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RESUMO: O criado é uma personagem-tipo fortemente marcada, recorrente no âmbito 

cômico da arte teatral desde as primeiras comédias, escritas na Grécia antiga. O 

gracioso é uma adaptação feita pelos autores do Século de Ouro espanhol para esta 

personagem-tipo, de acordo com o gosto do seu público coetâneo. Tipicamente 

espanhol, este personagem chega a Portugal junto com as representações de companhias 

espanholas em digressão pela Península Ibérica e aí também se firma no gosto do 

público. Nos textos do português Antônio José da Silva, apesar do crescimento das 

referências à ópera italiana ao longo de seu amadurecimento enquanto dramaturgo, a 

figura do gracioso ganha destaque poucas vezes antes visto na intriga principal. Para os 

estudiosos espanhóis nossos contemporâneos, o gracioso distingue-se dos demais 

criados que figuram no teatro espanhol por apresentarem uma visão burlesca do mundo 

do galán ou herói. Esta carnavalização presente no texto dramático é empreendida por 

Antônio José de forma ímpar, enquanto último baluarte da preceptiva aurissecular 

espanhola. 
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Esta comunicação faz parte do nosso projeto de Doutoramento pelo Programa de 

Pós-Graduação em Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo, financiado pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nossa pesquisa trata dos 

textos do autor português Antônio José da Silva, especialmente naquilo que compete ao 

diálogo entre o texto e a cena ou, como diria o prof. Aurelio Gonzalez (1997), ao texto 

literário e ao texto espetacular. 

Para a comunicação de hoje, preparamos uma exposição que vai de encontro à 

nossa recente pesquisa sobre a temática de nosso doutoramento, aprendida no estágio 

doutoral feito na Universidade Complutense de Madri no começo deste ano.  

 

O criado é uma personagem-tipo do teatro universal, que pode ser encontrada 

nos mais diversos gêneros teatrais, exercendo as funções de confidente dos 

protagonistas, porta-voz do autor, do obsceno (daquilo que não pode ser posto em cena), 

protagonista, objeto do riso, personagem patética, voz do público, etc, etc, etc. 



No teatro de Antônio José da Silva, devedor da preceptiva tragicômica do Século 

de Ouro espanhol, o criado é o representante da parte cômica do “díptico” tragicomédia 

e apresenta, grosso modo, duas funções, diversas e complementares entre si: 

- fazer rir. 

- conduzir o espectador pelo enredo da peça. 

No que concerne a estas duas funções principais da personagem cômica judeína, 

estão relacionadas duas funções apontadas pelo crítico Hermenegildo, na teoria que 

desenvolve no livro Juegos dramáticos de la locura festiva (1995) para o estudo de 

textos teatrais do Século de Ouro espanhol. 

Tal teoria atribui a cada fala de cada personagem do texto ao menos uma dentre 

as oito funções que define – pondendo ser atribuída às falas mais que uma função 

simultaneamente, nunca menos que uma. Sempre centradas no protagonismo do galán 

nos textos do período, o galán é a visão do herói sob a óptica aurissecular espanhola.  

Não nos compete aqui uma visão detalhada acerca das oito funções, mas recai 

nossa atenção sobre duas delas, que estão diretamente relacionadas às funções do criado 

nos textos de nosso corpus: as funções informante e carnavalesca. 

A função informante descrita por Hermenegildo concorre para comprovar a 

condução do espectador pela história desenvolvida no palco. Segundo Hermenegildo, a 

função informante se atribui àquelas falas nas quais há a intenção do dramaturgo de 

comunicar ao público e/ou a alguma personagem, informações que estabelecem a 

situação inicial da peça ou da cena, ou introduzir no palco informação do que se passou 

fora de cena. 

Hermenegildo afirma que, no contexto do Século de Ouro, esta é uma função 

típica e definidora da personagem-tipo representante do mundo ancilar, ou seja, a 

função informante é aquela que nos possibilita identificar um criado ou criada, um 

pastor ou qualquer personagem representante do estrato social baixo das personagens, 

denstro de uma definição de ethos aristotélica. 

A função carnavalesca, contudo, carrega um aporte teórico mais amplo, sendo 

oriunda de uma leitura do conceito bakhtiniano de carnavalização apresentado na 

publicação A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de 

François Rabelais. Acerca da teoria de Mikhail Bakhtin, Huerta Calvo (1983, p. 47-48, 

[grifo nosso]) afirma que: 

Aparte de Rabelais, toda una serie de géneros de escasa entidad 

– farsas, diálogos... – se acogerían a esta visión de mundo, que 



tiene en el Carnaval su paradigma más ajustado. En la literatura 

española del Renacimiento los pasos y entremeses se prestan de 

modo inmejorable a dicho análisis. Y ello, a pesar de la 

reticencia bajtiniana a introducir los géneros teatrales del 

discurso de la cultura popular (discurso popular) – comida, 

bebida, sexo, escatología, muerte despojada de sentido 

trascendente, etc. – se cumplen en los llamados géneros de risa: 

prosa picaresca, Quijote, poesía burlesca, chistes, refranes, 

entremeses. 

