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RESUMO: Pretendemos, neste trabalho, destacar a importância da peça Antônio José ou o 

Poeta e a Inquisição (1838), de Gonçalves de Magalhães, tendo em vista não apenas o seu 

caráter inaugural no contexto do Romantismo no Brasil, mas também a intencionalidade 

pedagógica e o espírito nacionalista que animava o autor.  Considerada pelo próprio Magalhães, 

como “a primeira tragédia escrita por um brasileiro e única de assunto nacional”, a obra em 

questão — para além de certos arroubos de melodramáticos — carrega em sua metateatralidade 

um claro propósito de revalorização do fenômeno teatral em nosso país, revelando a consciência 

do autor acerca da eficácia do teatro enquanto veículo de divulgação e de debate de ideias. 

Dentro do “projeto” nacionalista de Magalhães, é inserida ficcionalmente a figura de Antônio 

José da Silva (1705-1739), que nasceu no Brasil, mas viveu a maior parte de sua vida em 

Portugal, compondo peças cômicas de grande sucesso na década de 1730. Nesse sentido, caberá 

ainda examinarmos em que medida tratar da vida e da obra de um escritor mais português que 

brasileiro de fato constituiria um “assunto nacional”. 
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 Discutiremos de que modo a tragédia Antônio José ou o poeta e a Inquisição, de 

Domingos José Gonçalves de Magalhães (1811-1882), significou a tentativa de 

implantação de um teatro de debate de ideias, ou em outros termos, um teatro didático 

visando à formação e conscientização do público brasileiro. Na esteira dessa discussão, 

pretendemos também desvendar a problemática do “assunto nacional” da referida peça, 

levando-se em conta o fato de que o personagem que dá título à obra, ainda que nascido 

no Brasil, fora levado muito cedo para Portugal e lá desenvolvera toda sua carreira 

teatral. 

Em que pese as diferenças e variações entre culturas e autores, o legado do 

Romantismo pode ser resumido em duas conquistas fundamentais: a tomada de 

consciência acerca da necessidade de construção/resgate da história das nações e a 

promoção da liberdade criadora na literatura e nas artes em geral. No contexto 

brasileiro, o mérito literário de Gonçalves de Magalhães diz respeito mais propriamente 

ao primeiro aspecto, isto é, ao nacionalismo literário; sem que nos esqueçamos, porém, 
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do pioneirismo do autor ao introduzir em nossa literatura as inovações formais e 

temáticas do romantismo em seus Suspiros poéticos e saudades, publicado em Paris, no 

ano de 1836.  

Também em relação às artes dramáticas, Magalhães assumirá o posto de 

legítimo precursor do teatro romântico no Brasil, ao escrever a peça Antônio José ou o 

poeta e a Inquisição, levada à cena em 1838, no Teatro Constitucional Fluminense, no 

Rio de Janeiro, com interpretação do célebre ator João Caetano dos Santos (1808-1863) 

no papel principal. Contendo cinco atos e escrita em versos decassílabos brancos, a peça 

põe em cena os dias finais de Antônio José da Silva (1705-1739), comediógrafo luso-

brasileiro, cujas “óperas” fizeram imenso sucesso em Lisboa, nos anos 1730. 

Condenado sob acusação de judaísmo pelo tribunal da Inquisição, Antônio José fora 

garroteado e depois queimado em praça pública, aos 34 anos.  

Na intriga da peça de Magalhães, Antônio José, depois de ser denunciado à 

Inquisição, busca proteção na casa da atriz Mariana, e posteriormente na casa do conde 

de Ericeira. Frei Gil, que quer se livre de Antônio José por ciúmes de Marina, é quem 

leva os inquisidores a prender o comediógrafo. No último ato, que estabelece um salto 

temporal entre os quatro atos anteriores, representação os últimos momentos Antônio 

José antes de ser queimado na fogueira. Ressalte-se que, à exceção deste último e do 

conde de Ericeira, todos os outros personagens são criações ficcionais de Magalhães, e, 

por conseguinte, é também ficcional o triângulo amoroso entre Mariana, o protagonista 

e Frei Gil, afinal, como o próprio autor dissera no prefácio da peça, “do silêncio da 

história se aproveita com vantagem a poesia” (MAGALHÃES, 1839, p.II). 

