FLORÊNCIA, à parte — Que marido!  
AMBRÓSIO, à parte — Que tola! (Alto:) Até o presente tens gozado dessa 
fortuna em plena liberdade e a teu bel-prazer; mas daqui em diante, talvez 
assim não seja.  
FLORÊNCIA — E por quê?  
AMBRÓSIO — Tua filha está moça e em estado de casar-se. Casar-se-á, e 
terás um genro que exigirá a legítima de sua mulher, e desse dia 
principiarão as amofinações para ti, e intermináveis demandas. Bem sabes 
que ainda não fizestes inventário. 
[...] 
Eu já te disse há mais de três meses o que era preciso fazermos para 
atalhar esse mal. Amas a tua filha, o que é muito natural, mas amas ainda 
mais a ti mesma...  
FLORÊNCIA — O que também é muito natural...  
AMBRÓSIO — Que dúvida! E eu julgo que podes conciliar esses dois 
pontos, fazendo Emília professar em um convento. Sim, que seja freira. Não 
terás nesse caso de dar legítima alguma, apenas um insignificante dote — e 
farás ação meritória. (O Noviço. Ato I, cena 2, p. 189) (grifo nosso). 

 

Há ainda outro diálogo que evidencia esse princípio: 

 
AMBRÓSIO – Pois bem, com ambas [as mãos] sobre o coração dir-te-ei: só 
tu és o meu único amor, minhas delícias, minha vida... (à parte) e minha 
burra! (O Noviço. Ato II, cena 9, p. 205) (grifo nosso). 

 
Florência deposita total confiança em Ambrósio, e não percebe que está a 

ponto de sacrificar a felicidade da própria filha. Sobre a influência que tais 

personagens tartufos exercem na vida de personagens tolos, Barbara Heliodora 

observa: 
[...] não só estão dispostos a sacrificar suas famílias como acertadamente 
perdem qualquer direito ao respeito destas, além de sequer perceberem o 
quanto são explorados pelos espertalhões que lhe insuflam o defeito básico, 
fingindo compartilhar de sua mania (HELIODORA, 2000, p. 60). 

 

Percebemos, nas maquinações de Ambrósio, semelhanças com as de 

Tartufo. Assim como o personagem da peça de Molière, Ambrósio vive em 

parasitismo, aproveitando-se da boa condição que a fortuna de sua esposa lhe 

proporciona. Além disso, ele também utiliza a religião para enganar aos que estão 
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ao seu redor. Por isso, a religião torna-se tema recorrente nas duas peças 

analisadas. 

Semelhante às reclamações dos parentes de Orgonte, que se queixam 

das mudanças promovidas por Tartufo na rotina da casa, são as reclamações de 

Emília: 
EMÍILIA – [...] mas este homem, meu padrasto, como o detesto! […] Como 
tudo mudou nesta casa, depois que minha mãe casou-se com este homem! 
(O Noviço. Ato I, cena 6, p. 191). 
 

Florência tem consciência de que sua filha não quer ir para o convento, 

porém é feita de boba a tal ponto de não refutar a ideia do marido, conforme se pode 

comprovar pelo seguinte diálogo: 
 

FLORÊNCIA — Coitadinha! Sempre tenho pena dela; o convento é tão 
triste!  
[...]  
AMBRÓSIO — [...] Depois que estiver no convento e acalmar-se esse 
primeiro fogo, abençoará o teu nome e, junto ao altar, no êxtase de sua 
tranquilidade e verdadeira felicidade, rogará a Deus por ti. [...] 
FLORÊNCIA — Tens razão, meu Ambrosinho, ela será freira. (O Noviço. 
Ato I, cena 2, p. 189). 

 
Outro personagem que é enganado, tanto por Ambrósio quanto por 

Florência, é o menino Juca, que aceita a ideia de ser frade após ouvir as promessas 

do casal: 
  

JUCA, chorando – Não quero ser frade! 
[...] 
AMBRÓSIO – Pois não te darei o carrinho que te prometi, todo bordado de 
prata, com cavalos de ouro. 
JUCA, rindo-se – Onde está o carrinho? 
[...] 
Os cavalos são de ouro? 
AMBRÓSIO – Pois não, de ouro com os olhos de brilhantes. 
JUCA – E andam sozinhos? 
AMBRÓSIO – Se andam! De marcha e passo. 
[...] 
JUCA, saltando e gritando – Eu quero ser frade, eu quero ser frade... (Etc.) 
AMBRÓSIO – Este levaremos com facilidade... [...] (O Noviço. Ato I, cena 3, 
p. 190). 

 

Além de Juca, Rosa também será enganada, desta vez por Carlos, que, 

quando se vê na iminência de ser capturado pelo pessoal do convento, consegue 

convencer a mulher a trocar de roupa com ele: 

 
ROSA – O que é, Reverendíssimo? De que se assusta? 
CARLOS – É um poder de soldados e meirinhos que vem prendê-la por 
ordem de seu marido. 
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ROSA – Jesus! Salve-me, salve-me! 
CARLOS – Hei-de salvá-la; mas faça o que eu lhe disser. 
ROSA – Estou pronta. 
CARLOS – Os meirinhos entrarão aqui e hão-de levar por força alguma 
cousa – esse é o seu costume. O que é preciso é enganá-los. 
ROSA – E como? 
CARLOS – Vestindo a senhora o meu hábito, e eu o seu vestido. (O Noviço. 
Ato I, cena 13, p. 197). 

 

O domínio de Ambrósio não é tão extenso quanto o de Tartufo, mas ainda 

assim é grande. No entanto, no decorrer da peça ele também será feito de bobo por 

Carlos, o que é uma estratégia usada por Martins Pena para que o personagem não 

seja levado a sério e o público possa rir dele. Quando Ambrósio está diante de 

Carlos, que traja o vestido de Rosa, ele é enganado e desmascarado. Após a 

revelação, o noviço passa a dominar Ambrósio que, receoso de ter seu crime 

revelado à Florência, passa a fazer as vontades do sobrinho.  

Neste ato da peça, há uma inversão entre o personagem principal, Carlos, 

e seu antagonista, que passa de dominador a dominado. A comicidade aqui reside 

nessa diferença de conhecimento entre o espectador, que já está informado do 

disfarce, e o personagem enganado, que em sua ignorância é incapaz de prever as 

consequências de seus atos. Se Propp utilizou como exemplo do fazer alguém de 

bobo a base da maioria das comédias de Molière, podemos dizer que a comédia de 

Martins Pena aqui analisada não abriu mão da utilização de tal recurso, verificado 

até com mais frequência do que em O Tartufo.  

