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RESUMO 

 

A produção teatral shakespeariana é resultado do talento do dramaturgo, somado ao 

material fornecido pela época em que despontou – a Era Elisabetana. A maioria de suas 

obras traz à tona temas e elementos que as têm tornado sempre atuais, despertando, de 

modo contínuo, o interesse de leitores e espectadores, e também servindo de inspiração 

para outros escritores criarem suas próprias obras. Partindo dessas ideias, neste trabalho, 

pretende-se trazer à tona questões referentes à presença de Shakespeare em um romance 

brasileiro do século XIX, Inocência, de Visconde de Taunay. Nessa obra, Taunay faz 

referência ao dramaturgo por meio de epígrafes extraídas de Romeu e Julieta, Rei Lear e 

Henrique V, a partir das quais buscamos observar como o romance dialoga com os 

referidos dramas shakespearianos. Para realizar tal estudo, recorremos aos pressupostos 

teóricos da intertextualidade, principalmente aqueles desenvolvidos por estudiosos 

como Mikhail Bakhtin, Gerard Genette e Antoine Compagnon, cujas ideias sobre o 

diálogo entre obras servem de respaldo para a análise das relações entre o romance de 

Taunay e as peças de Shakespeare. 

 

Palavras-chave: Inocência. Visconde de Taunay. Shakespeare. Intertextualidade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Shakespearean theater is a result of the genius of this playwright alongside the 

material provided by the period in which they came out – the Elizabethan Age. Most of 

his works bring up themes and elements which keep them up-to-date, arousing an 

ongoing interest of readers and theatergoers, and also serving as inspiration for other 

writers to create their own works. Taking these ideas into account, this work aims to 

bring up questions concerning the presence of Shakespeare in a nineteenth-century 

Brazilian novel, Inocência, by Viscount of Taunay. In this novel, Taunay makes 

references to this playwright, using some epigraphs taken from Romeo and Juliet, from 

which we seek to understand how the novel dialogues with this Shakespearean drama. 

In order to develop such a study, we take into account some theoretical assumptions of 

hypertextuality, as proposed by the French scholar Gerard Genette, whose ideas about 

the dialogue between literary works support the analysis of the relationship between 

Taunay’s novel and the above-referenced play of Shakespeare. 

 

Keywords: Inocência. Viscount of Taunay. Shakespeare. Intertextuality. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Durante a graduação, tive a oportunidade de realizar um projeto de Iniciação 

Científica intitulado “Inocência: uma introdução à análise literária” , sob a orientação da 

professora Dra. Katia Aily Franco de Camargo, no qual procurei elencar as imagens do 

Brasil elaboradas por Visconde de Taunay no romance Inocência. Esse levantamento 

implicou, como é de se supor, uma leitura exaustiva do romance, bem como de uma 

bibliografia complementar a qual foi útil não só para o estudo das imagens, mas também 

para apontar novas possibilidades de interpretação da obra. Assim, ao observarmos a 

presença, nesse romance, de um recurso bastante utilizado pelo autor, as epígrafes – 

algumas das quais extraídas de peças shakespearianas –, surgiu a ideia de se realizar um 

estudo acerca da relação entre essa obra de Taunay e alguns dos dramas de Shakespeare. 

 Podemos delinear, assim, o objetivo geral deste trabalho: analisar como se dá a 

presença do referido dramaturgo inglês no romance Inocência. A partir desse objetivo, 

outros, de caráter mais específico, podem ser apontados, a saber: observar quais as 

funções desempenhadas pelas epígrafes shakespearianas sobrepostas aos capítulos XIV, 

XVIII, XXIII e XXX da obra em questão; investigar como alguns temas 

shakespearianos presentes nas peças Romeu e Julieta, Rei Lear e Henrique V – das 

quais foram extraídas aquelas epígrafes, conforme Taunay referencia – apresentam-se 

em Inocência; analisar os efeitos da inserção de elementos das peças de Shakespeare 

nesse romance. 

 Visconde de Taunay foi proveniente de uma família francesa repleta de artistas: 

seu pai, Félix Emílio Taunay, que atuou como diretor da Escola de Belas-Artes, era 

filho de Nicolau Antônio Taunay, um dos membros da Missão Francesa que aportou no 

Brasil no século XIX. Assim, o fato de haver crescido em um meio fortemente 

impregnado pelas artes, principalmente a pictórica, pode ter contribuído para que ele 

refinasse o seu gosto e a sua sensibilidade, o que pode ser percebido, por exemplo, em A 

Retirada da Laguna e Inocência, principalmente no que diz respeito à descrição da 

paisagem do sertão brasileiro, trazido à tona nessas duas obras.  

 Desde muito jovem, Taunay começou a se interessar pela leitura de obras 

literárias, principalmente de certos romances do escritor britânico Walter Scott, como 

Ivanhoé, que ele declara ter lhe causado “verdadeiro deslumbramento” (TAUNAY, 

2004, p. 58). Aos 15 anos, ganha o diploma de bacharel em belas-letras, o que parecia 
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um indício de que inevitavelmente seguiria a carreira de artista. Mas ele acabou 

enveredando para a área militar, ingressando, em 1864, aos 16 anos, na Escola Militar. 

Um dos eventos mais marcantes de sua carreira no Exército foi a participação na Guerra 

do Paraguai, na qual atuou como Auxiliar da Comissão de Engenheiros. É curioso 

observar o quanto essa inserção no campo militar, ao invés de representar um 

rompimento com a tradição artística da família, propiciou o desenvolvimento de Taunay 

enquanto escritor. Durante a Guerra, ele teve a oportunidade de cruzar o interior do 

Centro-Sul do Brasil, e, desse modo, pôde entrar em contato com a natureza e também 

com os habitantes daquela região. Nos momentos de intervalo entre uma marcha e 

outra, aproveitava para fazer anotações, descrições e desenhos da paisagem do sertão, a 

qual fazia questão de contemplar, como ele próprio assinala: 

 
Com a educação artística que recebera de meu pai, acostumado desde 

pequeno a vê-lo extasiar-se diante dos esplendores da natureza brasileira, era 

eu o único dentre os companheiros, e portanto de toda a força expedicionária, 

que ia olhando para os encantos dos grandes quadros naturais e lhes dando o 

devido apreço. Como achei majestoso o Rio Grande, divisa de São Paulo e 

Minas, o copioso contingente do Paraná! (TAUNAY, 2004, p. 179). 

 

Conforme aponta Lafetá (2004, p. 267), a “participação na guerra, e também o 

contato direto com o sertão brasileiro, propiciado pela longa viagem pelo Sul, 

forneceram a Taunay o material e a oportunidade para o seu ingresso na literatura.” De 

fato, várias obras dele têm ligação direta com a experiência vivida durante a guerra, 

como é o caso de Cenas de Viagem (1868), seu primeiro livro, e A Retirada da Laguna 

(1871), narrativa de viagem que se tornou célebre. Escrita originalmente em francês, 

n’A Retirada é narrada a trajetória do corpo expedicionário brasileiro durante o conflito 

contra o Paraguai, as intempéries que enfrentou, bem como a retirada que teve de 

realizar no momento em que se encontrou cercado por forças paraguaias. Irene 

Machado (1997, p. 13) atribui à aguçada memória visual, oriunda do convívio familiar 

com artistas, o fato de Taunay “descrever os quadros da batalha com tamanha 

intensidade dramática.” Nesse sentido, pode-se dizer que essa obra é uma espécie de 

ensaio para um romance que viria logo em seguida, Inocência (1872), decisivo para o 

reconhecimento dele enquanto literato. 

 Taunay também atuou na política, ocupando cargos como o de presidente das 

províncias do Paraná e Santa Catarina e também o de senador do Império. Membro do 

Partido Conservador, sua passagem pela política foi marcante, principalmente por atuar 

de modo polêmico frente aos seus pares, “seja por defender projetos de inspiração mais 
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propriamente pessoal do que partidária, seja por acatar propostas reformistas tidas como 

mais comuns junto aos adversários liberais ou muito adiantadas para a época” 

(MARETTI, 2006, p. 34). Uma dessas propostas era o incentivo à imigração europeia, 

vista por ele “como forma de solucionar os problemas da mão de obra advindos da 

abolição da escravidão.” (MARETTI, 2006, p. 46). Veríssimo (1981, p. 221) sugere que 

o empenho de Taunay por ideias liberais é fruto do “seu europeísmo ainda muito forte”, 

o qual, por sua vez, teria como origem “a educação, aprimorada à europeia, que lhe foi 

fornecida desde a primeira infância por sua família”, conforme assinala Romero (1980, 

1493).  

 O tempo dedicado à política fez com que Taunay deixasse de publicar obras por 

alguns anos, podendo-se afirmar, por essa razão, que, nesse período, “o político 

suplantou o ficcionista.” (LAFETÁ, 2004, p. 268). Ele voltou a se dedicar à literatura 

somente após a proclamação da República, em 1889, quando se afastou da política, uma 

vez que era defensor convicto da monarquia. Nesse mesmo ano, ele havia sido 

condecorado com o título de visconde, o que reforçava ainda mais os seus laços com o 

Imperador Pedro II e a aversão ao regime republicano. Assim, afastado das atividades 

políticas, escreveu ainda dois romances, e um livro de memórias, publicado 

postumamente, em 1946. 

 Taunay produziu uma obra bastante variada, transitando por vários gêneros, 

como a narrativa de viagem, o conto, o diário de guerra, e até mesmo o teatro. Mas foi 

como romancista que ele teve seu nome reconhecido, principalmente por causa da 

visibilidade que Inocência lhe garantiu, visto que os outros romances – conforme alguns 

críticos afirmam – são de má qualidade. A Mocidade de Trajano (1871), o primeiro 

dentre os seis publicados, “entremeado por discursos morais e opiniões políticas e 

estéticas, apresenta um todo desconjuntado e ingênuo”, conforme avalia Lafetá (2004, 

p. 275). Quanto a Ouro Sobre Azul (1875) e O Encilhamento (1894), são considerados 

“medíocres, mal realizados” (LAFETÁ, 2004, p. 277): no primeiro, o autor reproduz “as 

lições aprendidas de Macedo, em narrativa que parece obsoleta mesmo para a época” 

(MOISÉS, 1985, p. 291); o outro, “falho como romance, [...] depõe contra um 

ficcionista que insistiu em continuar após uma obra-prima” (MOISÉS, 1985, p. 294). Já 

Lágrimas do coração – que a partir da 2ª edição se tornou Manuscrito de uma mulher 

(1873) – “é pior que mau” e No Declínio “escapou de ser bom”, de acordo com a 

apreciação feita por Candido (2000, p. 282).  
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 Já outros críticos ressaltam o valor de certas obras do autor que costumam ser 

consideradas ruins, como, por exemplo, Maria Lídia Maretti (2006), em seu livro O 

Visconde de Taunay e os Fios da Memória. Empreendendo um estudo de A Mocidade 

de Trajano e Memórias, Maretti destaca, dentre outras coisas, o processo de composição 

de personagens na ficção de Taunay a partir das memórias das experiências que ele 

vivenciou durante a Guerra do Paraguai. Sem deixar de ressaltar a pertinência e o valor 

das questões levantadas por Maretti, não discordamos do que é afirmado pelos críticos 

acima referidos a respeito da qualidade da maioria dos romances de Taunay, 

principalmente quando comparados a Inocência. Diferentemente dessa obra, não 

percebemos, nas outras, a mesma sensibilidade e espontaneidade, por exemplo, na 

representação que se faz da sociedade carioca, em Ouro Sobre Azul, muito menos na 

elaboração das personagens, em Manuscrito de uma mulher.  

 No que diz respeito à fortuna crítica relativa a Inocência, podemos enumerar, 

além da obra de Maretti (2006) supracitada, uma publicação em livro intitulada Roteiro 

de leitura: Inocência, de Visconde de Taunay, de Irene Machado (1997), na qual a 

autora explora brevemente vários aspectos da obra, como enredo, personagens etc., 

atuando, portanto, como um suporte para a leitura do romance. Além desses trabalhos, 

há vários outros, dentre eles dissertações, teses, artigos, cujo foco é Taunay e sua obra, 

podendo ser apontado o estudo empreendido por Alexandre Abreu (1997), intitulado 

Inocência: literatura e cinema, no qual é observada a relação entre o romance e a sua 

adaptação para o cinema feita por Walter Lima Júnior. Já Luciene Carmo N. Oliveira 

(2009), em Tradição, nacionalismo, angústia: um estudo sobre a obra Inocência, de 

Visconde de Taunay, traz à tona o embate entre personagens do romance devido à 

posição social que ocupam, seja ela rural ou urbana. Por fim, também no âmbito das 

personagens, podemos enumerar o trabalho de Rozilda Nunes Pereira (1991), O 

desenvolvimento das personagens em Inocência, de Visconde de Taunay, no qual se 

busca mostrar a relação entre elas e o contexto histórico-social, propondo-se, também, 

uma reavaliação do valor literário da obra. 

 É válido destacar que o diálogo entre Shakespeare e romances de Taunay já foi 

discutido brevemente por alguns estudiosos. É o caso, por exemplo, de José Maurício 

Gomes de Almeida (1999), cuja obra A tradição regionalista no romance brasileiro traz 

à tona uma seção em que o autor, ao tratar das epígrafes contidas em Inocência, 

transcreve algumas passagens do romance em que é possível se perceber o diálogo deste 

com Romeu e Julieta. Patrícia Munhoz (2008), por sua vez, em sua dissertação de 



 

12 

 

mestrado intitulada Hibridismo e conflitos morais em Narrativas Militares (1878), do 

Visconde de Taunay, aponta alusões feitas à peça shakespeariana Sonho de uma noite de 

verão na narrativa “O capitão caipora”, de Taunay. Já Rita Félix Fortes, no artigo “Um 

diálogo com a tradição nas epígrafes de Inocência”, enumera as citações 

shakespearianas inseridas em Inocência, e descreve como elas estão associadas aos 

capítulos do romance aos quais se sobrepõem. 