 

Ainda que Bakhtin não fale diretamente das formas textuais dramáticas, os 

estudiosos espanhóis tomam as inserções da cultura popular no teatro como pedra de 

toque para a análise dos textos áureos. Contudo, o posicionamento da cultura popular na 

conjuntura textual não é aleatório ou indiferente: há um espaço cômico em diálogo com 

o espaço dramático, no qual o jogo textual e cênico pode ser desde um simples 

espelhamento a uma ironia mordaz. Também cremos que a visão de mundo às avessas, 

representado pela ação dos criados, é chave fundamental para ler os textos dramáticos 

ibéricos do período e, em especial, para ler os textos de Antônio José da Silva. 

O conceito de mundo às avessas é também utilizado por Henri Bergson, em O 

riso: ensaio sobre a significação do cômico. Percebe-se que as teorias de Bergson e 

Bakhtin são complementares para o estudo do cômico dos estertores do assim chamado 

“barroco” português. Bakhtin denomina como final do Renascimento ao período hoje 

nomeado Barroco, uma vez que o movimento estético-literário e filosófico 

imediatamente posterior ao Renascimento, para Bakhtin, seria o Iluminismo. Mas isso é 

assunto pra outro momento. 

Retomando a carnavalização, ainda que não se apresente em sua máxima 

potência, o mecanimso dialógico entre as visões baixa e elevada do mundo gera a 

comicidade através da “quebra de expectativa” do ouvinte, do leitor ou do espectador. 

Por exemplo, nos textos de Antônio José da Silva, espera-se um movimento de elevação 

da figura mítica -  o protagonista –, que, ao mesmo tempo, é rebaixado pelo 

entendimento literal, mundano e cotidiano das personagens baixas: 

El rasgo determinante del realismo grotesco es el 

“rebajamiento” de todo lo que es elevado y espiritual, ideal y 
abstracto, a un nivel material y corporal, subrayado como bajo 

(beber, comer, digerir, defecar, orinar, sudar, tener relaciones 

sexuales). La exaltación del vientre, alto y bajo, del vientre 

grosero y de las actividades biológicas que constituyen la base 

misma del mecanismo propio de la renovación del ser humano y 

del mundo, es percibida por el discurso dominante como 

“rebajamiento”. (HERMENEGILDO, 1995, p. 14). 



 

Assim, a presença da função carnavalesca nas falas de alguns criados os alça a 

uma categoria de personagem-tipo original do teatro hispânico: o gracioso, do qual 

falaremos adiante. 

A função carnavalesca é aquela cuja definição está no próprio título do livro de 

Hermenegildo, “jogos dramáticos da loucura festiva” (Juegos dramáticos de la locura 

festiva). O autor acredita que a origem do gracioso do teatro clássico espanhol está 

calcada no louco das festividades populares medievais, o qual subverte a lógica social 

vigente no plano do cômico. O louco estabelece uma nova ordem, às avessas – e aqui 

reside a principal ligação entre o teatro áureo espanhol e a teoria bakhtiniana. 

De acordo com os críticos lidos (Hermenegildo, Huerta Calvo, Madroñal e 

demais autores do dossiê Teatro y Carnaval dos Cuadernos de Teatro Clásico, 1999), 

existe um gênero seminal de personagem cômica – o louco ou bufão medieval – que se 

desdobra e se prolonga, com o passar do tempo, em várias personagens-tipo de 

diferentes manifestações do teatro europeu do período: os zanni da Commedia dell’Arte, 

do qual herdamos a figura do Arlecchino ou Arlequim, e o matto, que é um tipo de bobo 

campesino do teatro italiano; os fools e os clowns do teatro isabelino, os quais podem 

ser encontrados em vários textos de William Shakespeare, como O conto de inverno, 

por exemplo; os fols ou fous franceses, que remontam a tradições dos séculos XIV e 

XV; e o nar alemão, também oriundo da mesma raiz do louco festivo.  

Assim também os bobos e os simples do teatro primitivo da Península Ibérica, 

codificados por Brotherton (1975) pelo dístico pastor-bobo, encontrados em textos de 

Torres Naharro, Lucas Fernández e outros (Espanha), bem como nos textos de Gil 

Vicente (Portugal). Estas figuras do primevo teatro espanhol se extendem até chegarem 

à figura de donaire ou gracioso do Século de Ouro. Estas personagens alteram e 

subvertem a ordem social vigente, expondo as incoerências sociais através da liberdade 

que disfrutam nas estruturas dramáticas. Contudo, tal liberdade de expressão das 

personagens baixas é codificada numa linguagem festiva, rebaixada, popular ou plebeia, 

ou seja, carnavalizada. 