Tratava-se da “primeira tragédia escrita por um brasileiro (...), e única de assunto 

nacional”, diria o próprio autor no prefácio da obra, publicada no ano seguinte. Ainda 

segundo Magalhães, o enorme sucesso da peça entre o público poderia ser explicado ou 

“pela escolha de um assunto nacional, ou pela novidade da declamação e reforma da 

arte dramática” (MAGALHÃES, 1839, p.4).  

A “novidade da declamação” correspondia ao modo “acionado”, ou natural, da 

interpretação romântica em substituição à atuação maquinal e soporífera das encenações 

neoclássicas. Tendo vivido em diversos países da Europa entre 1833 e 1837, Gonçalves 



 

de Magalhães testemunhara de perto o espocar do drama romântico nos principais 

palcos europeus. Correspondendo-se da França, o escritor revela ao Padre Monte ao seu 

mentor e amigo Alverne ter-se impressionado com a interpretação de Ligier, ator da 

peça Le roi s’amuse, de Victor Hugo, e de outro ator não nomeado, “cuja voz é um 

trovão sonoro”. De acordo com Décio de Almeida Prado (1993), Magalhães estaria se 

referindo aqui a Beauvallet, “famoso pela potência da voz, uma das armas do ator 

naquele contexto de teatros espaçosos e peças de alta voltagem” (p.128). No Brasil, 

Magalhães participou diretamente do trabalho de preparação de João Caetano para 

interpretação de Antônio José, o que comprova seu envolvimento direto com a reforma 

do teatro brasileiro também no que se refere à arte da atuação. Além da atualização do 

trabalho cênico, a importante e ambiciosa tarefa de renovação dramática intencionada 

pelo escritor incluía diversas frentes, entre elas a escolha de um “assunto nacional” (o 

que abordaremos mais adiante), e, segundo acreditamos, o debate de ideias colocado em 

sobre as tábuas do palco, com o intuito subentendido de conscientização do público da 

jovem nação brasileira.  

O caráter “programático” do nacionalismo literário de Gonçalves de Magalhães 

pode ser entrevisto em seu “Discurso sobre a história da literatura do Brasil”, publicado 

na revista Niterói em 1836, na capital francesa. No texto, como o próprio título sugere, 

Magalhães tenciona desenvolver um “quadro histórico da nossa literatura”, levando-se 

em conta que, até aquele momento, os esforços dos intelectuais nesse sentido tinham 

sido débeis e escassos. A constatação da necessidade de soerguer a memória e a 

literatura brasileiras atravessa todo o “manifesto”, e a ideia do progresso social e 

espiritual da nação por meio de seus “homens de gênio” é a tônica de boa parte do texto. 

Para o autor, no entanto, ocorre que 

o trabalho do literato, longe de assegurar-lhe com a glória uma 

independência individual, e um título de mais reconhecimento 

público, parece, ao contrário, desmerecê-lo e desviá-lo da liga dos 

homens positivos que, desdenhosos, dizem: é um poeta! Sem 

distinguir se é um trovista ou um homem de gênio, como se 

dissessem: eis aí um ocioso, um parasita, que não pertence a este 

mundo. Deixai-o com sua mania. (MAGALHÃES, 1836, p.V).     

 



 

 O problema do desprezo popular para com nossos poetas (por extensão, para 

com os nossos poetas dramáticos e artistas de teatro em geral) será recuperado em 

Antônio José ou o poeta e a Inquisição 
2
. Nas primeiras cenas do Ato I, o diálogo entre 

a atriz Mariana e sua criada Lúcia contrapõe duas visões distintas sobre a classe 

artística. Enquanto Mariana (com a saúde frágil de tanto ensaiar seu papel) defende a 

busca pela glória através de sua profissão, em que pese o trabalho exaustivo para 

compor suas figuras durante o dia e de se ver obrigada a representar impecavelmente 

nos palcos à noite; Lúcia afirma que antes preferiria “uma esmola pedir de porta em 

porta/Do que seguir tal gênero de vida” (MAGALHÃES, 1839, p.5). O repúdio da 

criada ao esforço dos artistas em busca de fama e reconhecimento é justificado pelo 