 Quanto a trabalhos cujo foco seja a relação entre o dramaturgo e a literatura 

brasileira, podemos apontar alguns, como, por exemplo, o livro Shakespeare no Brasil, 

de Eugênio Gomes (1961). Nessa obra, o autor traz à tona, dentre outras coisas, a 

influência de Shakespeare em escritores como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e 

Machado de Assis. No âmbito da pesquisa acadêmica, dentre os vários estudos 

empreendidos acerca da relação entre o Bardo e obras de autores brasileiros, podemos 

apontar a dissertação de Mara Alessandra Vieira (2007), cujo título é A presença de 

Shakespeare na obra de Machado de Assis: a construção das dimensões trágica e 

cômica em Quincas Borba. Nesse trabalho, a autora destaca a relação entre o 

dramaturgo e o texto machadiano pelo viés do trágico e do cômico, o que, segundo ela, 

é um indício do diálogo empreendido pelo autor brasileiro com Shakespeare. Ana 

Monteiro (2009), por sua vez, traz à tona, em sua dissertação intitulada Não se pode 

amar e ser feliz ao mesmo tempo: casamento e tragédia em Otelo, de William 

Shakespeare, e A mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues, o diálogo entre os referidos 

textos pelo viés da misoginia, aspecto no qual reside o ponto de contato entre as obras 

em questão. É válido destacar, ainda, que nos parece inviável enumerarmos estudos cujo 

foco exclusivo seja Shakespeare e suas respectivas peças e sonetos, tendo em vista a 

vastidão da fortuna crítica referente a esse dramaturgo e a sua obra. 

 Os dois últimos exemplos supracitados apenas ilustram o modo recorrente com 

que têm sido empreendidos estudos de natureza comparativa envolvendo o dramaturgo 

inglês e autores brasileiros. Isso é um indício do interesse que tal tema desperta em 

estudiosos da literatura, cujos trabalhos, com seus enfoques específicos, corroboram a 

ideia de que Shakespeare influenciou e continua a influenciar a literatura brasileira. 

Assim, uma vez que nossa proposta é analisar as relações entre peças desse dramaturgo 

e um romance brasileiro, podemos afirmar que ela se faz relevante à medida que as 

questões a serem discutidas ao longo desta dissertação podem enriquecer a fortuna 

crítica referente tanto à relação entre Shakespeare e a literatura brasileira, como também 

ao Visconde de Taunay, apontando mais uma possibilidade de leitura de Inocência.  
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Sobre as epígrafes, poder-se-ia fazer o seguinte questionamento: já que se partiu 

delas para se chegar à problemática em torno da qual gira este trabalho, por que foi dada 

preferência às epígrafes shakespearianas em detrimento das outras que também são 

mencionadas ao longo do romance? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada 

no fato de que nos pareceu mais promissor restringir o foco da pesquisa apenas ao 

romance e aos dramas de Shakespeare nele mencionados, pois teríamos a nossa 

disposição um corpus bem delimitado e que havia suscitado o levantamento de várias 

questões e hipóteses. Além disso, quando pensamos na relação que se estabelece entre o 

romance e outras obras, pareceu-nos que Shakespeare se sobressai em relação aos 

outros autores. Enquanto as referências a Cervantes, por exemplo, estão associadas, 

principalmente, a duas personagens de Inocência que não são centrais – Meyer e José 

Pinho –, ficando restritas a momentos específicos da narrativa, as referências a uma das 

obras de Shakespeare, Romeu e Julieta, estão atreladas ao conflito central do romance, 

perpassando a história do início ao fim, conforme observaremos no capítulo 3. 

No que diz respeito ao suporte teórico no qual está fundamentado este trabalho, 

podemos afirmar que a ideia de diálogo entre obras nos direcionou para a teoria da 

intertextualidade. É válido destacar que, com relação às obras shakespearianas, demos 

preferência aos originais em inglês durante o processo de análise. Tal preferência pode 

ser justificada, em primeiro lugar, pelo fato de existirem várias traduções das peças de 

Shakespeare para a língua portuguesa, e, nesse sentido, torna-se complicado se 

estabelecer um critério que avalie qual a melhor para se trabalhar. Além disso, é 

provável que Taunay tenha, ele próprio, traduzido a partir dos originais, ou então se 

utilizado de traduções francesas dos dramas – as quais, conforme veremos, distorciam o 

texto contido no First Folio
1
 –, tendo em vista que, de acordo com Martins (2008), a 

primeira tradução integral em português de uma peça de Shakespeare só foi publicada, 

no Brasil, em 1933. A despeito de termos nos utilizado dos originais em inglês para 

observarmos a relação entre as peças e o romance, optamos por citar, ao longo do texto, 

traduções para o português, apontando os respectivos trechos em inglês em notas 

localizadas no final deste trabalho. 

Quanto ao modo como esta dissertação encontra-se estruturada, optamos por 

dividi-la em duas partes: a primeira contendo dois capítulos, e a segunda apenas um. No 

                                                 
1
 First Folio é o nome dado à primeira compilação das obras completas de Shakespeare, editada por John 

Heminges e Henry Condell. 
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tocante ao conteúdo abordado em cada um deles, o primeiro é dedicado à apresentação 

de alguns pressupostos da intertextualidade que serão úteis para a análise da presença de 

Shakespeare em Inocência. No segundo capítulo, tendo em vista que estamos a tratar do 

diálogo que Taunay empreendeu com a figura exponencial do teatro elisabetano, 

situamos a produção dramática shakespeariana em meio ao contexto em que foi 

produzida, apontando aspectos referentes à Era Elisabetana e suas respectivas 

manifestações teatrais. Além disso, discorremos acerca dos fatores que contribuíram 

para a ascensão de Shakespeare ao panteão dos mais representativos escritores da 

literatura ocidental, e, na sequência, apresentamos como se deu a repercussão desse 

dramaturgo no contexto literário brasileiro do século XIX. 

Por fim, no terceiro capítulo, apresentamos o estudo da relação entre o romance 

de Taunay e algumas obras do dramaturgo, partindo da observação das epígrafes. 

Assim, buscamos observar quais as funções desempenhadas pelas epígrafes 

shakespearianas nos capítulos aos quais se sobrepõem, e o modo como elas atuam na 

relação entre a narrativa, o autor/narrador e os leitores. A partir das epígrafes, 

procuramos observar como são incorporados ao romance certos temas e situações 

dramáticas contidos nos dramas shakespearianos referenciados em Inocência. 
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PRIMEIRA PARTE 

 

INOCÊNCIA, INTERTEXTUALIDADE, SHAKESPEARE: 

PRIMEIROS PASSOS PARA UMA ANÁLISE 
 

1. A PRESENÇA DE SHAKESPEARE EM INOCÊNCIA: UMA QUESTÃO DE 

INTERTEXTUALIDADE 

 

Faz-se necessário, neste primeiro capítulo, trazermos à tona alguns pressupostos 

referentes à intertextualidade, na qual está fundamentado o estudo comparativo entre 

Taunay e Shakespeare. Trata-se de uma teoria bastante sedimentada no âmbito dos 

estudos literários, sendo comumente mencionada em manuais de Teoria da Literatura ou 

de Literatura Comparada. Vitor Manuel de Aguiar e Silva, por exemplo, no livro Teoria 

da Literatura, aponta a intertextualidade como “uma característica fundamental de 

todos os textos verbais e, mais latamente, de todos os textos semióticos” (SILVA, 1997, 

p. 628). Antoine Compagnon, por sua vez, em O demônio da teoria, afirma que ela “se 

apresenta como uma maneira de abrir o texto, se não ao mundo, pelo menos aos livros, à 

biblioteca.” (COMPAGNON, 2006, p. 111). Já Tania Carvalhal, levando em 

consideração a relevância da intertextualidade para os estudos literários, assinala que a 

“crença de que há nos textos literários elementos comuns que identificam sua natureza, 

sem que isso os uniformize, é que ampara a atuação não só da teoria literária como da 

literatura comparada” (CARVALHAL, 2006, p. 125). 

A intertextualidade é proveniente da ideia de dialogismo, proposta por Mikhail 

Bakhtin, que, em seus estudos acerca da obra de Dostoiévski, atribui a esse autor a 

criação de um gênero que ele denomina romance polifônico. Para Bakhtin (2005, p. 4, 

grifos do autor), a “multiplicidade de vozes e consciências independentes e imiscíveis e 

a autêntica polifonia de vozes plenivalentes constituem, de fato, a peculiaridade 

fundamental dos romances de Dostoiévski.” Nesse sentido, diferentemente do que 

ocorre nas obras de Tolstoï, nas quais a voz do autor regula as vozes das personagens, 

em Dostoiévski a “voz do herói sobre si mesmo e o mundo é tão plena como a palavra 

comum do autor [...]. Ela possui independência excepcional na estrutura da obra, é 

como se soasse ao lado da palavra do autor” (p. 5, grifos do autor). 

Essa concepção de dialogismo se faz presente, embora de diferentes formas, na 

maior parte dos estudos de Bakhtin acerca do romance. Em Questões de literatura e 
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estética, ele assinala que esse gênero literário, “tomado como um conjunto, caracteriza-

se como um fenômeno pluriestilístico, plurilíngue e plurivocal.” (BAKHTIN, 1990, p. 

73). Ele acrescenta ainda que o romance 

 
é uma diversidade social de linguagens organizadas artisticamente, às vezes 

de línguas e de vozes individuais. A estratificação interna de uma língua 

nacional única em dialetos sociais, maneirismos de grupos, jargões 

profissionais, linguagens de gêneros, fala das gerações [...], enfim, toda 

estratificação interna de cada língua em cada momento dado de sua 

existência histórica constitui premissa indispensável ao gênero romanesco. E 

é graças a esse plurilingüismo social e ao crescimento em seu solo de vozes 

diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo seu mundo 

objetal, semântico, figurativo e expressivo. 

 

 Embora reconhecendo esse caráter heterogêneo do gênero romanesco, Bakhtin 

(1990, p. 100) não deixa de ressaltar a complexidade inerente ao processo de submissão 

da linguagem às intenções do Eu. Para ele, nem todos os discursos são passíveis de 

serem assimilados ou apropriados: “muitos resistem firmemente, outros permanecem 

alheios, soam de maneira estranha na boca do falante que se apossou deles, não podem 

ser assimilados por seu contexto e escapam dele”. Nesse sentido, no processo de 

acolhimento de diferentes linguagens – tanto da língua literária quanto da extraliterária 

–, cabe ao prosador-romancista submetê-las a uma “elaboração literária”, para que, 

desse modo, organizem-se no romance “em um sistema estilístico harmonioso, 

expressando a posição sócio-ideológica diferenciada do autor no seio dos diferentes 

discursos da sua época” (p. 106). 

Já em Estética da criação verbal, Bakhtin amplia a discussão acerca dos gêneros 

do discurso, definidos como “tipos relativamente estáveis de enunciados” (BAKHTIN, 

2003, p. 262), elaborados por cada campo em que a língua é utilizada. Nesse sentido, ele 

desenvolve a ideia de que o surgimento de novos gêneros está associado a um processo 

de reelaboração de outros previamente existentes. Gêneros secundários – os romances e 

os dramas, por exemplo, formados em um meio cultural mais complexo – reelaboram e 

incorporam traços de gêneros primários, que são mais simples, visto o imediatismo com 

que surgem em certas situações de comunicação. Assim, pode-se dizer que há um 

diálogo entre os gêneros, visto que os enunciados não são elaborados a partir do nada. 

Conforme assinala Bakhtin,  

 
todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau porque 

ele não é o primeiro falante, o primeiro a ter violado o eterno silêncio do 

universo, e pressupõe não só a existência do sistema da língua que usa mas 

também de alguns enunciados antecedentes – dos seus e alheios – com os 

quais o seu enunciado entra nessas ou naquelas relações (baseia-se neles, 
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polemiza com eles, simplesmente os pressupõe já conhecidos do ouvinte). 

Cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados. (p. 272). 

 

 Enquanto os pressupostos bakhtinianos abrangem uma complexa rede de 

elementos – os falantes, seus enunciados, os gêneros etc. –, a noção de intertextualidade 

está associada apenas ao texto. Silva (1997, p. 628) chega a afirmar que é incorreto e 

“abusivo considerar como intertextualidade a manifestação, na estrutura formal e 

semântica de um texto literário, de caracteres próprios de outras artes como, por 

exemplo, a pintura e a música”. Assim, levando em consideração que “a palavra (o 

texto) é um cruzamento de palavras (de textos) onde se lê, pelo menos, uma outra 

palavra (texto)” (KRISTEVA, 1974, p. 64), Julia Kristeva, em seu ensaio intitulado “A 

palavra, o diálogo e o romance”, assinala que “todo texto se constrói como mosaico de 

citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Em lugar da noção 

de intersubjetividade, instala-se a de intertextualidade e a linguagem poética lê-se pelo 

menos como dupla” (grifos da autora). 

 Leila Perrone-Moisés (1990, p. 94) aponta que o objetivo da intertextualidade é 

examinar de que maneira ocorre a “produção do novo texto, os processos de rapto, 

absorção e integração de elementos alheios na criação da nova obra.” Leva-se em 

consideração, portanto, o aspecto coletivo da escrita literária, tendo em vista que a 

linguagem, sendo “dupla”, pertence a um dado texto e também a outros que o precedem. 