Florência, devido à sua ingenuidade de mulher apaixonada, além de ser 

enganada pelo marido, em determinado momento da peça também será enganada 

pelo sobrinho. Na cena em que chega em casa e encontra Ambrósio conversando 

com uma mulher, ela se irrita até o sobrinho colocar o disfarce de lado. Após a 

descoberta, ela pergunta ao sobrinho o porquê daqueles trajes e então é mais uma 

vez enganada: 
CARLOS – É uma comédia que ensaiávamos para sábado de Aleluia. 
FLORÊNCIA – Uma comédia? 
AMBRÓSIO – Sim, era uma comédia, um divertimento, uma surpresa. Eu e 
o sobrinho arranjávamos isso... Bagatela, não é assim, Carlinho?  (O Noviço 
Ato II, cena 5, p. 201). 
 

Ao nos determos sobre a caracterização do personagem Ambrósio, 

verificamos que, a exemplo de Molière, que retrata o personagem Tartufo de forma 

caricatural, Martins Pena não foge desse modelo ao caracterizar Ambrósio como um 

hipócrita. Devido às várias fugas do noviço Carlos, todos já têm ciência de que ele 
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não tem vocação para ser frade. Quando o mestre do noviço indaga o porquê da 

decisão de colocá-lo num convento, Ambrósio responde:  

 
AMBRÓSIO, com hipocrisia – Julguei assim fazer um serviço agradável a 
Deus (O Noviço. Ato II, cena 7, p. 203). 

  

 Com essa resposta, a hipocrisia de Ambrósio é ressaltada diante do 

espectador, que já conhece suas reais intenções. Diante da repreensão do mestre 

dos noviços, Ambrósio ainda diz: 

 
AMBRÓSIO, com hipocrisia – Pequei, Reverendíssimo, pequei; humilde 
peço perdão (Ato II, cena 7, p. 204). 

 
Essa fala de Ambrósio reforça a relação que Raimundo Magalhães Junior 

faz entre Ambrósio e Tartufo e remete-nos à cena em que este último, quando 

acusado por Damis, hipocritamente se vitimiza e pede perdão aos céus, dizendo ser 

um pecador. Tanto Molière quanto Martins Pena utilizam diálogos muito parecidos 

para reforçar a hipocrisia de seus personagens, o que nos faz perceber a 

intertextualidade presente entre os dois textos. 

 

5.3 REPETIÇÃO DE UM DISCURSO HIPÓCRITA 

 

Em nossa análise do cômico molieresco, notamos que a repetição é um 

recurso bastante empregado pelo autor na obtenção da comicidade. Martins Pena 

também lança mão desse recurso tão característico da comédia clássica. 

O primeiro exemplo de repetição na peça O Noviço é extraído do discurso 

hipócrita de Ambrósio, quando ele tenta convencer Florência que a decisão de 

mandar Emília para um convento é a mais acertada:   

 
AMBRÓSIO – [...] O que é este mundo? Um pélago de enganos e traições, 
um escolho em que naufragam a felicidade e as doces ilusões da vida. E o 
que é o convento? Porto de salvação e ventura, asilo da virtude, único 
abrigo da inocência e verdadeira felicidade... [...] (O Noviço. Ato I, cena 2, p. 
189). 

 
Mais tarde, ao informar Emília sobre sua decisão, Florência tenta repetir a 

fala de Ambrósio para justificar sua decisão, porém atrapalha-se e esquece as 

palavras do marido. Este esquecimento de Florência não permite que as queixas de 
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Emília provoquem um sentimento de compadecimento no espectador/leitor, o que 

certamente prejudicaria o efeito cômico que o dramaturgo deseja alcançar:  

 
EMÍLIA – Serei freira, minha mãe, serei! Assim como estou certa que hei-de 
ser desgraçada.  
FLORÊNCIA – Histórias! Sabes tu o que é o mundo? O mundo é... é...(À 
parte:) Já não me recordo do que me disse o Sr. Ambrósio que era o 
mundo. (Alto:) O mundo é... um... é...(À parte:) E esta? (Vendo Ambrósio 
junto da porta:) Ah, Ambrósio, dize aqui a esta estonteada o que é o mundo. 
(O Noviço. Ato I, cena 4, p. 191). 

 
Martins Pena aumenta a comicidade da cena ao fazer com que o 

personagem Ambrósio repita as mesmas palavras ditas anteriormente à Florência. 

Ambrósio enuncia seu discurso de uma forma quase melodramática, com frases 

decoradas e de uma maneira mecânica que nos remete à comicidade de gestos e 

palavras evidenciadas por Bergson. Algumas cenas depois, quando Ambrósio, 

pressionado por Carlos, abdica da ideia de torná-lo frade, Florência tentará, mais 

uma vez, se valer das palavras do marido: 

 
FLORÊNCIA – Mas, Sr. Ambrósio, e o mundo, que o senhor dizia que era 
um pélago, um sorvedouro e não sei o que mais? (Ato II, cena 5, p. 201). 

 
Registramos ainda mais um caso de repetição de palavras: 

 
AMBRÓSIO – A mocidade é inexperiente, não sabe o que lhe convém. Tua 
filha lamentar-se-á, chorará desesperada, não importa, obriga-a e dai tempo 
ao tempo. [...] (À parte:) E a legítima ficará em casa... 
[...] 
A respeito de teu filho digo o mesmo. Tem ele nove anos e será prudente 
criarmo-lo desde já para frade. 
[...]  
Assim não estranhará quando chegar à idade de entrar no convento; será 
frade feliz. (À parte:) E a legítima também ficará em casa... (O Noviço.  
Ato I, cena 1, p. 189) (grifo nosso). 

 

E no trecho já transcrito por nós para evidenciar a ocorrência do princípio 

cômico do odurátchivanie, fazer alguém de bobo, encontramos um terceiro registro 

de repetição de palavras: 

 
AMBRÓSIO – O que pensa tua filha do nosso projeto? 
FLORÊNCIA – O que pensa não sei eu, nem disso se me dá; quero eu – e 
basta. E é seu dever obedecer. 
AMBRÓSIO – Assim é; estimo que tenhas caráter enérgico. 
FLORÊNCIA – Energia tenho eu. 
AMBRÓSIO – E atrativos, feiticeira... 
FLORÊNCIA – Ai, amorzinho! (À parte:) Que marido! 
[...] 



54 
 

 
 

AMBRÓSIO — Foi, foi, mas agora que me acho casado contigo, é de meu 
dever zelar essa fortuna que sempre desprezei.  
FLORÊNCIA, à parte — Que marido!  
AMBRÓSIO, à parte — Que tola! (O Noviço. Ato I, cena 1, p. 189) (grifo 
nosso). 