exemplo de Camões, um grande poeta que cultivou fervorosamente o amor da glória e 

mesmo assim viveu na miséria, pedindo esmolas, acabando por morrer abandonado num 

hospital.  E quanto ao comediógrafo Antônio José da Silva, o que ele ganha compondo 

peças teatrais para a alegria do povo? “Ganha a reputação de Plauto Luso,/De um ilustre 

escritor, de um grande homem” (MAGALHÃES, 1839, p.6), responde Mariana. Um 

grande homem, ou um pobre homem? pergunta ainda Lúcia, pois que “talento e pobreza 

andam casados em Portugal”.   

A certa altura do diálogo, Mariana dá razão à criada ao admitir que os artistas de 

gênio são vítimas constantes da miséria, da injustiça, da infâmia, da inveja e do 

desprezo dos homens, mas que ela, como atriz, jamais poderia fugir ao seu destino e 

abandonar o teatro, uma vez que isso acarretaria as mais torpes calúnias e  infâmias. 

Entretanto, também Lúcia, que não gosta de servir, nunca poderia abandonar sua vida de 

criada, pois cada um está inexoravelmente preso a sua sorte, conforme colocado pela 

atriz. O paroxismo do embate de entre as perspectivas de Lúcia e Mariana se dá quando 

a criada afirma que tem ouvido dizer que “é melhor e mais nobre ser criada/Que ser 

comediante” (MAGALHÃES, 1839, p.10).  

 O monólogo de Mariana, após a saída de cena da criada, traz à tona o fato de que 

o pensamento de Lúcia é um espelho do que pensa o povo, o qual se vale do teatro 
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apenas como diversão ligeira, mas que no fundo despreza a classe artística e a trata 

como “classe vil e desgraçada”. Para Mariana, no entanto, o teatro deve ser, antes de 

tudo, um meio de civilização (tal como diria Almeida Garrett), um “salutar remédio”, na 

expressão da personagem, ou bem para se corrigir os maus costumes, no caso da 

comédia; ou bem para a inspiração de nobres sentimentos diante do embate entre a 

desgraça e a virtude, no caso da tragédia. Nossa hipótese é a de que o discurso da 

personagem teria como alvo o próprio público brasileiro da época, um público ainda em 

formação, mas que devia evitar desde já os erros de nações mais maduras como a 

portuguesa (não nos esqueçamos de que a peça se passa em Lisboa), no tratamento aos 

seus escritores e homens de gênio, cuja principal função, na perspectiva de Magalhães, é 

concorrer para a “glória nacional”. Há na peça de Magalhães, portanto, um paralelo 

entre Portugal e Brasil, o que fica evidente também no prefácio da obra, pois ali o autor 

afirmara que a simpatia e a paixão trágica suscitada pelos infortúnios do protagonista da 

tragédia representam uma verdadeira “lição” ao público, já que “a miséria, e o abandono 

é o fim de quase todos os poetas portugueses, e brasileiros” (MAGALHÃES,1839, 

p.III).  

Na Cena II do Ato III, o debate de ideias em forma dramática se dá no diálogo 

entre o conde de Ericeira e Antônio José da Silva, que se refugiara na casa do nobre, 

depois ser denunciado à Inquisição, por supostamente ser judeu. O comediógrafo afirma 

que a maior culpa de os homens não se servirem de sua razão, deixando-se abaterem 

pela infelicidade imposta pela sorte, é oriunda das gerações anteriores, dos pais e 

mestres “Que são da nossa infância responsáveis./Nunca a razão nos fala por seus 

lábios,/Sempre o terror, o medo e o servilismo/E os erros que com o berço 

recebemos/Tarde ou nunca perdemos” (MAGALHÃES, 1839, p.52).  O conde 

acrescenta, porém, que “Só a filosofia nestes casos/Da nossa infância os males curar 

pode”.   A resposta de Antônio José a isso, entretanto, é a de que mesmo a filosofia, 

enquanto culto a dogmas e reflexões abstratas, se torna inócua diante das adversidades e 

do sofrimento humano. 