Nessa perspectiva, conforme assinala Nitrini (2000, p. 163), toda “sequência está 

duplamente orientada: para o ato da reminiscência (evocação de uma outra escrita) e 

para o ato da somação (a transformação dessa escrita).” Desse modo, um livro faz 

remissão a outros e, por meio de um processo somatório, elabora seu próprio 

significado, conferindo aos outros livros uma nova configuração. Em Inocência, por 

exemplo, as epígrafes atuam como mecanismo de remissão a outros textos, compondo 

um mosaico de citações que se somam para, desse modo, constituírem o novo texto.   

Essa ideia de escrita coletiva se contrapõe à noção de influência, que “consiste 

no contato misterioso de dois espíritos ou na dívida de um autor para com outro” 

(NITRINI, 2000, p. 133). Acerca da distinção entre o conceito de influência e o de 

intertexto, Nitrini (p. 165) destaca a tendência do primeiro de individualizar a obra 

literária. Harold Bloom (1997), em sua obra The anxiety of influence, traz à tona a teoria 

da melancolia da criatividade, a qual, segundo Erickson (2008, p. 195), “é uma das mais 

profundas e audaciosas tentativas, feitas pela crítica literária para entender, descobrir e 
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explicar o fenômeno da influência que um poeta exerce sobre outro”. Para Bloom, o 

poeta forte – aquele dotado de persistência para lutar contra os seus precursores – se 

recusa a repetir e imitar obras predecessoras completamente. Ao invés disso, ele busca 

realizar uma leitura errônea de tais obras, a fim de atingir a própria originalidade, 

embora fortemente influenciado por elas. No entanto, mesmo atingindo a 

“individualidade”, por meio da negação dos seus precursores, o poeta forte nunca 

atingirá o nível de grandeza destes (BLOOM, 1997, p. 9-10). Essa noção de 

individuação distingue a influência da intertextualidade, pois esta “leva em 

consideração a sociabilidade da escritura literária, cuja individualidade se realiza até 

certo ponto no cruzamento particular de escrituras prévias” (NITRINI, 2000, p. 165). 

Nitrini (p. 164) acrescenta, ainda, que três elementos encontram-se envolvidos 

no jogo intertextual, a saber: o intertexto (o novo texto), o enunciado incorporado a 

outro texto, e a fonte de onde tal enunciado foi extraído. Nesse sentido, a autora 

enumera dois tipos de relações intertextuais: as que são referentes ao texto de origem e 

o enunciado dele extraído e modificado em um novo contexto; e as relações entre o 

enunciado transformado e o texto que o assimilou. Ela conclui, então, que a análise de 

uma obra literária “buscará inicialmente avaliar as semelhanças que persistem entre o 

enunciado transformador e o seu lugar de origem e, em segundo lugar, ver de que modo 

o intertexto absorveu o material do qual se apropriou” (p. 164). Em nossa análise sobre 

a presença de Shakespeare em Inocência – conforme apresentada no capítulo 3 –, 

identificaremos, primeiro, como os elementos extraídos das peças shakespearianas se 

apresentam no seu contexto de origem, e, em seguida, partiremos para a observação do 

novo significado que adquirem ao serem incorporados ao romance. 

 Embora Kristeva busque separar a intertextualidade da noção de “crítica das 

fontes de um texto” (KRISTEVA apud JENNY, 1979, p. 60), Laurent Jenny (1979, p. 

14) assinala que a intertextualidade não deixa de estar atrelada à crítica das fontes, pois 

o trabalho de assimilação de textos não é feito de forma confusa e misteriosa, sendo 

operado, ao invés disso, “por um texto centralizador, que detém o comando do sentido.” 

Jenny entende a intertextualidade como um processo de assimilação e transformação de 

outros textos, partindo daquela definição proposta por Kristeva, na qual, segundo ele, “a 

noção de texto é seriamente alargada” (p. 13). Isso tornaria imprecisa tal definição, uma 

vez que o texto é concebido como sistema de signos, “quer se trate de obras literárias, 

de linguagens orais, de sistemas simbólicos sociais ou inconscientes”, e, por esse 

motivo, Jenny prefere se utilizar da noção de texto em sentido estrito. E é seguindo essa 
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perspectiva que ele discorre acerca dos mecanismos intertextuais, não deixando de 

trazer à tona a noção de transformação, que pode ser considerada o ponto-chave dessa 

teorização que Jenny elabora sobre intertextualidade. Conforme ele assinala, é  

 

bastante raro um texto literário ser recuperado e citado tal qual. O novo 

contexto procura, em geral, uma apropriação triunfante do texto pressuposto. 

Ou essa finalidade permanece escondida, e o trabalho intertextual equivale a 

uma maquilhagem, tanto mais eficaz quanto o texto aproveitado tiver sido 

mais sabiamente transformado. Ou então o novo contexto confessa operar um 

reescrita crítica, e dá em espetáculo o refazer dum texto. Em ambos os casos, 

a deformação explica-se pela preocupação de escapar a um procedimento 

puramente tautológico, durante o qual, ainda por cima, o texto pressuposto 

ameaçaria ganhar corpo, fechar-se e suplantar, pela sua presença, o próprio 

contexto. (p. 43-44). 

 

 Para Jenny (p. 10), as obras literárias “nunca são simples memórias – 

reescrevem as suas lembranças” –, e, nesse sentido, o olhar intertextual pode ser 

caracterizado como um olhar crítico. Esse estudioso francês destaca que a relação de 

uma obra literária com os seus arquétipos é o viés pelo qual consegue se aprender o 

sentido dela. Tais arquétipos são abstraídos “de longas séries de textos, de que 

constituem, por assim dizer, a constante”, e “codificam as formas de uso dessa 

‘linguagem secundária’ [...] que é a literatura.” Assim, diante dos modelos arquetípicos, 

“a obra literária entra sempre numa relação de realização, de transformação ou de 

transgressão” (p. 5). Isso pode ser verificado na relação de Inocência com os dramas 

shakespearianos, uma vez que esses se caracterizam como obras arquetípicas, as quais 

fornecem elementos que são reelaborados ao serem inseridos no romance.  Jenny 

conclui, desse modo, que a intertextualidade é 

 
máquina perturbadora. Trata-se de não deixar o sentido em sossego – de 

evitar o triunfo do ‘clichê’ por um trabalho de transformação. Se, com efeito, 

a remanência cultural alimenta todo e qualquer texto, ela também o ameaça 

constantemente de se atolar, logo que ceda ao automatismo das associações e 

se deixe paralisar pela interrupção de estereótipos, sempre mais 

avassaladores. (p. 45). 

 

 Em consonância com essa noção de texto assimilando e transformando outros 

textos, Compagnon (1996, p. 41), em O trabalho da citação, concebe a citação com um 

“operador trivial de intertextualidade”. Inicialmente, Compagnon (p. 23-29) discorre 

acerca das práticas de leitura e escrita, que são derivadas de duas experiências 

fundamentais com o papel: o recorte e a colagem. Nesse sentido, o trabalho de escrever 

corresponderia ao de reescrever, “já que se trata de converter elementos separados e 

descontínuos em um todo contínuo e coerente”, daí a caracterização de toda escrita 
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como “colagem e glosa, citação e comentário”. A citação é apontada como um corpo 

estranho, por se tratar de um elemento do qual nos apropriamos e, por esse motivo, 

também “a sua assimilação, assim como o enxerto de um órgão, comporta um risco de 

rejeição” contra o qual é preciso se prevenir “e cuja superação é motivo de júbilo.” 

Assim, conforme assinala esse estudioso, a citação 

 
supõe, na verdade, que uma outra pessoa se apodere da palavra e a aplique a 

outra coisa, porque deseja dizer alguma coisa diferente. O mesmo objeto, a 

mesma palavra muda de sentido segundo a força que se apropria dela: ela tem 

tanto sentido quantas são as forças suscetíveis de se apoderar dela. O sentido 

da citação seria, pois, a relação instantânea da coisa com a força real que a 

impulsiona. (p. 35). 

 

Samoyault (2008, p. 49-52), por sua vez, destaca que, dentre as práticas de co-

presença, apenas a citação expõe nitidamente a existência de uma relação entre dois 

textos distintos. Isso se dá devido à utilização de certas marcas tipográficas, tais como 

as aspas, os itálicos, bem como o posicionamento do fragmento citado, deixando 

visível, portanto, a heterogeneidade entre o texto citante e o citado. Nesse caso, a 

citação explicita a relação de quem cita com a biblioteca, e também a dupla enunciação 

resultante da inserção realizada, fazendo aparecer o que está por trás do texto, ou seja, o 

trabalho empreendido pelo autor para chegar a esse texto. No tocante a essa explicitação 

do caráter heterogêneo de um texto relacionada ao trabalho de citação, Samoyault 

assinala que uma 

 
tipologia assim fundada sobre o caráter concreto dos empréstimos e a 

disposição dos intertextos nas obras permitem salientar um problema central 

de toda a poética da intertextualidade: a descontinuidade. Mesmo quando é 

absorvida pelo texto, a citação abre-o para uma exterioridade, confronta-o 

com uma alteridade que perturba sua unidade, coloca-o do lado múltiplo e da 

dispersão. (p. 67) 

 

Compagnon (1996, p. 19) ressalta que a citação promove uma integração do 

texto em um conjunto de outros textos, e o principal meio pelo qual ela se manifesta é a 

epígrafe, caracterizada como “a citação por excelência, a quintessência da citação” (p. 

79). Em convergência com essas ideias, Samoyault (2008, p. 64) afirma que a inserção 

de uma epígrafe faz com que apareçam, simultaneamente, uma separação – devido ao 

espaço em branco que separa o texto e o intertexto – e uma reunião, associada às 

qualidades e ao renome de um certo autor ou texto precedentes, os quais são 

transmitidos ao texto que deles se utiliza: “o lugar da epígrafe, acima do texto, sugere a 

figura genealógica”. Nesse sentido, Compagnon (p. 79), ainda em suas considerações 

acerca dessa forma de citação, considera-a 
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um símbolo (relação do texto com um outro texto, relação lógica, 

homológica), um índice (relação do texto com um autor antigo, que 

desempenha o papel de protetor, é a figura do doador, no canto do quadro). 

Mas ela é, sobretudo, um ícone, no sentido de uma entrada privilegiada na 

enunciação. É um diagrama, dada a sua simetria com a bibliografia de que é 

precursora (um índice e uma imagem). Porém, ainda mais, ela é uma 

imagem, uma insígnia ou uma decoração ostensiva no peito do autor.  

 

 Gerard Genette (2001), em Paratexts: thresholds of interpretation, classifica a 

epígrafe como um tipo de paratexto, ou seja, um elemento localizado fora do texto, mas 

que mantém uma relação direta com ele. Ela estaria inserida, assim, em uma categoria 

denominada paratextualidade, que, juntamente com a intertextualidade, 

metatextualidade, arquitextualidade e hipertextualidade, integra o que Genette (2006, p. 

7) nomeia de transtextualidade. Definindo a intertextualidade como uma “relação de co-

presença entre dois ou vários textos” (2006, p. 8), ele aponta a citação como a sua forma 

mais explícita e literal, enquanto a “menos explícita e literal é a alusão, isto é, um 

enunciado cuja compreensão plena supõe a percepção de uma relação entre ele e um 

outro, ao qual necessariamente uma de suas inflexões remete” (grifo do autor). Em 

Inocência, encontramos tanto referências de caráter mais explícito às peças de 

Shakespeare, manifestadas por meio das epígrafes, como também outras menos 

explícitas, principalmente no que diz respeito a alusões a certos elementos desses 

dramas que não estão explicitados em tais citações. Genette enumera, ainda, o plágio, 

que seria um empréstimo literal, embora não declarado, configurando-se, portanto, 

como uma forma de intertextualidade menos explícita e literal do que a alusão. 

Quanto às relações paratextuais, trata-se de um tipo de transtextualidade 

“constituído pela relação, geralmente menos explícita e mais distante, que, no conjunto 

formado por uma obra literária, o texto propriamente dito mantém com o que se pode 

nomear simplesmente seu paratexto” (GENETTE, 2006, p. 9, grifo do autor). Como 

exemplos de paratexto, Genette cita o título, o subtítulo, as notas de rodapé, a epígrafe, 

dentre outros, os quais “fornecem ao texto um aparato (variável) e por vezes um 

comentário, oficial ou oficioso, do qual o leitor, o mais purista e o menos vocacionado à 

erudição externa, nem sempre pode dispor tão facilmente como desejaria e pretende.” 

(p. 9-10).  A metatextualidade, por sua vez, é entendida como a evocação que um texto 

faz de outro por meio do comentário, enquanto a arquitextualidade é referente ao 

“conjunto das categorias gerais ou transcendentes – tipos de discurso, modos de 

enunciação, gêneros literários, etc. – do qual se destaca cada texto singular” (p. 7). 
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 No tocante à hipertextualidade, que ocupa o centro da teorização genettiana 

apresentada em Palimpsesto, trata-se da relação que une um texto B, chamado de 

hipertexto, a um texto A, o hipotexto, “do qual ele brota de uma forma que não é a do 

comentário.” (GENETTE, 2006, p. 12). Nesse sentido, Genette concebe o hipertexto 

como qualquer texto proveniente de um outro – anterior a ele – por meio de uma 

transformação simples ou indireta (imitação). Para explicar esses dois processos, ele 

traz à tona as obras Ulisses, de Joyce, e a Eneida, de Virgílio, que seriam hipertextos 

com um hipotexto em comum, a Odisséia, de Homero. A primeira seria um caso de 

transformação, visto que Joyce simplesmente transfere a ação da Odisséia para Dublin, 

enquanto em a Eneida, Virgílio conta uma história diferente, mas toma por base o texto 

de Homero, sendo caracterizada, portanto, como um caso de imitação. Genette atenta 

para o fato de que a imitação não deixa de ser uma transformação, e, nesse sentido, o 

que diferencia um processo do outro é a maior complexidade inerente ao ato de imitar. 