 

Na medida em que vai sendo enganada por Ambrósio, Florência repete 

“Que marido!” para enaltecer a figura dele, o que torna a situação cômica, uma vez 

que o público sabe que ele é um mentiroso. Além disso, podemos presumir a partir 

da didascália que precede a resposta de Ambrósio (“Que tola!”) que Martins Pena 

pretendia que, durante a encenação, o ator utilizasse o mesmo tom da repetição de 

Florência, aumentando o efeito cômico e realçando perante o público a hipocrisia do 

personagem. 

Outro exemplo de repetição vem do personagem Juca, quando está 

sendo enganado: 
 
JUCA, saltando e gritando – Eu quero ser frade, eu quero ser frade... 
(Etc.) 
AMBRÓSIO – Basta que se compre uma caixinha com soldados de 
chumbo, 
JUCA, saltando pela sala – Eu quero ser frade! 
FLORÊNCIA – Está bom, Juquinha, serás frade; mas não grites tanto. Vai lá 
para dentro. 
JUCA, sai cantando – Eu quero ser frade... (Etc.) (O Noviço. Ato I, cena 3, 
p. 189) (grifo nosso) 

 

Na cena seguinte com Emília: 
 
JUCA – Mamãe disse que havia de me dar um muito dourado quando eu 
fosse frade. (Cantando:) Eu quero ser frade... (Etc., etc.) 
[...] 
JUCA – Vamos, mana. (Sai cantando:) Eu quero ser frade... (Emília o 
segue.) (O Noviço. Ato I, cena 8, p. 193) (grifo nosso). 
 
 

Embora a repetição de palavras nos diálogos da peça de Martins Pena 

não seja tão numerosa como vimos em Molière (por exemplo: Orgonte repete várias 

vezes “E Tartufo?”), achamos válido registrar aqui a ocorrência dessas repetições na 

peça brasileira por se tratar de um recurso cômico frequente da comédia clássica 

representada por Molière e que influenciou o comediógrafo brasileiro.  
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5.4 OS EXAGEROS E AS PANCADARIAS DE UM NOVIÇO 
 

Em O Noviço, o personagem principal da trama é Carlos, um rapaz de 

temperamento forte que está sempre envolvido em confusões e pancadarias. A 

caracterização deste personagem é feita de maneira cômica, graças às suas ações 

e seus diálogos que sempre tendem ao exagero — condição esta que Vladímir 

Propp definiu como necessária para que a comicidade de um caráter fosse 

alcançada e que vimos se manifestar na hipocrisia de Tartufo e também de 

Ambrósio. No entanto, em Carlos, o que fica evidente são a sua rebeldia e sua 

esperteza para conseguir seus objetivos. Carlos faz parte do rol de personagens 

cômicos que Propp definiu como positivas, e a ele cabe bem a seguinte descrição 

proposta pelo estudioso sobre tais personagens, quando alega que a esperteza 

também pode ser tratada de modo cômico: 
 
[...] é a engenhosidade e a esperteza, a capacidade de adaptar-se à vida e 
de orientar-se em qualquer dificuldade encontrando uma saída. Destas 
qualidades são dotadas algumas personagens da comédia que conseguem 
safar-se dos antagonistas. Os antagonistas são sempre tipos negativos e 
por isso a personagem sabida que os engana adquire um caráter ao mesmo 
tempo positivo e cômico (PROPP, 1992, p. 142). 

 
Notamos que Carlos é um personagem que, assim que surge em cena, se 

rebela contra a situação imposta a ele, confessando ter fugido do convento. Quando 

começa o diálogo com sua prima Emília, podemos notar certo exagero nas palavras 

do noviço quando ele se refere ao jejum ao qual os noviços se submetem: 

 
CARLOS – [...] Pois faltam motivos para se fugir de um convento? O 
último foi o jejum em que vivo há sete dias... Vê como tenho esta 
barriga, vai a sumir-se. Desde sexta-feira passada que não mastigo 
pedaço que valha a pena. (O Noviço. Ato I, cena 7, p. 192). 

  
Há ainda o mesmo tom de exagero e comicidade na fala do personagem 

quando ele se refere ao seu apetite, algo que nos lembra o diálogo de Dorina ao 

relatar o apetite de Tartufo: 

 
CARLOS – [...] Não posso jejuar: tenho, pelo menos três vezes ao 
dia, uma fome de todos os diabos. [...] (O Noviço. Ato I, cena 7, p. 
192). 

  
Quando observamos este detalhe presente nas duas peças analisadas, 

concluímos que, não por acaso, Propp analisou que não são apenas as formas do 



56 
 

 
 

corpo humano que suscitam a comicidade, mas também as suas ações e funções 

corporais, sobretudo aquelas relacionadas ao ato de comer. Para o autor, este ato 

nada tem de cômico em si, mas passa a ser objeto de comicidade quando o apetite 

do personagem, por exemplo, é mostrado de maneira exagerada. Por isso, na 

literatura satírica e humorística, este tema sempre tem um lugar reservado.   

O noviço também está sempre envolvido em confusões e pancadarias e, 

nesse aspecto, Martins Pena parece ter buscado no gênero farsesco elementos para 

compor esta comédia, pois, conforme estudamos, estes são os componentes que 

permeiam tal gênero. Mesmo que as cenas com pancadarias sejam mostradas mais 

ao final da peça, Martins Pena parece intencionar com a inclusão de tais elementos 

o riso imediato do espectador. Antes disso, o que se tem são apenas os relatos das 

encrencas nas quais Carlos se envolve e que são fornecidos por ele ou pelos outros 

personagens: 

 
CARLOS – Hoje, já não podendo, questionei com o D. Abade. Palavras 
puxam palavras; dize tu, direi eu, e por fim de contas arrumei-lhe uma 
cabeçada, que o atirei por esses ares (O Noviço. Ato I, cena 7, p. 192). 

 

Note-se que, até mesmo ao relatar o incidente, as palavras do noviço são 

carregadas de exagero: é um hiperbolismo dizer que uma cabeçada, por mais forte 

que seja, lance alguém pelos ares. Ademais, as palavras do mestre dos noviços 

também reforçam o temperamento de Carlos. A comicidade reside sempre no 

exagero que circunda os acontecimentos envolvendo o noviço:  

 
MESTRE – O dia em que o Sr. Carlos sair do convento será para mim dia 
de descanso. Há doze anos que sou mestre de noviços e ainda não tive 
para doutrinar rapaz mais endiabrado. [...] Com todos moteja e a todos 
espanca (O Noviço. Ato II, cena 7, p. 203). 