O diálogo entre os dois personagens se direciona então para a função dos poetas 

dentro da sociedade a que pertencem. O argumento do conde de Ericeira é o de que os 



 

literatos, os poetas e os filósofos, portando o talento concedido por vontade divina, 

devem servir de modelo e guia aos demais homens. Ecoando algo dos próprios preceitos 

filosóficos de Magalhães, quais sejam, os do ecletismo de Victor Cousin (cf. PRADO, 

1993), o conde defende que de cada filosofia se pode extrair o melhor.    

No correr do diálogo, Antônio José da Silva critica os poetas que, por covardia, 

se valem de sua arte apenas para agradar o povo, escondendo-se atrás de máscaras e 

misturando a verdade com a mentira. Parece-nos um recado claramente endereçado aos 

escritores brasileiros... Diz ainda o personagem: “Eu gosto dos poetas destemidos,/Que 

dizem as verdades sem rebuço,/Que a lira não profanam, nem se vendem./(...)Quanto 

aos outros,/São algozes das musas, mercadores/Que fazem monopólio da poesia, com 

que escravos adulam seus senhores” (MAGALHÃES, 1839, p.55).   

Depois que Antônio José afirma que, ao escrever suas peças, não consulta senão 

a natureza ou o seu gênio e que se não faz melhor é porque não pode (o próprio 

Magalhães no prefácio da peça diz algo parecido, a saber, “faço o que entendo, e o que 

posso”), o conde de Ericeira tece algumas considerações críticas acerca da obra do 

comediógrafo. Essas apreciações provavelmente seriam a de Gonçalves de Magalhães, 

uma vez que elas coadunam com a visão crítica da época que se tinha sobre a obra de 

Antônio José. Diz o nobre: “Tu pecas porque queres; bem podias/Compor melhores 

dramas, regulares,/Imitar Molière; tantas vezes/Te dei este conselho” (MAGALHÃES, 

1839, p.55). Ao que Antônio José responde: “(...) Molière escrevia para franceses,/Para 

a corte do grande Luís Quatorze,/Para um rei que animava artes e letras./Eu para 

portugueses só escrevo;/ Os gênios das nações são diferentes” (MAGALHÃES, 1839, 

p.55).  

 Nesta mesma fala, tem-se um ponto importante que diz respeito à perseguição 

do comediógrafo pela Inquisição. Antônio José afirma acreditar que os frades não o 

estão em seu encalço por causa de suas peças cômicas, isto porque fazer o povo rir não 

constitui incômodo para o Santo Ofício; antes o contrário, porque os religiosos e os 

governantes querem, na verdade, que  

o povo só procure divertir-se, 

Que viva na ignorância, e não indague 

Como vão os negócios, e que os deixem 



 

A salvo mandar como eles querem. 

Com tanto que os impostos pague o povo, 

Que cego, e mudo sofra, e obedeça, 

Que viva sem pensar, eles consentem 

Que o povo se divirta (MAGALHÃES, 1836, p.56). 

 

 Não podemos deixar de fazer notar, a essa altura, uma flagrante contradição da 

perspectiva de Magalhães sobre a comediografia de Antônio José da Silva. Tal 

contradição reside no fato de que, se nas falas anteriores o protagonista havia atacado os 

escritores que vivem apenas de agradar, aqui se subentende que ele mesmo compõe 

peças justamente para a diversão do público. Sendo assim, ficamos sem saber, afinal, a 

que categoria de escritor pertence Antônio José...  

 De qualquer modo, o diálogo transcorrerá envolto em considerações acerca da 

função do povo na sociedade. Para o conde de Ericeira, o próprio povo também seria 

culpado pela sua submissão aos poderosos: “Quem tem a força em si porque se curva?” 

(MAGALHÃES, 1839, p.56). Segundo ainda o personagem, “Todos querem ganhar a 

todo custo,/Ninguém quer arriscar, disto resulta/A total decadência em que vivemos”. A 

decadência diz respeito evidentemente à situação de Portugal é sobre a decadência, não 

só de Portugal mas também de Grécia e Roma a fala seguinte de Antônio José da Silva. 