Segundo ele, para 

 

transformar um texto, pode ser suficiente um gesto simples e mecânico (em 

último caso, extrair dele simplesmente algumas páginas: é uma 

transformação redutora); para imitá-lo, é preciso necessariamente adquirir 

sobre ele um domínio pelo menos parcial: o domínio daqueles traços que se 

escolheu imitar. (p. 14). 

 

 Há que se considerar, diante dessa categorização empreendida por Genette, que 

não se foge em momento algum da ideia de relação entre textos na qual está calcada a 

intertextualidade. O que esse teórico francês faz é sugerir maneiras pelas quais tal 

relação pode se estabelecer, as quais se mantêm interligadas umas às outras. Ele próprio 

adverte que não se deve considerar “os cinco tipos de transtextualidade como classes 

estanques, sem comunicação ou interseções. Suas relações são, ao contrário, numerosas 

e frequentemente decisivas” (p. 16). Assim, esse fator reforça a pertinência de também 

se levar em consideração, no presente trabalho, a noção de hipertextualidade, 

principalmente porque os procedimentos hipertextuais de imitação e transformação 

estão envolvidos no diálogo que o romance de Taunay estabelece com as obras de 

Shakespeare, conforme veremos mais adiante. 
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2. DA ERA ELISABETANA AO TEATRO SHAKESPEARIANO 

 

 As obras de Shakespeare integram o que se denomina de teatro elisabetano, 

nome genérico utilizado para fazer referência ao “conjunto da dramaturgia escrita entre, 

mais ou menos, 1587 e 1642” (HELIODORA, 2004, p. 24). Nesse período, a Inglaterra 

estava sob o domínio da dinastia Tudor, cuja principal representante foi Elisabete I, 

filha de Henrique VIII (fundador da Igreja Anglicana) e Ana Bolena. Quando Elisabete 

subiu ao trono, em 1558, a Inglaterra enfrentava crises nos âmbitos político e 

econômico, e, não bastassem esses fatores, o país passava por transformações 

decorrentes da transição da Idade Média para a Idade Moderna. A disseminação dos 

ideais renascentistas pela Europa, a descoberta do Novo Mundo, bem como a Reforma 

Protestante foram eventos que marcaram esse período, e as mudanças decorrentes deles 

se refletiram não só no plano socioeconômico, mas também no político e filosófico. 

(MONTEIRO, 2009, p. 13-14). 

No tocante às mudanças no pensamento dos elisabetanos, houve o progressivo 

abandono de antigas crenças, bem como o questionamento da relação entre humano e 

divino. Se, desde os últimos séculos, encaramos com total naturalidade, por exemplo, o 

fato de a terra não ocupar o centro do universo, isso era algo inusitado na Europa do 

século XV, período em que predominava a crença de que a terra estava no centro de 

todas as coisas, “e que ao redor dela giravam sete corpos celestes, incluindo o sol e a 

lua, bem como as estrelas. Cada corpo que se movia ao redor da terra tinha uma órbita, 

que era uma roda perfeitamente circular; e cada órbita cabia dentro da outra.” 

(ALTSHULER; JANARO, 1967, p. 186, tradução nossa). Esse cosmos, conforme 

apontam Altshuler e Janaro, poderia ser o resultado tanto de uma criação Divina, quanto 

de uma grande máquina que operasse de acordo com leis fixas. Enquanto na Idade 

Média aceitava-se a primeira hipótese, e, no século XVII, a segunda predominava, o 

período elisabetano, por sua vez, transitava entre ambas. No seguinte fragmento, 

extraído de Tróilo e Créssida, podemos encontrar essa ideia da ordem universal, num 

discurso sobre hierarquia proferido pela personagem Ulysses
2
: 

 

                                                 
2
 As traduções de trechos das peças shakespearianas apresentados ao longo do texto foram colhidas de 

diferentes edições, e por esse motivo, faz-se necessária a indicação do ano em que foram publicadas, bem 

como a respectiva página de onde foi extraído o fragmento citado. Já nas citações referentes aos originais 

em inglês, apresentadas nas notas de fim de texto, optamos por indicar apenas os atos e as cenas a que os 

trechos pertencem, pois todos foram extraídos de um mesmo volume, editado por Jonathan Bate e Eric 

Rasmussen, em 2007, o qual contém as obras completas do dramaturgo. 
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Os próprios céus, os planetas, e este centro, reconhecem graus, prioridade, 

classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, 

sempre iguais; eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência 

entronizado e centralizado no meio dos outros, e o seu olhar benfazejo 

corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, e, qual rei que comanda, 

ordena sem entraves aos bons e aos maus. Mas se os astros, em horrível 

confusão, erram desordenados, que flagelos e que portentos! que tumultos! 

que mares irados! Terramotos [sic]! Furacões! Revoluções, cataclismos, 

horrores, separam e fendem, curvam e desarraigam a unidade e a tranquila 

união dos estados, fazendo-lhe perder a sua firmeza! Oh, quando a hierarquia, 

escadaria dos grandes desígnios, está abalada, todo o edifício treme! 

(SHAKESPEARE, 1955, p. 47).
i
 

 

 Tillyard (1968, p. 29) assinala que a concepção de ordem mundial era uma 

questão relevante para os elisabetanos, e uma das maneiras pelas quais eles 

representavam essa ordem era através da chain of beings, conceito medieval referente 

ao encadeamento dos seres, no qual cada coisa tinha um lugar certo: “coisas quentes 

estão em harmonia com as frias, as secas com as molhadas, as pesadas com as leves, 

[…] anjo é posicionado sobre anjo, classe sobre classe no reino celestial; homem é 

posicionado sobre homem, animal sobre animal”. (FORTESCUE apud TILLYARD, 

1968, p. 39, tradução nossa). Essa ordem, conforme aponta Heliodora (2004, p. 66), 

encontrava respaldo na Idade Média, pois validava o imobilismo do sistema feudal, mas 

se estendeu até a Idade Moderna (embora sem a relevância verificada no período 

anterior), sendo a literatura um dos meios por meio dos quais era divulgada, conforme 

vimos no trecho de Tróilo e Créssida. Em A Tempestade, a chain of beings serviu de 

respaldo para a elaboração de todo o enredo da peça: a personagem Prospero sofre as 

consequências de uma infração contra a ordem natural das coisas, a qual procura 

restabelecer. (BOWLING, 1951). 

 Outra marca do pensamento elisabetano era a crença na relação entre as ações do 

divino e as transformações promovidas pelo homem na natureza e na sociedade. Esse 

paralelismo “entre humano e divino justificava, entre outras coisas, a política 

absolutista, já que o rei se intitulava o representante de Deus perante o povo.” 

(MONTEIRO, 2009, p. 19). Nesta fala de Hamlet, fica exemplificada a correspondência 

que se estabelecia entre o humano e o divino:  

 
Que obra-prima é o homem! Como é nobre em sua razão! Que capacidade 

infinita! Como é preciso e bem-feito em forma e movimento! Um anjo na 

ação! Um deus no entendimento, paradigma dos animais, maravilha do 

mundo. (SHAKESPEARE, 2006, p. 51).
ii
 

 

A disseminação do pensamento renascentista, principalmente o Humanismo, pôs 

em xeque a relação harmônica entre Deus e o homem. O relativismo de Montaigne fez 
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com que se questionasse se era o homem que deveria ser equiparado ao Divino, ou o 

inverso, abrindo-se espaço, portanto, para a valorização do indivíduo enquanto ser 

pensante, capaz de transformar o seu meio, sem a necessidade de seguir os desígnios de 

Deus. (MONTEIRO, 2009, p. 18). De acordo com Altshuler e Janaro (1967, p. 183, 

tradução nossa), o Humanismo pode ser definido como 

 
a crença na perfeição do homem. Por vezes chamado de religião do homem, 

o humanismo, tal qual se desenvolveu na civilização Grega e na Renascença, 

sustentava que o homem, por meio de seu próprio intelecto, podia dominar o 

mundo em que vivia, tinha o poder de observar e a habilidade de raciocinar. 

As conclusões a que ele chega são baseadas em seu ato de fazer as próprias 

conexões racionais, baseadas mais no que vê do que naquilo que as 

autoridades exigem que ele acredite verdadeiramente. 

 

Além desses conflitos entre humanismo e teocentrismo, a Inglaterra entrou em 

crise religiosa e política depois do rompimento do rei Henrique VIII com a Igreja, 

movido muito mais por interesses políticos do que religiosos. Ele pretendia, na verdade, 

resolver um problema de sucessão ao trono, buscando se casar com uma mulher que 

pudesse lhe dar um filho homem, já que sua esposa Catarina de Aragão só havia dado à 

luz a mulheres. Como o divórcio não foi autorizado pela Igreja Católica, deu-se o 

rompimento. A Reforma inglesa, que demorou para ser assimilada, ainda sofreria, mais 

tarde, uma contrarreforma, depois que a rainha católica Maria I subiu ao trono. 

Diante desse cenário de transformações e conflitos, cabia a Elisabete I, cuja 

ascensão ao trono havia sido igualmente conturbada, o desafio de organizá-lo. A 

primeira tarefa seria resolver a questão religiosa. Embora ela não estivesse 

comprometida com nenhuma religião, deu ênfase a tais questões porque esse seria o viés 

pelo qual poderia reestabelecer a unidade entre os seus súditos. Assim, visando essa 

unificação, Elisabete não poderia escolher o catolicismo, pois Roma era odiada pelos 

elisabetanos; tampouco o anglicanismo, pois não mais havia padres para celebrarem as 

missas sem a autorização da Igreja. A única alternativa foi, portanto, adotar o 

protestantismo como religião oficial. (ROBERTS; ROBERTS, 1985, p. 280-281). 

No campo político, deu-se a consolidação do absolutismo monárquico, o qual foi 

estruturado para que a Inglaterra tivesse, dentre outras coisas, “uma figura emblemática, 

um símbolo nacional de poder e unidade, representado pela rainha” (MONTEIRO, 

2009, p. 15). Já no âmbito econômico, a exigência por novos mercados, decorrente da 

transição do feudalismo para o mercantilismo, fez com que a Inglaterra destinasse a sua 

frota naval para a expansão das navegações. Essa atividade foi muito bem sucedida, não 
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só pelos lucros obtidos com a exploração das colônias inglesas na Ásia e na América, 

mas também por meio dos corsários, que roubavam tesouros de embarcações 

estrangeiras, e tinham um aval disfarçado do governo. (MONTEIRO, 2009, p. 15). 

Apesar do esforço empreendido para manter a ordem nos diversos âmbitos, não 

se extinguiu o caráter conturbado do reinado de Elisabete. Acusada de traição, ela teve 

que lutar contra a sua meia-irmã Maria Tudor, e também contra a oposição católica 

respaldada pela Espanha, a qual culminou em sua excomunhão pelo papa Pio V, em 

1570. (MOURTHÉ, 2007, p. 45). Moureau (apud MOURTHÉ, 2007, p. 45) assinala que 

o “fato de ela ter vencido esses obstáculos e de ter simplesmente conseguido sobreviver 

contribuiu para a fundação do mito” em torno do seu reinado, cuja importância rendeu a 

esse período a denominação de Era Elisabetana. Roberts e Roberts (1985, p. 279, 

tradução nossa), entretanto, destacam que 

 
a Rainha Elisabete não foi, sozinha, a autora das glórias da Era Elisabetana; o 

talento dos ingleses, o qual, por alguma misteriosa alquimia, floresceu como 

nunca, estava também em atividade. Mas tal talento não teria se desenvolvido 

caso Elisabete, que foi uma das mais sábias monarcas que já governaram essa 

terra, não tivesse preservado a paz local e prevenido invasões estrangeiras. 

 

Outra grande marca do reinado de Elisabete foi o desenvolvimento que ela 

proporcionou às artes, principalmente ao teatro, que prosperou de modo jamais visto na 

história da Inglaterra. Heliodora (2004, p. 25) assinala que quando “usamos o termo 

‘teatro elisabetano’ para incluir o que foi escrito nos reinados de James I e Charles I, 

estamos fazendo justiça, porque nenhum deles foi o que ela representou para a 

Inglaterra.” Esse triunfo da forma teatral elisabetana foi o resultado, ainda de acordo 

com Heliodora (2004, p. 25), do desenvolvimento que três elementos básicos 

adquiriram no período em questão, a saber: a língua inglesa, o teatro enquanto estrutura 

física, e a assimilação de caracteres próprios do teatro clássico.  

Não se pode pensar em teatro elisabetano sem levar em consideração certos 

aspectos próprios das casas onde eram encenados os espetáculos. A princípio, 

predominavam os palcos ambulantes e os pátios internos das hospedarias, onde eram 

encenadas as primeiras formas do drama elisabetano, tais como o gênero pastoral e as 

Moralidades. Os Interlúdios, por sua vez, pela pouca ação que apresentavam, eram 

encenados em salas de universidades, na corte ou em salões de casas particulares. 

(HELIODORA, 2004, p. 28). Só em 1583 surgiu o primeiro teatro na Inglaterra, cuja 

construção foi solicitada pela própria rainha. É valido apontar que a estrutura das casas 

de espetáculo desse período em muito difere das que começaram a surgir na segunda 
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metade do século XVII, nas quais se observa, dentre outros elementos, uma clara 

divisão entre palco e plateia, e a utilização de recursos como iluminação. Conforme 

assinala Bate (2007, p. 24), os dramaturgos do período elisabetano escreviam para um 

palco vazio, com uma plateia acumulada fora dele, num pátio, em plena luz do dia, 

dividindo o mesmo espaço com os atores. Uma sensação de presença íntima e a criação 

de uma simpatia com a audiência eram de suma importância. Era impossível para o ator 

imaginar que estava em um mundo fechado, de frente para uma plateia silenciosa que o 

observara do escuro. 