 
Como dissemos, as cenas de pancadaria serão encenadas apenas no 

terceiro ato, já quase ao final da peça. São protagonistas Ambrósio, que se disfarça 

de frade e que voltou à casa para ameaçar Florência, e Carlos, que está escondido 

embaixo de uma cama devido a uma nova fuga: 

 
FLORÊNCIA corre por toda a casa, gritando – Socorro, socorro! 
Ladrão, ladrão! Socorro! (Escuro.) 
AMBRÓSIO seguindo-a – Silêncio, silêncio, mulher! 
[...] 
CARLOS, à parte – A tia calou-se e ele aqui está. 
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AMBRÓSIO encontra-se com Carlos e agarra-lhe no hábito – Ah, mulher, 
estais em meu poder. Estas portas não tardarão a ceder; salvai-me, ou 
mato-te! 
CARLOS dando-lhe uma bofetada – Tome lá, senhor meu tio! 
AMBRÓSIO – Ah! (Cai no chão) 
[...] 
AMBRÓSIO, levantando-se - Que mão! [...] Onde esconder-me? Que 
escuro! Deste lado vi um armário... Ei-lo! (Mete-se dentro.) (O Noviço. Ato 
III, cena 11, p. 210-211). 

 

Nesta cena d’O Noviço, há um recurso cênico que já vimos em Molière, 

na cena em Damis se esconde para ouvir Tartufo se declarar à madastra, e que é 

muito utilizado por Martins Pena em suas comédias, como notado por Barbara 

Heliodora: o armário que serve de esconderijo para inúmeros amantes e 

perseguidores. Segundo a autora, a utilização de tal recurso revela uma atenção 

especial prestada pelo autor à vida cênica do texto.  

Após a pancadaria entre Carlos e Ambrósio, Martins Pena incorpora um 

novo personagem à peça: trata-se do vizinho Jorge, que chegará para ajudar a 

procurar o suposto ladrão que está escondido na casa de Florência. Mais uma vez, 

as pancadas começarão, porém dessa vez o alvo delas será o noviço: 

 
JORGE – [...] Aqui não está; vejamos atrás do armário. (Vê.) 
Nada. Onde se esconderia? Talvez debaixo da cama (Levantando o 
rodapé:) Oh, cá está ele! (Dão bordoadas.) 
CARLOS, gritando – Ai, ai, não sou eu, não sou ladrão, ai ai! 
[...] 
JORGE – A ele, amigos! (Perseguem Carlos de bordoadas por toda a cena. 
Por fim, mete-se atrás do armário e atira com ele no chão. Gritos: Ladrão!) 
(O Noviço. Ato III, cena 13, p. 212). 
 

 
Este engano, que torna Carlos vítima das pancadas de Jorge, pode ser 

afirmado também como um dos resultados de um recurso cômico muito utilizado por 

Martins Pena: o quiproquó, que será analisado mais detalhadamente a seguir. 

 

5.5 OS QUIPROQUÓS 

 

Podemos afirmar que, através da utilização do princípio cômico chamado 

quiproquó, resultam algumas séries de enganos que contribuem para a obtenção do 

efeito cômico de uma cena. Do latim quid pro quo, o termo significa “um que por um 

o que”, ou “um no lugar do outro”; o recurso é comumente empregado por 

comediógrafos brasileiros na produção de suas peças, sendo Martins Pena um dos 
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mais representativos. Com isso, reforça-se a tese de Propp de que o enredo no qual 

alguém se faz passar por outro, suscitando com isso o riso, é algo bastante 

difundido em todas as literaturas. Como observou Sábato Magaldi (1962, p. 51), o 

comediógrafo “abusa do erro de identificação das pessoas por meio do disfarce ou 

de simples engano dos interlocutores”. Magaldi ainda afirma que tais recursos, ou a 

combinação deles, podem ser encontrados em todas as comédias de Pena, sem 

exceção. Se em O Tartufo não vimos este recurso ser utilizado, em O Noviço ele 

está presente contribuindo para a produção das cenas mais engraçadas. 

Sobre a definição desse recurso cômico, Patrice Pavis (2003, p. 319) nos 

diz: 
Equívoco que faz com que se tome uma personagem ou coisa por outra. O 
quiproquó é tanto interno (vemos que X toma Y por Z), quanto externo em 
relação à peça (confundimos X com Y), como também misto (como uma 
personagem, tomamos X por Z). O quiproquó é uma fonte inesgotável de 
situações cômicas [...] (PAVIS, 20013, p. 319). 

 

Um exemplo de quiproquó interno acontece na cena em que Ambrósio (X) 

está conversando com Carlos (Y) pensando ser este a sua primeira mulher, Rosa 

(Z).  Para Bergson, um quiproquó como este, do tipo interno, está inserido no que o 

filósofo chamou de interferência de séries, ou seja, cada um dos personagens está 

inserido em uma determinada série de acontecimentos, que transcorre de maneira 

independente, que lhe dizem respeito e da qual ele tem a representação exata. Em 

certo momento, essa série de acontecimentos se defronta em condições tais que os 

atos e as palavras constantes de uma delas possam também convir à outra. Daí o 

equívoco dos personagens, daí o erro. No entanto, para Bergson esse equívoco não 

é cômico por si só; ele só o é porque manifesta a coincidência de duas séries 

independentes. Portanto, um comediógrafo deve sempre se atentar para chamar a 

atenção do espectador para esse duplo fato: a independência e a coincidência. 

Ainda segundo o autor: 
 
A todo o momento tudo vai desfazer-se, e tudo volta ao lugar: é esse jogo 
que provoca o riso, bem mais que o vai-e-vem de nosso espírito entre duas 
afirmações contraditórias. E provoca o riso porque torna manifesta aos 
nossos olhos a interferência de duas séries independentes, fonte verdadeira 
do efeito cômico (BERGSON, 2001, p. 73). 
 