O protagonista atribui a corrupção e a falência das nações, antigas ou modernas, à 

decomposição moral de seus governantes, afinal, “Nasce de cima a corrupção dos 

povos”, frase que se tornaria verdadeiro chavão depois do grande sucesso da 

representação da peça de Gonçalves de Magalhães. Ainda assim, ao final da cena, o 

conde de Ericeira e Antônio José, acabam por concordar na ideia de que só o povo 

poderá reverter a decadência e a corrupção de uma nação, pois, nas palavras do 

comediógrafo pintado por Magalhães, assim “Como o camelo/sustenta o povo a carga 

enquanto pode,/E quando excede o peso às suas forças,/Ergue-se, e marcha, e deixa a 

carga e o dono” (MAGALHÃES, 1839, p.58-59). 

 O quinto e último ato é o que mais concentra propriamente a tragicidade de 

Antônio José ou o poeta e a Inquisição. Ao contrário da discussão de ideias entre as 

personagens, como nas cenas de que tratamos anteriormente, o que sobressai aqui é o 

momento crítico da impotência do homem diante da força esmagadora do destino. 



 

Deixando-se de lado os debates, um tanto bacharelescos, diga-se, Magalhães aposta na 

eloquência do discurso pungente do protagonista, prenhe de sentimentalismo e de 

expressividade trágica. Não à toa, esse ato da peça foi o que propiciou momentos de 

maior excitação entre o público da época.   

Preso na masmorra do Santo Ofício, à espera de ser levado ao cadafalso, 

Antônio José assume, pela primeira vez na peça, sua origem religiosa “(...) Eu sou 

culpado!.../É possível que os homens tão maus sejam,/Que como um fero tigre assim me 

tratem/Por uma ideia oculta de minha alma?/Porque em vez de seguir a lei de 

Cristo,/Sigo a lei de Moisés?” (MAGALHÃES, 1839, p.94).  O discurso do protagonista 

é uma imprecação contra a crueldade e a intolerância do Santo Ofício: “Que direito têm 

eles, que justiça,/Mesmo por sua lei, de perseguir-nos?.../Oh que infâmia! Assim é que 

eles entendem/ Do seu legislador os mandamentos!.../Leis de amor, convertidas em leis 

de ódio! E são eles cristãos! (...)” (MAGALHÃES, 1839, p.95).  

Antônio José recebe então a visita de Frei Gil, que a princípio esconde o rosto 

com um capuz. O diálogo entre os dois personagens versará, basicamente, sobre temas 

de cunho religioso, tal como a justiça divina e perdão, vistos pela ótica do cristianismo 

(Frei Gil) e do judaísmo (Antônio José). Ao revelar sua identidade e mostrar-se 

profundamente arrependido de todo os males que perpetrara, Frei Gil é perdoado por 

Antônio José. No entanto, a essa altura, nada nem ninguém poderá salvar o 

comediógrafo das garras da Inquisição, uma vez que todos os amigos do comediógrafo 

estão mortos: Mariana, Lúcia e o conde de Ericeira, conforme lhe revela Frei Gil. 

Apesar do sofrimento da prisão e de saber que todos os seus estão mortos, Antônio José 

mostra-se, ao final da peça, resignado, quase estoico, antes de ser levado às chamas do 

auto de fé inquisitorial:  

Oh felizmente!... 

Vou saudar o meu dia derradeiro 

De cima da fogueira... A dor da morte 

Não me fará tremer... Neste momento 

Sinto todo o vigor da mocidade 

Girar em minhas veias... Deus enviou-me, 

E de minhas misérias condoeu-se! 

Eu vítima vou ser no altar de fogo, 

E entre a fumaça de meu corpo em cinzas, 

Minha alma se erguerá como um aroma 



 

Puro do sacrifício à Eternidade! 

Recebei-a, Senhor! — Eia, partamos! 

Adeus, masmorra! oh mundo! adeus, oh sonho! (MAGALHÃES, 

1839, p.112). 

 

 Cântico fúnebre, rufar de tambores e repicar de sinos. Fim do quinto ato, fim da 

tragédia de Gonçalves de Magalhães. 