Heliodora (2004, p. 29) ressalta que os “recursos técnicos de um palco, assim 

como suas deficiências, sempre acabaram influenciando tanto os espetáculos quanto a 

dramaturgia escrita para ele.” Nesse sentido, uma vez que os dramaturgos não 

dispunham de cenário e iluminação, precisavam apelar para a imaginação dos 

espectadores. Era por meio desse recurso que a ação se deslocava, por exemplo, da 

Inglaterra para a França, ou de Verona para Mantua, sendo possível, também, 

visualizar-se uma floresta ateniense repleta de seres encantados, ou então um campo de 

batalha cheio de soldados em um combate sanguinolento. No primeiro prólogo de 

Henrique V, do qual extraímos o fragmento abaixo, encontramos um exemplo da 

utilização desse recurso. Neste trecho, o coro se dirige à plateia e questiona se seria 

possível representar os vastos campos de batalha da França em um pequeno palco como 

era o do teatro elisabetano. Vejamos: 

 
Que uma musa de fogo aqui pudesse 

Subir ao céu brilhante da invenção! 

 Reinos por palco, príncipes atores, 

Monarcas pr’observar a pompa cênica! 

Então o próprio Harry, qual guerreiro, 

De Marte assumiria o porte; e atrás, 

Presos quais cães, a fome, a espada e o fogo 

Aguardariam ordens. Mas perdoem 

Os mesquinhos espíritos que ousaram 

Neste humilde tablado apresentar 

Tema tão grande: conterá tal rinha 

As planícies da França? Ou poderemos 

Segurar neste teatro os elmos 

Que assustaram os ares de Azincourt? (SHAKESPEARE, 2006, p. 17).
iii

 

 

Dentre os primeiros dramaturgos que se destacaram no referido período, 

podemos apontar Christopher Marlowe, Robert Greene e Thomas Kyd. Eles pertenciam 

ao grupo dos University Wits, composto de rapazes formados em Oxford e Cambridge 

que, apesar da formação, estavam sem emprego, e encontraram no teatro uma fonte de 

renda. (HELIODORA, 2004, p. 37). Dentre eles, Marlowe foi o mais representativo, 
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destacando-se pela criação de tragédias como Tamburlaine, The Massacre at Paris e 

Doctor Faustus, nas quais, conforme aponta Burgess (1980, p. 69), aparece a verdadeira 

voz da renascença. Não fosse a sua morte prematura, Marlowe provavelmente teria 

amadurecido o seu estilo e, desse modo, escrito peças tão representativas quanto as de 

William Shakespeare, figura exponencial do teatro elisabetano. 

Sabe-se que Shakespeare nasceu em 1564, em Stratford-upon-Avon, onde 

passou a infância e, acredita-se, parte da juventude. Estudou no Grammar School e 

casou-se ainda jovem com Anne Hathway, com quem teve três filhos. Mudou-se para 

Londres, e lá conseguiu fazer fortuna por meio do teatro, retornando anos depois a 

Stratford, cidade onde morreu, em 1616. (BATE, 2007, p. 18-23). Esses poucos eventos 

representam, praticamente, tudo o que se sabe ao certo sobre a vida de Shakespeare, 

uma vez que se encontram registrados em documentos oficiais da época. Assim, devido 

a essa escassez de dados, muitos biógrafos se esforçam para desvendar certos momentos 

enigmáticos da vida desse dramaturgo, não se ultrapassando, muitas vezes, o campo da 

mera especulação. Não se sabe, por exemplo, o que aconteceu com ele no período 

posterior ao nascimento de seus filhos até a sua chegada a Londres. Mas não nos cabe 

discutir os pormenores da vida de Shakespeare, e sim apenas eventos que podem ter 

sido significativos para a criação de sua obra. 

Quando Shakespeare chegou a Londres, a Inglaterra se encontrava próspera e 

respeitada, resultado da política empreendida por Elisabete I. Não se sabe ao certo a 

data dessa sua chegada, mas acredita-se, devido a um panfleto escrito por Robert 

Greene, que em 1592 ele já era um dramaturgo de sucesso entre os elisabetanos. Nesse 

texto, Greene adverte alguns companheiros de Cambridge acerca do risco que os atores 

representam, não só por quererem obter vantagem do trabalho desses universitários, mas 

também porque um desses atores estava se afirmando como um escritor. Pelos jogos de 

palavras que são feitos com o nome de Shakespeare, infere-se que ele é o alvo do ataque 

de Greene: 

Yes, trust them not: for there is an upstar Crow, beautified with our feathers, 

that with his Tiger’s heart wrapped in a Player’s hide, supposes he is as well 

able to bombast out a blank verse as the best of you; and, being an absolute 

Johannes fac totum, is in his own conceit the only Shake-scene in a country. 

(GREENE apud BATE, 1999, p. 15, grifos do autor).
iv 

 

 Greene protesta contra o fato de que Shakespeare usava o verso branco, que era 

uma marca dos Univeristy wits. Essa questão da apropriação pode ser considerada, na 

verdade, uma marca desse dramaturgo, adquirida, conforme aponta Bate (1999, p. 10), 
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na grammar school, na qual ele aprendeu técnicas de composição e elaboração retórica 

que o acompanharam ao longo de toda a sua carreira. Lá Shakespeare aprendeu, 

também, a ler as fontes e a adicionar-lhes detalhes, transformando, muitas vezes, prosa 

em verso. Ele tomaria uma prosa romanesca ou uma novela e transformaria em uma 

comédia ou tragédia, ou simplesmente pegaria emprestado o enredo de uma antiga peça 

a partir de um repertório já existente e se apropriaria dele, tornando-o mais complexo. 

 O trabalho de reescrever poemas, narrativas e até mesmo peças já conhecidas 

não diminui o mérito do dramaturgo, pois ele soube transformar os textos-fonte em algo 

seu “simplesmente por ver mais fundo o seu [dos textos] significado, por dar-lhes mais 

intensificação poética, por encontrar aquele perfeito equilíbrio de forma e conteúdo que 

permite à ideia a sua realização total.” (HELIODORA, 1964, p. 19). Tal prática pode 

ter, inclusive, favorecido a aceitação das peças de Shakespeare por parte do público 

elisabetano, mesmo porque, nessa época, não se questionava a originalidade das obras. 

Nessa perspectiva, Bate (1999, p. 12) aponta que nossa moderna concepção de gênio é 

responsável pela associação que se faz entre criatividade e originalidade, sendo o plágio 

considerado como uma séria acusação. Mas, na época de Elisabete, não havia maior 

sinal de excelência artística do que a prática de reescritura de um material já conhecido 

de todos. 

 É utilizando-se dessa prática que, conforme assinala Heliodora (1964, p. 19), 

Shakespeare “experimenta sucessivamente todos os gêneros em voga, com o que vai 

apurando ao mesmo tempo a técnica e o estilo.” Suas peças – embora não se disponha 

das datas precisas em que foram escritas –, costumam ser organizadas em uma ordem 

cronológica por meio da observação de certos elementos, como o trato com a linguagem 

e o próprio estilo, os quais se apresentam mais apurados nas últimas obras. Além das 

peças, Shakespeare dedicou-se a escrever sonetos, num período em que os teatros foram 

proibidos de funcionar, entre 1592 a 1594. Foi por meio dos sonetos que ele pôde se 

afirmar enquanto poeta – já que o teatro não era considerado prática literária –, e 

também alcançar prestígio, pois passou a ser patrocinado pelo conde de Southampton, a 

quem dedicou os poemas Vênus e Adônis e O rapto de Lucrécia. Depois da reabertura 

dos teatros, ele retomou o trabalho de dramaturgo, vinculando-se ao grupo dos Lord 

Chamberlain’s men, que se tornou o mais importante da época. (HELIODORA, 2008, 

p. 24-25). 

 É interessante observar que Shakespeare, de acordo com Burgess (1980, p. 75), 

parecia ter pouco interesse em tornar conhecida para a posteridade uma versão exata de 
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sua obra. Tampouco parecia pensar em suas peças como literatura: ele não tinha 

nenhum interesse em uma publicação; apenas na audiência que frequentava as casas de 

espetáculo. Cevasco e Siqueira (1993, p. 22) apontam que “se não fosse pela diligência 

de dois de seus amigos, Heming e Condell – que, após sua morte, publicaram a primeira 

coletânea de suas peças –, nós hoje não teríamos grande parte delas.” Mal sabiam eles 

que essa coletânea se transformaria em monumento literário, o qual renderia a 

Shakespeare publicidade suficiente para que ele fosse consagrado como gênio da 

literatura ocidental. 

Bate (1999, p. 157) assinala que essa ideia de que Shakespeare foi um gênio é 

mais do que mera opinião, configurando-se como fato, e ele enumera alguns fatores 

para justificar essa tese. O primeiro diz respeito à variedade do vocabulário utilizado 

pelo dramaturgo (mais de 15 mil palavras diferentes). O segundo é referente às citações 

que se tornaram célebres, e são comumente relembradas, como “To be or not to be” ou 

“All the world’s a stage”. Um outro fator diz respeito à questão de muitos personagens 

shakespearianos terem adquirido vida própria, como Hamlet, Romeu e Julieta, pois 

mesmo quem nunca leu as peças em que tais personagens aparecem tem, 

provavelmente, alguma noção acerca deles.  

Não bastassem esses aspectos, Bate (1999, p. 158-160) acrescenta que a obra de 

Shakespeare atende a certos critérios tradicionais que costumam ser levados em 

consideração para se avaliar a excelência estética de uma obra de arte, a saber: ser fiel à 

natureza; despertar fortes emoções nos leitores/espectadores; ser sábia e nos fazer 

refletir. No tocante ao primeiro, Bate (p. 159) afirma que, desde a época de 

Shakespeare, tem-se concordado que suas peças são, notadamente, fieis à natureza. 

Romeu e Julieta, por exemplo, tem parecido verdadeira à experiência de se estar 

apaixonado; Othelo, à experiência do ciúme; e Macbeth, ao poder da ambição. Samuel 

Johnson, em seu famoso Prefácio às obras completas de Shakespeare, publicado em 

1765, faz o seguinte comentário acerca do modo como o dramaturgo lida com a 

natureza humana em suas peças: 

 

Shakespeare é, acima de todos os escritores, ao menos de todos os escritores 

modernos, o poeta da natureza, o poeta que apresenta a seus leitores um 

espelho fiel dos costumes e da vida. Suas personagens não se alteram 

segundo os hábitos e lugares específicos, desconhecidos pelo resto do mundo, 

segundo objetos de estudo ou profissões peculiares que se manifestam apenas 

em poucos, ou segundo os produtos de hábitos transitórios ou opiniões 

temporárias: elas são a legítima prole da humanidade comum, aquelas que o 

mundo sempre proverá e a observação sempre encontrará. Suas figuras agem 

e falam sob a influência daquelas paixões e princípios que agitam todos os 
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espíritos e que mantêm a esfera da vida em movimento. Nas obras de outros 

poetas, uma personagem é quase sempre um indivíduo; nas de Shakespeare, 

geralmente é uma espécie. (JOHNSON, 1996, p. 37). 

 

Essa fidelidade na representação da natureza humana se apresenta não só na 

individualidade das personagens, mas também no caráter multifacetado das peças. Uma 

tragédia, por exemplo, seria pouco verossímil se trouxesse à tona apenas 

acontecimentos funestos e fatídicos, pois a vida não é constituída apenas deles; do 

mesmo modo, apenas o riso não seria suficiente para representá-la como um todo. 

Acrescenta-se, ainda, o acontecimento histórico, cuja apresentação meramente objetiva 

seria igualmente insuficiente, pois nele estão envolvidos indivíduos dotados de 

subjetividade, suscetíveis a paixões, ambições, medos etc. Mais adiante trataremos de 

modo mais detalhado essa mistura que Shakespeare empreende em suas peças, 

principalmente no tocante ao trágico e ao cômico. 

No que diz respeito ao segundo fator acima apresentado, referente às emoções 

que a obra de arte deve despertar em leitores e espectadores, Bate (1999, p. 159, 

tradução nossa) assinala que, até hoje, as peças, shakespearianas “têm despertado fortes 

emoções em seus espectadores e leitores”. Não é à toa que ainda conseguimos sentir 

compaixão, por exemplo, do final fatídico de Romeu e Julieta, bem como do de 

Cordelia, que é morta injustamente, aparecendo no palco carregada por Lear. Do mesmo 

modo, divertimo-nos com as intrigas de Titania e Oberon, e os desencontros amorosos 

de Hermia, Lysander, Helena e Demetrius, os quais resultam em final feliz. Torcemos, 

também, para que Hamlet consiga vingar a morte do pai, e temos a sensação de que, 

quando Claudius morre envenenado, a justiça foi cumprida.  

Já no tocante ao critério segundo o qual a verdadeira obra de arte deve levar à 

reflexão, Bate (1999, p.159) afirma que se conhecimento está relacionado a moralidade 

e a preceitos políticos, as peças shakespearianas estão repletas desses elementos. Em A 

Tempestade, por exemplo, Shakespeare trata dos perigos decorrentes de mudanças na 

ordem natural das coisas. Já Romeu e Julieta nos faz refletir, dentre outras coisas, sobre 

os exageros dos amores juvenis, bem como acerca de suas consequências não só para os 

jovens apaixonados como também para suas famílias. Bate (2007, p. 37) atenta, 

entretanto, para o fato de que Shakespeare não era um filósofo moralizador, ou 

tampouco um pregador de homilias; seu verdadeiro interesse era dramatizar um 

determinado problema. 
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Bate (1999, p. 158-160), seguindo o sistema estético clássico, enumera, ainda, 

dois outros critérios para se atestar a excelência de uma obra de arte, a saber: a beleza da 

forma, e a correspondência aos padrões de obras literárias do passado universalmente 

reconhecidas. Mas Shakespeare não atende a esses dois critérios porque ambos remetem 

à literatura produzida na Grécia Antiga, cujo padrão de beleza formal está associado à 

simetria, economia de vocabulário e às formas em verso. O drama shakespeariano, 

diferentemente, é marcado, dentre outras coisas, pela frouxa forma cênica, pelos 

múltiplos enredos, pela extravagância do vocabulário e de expressões idiomáticas, e 

pelo misto de verso e prosa.  