Outra cena que ilustra um tipo de quiproquó interno na peça em questão 

decorre da troca de roupas entre Carlos e Rosa. O mestre dos noviços chega e toma 

Rosa pelo noviço, arrastando a mulher para o convento. Quando tal fato é 
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descoberto, uma confusão generalizada toma conta do local, conforme podemos 

notar no relato do mestre: 
 
MESTRE – Pintar-vos a confusão em que por alguns instantes esteve o 
convento, é quase impossível. O D. Abade, ao conhecer que o noviço preso 
era uma mulher, pelos longos cabelos que ao tirar o chapéu lhe caíram 
sobre os ombros, deu um grito de horror. Toda a comunidade acorreu e 
grande foi então a confusão. Um gritava: Sacrilégio! Profanação! Outro ria-
se; este interrogava; aquele respondia ao acaso... Em menos de dois 
segundos a notícia percorreu todo o convento, mas alterada e aumentada. 
No refeitório dizia-se que o diabo estava no coro, dentro dos canudos do 
órgão; na cozinha julgava-se que o fogo lavrava nos quatro ângulos do 
edifício; qual, pensava que D. Abade tinha caído torre abaixo; qual, que fora 
arrebatado para o céu. [...] e a algazarra dos noviços dominava esse ruído 
infernal, causado por única mulher (O Noviço. Ato II, cena 7, p. 203). 

 

Outro exemplo de quiproquó acontece quando há problemas na 

comunicação dos personagens, o que acarreta diversos mal-entendidos, como 

podemos perceber na definição oferecida por Faria, Guinsburg e Lima: 
 
Recurso, em geral cômico, através do qual as personagens, por problemas 
de comunicação interpretam erradamente o sentido dos diálogos ou o 
comportamento de outros personagens. Esses problemas de comunicação 
podem decorrer de ignorância, de deficiência auditiva, de redação deficiente 
ou por quaisquer outros motivos (FARIA, GUINSBURG E LIMA, 2006, p. 
257). 

 

Uma passagem da peça O Noviço que ilustra bem a definição acima 

acontece na cena em que Carlos foge pela terceira vez do convento e se esconde 

embaixo da cama de sua tia Florência. Até determinado momento, apenas Emília 

sabe que ele está na casa. Quando Ambrósio retorna para ameaçar a mulher, ela 

grita desesperada dizendo que há um ladrão na casa e que ele está trajando hábito 

de frade. Quando alguns homens chegam para ajudar, Emília tenta convencê-los de 

que é Carlos quem está na casa, ao passo que Florência insiste em dizer o 

contrário, pois já tinha visto Ambrósio: 
 
FLORÊNCIA  – O ladrão. 
TODOS – O ladrão! 
FLORÊNCIA – Sim, um ladrão vestido de frade, que me queria roubar e 
assassinar. 
EMÍLIA, para Florência – É Carlos, minha mãe, é o primo! 
FLORÊNCIA – Qual o primo! É ele, teu padrasto. 
EMÍLIA – É o primo! 
FLORÊNCIA – É ele, é ele. Vem. Procurem-no bem, vizinhos, e pau nele. 
[...] 
EMÍLIA – Se eu o vi atrás da cama! 
FLORÊNCIA – Se eu lhe falei! ... É boa teima! (O Noviço. Ato III, cena 12, p. 
211). 
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Como dissemos, o diálogo acima exemplifica a segunda definição de 

quiproquó. Diante dessa falta de entendimento entre mãe e filha, Carlos, no lugar de 

Ambrósio, acaba levando algumas pancadas dos homens quando estes, no quarto 

às escuras, o encontram embaixo da cama; as pancadas poderiam ter sido evitadas 

caso as personagens conversassem e chegassem a um entendimento. No entanto, 

isso comprometeria o efeito cômico e evitaria que toda a confusão que se instala em 

seguida, na casa de Florência, acontecesse. A passagem também exemplifica a 

definição de Bergson acerca do quiproquó relacionada à interferência de série: 

Ambrósio e Carlos estavam inseridos em uma determinada série de acontecimentos 

independentes e a fuga levou ambos a se esconderem no mesmo lugar, com a 

mesma vestimenta, sem que nem um, nem outro, imaginasse que o quarto de 

Florência seria o local escolhido para esconderijo. Podemos concluir então que 

Martins Pena atentou para a dupla coincidência e independência vista por Bergson 

como ingredientes que contribuem para o sucesso de um quiproquó. 
 

5.6 OS REGISTROS DE IRONIA 

 

No cômico molieresco, pudemos perceber a presença de uma ironia 

mordaz que perpassa toda a obra O Tartufo. Em O Noviço também há o 

aparecimento desse recurso cômico na fala de alguns personagens, como no final 

do diálogo entre o casal Ambrósio e Florência. Depois de confirmar ao marido que a 

filha vai para o convento, Florência diz: 

 
FLORÊNCIA – Que sacrifícios não farei eu para ventura de meus filhos! (O 
Noviço. Ato I, cena 2, p. 190). 

 

Já sabemos que Florência, persuadida pelo marido, resolveu mandar os 

filhos para o convento apenas com o intuito de proteger sua fortuna. A ironia, 

portanto, fica evidente ao espectador que sabe que a mulher está mais preocupada 

com seus bens materiais do que com o futuro dos próprios filhos.   

Na sequência da peça, outro exemplo característico do uso da ironia está 

presente na fala de Rosa, quando ela se apresenta a Carlos: 
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CARLOS – Pois sente-se, senhora. (À parte:) Quem será? 
ROSA, sentando-se – Eu chamo-me Rosa. Há uma hora que cheguei do 
Ceará no vapor Paquete do Norte. 
CARLOS – Deixou aquilo por lá tranquilo? 
ROSA – Muito tranquilo, Reverendíssimo. Houve apenas no mês 
passado vinte e cinco mortes. 
CARLOS – S. Brás! Vinte e cinco mortes! E chama a isso tranquilidade? 
ROSA – Se Vossa Reverendíssima soubesse o que por lá vai, não se 
admiraria. Mas meu senhor, isto são cousas que nos não pertencem; deixe 
lá morrer quem morre, que ninguém se importa com isso. (O Noviço. Ato 
I, cena 10, p. 194) (grifo nosso). 

 

Quando analisávamos aspectos do cômico molieresco, percebemos que a 

ironia presente nas falas de Dorina, e que eram direcionadas ao patrão Orgonte, 

pareciam ter a intenção de tirá-lo daquele estado de encantamento com Tartufo e 

alertá-lo sobre a indiferença que demonstrava em relação à esposa. Transcrevemos 

ainda, para reforçar nossa interpretação, um trecho da obra de Pavis no qual o autor 

ressalta que certos comentários irônicos proferidos por personagens durante a peça 

têm muitas vezes a intenção de mostrar uma nova perspectiva àqueles que estão 

em erro8. Se tal trecho da peça de Molière mostra um comentário irônico feito por um 

personagem para atingir outra personagem, na passagem transcrita acima d’O 

Noviço a ironia parece ter a intenção de obter um alcance externo, ou seja, o alerta 

visa atingir “não personagens”.  