 Concluindo esta parte, a importância da peça para o contexto da literatura e do 

teatro brasileiros se resume não apenas às inovações românticas levadas a efeito por 

Magalhães, mas também à intencionalidade claramente didática de sua tragédia, ao 

colocar sobre as tábuas do palco personagens envolvidos em debates de ideias, 

incluindo pensamentos progressistas sobre política, sociedade e literatura, os quais 

permeariam grande parte das discussões do século XIX. Em que pese os esforços de 

Magalhães, no entanto, o teatro parece não ter prosperado muito nas décadas anteriores 

em nosso país, ao menos nos moldes desejados pelos literatos da época. O que ocorreu, 

efetivamente, foi a vitória dos melodramas (cf. FARIA, 2001), ou “dramalhões”, como 

pejorativamente eram chamados. No ano de 1873, Machado de Assis, em sua “Notícia 

da atual literatura brasileira”, expressará todo seu desencanto e pessimismo com o teatro 

nacional, dizendo que este poderia “reduzir-se a uma linha de reticência”, acrescentando 

que “Não há atualmente teatro brasileiro, nenhuma peça nacional se escreve, raríssima 

peça nacional se representa” (ASSIS, 1986, p.808). Um cenário de fato desolador para 

as artes dramáticas da época, tendo-se em vista as importantes realizações teatrais de 

autores como Gonçalves de Magalhães, Martins Pena, Gonçalves Dias, José de Alencar, 

entre outros, conforme explica nosso grande escritor.    

É certo que, no intuito de fundar o teatro moderno na jovem nação brasileira, 

Magalhães resguardara certo conservadorismo ao optar pela tragédia, quando as 

novidades estéticas da Europa apontavam para a liberdade formal através da emergência 

dos dramas românticos. Além do ecletismo declarado de Magalhães: “não sigo nem o 

rigor dos clássicos, nem o desalinho dos segundos [os românticos] (MAGALHÃES, 

1839, p.IV), o que explicaria a ambiguidade do escritor entre classicismo e romantismo 

é o fato de o público brasileiro estar ainda em formação, tanto num sentido amplo, 

enquanto povo de uma nação recém-independente, quanto num sentido mais restrito, ou 



 

de gosto, já que, até aquele momento, as produções teatrais legitimamente brasileiras 

eram escassas ou inexistentes em nosso país. Acrescente-se ainda que, embora 

Magalhães tenha ficado impressionado com os dramas românticos na Europa, as 

reviravoltas temáticas (violências, sadismo, grotesco) e formais (saltos temporais entre 

as cenas) que animavam tais peças, talvez fossem um tanto demais para um homem de 

formação fortemente católica, em religião, e arraigadamente clássica, em literatura.  

 

 Vejamos, doravante, a problemática do chamado “assunto nacional” da peça 

Antônio José ou o poeta e a Inquisição. 

No prefácio da obra, escreve Gonçalves Magalhães:  

Desejando encetar minha carreira por um objeto nacional, nenhum me 

pareceu mais capaz de despertar as simpatias e as paixões trágicas do 

que este: as desgraças de um homem de letras, de um poeta, que 

concorreu para a glória nacional (...) (MAGALHÃES, 1839, p.III).   

 

 Mais adiante, no mesmo texto, o autor supõe que um dos motivos de sucesso da 

representação da tragédia seja a escolha de um “objeto nacional”, conforme dito 

anteriormente. Já quase ao final do prefácio, Magalhães reitera mais uma vez a ideia da 

nacionalidade do tema de sua obra: “Lembrarei somente que esta é a primeira tragédia 

escrita por um brasileiro, (se não me engano) e única de assunto nacional” 

(MAGALHÃES,1839, p.IV-V). 

 Certamente nos causa estranhamento considerar “assunto nacional” a vida (ou 

antes, momentos da vida) de um autor que, embora nascido no Rio de Janeiro, em 1705, 

fora levado aos oito anos, ainda criança portanto, para Portugal, onde cresceu, trabalhou 

e produziu obras cômicas para “portugueses”, como o próprio Magalhães colocara na 

boca de seu protagonista. No entanto, a julgar pelos dados biográficos de Antônio José 

citados por Magalhães no prefácio, pouco se sabia, àquela época, da vida do autor das 

tão famosas “óperas” joco-sérias:  

Antônio José da Silva, nasceu no Rio de Janeiro, em 8 de maio de 

1705 ; seu pai, João Mendes da Silva, que exercia a profissão de 

advogado, o mandou estudar Direito na Universidade de Coimbra. 