Como Shakespeare escreveu para o público elisabetano, era preciso atender aos 

anseios desse público, os quais, provavelmente, eram bem diferentes daqueles dos 

gregos antigos. Nesse sentido, deve-se atentar para a diversidade da audiência visada 

pelo dramaturgo, a qual abrangia os mais pobres, interessados nos aspectos mais 

sensacionalistas das peças; os nobres, que buscavam temas sutis e imagens poéticas; as 

damas, apreciadoras de romantismo; e os intelectuais, cujo interesse era a filosofia e o 

debate. (CEVASCO; SIQUEIRA, 1993, p. 22-23). Diante dessa heterogeneidade, era 

preciso flexibilidade e, nesse sentido, a forma rígida do teatro grego – com suas divisões 

estanques entre tragédia e comédia, determinações quanto ao uso do verso, dentre outros 

aspectos – seria insuficiente. Nesse sentido, Boquet (1989, p. 54) afirma que 

“Shakespeare utiliza, como homem de teatro, para um público ideologicamente 

heterogêneo o máximo denominador comum dos elementos do pensamento 

elisabetano.” 

O modo como o dramaturgo faz uso da linguagem parece estar bem de acordo 

com essa heterogeneidade do público, uma vez que, em suas peças, ele traz à tona tanto 

a língua culta quanto a coloquial, apresentadas não só em verso como também em prosa. 

Em Henrique IV, por exemplo, percebemos o uso da linguagem culta nas falas de 

personagens como o próprio Henrique IV, Northumberland e Worcester – todos 

pertencentes à realeza –, enquanto em outras, como Falstaff e Quickly, predomina o uso 

do linguajar coloquial. Ao contrário do que possa parecer, Shakespeare não faz uma 

divisão estanque entre esses dois níveis de linguagem tomando por base a posição social 

ocupada pelas personagens, tanto que o príncipe Henrique, nessa mesma peça, utiliza-

se, em vários momentos, de expressões vulgares, algumas delas, inclusive, com 

conotação sexual. 
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Além dessa variedade quanto ao uso da linguagem, Bate (2007, p. 18) destaca 

uma outra marca de Shakespeare, referente ao movimento que ele realiza entre corte e 

campo, cidade e floresta, sofisticação e a vida simples, um movimento que reflete sua 

própria vida dupla enquanto empresário londrino no ramo do teatro e especulador de 

propriedade oriundo de Stratford. A habilidade para usar de modo tão verossímil esse 

recurso provavelmente não teria sido desenvolvida se Shakespeare tivesse abdicado de 

sua juventude em Stratford para se encerrar em uma universidade, como o grupo dos 

University Wits, para os quais a essência da verdadeira arte devia ser buscada em um 

passado distante. Para Bem Jonson, por exemplo, “que queria reformar a sociedade, 

recuperando-a para padrões morais de um passado idealizado, é realmente necessária 

uma cultura excepcional”. (HELIODORA, 1964, p. 20). Shakespeare, diferentemente, 

construiu sua arte a partir do material fornecido não só por seus predecessores, cujas 

obras, como vimos, ele reescrevia, mas também pela sociedade elisabetana, imersa, 

conforme também já foi apontado, em conflitos de ordem política, econômica, religiosa 

e existencial. Não é à toa, portanto, que em suas peças encontramos alusões à chain of 

beings, ao humanismo, ao direito divino dos reis, aos problemas de governo, a 

indagações de ordem científica, especulações metafísicas, além de outros temas que, 

segundo Gassner (2005, p. 247), “ocupavam todos os súditos inteligentes da rainha 

Bess.”  

Devido à importância que esses elementos abrangidos pelo período elisabetano 

tiveram para a criação das obras de Shakespeare, poder-se-ia considerá-los como os 

únicos fatores responsáveis pelo nível de excelência que o dramaturgo atingiu em 

muitas delas, principalmente nas tragédias. Essa tese, entretanto, é facilmente refutável 

quando pensamos em certos contemporâneos de Shakespeare, como Christopher 

Marlowe, Ben Jonson e Robert Greene, cujas obras não resistiram à passagem do 

tempo, sendo, hoje, pouco lembradas. Bloom (1994, p. 44, tradução nossa) assinala que 

“forças sociais existem em todo período, mas elas não podem compor peças, poemas e 

narrativas. A capacidade de criar é um talento individual, presente em todos os períodos, 

mas estimulada por contextos específicos.” Em convergência com essas ideias, Gassner 

(2005, p. 247) afirma que, quando Shakespeare alude ao contexto elisabetano ou nele se 

aprofunda,  

 
está simplesmente num terreno comum a inúmeros outros escritores menores 

da época. Shakespeare é singular apenas em sua imensa faculdade de 

assimilar o fermento intelectual de seu tempo, de associá-lo convincente e 



 

34 

 

apropriadamente a personagens vivos, e de fixá-lo no molde de suas situações 

dramáticas com um considerável efeito de justeza e de inevitabilidade 

dramática. 

 

 Gassner (2005, p. 251) acrescenta ainda que na obra desse dramaturgo “se 

encontra aquela súmula de uma grande época e aquela ampla pertinência ao gênero 

humano que, à falta de uma palavra mais exata, os homens chamam de 

‘universalidade’.” É curioso observar como as peças shakespearianas trazem à tona 

temas de caráter universal, estando, ao mesmo tempo, fortemente impregnadas de 

elementos referentes ao contexto em que foram produzidas. De acordo com Bate (2007, 

p. 10), Shakespeare trabalha com caracteres arquetípicos, enredos centrais e conflitos 

perenes, pois ele dramatiza os anseios rivais do vivo e do morto, do velho e do jovem, 

homens e mulheres, indivíduo e sociedade, abrangendo os conflitos vivenciados por 

todas as sociedades: a visão religiosa contra a secular, cidade contra campo, nascimento 

contra educação, forte liderança versus a voz das pessoas, o código da honra contra as 

energias do desejo erótico. 

Esse crítico também aponta que Shakespeare permanece porque, a cada virada 

da história, uma nova dimensão das obras dele se apresenta diante de nós. Nessa mesma 

perspectiva, Burgess (1980, p. 73, tradução nossa) assinala que o “Shakespeare do 

século XX é diferente do Shakespeare do século XIX; o da década de 1970 é diferente 

do da década anterior. E assim continuará até quando as civilizações existirem.” Essa 

capacidade de atualização da obra do dramaturgo tem possibilitado não só a resistência 

das peças à passagem do tempo, como também novas leituras por parte de romancistas, 

poetas – que se apropriam do conteúdo das peças para elaborar seus romances e poemas 

– e também cineastas, em suas adaptações para o cinema. Podemos citar como exemplo 

o romance Inocência, o qual pode ser considerado um Romeu e Julieta do sertão 

brasileiro, por reunir diversos elementos desse drama shakespeariano, conforme será 

apresentado mais adiante.  

O reconhecimento das peças de Shakespeare enquanto obras-primas se iniciou 

na Europa, por meio dos românticos, praticantes por excelência daquilo que Bloom 

(1998, p. 2) chama de “Bardolatry”, ou seja, o culto exacerbado à figura do dramaturgo. 

No tocante à utilização dos dramas de Shakespeare como fonte de inspiração para a 

criação de outras obras, despontou na própria Europa, mais especificamente na 

Alemanha. Conforme assinala Süssekind (2008, p. 7), o dramaturgo, que era censurado 

segundo os critérios estabelecidos pelo Classicismo francês, passou a ser reverenciado 



 

35 

 

entre os alemães a partir da segunda metade do século XVIII, tornando-se “modelo por 

excelência do talento artístico original.” Na própria Inglaterra, a obra de Shakespeare 

ficou obsoleta por quase um século, depois que ocorreu a derrocada dos teatros em 

1642, os quais foram fechados pelos puritanos. Boquet (1989, p. 65-66) afirma que às 

habituais acusações contra o teatro – tido como lugar profano, onde se desperdiçava 

tempo e dinheiro – se juntava contra o dramaturgo “sua temática demasiado 

monarquista nas histórias, demasiado erótica nas comédias, muito pouco dogmática nas 

tragédias.” A redescoberta de Shakespeare na Inglaterra só ocorreria por volta de 

meados do século XVIII, com Pope e Samuel Johnson. 

 

2.1 Shakespeare em cena no Brasil oitocentista 

 

 Shakespeare figura entre os principais escritores ingleses cujas obras serviram de 

inspiração para diversos escritores do Romantismo brasileiro, como, por exemplo, 

Gonçalves Dias, José de Alencar e Álvares de Azevedo. As peças shakespearianas, 

resultado do talento do dramaturgo e do fermento fornecido pelo contexto em que foram 

produzidas, traziam à tona temas que iam ao encontro das pretensões literárias de 

grande parte dos nossos românticos: representar o Brasil, mas sem perder de vista as 

tendências europeias, já que eram escassos os motivos fornecidos pela nação recém-

independente. Assim, as obras de Shakespeare, mesmo estando impregnadas de 

elementos referentes ao período em que foram produzidas – Humanismo, conflitos entre 

valores medievais e modernos, dentre outros, conforme vimos –, encontraram respaldo 

no Romantismo brasileiro. 

 Gomes (1961, p. 13) aponta que o teatro shakespeariano foi introduzido de 

maneira indireta, “por meio de adaptações de origem ou ascendência francesa”, durante 

o século XIX. As que ficaram mais conhecidas foram as de Ducis, “poeta francês que, 

sem conhecer a língua do criador de Macbeth, mas sensível à beleza de suas criações 

dramáticas teve a deplorável ideia de submetê-lo arbitrariamente às regras e 

preconceitos teatrais da pátria de Racine.” (p. 107). Como é de se supor, os enredos das 

peças passavam por alterações que ocasionavam, muitas vezes, um distanciamento da 

nova versão em relação aos textos originais, como é o caso de uma adaptação de Romeu 

e Julieta feita por Ernesto Rossi – dramaturgo italiano que aportou no Brasil em 1871 –, 

na qual Julieta, quando acorda do sono, encontra Romeu ainda a expirar. (GOMES, 

1961, p. 19). 
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 A despeito das distorções promovidas pelos adaptadores e tradutores, as peças 

de Shakespeare – principalmente as tragédias, como Hamlet – foram bem recebidas pela 

sociedade brasileira do século XIX. Como indício disso, podemos apontar a repercussão 

da dúvida hamletiana manifestada na frase “to be, or not to be”, a qual, segundo Gomes, 

“converteu-se, finalmente em um tema inevitável, cujas ressonâncias ecoam em toda a 

poesia romântica brasileira, notadamente através de algumas estrofes de Álvares de 

Azevedo” (p. 34). Podemos citar como exemplo o prefácio de sua Lira dos vinte anos, 

no qual esse poeta adverte o leitor acerca do conteúdo de seus poemas, e menciona os 

nomes de Falstaff, Ariel e Caliban – personagens de Henrique IV e de A Tempestade, 

respectivamente – e também do próprio Shakespeare (AZEVEDO, 1996, p. 119-120), 

indicando o diálogo empreendido com a obra desse dramaturgo. Além de Azevedo, 

Gomes (1961, p. 73) assinala que encontramos reflexos do teatro shakespeariano na 

obra de Gonçalves Dias, o que parece ser um indício da representatividade desse 

dramaturgo para a poesia do Romantismo brasileiro, tendo em vista que esse poeta foi 

um dos precursores desse movimento, sendo, também, uma de suas figuras principais. 

 No tocante à prosa de ficção brasileira do século XIX, nenhum homem de letras, 

segundo Gomes, captou os efeitos das peças de Shakespeare melhor do que Machado de 

Assis, em cujas obras “há sugestões de temas, cenas e expressões do teatro 

shakespeariano” (p. 42). Dentre outros romancistas, além de Machado, que se utilizaram 

dos temas shakespearianos para elaborarem suas obras podemos apontar como exemplo 

José de Alencar, cujo romance O Gaúcho incorpora traços de Hamlet: Manuel Canho, 

personagem principal, vivencia um drama íntimo estimulado pelo desejo de vingar a 

morte do pai. (GOMES, p. 41). Já em Taunay, encontramos referências a Shakespeare 

não só em Inocência, mas também em outros de seus romances, conforme veremos na 

segunda parte deste trabalho. 
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SEGUNDA PARTE 
 

ECOS DE SHAKESPEARE NO SERTÃO DO SÉCULO XIX 

3. INOCÊNCIA E OS DRAMAS SHAKESPEARIANOS: DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

 Nesta segunda parte do trabalho, passaremos a tratar da relação entre Inocência e 

as obras de Shakespeare elencadas anteriormente, partindo da observação das epígrafes 

e da maneira como elas se apresentam no romance. Taunay considerava Inocência uma 

de suas principais obras, e acreditava que ela se propagaria ao longo dos anos, levando-

o, desse modo, à imortalidade. De fato, esse romance teve uma recepção positiva não só 

por parte do público, mas também da crítica, a qual passou a considerá-lo um dos “mais 

bonitos do nosso romantismo” (CANDIDO, 2000, p. 266), uma verdadeira “obra-

prima” de seu autor (VERÍSSIMO, 1981, p. 222). Depois de ter sido publicado, em 

1872, Inocência, ainda no século XIX, foi traduzido para os mais diversos idiomas, 

inclusive para o japonês, e não perdeu o seu vigor estético com o passar do tempo, tanto 

que, já em 1983, ganhou as telas do cinema brasileiro, sob a direção de Walter Lima 

Júnior. Quanto a Taunay, ao que parece, concretizou suas pretensões em relação ao 

referido romance, uma vez que este conseguiu se projetar ao longo do tempo, 

despertando, ainda hoje, o interesse tanto de pesquisadores quanto de leitores leigos. 