 

Os criados de Antônio José são graciosos – alguns deles nomeados pelo próprio 

dramturgo em suas dramatis personae, todos identificáveis pelas características até 

agora descritas, especialmente por Juana de José Prades (1965, p. 251), que define o 

gracioso como: 



un criado fiel del galán, que secunda todas sus iniciativas, consejero 

sagaz, pleno de gracias y donaires, solícito buscador de dádivas 

generosas y de la vida regalona (codicioso, glotón y dormilón), cauto 

en los peligros hasta la cobardía, desamorado; lacayo, soldado o 

estudiante, según las actividades de su propio señor. 

 

A dramaturgia de Antônio José da Silva, para além da personagem-tipo do 

gracioso, presente em suas oito óperas joco-sérias, segue de perto a preceptiva 

dramática de Lope de Vega e Calderón de La Barca. Entretanto, no que diz respeito aos 

graciosos, percebe-se a preceptiva espanhola – pois que ainda são graciosos as 

personagens cômicas –, mas, acima da forma tragicômica, vê-se a preceptiva de escrita 

vigente, a emulação. 

Sabe-se que a emulação, ou emulatio, sendo um conceito oriundo dos latinos 

(especialmente de Horácio em sua Epístola aos Pisões), é a escritura a partir de modelos 

paradigmáticos (imitação, imitatio), buscando, entretanto, superar o modelo através da 

invenção e da disposição (inventio e dispositio) dos episódios. 

Antônio José, portanto, emula os dramaturgos espanhóis do Século de Ouro 

quase meio século depois do final do século XVII, ou seja, o contato que o Plauto Luso 

teve com estes dramaturgos foi a encenação de suas peças por companhias teatrais 

espanholas em digressão por Portugal. 

A atenção por nós dada à dramaturgia de Antônio José, em comparação com os 

textos espanhóis precedentes, recai justamente sobre o gracioso e sua utilização no 

desenvolvimento da trama (desenvolvimento que pode ser compreendido também como 

mais um pequeno passo do teatro em direção ao drama). 

O gracioso, na Espanha, é, como já dito, a parte cômica nas tragicomédias. 

Entretanto, sua função cômica o afasta do núcleo centra da ação da trama, 

permanecendo, mais das vezes, restringido às situações jocosas pontuais, que, no 

máximo, parodiavam as situações sérias, que constituem o cerne do enredo da peça. 

Antônio José espande as funções do gracioso na trama tragicômica. Se as 

situações sérias condizem toda a trama no teatro espanhol, Antônio José confere ao 

mundo ancilar, paralelo, às avessas, a função de uma reviravolta uqe desencadeia a 

catástrofe no mundo senhorial, sério, elevado. 

Por exemplo, em O precipício de Faetonte: o pastor Faetonte finge ser o filho do 

Sol para se casar com a princesa Ismene, prometida a outro príncipe. A verdade é 

revelada por Chichisbéu (gracioso) e Chirinola (criada) por motivo amoroso entre os 



dois (num paralelo bem esquemático dos amores dos patrões). Ela (Chirinola) acaba 

contando a verdade a Ismene, que por sua vez leva a notícia até seu pai, o Rei. 

O caminho que a informação – crucial para a peripécia do ambiente elevado – 

faz é trilhado dentro do mundo ancilar e é através de ações próprias destes tipos – 

gracioso e criada –, ou seja, é através de ações baixas que Chichisbéu e Chirinola 

ganham lugar na trama principal. 

Mais que isso, as personagens secundárias, em Antônio José, ganham uma linha 

dramática própria, que, nas últimas peças do dramaturgo, se afastam temática e 

formalmente da intriga principal. As intrigas tocam-se apenas no momento de 

intervenção da trama secundária na trama principal. 

As intrigas secundárias de Antônio José são completas, têm começo, meio e 

completam o final feliz típico da tragicomédia espanhola. Começam, desenvolvem-se e 

terminam de maneira autônoma, não carecendo da intervenção deus ex machina que 

resolve a trama principal. 

Resumindo, mas não concluindo, esta comunicação visou apresentar um pouco 

do ponto de vista que estamos trabalhando acerca da personagem-tipo do gracioso no 

teatro de Antônio José da Silva, devedor e emulador do teatro aurissecular espanhol. 

Além de dizer que Antônio José teve sucesso no seu projeto de emulação do teatro 

espanhol, ressalta-se que a figura do gracioso, oriunda da cultura popular ibérica, tem 

papel preponderante no desenvolvimento do estro do dramaturgo português. 
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