A fala de Rosa não é produzida para alertar Carlos, mas possivelmente 

serve de crítica social às autoridades que, naquela época, não demonstravam 

interesse pela segurança pública do estado do Ceará. A utilização do termo 

“tranquilo” para se referir a uma província violenta reforça o comentário irônico de 

Rosa, que em seguida vai revelar o alto número de mortes — o que não condiz com 

um local seguro. O trecho acima evidencia uma das características mais marcantes 

do uso da ironia: representar alegoricamente os defeitos daquele (ou daquilo) de que 

se fala. 

Nosso terceiro registro de ironia parte do personagem Carlos. Após ser 

desmascarado, Ambrósio cede e atende às exigências do noviço pedindo a ele que 

não conte à Florência sobre a sua bigamia; além disso, Ambrósio também está 

preocupado com a possibilidade de sua primeira mulher ainda estar em sua casa, 

por isso pede para que o sobrinho, disfarçado de Rosa, jure que a mulher já foi 

embora: 

                                                
8 Vide página 30. 
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AMBRÓSIO – Agora dize-me, onde ela está? 
CARLOS – Não posso, o segredo não é meu. 
AMBRÓSIO – Mas dá-me a tua palavra de honra que ela saiu desta casa? 
CARLOS – Já saiu, palavra de mulher honrada. (O Noviço. Ato II, cena 5, p. 
200). 
 
 

A comicidade no diálogo se deve a esta última fala de Carlos que, 

travestido, dá sua “palavra de mulher honrada” ao tio; além disso, essa fala irônica e 

debochada que parte do noviço faz o público supor que Carlos está enganando 

Ambrósio e que dificilmente o acordo entre ambos será cumprido no decorrer da 

peça. 

Analisemos nosso último exemplo de ironia extraído d’O Noviço e que 

acontece logo após o diálogo que ilustrou o terceiro exemplo. Florência chega e 

descobre que Ambrósio desistiu da ideia de tornar o sobrinho frade. A mulher então 

começa a elogiar as qualidades do homem que escolheu para marido, definindo-o 

como um homem honrado e probo. Nisso, Carlos com muita ironia diz: 
 
CARLOS – Acertadíssima escolha! (O Noviço. Ato II, cena 5, p. 202). 

 

Ambrósio, com toda a sua hipocrisia, mostra-se envergonhado e diz ser 

indigno de receber tais elogios, ao mesmo tempo em que Carlos o retruca: 

 
CARLOS – Não se envergonhe, tio. Os elogios são merecidos [...] (O 
Noviço. Ato II, cena 5, p. 202). 

 
 
O diálogo se desenrola e percebemos que a ironia de Carlos aumenta na 

mesma proporção que a hipocrisia de Ambrósio. Na mesma cena, além do registro 

irônico, percebemos mais uma vez o recurso do fazer alguém de bobo, pois tanto 

Carlos quanto Ambrósio estão encenando para enganar Florência: 

 
CARLOS – [...] Olha, tia, aposto eu que o tio Ambrósio em toda a sua vida 
só tem amado a tia... 
AMBRÓSIO – Decerto! (À parte:) Quer fazer-me alguma. (O Noviço. Ato II, 
cena 5, p. 202). 

 
 

Diferentemente da ironia que registramos na fala de Rosa, que não 

procura atingir um personagem da peça, a fala de Carlos vai de encontro com a 

teoria de Pavis sobre a ironia em cena. Aqui, Carlos quer mostrar sua superioridade 



63 
 

 
 

perante Ambrósio e vale-se de um comentário irônico acerca da fidelidade do tio 

para com sua tia — para lembrar-lhe indiretamente que, se o tio não cumprir com 

sua parte no acordo, toda a verdade sobre a bigamia será revelada.  

 

5.7 UMA LINGUAGEM MAIS PRÓXIMA DA POPULAR 

 

Diferentemente da de Molière, a peça de Martins Pena foi concebida em 

um contexto no qual os autores não precisavam compor suas obras seguindo regras 

tão rígidas quanto aquelas do classicismo. Estamos, portanto, diante de uma peça 

escrita em prosa, na qual o autor apresenta uma linguagem natural, mais próxima do 

cotidiano e da oralidade. Conforme evidenciou Rossetti (2014, p. 21), “as comédias 

de Martins Pena serviam-se de uma linguagem natural, mais próxima, tanto quanto 

possível, da oralidade”. Ainda segundo o autor, o emprego de tal linguagem conferiu 

espontaneidade aos diálogos e contribuiu para que o discurso adquirisse um ritmo 

que combinou com a ação intensa que verificamos em O Noviço.  Veremos a seguir 

como Martins Pena trata a comicidade de palavras na obra analisada. 

Nosso primeiro registro de comicidade de palavras acontece na cena em 

que Carlos descobre a bigamia do tio: 

 
CARLOS – É, meu tio, é... Casado com minha tia segunda vez... Quero 
dizer, minha tia é que se casou segunda vez. (O Noviço. Ato II, cena 5, p. 
202). 

 

O noviço propositalmente se atrapalha nas palavras e quase entrega o tio 

bígamo. Essa fala de Carlos reforça a afirmação de Propp sobre o uso da língua 

como um rico recurso de comicidade e zombaria, visto que Carlos, nessa mistura de 

palvras, zomba da tia e do tio ao mesmo tempo.  

Na cena em que Rosa encontra Carlos e este lhe pergunta o local onde 

havia casado com Ambrósio, ela rapidamente lhe responde que o casamento foi na 

igreja. A resposta direta e óbvia de Rosa é circundada por um tom jocoso, mesmo 

tom que parece estar sempre presente na fala da maioria das personagens e que 

certamente provoca um riso instantâneo no espectador da peça.  

Na cena em que Carlos confirma a Rosa que Ambrósio é casado com sua 

tia, a mulher desmaia e o noviço pede a Juca que lhe traga algo para tentar reanimá-

la. Juca traz então um vidro de vinagre, e Carlos rapidamente associa aquela 
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situação a uma salada mal temperada, produzindo com isso uma tirada bem-

humorada para definir o momento: 
 
CARLOS — Está bom, dá cá o vinagre. (Toma o vinagre e o chega ao nariz 
de Rosa.) Não serve; está na mesma. Toma... Vejamos se o azeite faz mais 
efeito. Isto parece-me salada... Azeite e vinagre. Ainda está mal temperada; 
venha a pimenta da Índia. Agora creio que não falta nada. Pior é essa; a 
salada ainda não está boa! Ai, que não tem sal. Bravo, está temperada! 
Venha mais sal... Agora sim. (O Noviço. Ato I, cena 13, p. 197). 