Em Inocência, Taunay soube reunir dados de suas impressões sobre a vida no 

interior do Brasil para, a partir deles, reviver o velho drama da paixão contrariada, 

sendo, nesse caso particular, a lógica do sertão o grande fator de contrariedade para os 

protagonistas, Cirino e Inocência. Eles, embora acometidos por uma paixão mútua 

desde a primeira vez que se avistam, encontram na tradição do casamento apalavrado 

uma barreira para se unirem amorosamente, pois a jovem já havia sido prometida, por 

seu pai, a um outro homem, o tropeiro Manecão Doca. Assim, segundo os códigos do 

sertão, o descumprimento da palavra dada seria motivo de desonra para a família, e por 

isso, Pereira, pai da moça, não admitia que nenhum intruso pudesse ameaçar aquela 

ordem. Cirino, mesmo não vislumbrando uma solução positiva para o caso, pôde 

sustentar a situação por um tempo, pois a atenção de Pereira estava voltada para uma 

outra personagem, o naturalista Meyer, a quem o sertanejo acolheu como alguém da 

própria família, por recomendação de um irmão. Por desconhecer os costumes do 

sertão, Meyer não deixava de elogiar a beleza de Inocência, interessava-se em saber 
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como ela passava, sendo essas atitudes avaliadas pelo sertanejo como uma afronta. Ele 

considerava, inclusive, que o naturalista era o responsável pela forma desinteressada 

com que a filha passou a encarar o casamento com Manecão. Mal sabia que, enquanto 

perdia tempo vigiando os passos de Meyer, Cirino e Inocência articulavam um plano de 

recorrer a Antônio Cesário, padrinho da moça, para que pudesse intervir, junto a 

Pereira, em favor deles, tendo em vista que este poderia levar em consideração essa 

intervenção, pois devia favores ao outro. Mas a tentativa não logrou êxito, e o amor 

entre Cirino e Inocência culmina em tragédia: o primeiro morre heroicamente em nome 

de sua amada, ao passo que esta, por motivos desconhecidos, também se entrega à 

morte. 

No período em que Inocência surgiu, as manifestações literárias brasileiras, no 

campo da prosa, seguiam as tendências do Romantismo então vigentes, tais como o 

nativismo, o indianismo e o regionalismo. Estas refletiam os anseios de se criar uma 

identidade própria para o país recém-independente, e, nesse sentido, o romance atuou 

como importante veículo de divulgação desse ideal nacionalista. Assim, muitos 

escritores passaram a utilizar a cor local em seus romances, seja ressaltando traços de 

certos tipos humanos – como o sertanejo, o gaúcho, o cangaceiro, o garimpeiro –, seja 

exaltando o caráter pictórico da natureza, ou ainda criando um mito heroico em torno da 

figura do aborígene. Tratava-se, conforme aponta Almeida (1999, p. 28), de uma busca 

por “heróis e mitos nacionais que pudessem ser contrapostos àqueles com que os 

românticos europeus vinham povoando poemas e romances históricos.”  

Candido (2000, p. 101) afirma que, com relação à matéria, “o romance 

brasileiro nasceu regionalista e de costumes; ou melhor, pendeu desde cedo para a 

descrição dos tipos humanos e formas de vida social nas cidades e nos campos”. Essa 

arte regionalista, de acordo com Almeida (1999, p. 54), “seria aquela que buscaria 

enfatizar os elementos diferenciais que caracterizariam uma região em oposição às 

demais ou à totalidade nacional.” Em convergência com essas ideias, Lúcia Miguel-

Pereira (1973, p. 179) destaca que só pertencem ao regionalismo “as obras cujo fim 

primordial for a fixação de tipos, costumes e linguagem locais”. Nesse sentido, um 

romance como Inocência, cujo enredo põe em relevo costumes e tipos peculiares do 

interior do centro-sul do Brasil, pode ser caracterizado como regionalista. 

Coincidentemente, por ser ambientado no sertão, classifica-se, também, como sertanista, 

mas nem sempre uma obra de cunho regionalista será sertanista, ou vice-versa. O 

Gaúcho, de José de Alencar, por exemplo, enfatiza traços peculiares de uma 
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determinada região, mas não se passa no sertão, não se configurando, portanto, como 

romance sertanista. Sodré (1976, p. 322) assinala que 

 
Existe a preocupação fundamental do sertanismo, que vem, assim, substituir 

o indianismo, como aspecto formal e insistente na intenção de transfundir um 

sentido nacional à ficção romântica. Tal preocupação importa em condenar o 

quadro litorâneo e urbano como aquele em que a influência externa 

transparece, com um falso Brasil. Brasil verdadeiro, Brasil original, Brasil 

puro seria o do interior, o do sertão, imune às influências externas, 

conservando em estado natural os traços nacionais. 

 

 A utilização do sertanejo e seus respectivos costumes e habitat natural como 

temas literários está diretamente relacionada à falência da corrente indianista. Pelo fato 

de o índio – geralmente, habitante do litoral – ter ido, pouco a pouco, se impregnando 

da influência europeia, a sua figura passou a não mais corresponder aos ideais 

nacionalistas, cujo princípio básico era o da autenticidade. O sertanejo, por outro lado, 

vivendo “em regiões isoladas, sem grande contato com os centros litorâneos, tem 

evolução cultural relativamente autônoma, por isso mesmo mais ‘autêntica’.” 

(ALMEIDA, 1999, p. 39). Além dessa questão da autenticidade, Almeida aponta outras 

razões para o surgimento da temática sertanista, enfatizando que todas estão atreladas ao 

mesmo sentimento nacionalista inspirador do indianismo: 

 
A primeira estaria ligada às mudanças que se vão processando na cultura 

brasileira desde fins da década de 60, por influxo das modernas correntes 

filosóficas e estéticas européias, difundidas entre nós a partir dessa época. 

Elas implicam, entre outras coisas, um crescente repúdio do idealismo 

romântico, a par de exigências de mais cuidadosa observação da realidade 

por parte do romancista. Com isso, vai-se tornando menos aceitável a 

mitificação do indígena. Cumpre buscar outros símbolos, de existência mais 

palpável, em que se possam cristalizar os anseios ainda atuantes de afirmação 

nacional.  

 

 Dentre os escritores cujas obras se destacaram em meio à produção literária 

regionalista do século XIX, podemos apontar, além de Taunay, Franklin Távora, 

Bernardo Guimarães e José de Alencar, os quais, comprometidos com o ideal 

nacionalista, buscavam representar os motivos locais de modo a manterem a 

verossimilhança. Candido (2000, p. 103), entretanto, assinala que a representação do 

sertanejo de modo verossímil exigia grande esforço criador por parte dos escritores, já 

que não se podia fantasiar de modo tão livre como se fazia com o índio, tendo em vista 

o caráter mais acessível da existência do homem do sertão. Ainda de acordo com 

Candido, isso fez com que os escritores tivessem de oscilar entre fantasia e realidade, o 



 

40 

 

que “acabou paradoxalmente por tornar artificial o gênero baseado na realidade mais 

geral e de certo modo mais própria do país.” (p. 103, grifos do autor). 

 Em seu texto Instinto de nacionalidade, publicado inicialmente em 1837, 

Machado de Assis (1959, p. 31), ao tratar desse caráter nacionalista da produção 

literária brasileira do século XIX, ressalta que, embora uma literatura incipiente deva se 

alimentar de temas locais, não podem ser estabelecidas doutrinas absolutas que a 

empobreçam. Para sustentar essa afirmação, ele cita como exemplo o caso de 

Shakespeare, que se tornou um “gênio universal” sem ter que elaborar suas peças mais 

conhecidas de modo que a história da Inglaterra ou o território britânico ocupassem o 

centro delas. 

 Candido (2000, p. 104), por sua vez, aponta uma outra contradição do programa 

nacionalista, a qual, de certo modo, vai ao encontro daquele ponto de vista machadiano. 

De acordo com ele, a necessidade de se recorrer à cor local fez com que os escritores 

ficassem presos à representação de um meio que pouco estimulava a atividade criadora. 

Se a vida na corte já não fornecia grande diversidade de motivos para serem tomados 

como temas literários, no campo, os escritores contavam – além das paisagens naturais 

– com a monotonia e o caráter pacato da sociedade rural. Em decorrência disso, os 

romances, por vezes, acabavam por se repetirem quanto à abordagem dos temas, à 

caracterização da paisagem e à estrutura.  É o caso, por exemplo, dos primeiros 

capítulos dos romances O Sertanejo, de Alencar, e Inocência, nos quais se apresenta, de 

modo similar, o cenário onde se passam os respectivos enredos. Como consequência 

dessa escassez temática, Candido (2000, p. 104) destaca a recorrência ao padrão 

literário europeu, o qual 

 
sugeria situações inspiradas por um meio socialmente mais rico, e fórmulas 

amadurecidas por uma tradição literária mais refinada. Daí a dupla fidelidade 

dos nossos romancistas – atentos por um lado à realidade local, por outro à 

moda francesa e portuguesa. 

 

 É preciso ressaltar, no entanto, que embora a influência portuguesa fosse algo 

impregnado nos próprios reflexos do processo de colonização, passou-se a rejeitar – não 

só na literatura – tudo o que vinha de Portugal, talvez como forma de afastar o fantasma 

de uma possível recolonização. Nesse sentido, desenvolveu-se um apreço pela cultura 

francesa, cuja influência passou a se refletir na vida social brasileira, pela adoção de 

costumes, hábitos, e até mesmo ideais filosóficos franceses, como é o caso dos 

Iluministas, sem falar na importação de produtos manufaturados (CASTRILON-
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MENDES, 2007, p. 37). O campo literário também foi afetado, principalmente por meio 

da disseminação de obras de autores franceses, tanto traduzidas quanto nas versões 

originais, favorecida pelo desenvolvimento do jornalismo, por meio do qual romances 

de grande extensão eram publicados em forma de folhetim, tornando-se, desse modo, 

mais acessíveis para um grande número de leitores (WIMMER, 1992, p. 30). Os 

viajantes naturalistas também prestaram sua contribuição, tendo se destacado os 

franceses Auguste de Saint-Hilaire e Ferdinand Denis. 

 Além da França, outro país influenciou, de modo significativo, a vida cultural do 

Brasil do século XIX: a Inglaterra. Entretanto, conforme assinala Vasconcelos (2005, p. 

259), os conflitos de ordem político-econômica entre o Brasil e a Grã-Bretanha geraram 

um mal-estar entre as elites brasileiras, que passaram a nutrir um sentimento de repúdio 

aos britânicos. Esse mal-estar foi fator preponderante para que a cultura francesa 

adquirisse maior visibilidade em relação à inglesa, embora ambas tenham co-existido ao 

longo do século XIX. Ainda de acordo com Vasconcelos (2005, p. 260, grifo da autora), 

os bens culturais franceses, índices de civilização e refinamento, “ainda tinham a 

vantagem de não carregar a pecha de estarem associados a uma política imperialista ou 

a imbróglios diplomáticos, como ocorreu no caso da Grã-Bretanha.” 

 A despeito desse repúdio, a elite brasileira interessava-se, paradoxalmente, pela 

cultura inglesa, cuja presença estava atrelada, conforme assinala Vasconcelos (2005, p. 

258), à “introdução de novos hábitos de consumo, à adoção de certas modas, ao 

refinamento das maneiras e à oferta regular de cursos de língua inglesa.” Reforçando a 

ideia de que a influência britânica se dava não apenas nos âmbitos político e econômico, 

atingindo, também, no intelectual, Gilberto Freyre (2000, p. 200) ressalta que “nos 

anúncios de jornais brasileiros da primeira metade do século XIX, se colhem [...] 

evidências, às vezes surpreendentes, da influência da técnica e da cultura científica e 

intelectual dos ingleses sobre a vida brasileira.”  

Além disso, a vida literária no Brasil não deixou de ser influenciada pela 

Inglaterra, tendo em vista que, já nesse período, eram lidos, por meio de traduções para 

o português, “o Robinson Crusoé, o Spectator de Addison, as Cartas do conde de 

Chesterfield a seu filho, os romances de Walter Scott e de Ann Radcliffe, ensaios de 

Pope e Bentham, poemas de Milton e de Byron, de Shakespeare.” (FREYRE, 2000, p. 

43). A imprensa atuou, inclusive, como importante divulgadora dessa literatura inglesa, 

a exemplo do periódico carioca Gabinete de Leitura, cujo principal propósito era, 

conforme aponta Soares (2008, p. 69), publicar prosa de ficção traduzida de periódicos 
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estrangeiros, alguns dos quais oriundos da Inglaterra. Assim, tendo em vista essa 

divulgação, poderíamos enumerar uma lista de autores ingleses que exerceram 

influência – direta ou indireta – no processo de formação da literatura brasileira no 

século XIX, mas isso foge da nossa proposta, embora esta, trazendo à tona a relação 

entre Taunay e Shakespeare, não deixe de representar, de certo modo, um recorte da 

presença inglesa no Brasil durante o referido período.  

 

3.1 O uso da epígrafe em Inocência 

 

 As epígrafes shakespearianas contidas em Inocência são os primeiros indícios de 

que, nesse romance, Taunay empreende um diálogo com as obras do dramaturgo inglês. 