Daí, tendo-se já formado, partiu para Lisboa, onde se estabeleceu, e 

começou a advogar, e adquiriu reputação e amizades (MAGALHÃES, 

1839, p.I). 



 

 

 Magalhães acrescenta, algumas linhas à frente, outras informações biográficas 

sobre Antônio José: “o que se sabe positivamente é que ele foi queimado vivo na praça 

do Rossio, em Lisboa, em um ato de fé, em 1739, na idade de 34 anos, tendo sido 

acusado ao Santo Ofício como Judeu”. (MAGALHÃES, 1839, p.II). 

 Os dados sobre a vida do comediógrafo luso-brasileiro foram sendo descobertos 

e corrigidos apenas no correr da segunda metade do século XIX, principalmente quando 

do acesso ao processo inquisitorial do autor, somente disponibilizado depois do fim da 

Inquisição em Portugal, em 1821. É provável que Magalhães não soubesse que Antônio 

José havia deixado o Brasil não para estudar em Coimbra como o faziam os filhos da 

elite colonial, mas por motivos de perseguição inquisitorial. Reiteremos que Antônio 

José fora levado com os pais para Portugal aos oito anos de idade, embora, com efeito, 

tenha ingressado, posteriormente, na Universidade de Coimbra para cursar Cânones. 

 Isso posto, já não nos parecerá tão impróprio Magalhães classificar o tema 

Antônio José como um “assunto nacional”, pois ele mesmo, Magalhães, residira na 

Europa e lá publicara algumas de suas obras. O que permanece estranho, isto sim, é o 

fato de o autor de Suspiros poéticos e saudades ter a ciência de que Antônio José 

escrevia para portugueses, e não para brasileiros, o que colocaria o comediógrafo, em 

definitivo, como pertencente à história da literatura de Portugal, e não do Brasil. Nesse 

sentido, a “glória nacional” buscada por Antônio José por meio de seu trabalho literário 

só pode se referir à glória da nação portuguesa.  

No texto da peça, entretanto, pode-se ficar um tanto confuso quanto a qual país o 

personagem Antônio José considera sua pátria. Na Cena V do Ato I, quando este diz a 

Mariana: “Antes quero morrer longe da Pátria/Do que nela sofrer a tirania” 

(MAGALHÃES, 1839, p.20), “pátria” é uma alusão a Portugal, já que a “tirania” a que 

o personagem se refere é a perseguição da Inquisição em terras lusas. Já na última cena 

do último ato, quando Antônio José quer entregar uma pequena caixa de ouro a Frei Gil 

para que este a dê à Lúcia como modo de ajudá-la, o comediógrafo diz que a recebeu de 

presente de sua mãe quando ele deixou a pátria, isto é, o Brasil... 



 

Uma possível resolução da problemática do “assunto nacional” trazido por 

Magalhães pode ser encontrada na oposição entre as tragédias clássicas, que usualmente 

extraíam seus argumentos de mitos ou da vida de personagens históricos da antiguidade 

greco-romana. Assim o fez Garrett, em início de carreira literária, com suas peças 

Xérxes, Catão, Lucrécia e Mérope. No desenrolar do século XIX, entretanto, o 

repertório cultural da burguesia não possuía o alcance exigido pela literatura 

neoclássica, gerando certo descompasso entre obra e público, ao mesmo tempo em que 

se tornava premente a necessidade de buscar temas e conteúdos mais próximos da 

realidade das classes sociais urbanas, seja por meio do resgate de fatos históricos dos 

países, seja por meio de temas da “atualidade”. Portanto, o “nacional” da tragédia de 

Magalhães talvez se refira ao desenvolvimento de um assunto atinente à história das 

nações modernas, no caso a de Portugal (entremeada em certa medida com a do Brasil), 

em concorrência com as temáticas das nações antigas, com os quais o público burguês, 

em rápida ascensão, já não se identificava. Em detrimento do universalismo greco-

romano, os poetas românticos passaram a tomar como matéria as particularidades das 

histórias pátrias — ainda que a pátria não fosse exatamente a do autor de tais obras. 
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