 

Após Rosa ser reanimada, ela pergunta a Carlos: “Onde estou?” e ele 

rapidamente responde: “Nos meus braços”. A resposta do noviço parece ser feita no 

mesmo tom que a mulher utilizou alguns momentos antes para se referir ao local de 

seu casamento. 

Há ainda o registro de jogos de palavras entre as personagens Emília e 

Florência: 
EMÍLIA – E para que o prendem? 
FLORÊNCIA – Prendem-no porque ele foge. 
EMÍLIA – E ele foge porque o prendem. (O Noviço. Ato III, cena 7, p. 209). 
 
 

O trecho acima representa o que Bergson, quando estudou a comicidade 

no campo das palavras, chamou de inversão, que consiste em, ao ouvirmos uma 

frase, procurarmos ainda assim obter sentido a invertendo, como faz Emília com a 

frase de sua mãe. A personagem inverte as palavras ao tentar defender Carlos                          

sobre as causas de suas fugas, criando assim uma argumentação cômica entre as 

duas. A inversão configura-se, portanto, num jogo espirituoso de palavras. 

Podemos notar que Martins Pena também trabalha com o emprego de 

ditados populares em sua peça, como “De pequenino se torce o pepino” para se 

referir ao menino Juca e a necessidade de educá-lo desde a infância para frade. 

Outra expressão popular que registramos na peça aparece na fala de Florência, 

quando ela associa o caráter de José, o criado, ao de Ambrósio, pelo fato de ele ter 

sido indicado pelo vilão. A personagem diz: “Lé com lé, cré com cré”, gíria que 

significa “Cada qual com seu igual”. Além disso, Pena também lança mão de outro 

ditado para acentuar, através das palavras, a comicidade da cena em que Carlos 

troca de roupa com Rosa: 

 
CARLOS – Bom. (Despe o hábito.) Ora vá, senhor hábito. Bem se diz que o 
hábito não faz o monge. (O Noviço. Ato I, cena 14, p. 197). 
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 Através desse ditado popular, Martins Pena mostra de uma maneira 

cômica que o hábito não fará o monge, pois, nesse caso, quem o vestirá será uma 

mulher e não um noviço. Além disso, com o uso de tais ditados, o comediógrafo 

reforça a linguagem simples e cotidiana que permeia toda a peça O Noviço.  

Conforme vimos no início desta pesquisa, a comédia é um gênero que 

ganha o gosto popular muito rapidamente, e isso se deve ao fato de ela abarcar 

diversos tipos de personagens comuns e mostrar os fatos da vida cotidiana. Além 

destes fatores, poderíamos citar o predomínio de uma linguagem popular, conforme 

a que vimos em O Noviço, pois, ao construir diálogos numa linguagem espontânea e 

dinâmica, sem apegar-se a um vocabulário formal e rebuscado, o autor certamente 

obterá êxito e conseguirá uma aproximação maior de seu público. 
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6 QUADRO COMPARATIVO 
 

Até aqui, analisamos separadamente ambas as peças, pontuando as 

similaridades e diferenças encontradas na construção da comicidade de O Noviço 

em comparação a O Tartufo. O quadro a seguir tem o objetivo de trazer de forma 

resumida os recursos cômicos que aproximam e afastam a referida peça de Martins 

Pena do cômico molieresco. 
 
QUADRO 1 - COMPARATIVO ENTRE OS PRINCIPAIS RECURSOS CÔMICOS EXISTENTES NAS 

PEÇAS ANALISADAS 
 

Recurso Cômico O Tartufo O Noviço 
 

Repetições de gestos e 

palavras   

O recurso aparece com 

frequência tanto nos diálogos 

quanto nos gestos de alguns 

personagens. 

 

  

As repetições aparecem em 

alguns diálogos apenas; não 

são feitas de formas tão 

numerosas quanto em O 

Tartufo.  

 

Comicidade de palavras  
 

  

A peça é marcada por uma 

forte ironia, que aparece 

sobretudo nos diálogos da 

personagem Dorina. Também 

foram registrados trocadilhos. 

 

 

 

 

 

  

Percebem-se alguns registros 

de ironia nas falas dos 

personagens Carlos, Ambrósio 

e Rosa. A linguagem 

predominante é mais próxima 

da popular, com inclusão de 

ditados populares e jogos de 

palavras como, por exemplo, a 

inversão. 

 

Fazer o outro de bobo 
 

  

Recurso cômico registrado nos 

diálogos do personagem 

Tartufo enganando Orgonte. 

  

 

  

Aparece com mais recorrência 

do que na peça molieresca. 

Várias personagens são feitas 

de bobas durante a trama: 

Florência, Rosa, Juca e até 
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mesmo Ambrósio.  

 

 

Exagero cômico   

O falso devoto Tartufo é 

retratado de forma caricatural, 

acentuando-se suas 

características negativas. 

 

  

O exagero cômico está 

presente na caracterização do 

personagem Ambrósio e 

também na do noviço Carlos. 

 

 

Quiproquó X 
Percebemos que Molière, na 

peça analisada, não utiliza este 

recurso cômico.  

 

 

 

 

  

Martins Pena utiliza os 

disfarces, as cenas no escuro e 

os equívocos nos diálogos, o 

que resulta em muitos mal-

entendidos. 

 

 
FONTE: A autora (2016). 
 

De Molière, podemos notar que Martins Pena emprestou o recurso 

cômico da repetição de gestos e palavras, recurso este que é muito evidente e 

presente na comédia clássica e que acarreta certa mecanização aos personagens. 

Quanto à comicidade de palavras, se em Martins Pena não encontramos a 

elaborada construção dos versos em alexandrino, percebemos que o comediógrafo, 

assim como Molière, utilizou a ironia em muitos de seus diálogos. Além disso, o 

autor também se aproveita das inversões de palavras, tiradas bem-humoradas e a 

inclusão de ditados populares, o que faz com que sua peça tenha uma linguagem 

bem próxima à popular. 

Da matriz molieresca notamos também o recurso cômico do fazer alguém 

de bobo. Conforme percebemos ao longo desta pesquisa, Martins Pena parece 

lançar mão deste recurso em O Noviço em uma dosagem bem maior do que Molière 

o fez em O Tartufo.   

Há ainda os quiproquós e, em nossa análise das peças de ambos os 

autores, este foi o recurso cômico que mais afastou Martins Pena de Molière. Se o 

autor brasileiro pareceu ter um apreço por este recurso para divertir o público, não 
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observamos quiproquós em O Tartufo. Os mal-entendidos e a interferência de séries 

são os meios utilizados pelo comediógrafo brasileiro para divertir o espectador. 

Ainda, tomando uma pequena distância de Molière, há os disfarces, as 

pancadarias, as correrias em cena e o uso dos esconderijos que terminam em 

confusão. Tais elementos remetem Martins Pena ao gênero da farsa, o que explica 

as duras críticas que recebeu no início de sua carreira. Embora o cômico molieresco 

seja composto por este gênero, sobretudo as primeiras comédias de Molière, não 

percebemos em O Tartufo a presença de elementos farsescos em grande 

quantidade, exceto os esconderijos. Podemos ainda concluir que a peça brasileira é 

uma comédia de costumes com o emprego de vários recursos cômicos existentes na 

farsa, enquanto a peça francesa é uma comédia de costumes que enfatiza, embora 

de forma não tão aprofundada, o caráter de uma personagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos de Bergson e Propp acerca da comicidade foram 

fundamentais para que procedêssemos com a análise comparativa dos recursos 

cômicos presentes nas peças O Tartufo, de Molière, e O Noviço, de Martins Pena. 

Por meio destes autores, chegamos à conclusão de que os aspectos referentes à 

construção da comicidade na peça brasileira são muito similares àqueles utilizados 

por Molière em O Tartufo. No entanto, há alguns recursos cômicos que afastam 

Martins Pena daquele que foi considerado pela crítica brasileira do século XIX como 

sua principal influência teatral.  

Quanto aos recursos cômicos utilizados por ambos os autores, notamos a 

frequente repetição de indicação de gestos e palavras e da ironia nos diálogos. No 

entanto, em Martins Pena a linguagem é mais simples, inclusive por estar em prosa, 

com a inclusão de ditados populares e gírias. Além disso, há o quiproquó, recurso 

cômico que, em nossa análise, mais afastou Martins Pena de Molière. Ao passo que 

não percebemos a utilização deste recurso no texto do autor francês, o brasileiro 

parece explorar este recurso visando provocar mais facilmente o riso no espectador 

de suas peças — vide a recorrência de esconderijos, pancadarias, disfarces, falha 

na comunicação dos personagens etc. 

Deve-se destacar que ambos os autores compuseram suas peças em 

épocas bem distintas. Molière era o maior comediógrafo do reinado de Luis XIV e 

escreveu Le Tartuffe em um contexto no qual os autores deveriam se submeter às 

duras regras literárias do classicismo, portanto notamos em sua peça um maior 

refinamento no que diz respeito à construção da linguagem, elaborada na forma dos 

versos alexandrinos. 

Martins Pena escreveu suas comédias em um país que ainda não tinha 

este gênero consolidado em seu teatro. É inegável a contribuição que este autor 

ofereceu à dramaturgia brasileira, proporcionando-lhe certa autonomia e 

personalidade, preparando caminho para que uma futura geração de autores 

trabalhasse o gênero cômico em nosso país. Sabemos que Martins Pena já havia 

escrito outras peças, mas em O Noviço ele parece arriscar-se mais, sobretudo no 

que concerne à elaboração de uma peça com maior número de atos 
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Os estudos relacionados à intertextualidade também foram importantes 

para a análise dos textos, pois através deles pudemos notar uma relação estilística 

entre ambas as peças. Percebemos que a intertextualidade se manifesta de modo 

implícito através dos temas explorados tanto por Molière quanto por Martins Pena, 

como o uso da religião por parte de personagens hipócritas com o intuito de explorar 

a fé alheia e com isso obter benefícios. A caracterização dos personagens Tartufo e 

Ambrósio e as semelhanças no que se refere à construção de alguns diálogos levam 

o leitor familiarizado com a obra do autor francês a notar tais semelhanças e concluir 

que Martins Pena foi certamente um leitor da obra molieresca. 

Quanto à caracterização das personagens, que se baseia no princípio da 

caricatura e no evidente exagero cômico de suas qualidades negativas, concluímos 

que, uma vez que Martins Pena elaborou a maioria de suas peças segundo as 

diretrizes da comédia de costumes, é natural considerá-lo um verdadeiro observador 

da sociedade em que vivia. A forma caricatural e realista como o autor retratou suas 

personagens constitui-se em verdadeira crítica àqueles tipos sociais enxergados por 

ele no Brasil da segunda metade do século XIX.  

Ao longo de nossa pesquisa, ficou evidente a semelhança entre Ambrósio 

e Tartufo na caracterização dos personagens. Ambos os papéis representam falsos 

devotos que, inescrupulosamente, valem-se da religião para atingir seus objetivos. 

Eles exploram a fé e a confiança daqueles que são mais ingênuos para extorquir 

seus bens. Os diálogos de ambos os personagens apresentam nítidas semelhanças 

quando os autores pretendiam reforçar e criticar a hipocrisia destes falsos devotos: 

tanto Tartufo quanto Ambrósio têm a mania de se vitimar quando estão sendo 

encurralados e pedem perdão aos céus, de maneira hipócrita, por seus pecados. Há 

ainda, nestes personagens, o parasitismo, característica que se manifestava em 

personagens do teatro clássico desde a época de Plauto e que estavam presentes 

também nas personagens da Commedia dell’Arte. 

Durante toda a ação das peças analisadas, o recurso cômico do fazer 

alguém de bobo está presente. Florência é enganada por Ambrósio, na mesma 

medida em que Orgonte é enganado por Tartufo. Tanto Florência quanto Orgonte 

confiam cegamente nos conselhos que recebem destes personagens, a ponto de 

deixá-los tomarem decisões importantes em relação às suas famílias. Outro detalhe 

que deixa transparecer a intertextualidade implícita entre as duas peças está no 
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mesmo tipo de domínio que o personagem de Molière exerce na casa de seu 

hóspede e que é vista em Martins Pena, na figura do personagem Ambrósio. Em 

relação a isso, as queixas dos personagens de ambas as peças são muito 

parecidas, quando vemos os parentes de Orgonte reclamando de Tartufo, e Emília, 

na peça brasileira, reclamando do padrasto.  

Nas duas peças analisadas há, ainda, a figura do casal apaixonado, 

representada por Mariane e Valério na peça de Molière e Carlos e Emília na peça de 

Martins Pena. Os dois casais vivem um conflito que se assemelha e que aproxima 

mais um pouco as obras: eles não podem se casar devido aos conselhos e à 

influência que os personagens tartufos exercem na vida de seus pais. O final feliz da 

comédia, que resulta no casamento dos jovens apaixonados, só é possível quando 

os dois hipócritas são finalmente desmascarados. 
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