Faz-se necessário, entretanto, destacar que esse recurso intertextual é utilizado pelo 

autor ao longo de toda a obra, havendo, além das epígrafes referentes a dramas de 

Shakespeare, outras citações emprestadas de autores como Molière, Cervante, Ovídio, 

Walter Scott dentre outros. De acordo com Almeida (1999, p. 107-108), a epígrafe 

assume, em Inocência, “o papel de uma colagem e transforma-se numa máscara atrás da 

qual se oculta o narrador para dialogar com a sua narrativa e, por via indireta, com o 

leitor.” Por meio desse recurso, são dadas pistas acerca das obras com as quais o 

romance dialoga, ficando esse leitor encarregado de fazer tantas associações quantas 

permitam o seu repertório de leituras. 

 Rita Felix Fortes, em seu artigo “Um diálogo com a tradição nas epígrafes de 

Inocência”, enumera todas as citações sobrepostas aos 30 capítulos desse romance – 

inclusive as shakespearianas –, bem como descreve brevemente como elas estão 

relacionadas ao enredo da obra. Considerando as epígrafes “verdadeiros prenúncios do 

enredo” (FORTES, 2005, p. 230), Fortes menciona cada uma delas, observando que 

todas antecipam os acontecimentos da narrativa, ou ainda indicam a existência de 

relações entre as personagens do romance com outras pertencentes a obras canônicas. É 

o caso, por exemplo, da seguinte epígrafe extraída de Dom Quixote que se sobrepõe ao 

capítulo II: “Comigo, respondeu Sancho, o meu primeiro movimento é logo tal 

comichão de falar que não posso deixar de desembuchar o que me vem à boca.” 

(CERVANTES apud TAUNAY, 1999, p. 32). A partir da leitura do referido capítulo, 

no qual as personagens Pereira e Cirino se encontram em meio ao sertão de Mato 

Grosso, é possível perceber a relação entre o pai de Inocência e a personagem Sancho, 

de Dom Quixote, uma vez que ambos têm prazer em falar incontrolavelmente. 
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 Esta outra epígrafe cervantesca antecede o capítulo XII: “Quem, porém, 

mostrava mais surpresa e admiração era Sancho Pança. Nunca, em dias de sua vida, vira 

perfeição igual.” (CERVANTES apud TAUNAY, 1999, p. 85). Nesse caso, tal citação 

remete não mais a Pereira, e, sim, a Meyer, que, nesse capítulo, tem a oportunidade de 

conhecer Inocência e, de modo sincero e espontâneo, demonstra sua admiração diante 

da beleza da jovem. Já no capítulo XX, encontramos mais uma epígrafe extraída de 

Dom Quixote: “Disse-lhe Sancho: Cada qual abra bem o olho e fique alerta, porque o 

diabo entrou na dança e se lhe derem ensejo, ver-se-ão maravilhas. Virai-vos em mel, e 

as moscas vos comerão.” (CERVANTES, apud TAUNAY, 1999, p. 129). Dessa vez, a 

epígrafe está relacionada às desconfianças de Pereira em relação a Meyer, para o qual 

estavam direcionadas todas as atenções do pai de Inocência, pois temia que o alemão 

pudesse seduzir sua filha, já prometida a outro homem. 

 Walter Scott é outro autor de cujas obras Taunay extraiu algumas epígrafes e as 

inseriu em Inocência. Ele recorre a Scott, primeiro, para fazer remissão à hospitalidade 

com que Pereira acolhe Meyer e José Pinho: “Está a ceia na mesa. Torne o bom 

acolhimento desculpável o mau passadio.” (SCOTT apud TAUNAY, 1999, p. 46). Essa 

epígrafe, sobreposta ao capítulo IV, é semelhante à que precede o capítulo X, uma vez 

que também traz à tona essa questão da hospitalidade, estando relacionada, mais uma 

vez, ao tratamento de Pereira para com os visitantes. Mais adiante, no capítulo XII, 

Taunay recorre novamente a Scott, dessa vez para se referir à agonia de Inocência 

diante da impossibilidade de se unir amorosamente a Cirino: “Santa Maria, advogada 

nossa, ouvi nossos rogos. Virgem pura, ante os se prostra uma infeliz donzela.” 

(SCOTT apud TAUNAY, 1999, p. 157). 

 Poderíamos nos estender nessa enumeração das epígrafes presentes em 

Inocência, mas não o faremos, pois isso foge da nossa proposta de ter como centro 

apenas os intertextos shakespearianos, e também porque tal trabalho já foi empreendido 

por outros estudiosos, como é o caso de Fortes (2005). Wimmer (1992) também trata 

dessas questões, mas restringe-se apenas às citações extraídas de autores franceses. 

Parece pertinente destacar, ainda, que esse recurso intertextual utilizado por Taunay em 

Inocência pode ser observado, também, no romance A Mocidade de Trajano, no qual 

encontramos epígrafes de autores como Byron, Plutarco e Vitor Hugo. Assim como em 

Inocência, Shakespeare figura entre os autores de cujas obras Taunay mais extraiu 

citações, as quais se encontram distribuídas entre a primeira e a segunda parte do 

referido romance. O primeiro capítulo da primeira parte, por exemplo, já é precedido da 
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seguinte epígrafe shakespeariana, refrente a Macbeth, a qual mantém relação com a 

perda da mãe sofrida pela personagem Trajano, evento narrado logo no início da 

narrativa: “Não posso deixar de lembrar-me que aquellas cousas existião e me erão bem 

caras.” (SHAKESPEARE apud TAUNAY, 1871, p. 5). 

Genette (2001, p. 144) define a epígrafe como uma citação localizada na borda 

de uma obra, geralmente próxima ao texto. Esse teórico francês assinala que a presença 

ou a ausência de uma epígrafe pode indicar certas características de uma obra, como o 

período ao qual pertence, o gênero e o teor. Nesse sentido, o século XIX é apontado 

como uma época em que se utilizou excessivamente dessa forma de citação, como um 

desejo de integrar o romance – em especial, o romance histórico e filosófico – em uma 

tradição cultural. Os românticos, por exemplo, tomaram emprestado epígrafes de Walter 

Scott, Byron e, especialmente, Shakespeare. (GENETTE, 2001, p. 159-160). 

 Ainda segundo Genette (2001, p. 160), a epígrafe é um sinal de cultura, uma 

chave de intelectualidade, representando, para o autor, uma maneira de alcançar 

reconhecimento, por meio da escolha de seus pares, junto dos quais deseja reservar um 

lugar no panteão. Nesse caso, Genette (2001, p. 147) aponta que a escolha dos autores 

de cujas obras se extraem as epígrafes é mais importante do que o próprio conteúdo 

delas, as quais são aparentemente distribuídas sem ser levada em consideração a sua 

correspondência com os capítulos aos quais são sobrepostas. Esse parece não ser, 

entretanto, o caso de Taunay, uma vez que todas as epígrafes inseridas em Inocência 

têm relação com o conteúdo dos capítulos, o que revela uma preocupação do autor em 

não as inserir de maneira aleatória. Assim, vejamos como se dá a relação entre as 

citações shakespearianas no romance em questão, bem como os efeitos resultantes da 

inserção delas para a economia narrativa da obra. 

 

3.2 Inocência: Romeu e Julieta do sertão 

 

 Iniciemos o nosso estudo da relação entre Inocência e as peças de Shakespeare, 

a partir da observação das epígrafes extraídas de Romeu e Julieta, as quais se encontram 

sobrepostas aos capítulos XVIII e XXIII. Além de se apresentarem em maior número 

em relação aos outros empréstimos referentes a obras desse dramaturgo, as referências a 

Romeu e Julieta podem ser consideradas, também, dentre as citações shakespearianas 

presentes no romance, as mais representativas para a economia narrativa da obra. Para 

Almeida (1999, p. 114), dificilmente o leitor médio dos dias de hoje possa recuperar o 



 

45 

 

contexto de onde foram retiradas as citações de Menandro e Eurípedes, por exemplo, 

nem isso seria tão relevante, tendo em vista o efeito que elas provocam. Mas, no caso de 

Romeu e Julieta, o conhecimento, por parte do leitor, “da tragédia shakespeariana vai 

ampliar consideravelmente o potencial que as epígrafes possuem de atuar sobre o 

conteúdo dramático da narrativa.” 

Na verdade, parece impossível pensarmos em Shakespeare sem associá-lo a 

Romeu e Julieta, pois essa é considerada a sua tragédia mais conhecida, cujo enredo 

pode ser resumido em poucas palavras: trata-se da história de dois jovens, pertencentes 

a famílias inimigas, os quais se apaixonam e, dada a inviabilidade dessa união amorosa, 

o resultado acaba sendo a morte trágica de ambos. Essa história, na verdade, já era bem 

conhecida pelo público elisabetano na época em que a peça surgiu – provavelmente, por 

volta de 1592  –, uma vez que uma das principais fontes a que Shakespeare recorreu 

para escrevê-la foi um longo poema intitulado The Tragical History of Romeus and 

Juliet, de Arthur Brooke, poeta inglês do século XVI. Esse poema, por sua vez, remonta 

à mitologia romana, fazendo uma releitura da história de Píramo e Tisbe, que traz à tona 

o tema do amor proibido entre jovens oriundos de famílias rivais, o qual resulta em 

tragédia. 

 Kermode (2006, p. 83) afirma que, embora baseada em histórias um tanto já 

conhecidas, Romeu e Julieta apresenta uma originalidade marcante, pelo modo 

engenhoso como Shakespeare dramatiza a história e altera a versão de Brooke. Nessa 

perspectiva, Bonnard (1951, p. 322), analisando as relações entre esse texto-fonte e a 

peça, aponta que enquanto Brooke insiste em contar a história dos amantes como uma 

mera ilustração do caráter inconstante da Fortuna, a qual, alterando o seu curso, faz com 

que as pessoas se tornem infelizes, Shakespeare se utiliza dessa concepção apenas em 

certos momentos, como, por exemplo, quando Julieta exclama: “Ah, fortuna, que dizem 

caprichosa” (SHAKESPEARE, 1997, p. 153).
v
 Assim, pode-se dizer que, em Romeu e 

Julieta, o final trágico é resultado, principalmente, das ações das personagens, de suas 

próprias escolhas, e não de um destino previamente estabelecido. 

 Diferentemente daquelas que são consideradas as grandes tragédias 

shakespearianas – Hamlet, Macbeth, Othelo e Rei Lear –, Romeu e Julieta não inclui 

“realeza ou grande herói; ela oferece uma representação plausível da vida 

contemporânea na Itália, e suas figuras principais são dois jovens sem maior 

importância.” (KERMODE, 2006, p. 83). Além disso, essa peça é dotada de um lirismo 

dramático – não observado com a mesma intensidade naquelas outras obras – que se 
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manifesta, principalmente, nas cenas em que os amantes de Verona aparecem. Eles 

frequentemente se utilizam de imagens poéticas, metáforas e comparações para 

expressarem aquele sentimento ao qual, inevitavelmente, a referida obra costuma ser 

associada: o amor. E esse amor romântico é um dos vieses pelos quais o romance de 

Taunay dialoga com essa tragédia shakespeariana. 

De acordo com Bloom (1998, p. 90), a permanente popularidade de Romeu e 

Julieta é mais do que justificada, uma vez que a peça é a maior e mais convincente 

celebração do amor romântico na literatura ocidental. Esse amor romântico é trazido à 

tona logo no primeiro ato, quando Romeu, que ainda não havia conhecido Julieta, surge 

melancólico por causa de Rosaline, por quem era apaixonado, sem ser, entretanto, 

correspondido, uma vez que sua amada havia feito votos de castidade. Em diálogo com 

Benvolio, Romeu descreve Rosaline como uma mulher de beleza incomparável, e 

mostra-se incapaz de amar mais alguém a não ser ela. Quando Benvolio sugere que ele 

procure perceber a beleza de outras mulheres, para que, assim, pudesse comparar à de 

Rosaline e, desse modo, livrar-se da situação angustiante em que se encontrava, Romeu 

dá a seguinte resposta, revelando o caráter sublime e idealizado de seu amor: 

 

Quem ficou cego nunca mais esquece 

Os tesouros perdidos com a visão. 

Mostre-me alguma moça bonitinha; 

De que serve o seu rosto senão para 

Nele eu ler que há beleza maior? 

Adeus, eu não aprendo a esquecer. (SHAKESPEARE, 1997, p. 33).
vi
 

  

 De fato, Benvolio não seria capaz de ensiná-lo a esquecer Rosaline, mas uma 

outra mulher, sim. Quando Romeu vai à casa dos Capuletos e se depara com Julieta – a 

dama que, segundo ele, “ensina as tochas a brilhar” (SHAKESPEARE, 1997, p. 59)vii – 

aquela outra deixa, imediatamente, de ocupar o centro de suas atenções. Impressionado 

com a beleza da jovem, ele questiona-se: “Já amei antes? Não, tenho certeza;/ Pois 

nunca havia eu visto tal beleza.” (SHAKESPEARE, 1997, p. 59).
viii

 Assim, toda a 

devoção dirigida a Rosaline é transferida justamente para a filha dos Capuletos, a qual, 

seguindo a tradição dos Montéquios, deveria ser tratada como inimiga. Mas antes de se 

entregar, mais uma vez, à paixão, Romeu precisava saber se era correspondido, até 

mesmo para não correr o risco de se frustrar, tal qual havia ocorrido com o seu antigo 

amor. Ele invade, assim, o jardim dos Capuletos, e, na famosa cena do balcão, ouve, 

escondido, Julieta declarar o amor que sentia por ele: 
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É só seu nome que é meu inimigo: 

Mas você é você, não é Montéquio! 

Quem é Montéquio? Não é pé, nem mão, 

Nem braço, nem feição, nem parte alguma 

De homem algum. Oh, chame-se outra coisa! 

Que é que há num nome? O que chamamos rosa 

Teria o mesmo cheiro com outro nome; 

E assim Romeu, chamado de outra coisa, 

Continuaria sempre a ser perfeito, 

Com outro nome. Mude-o, Romeu, 

E em troca dele, que não é você, 

Fique comigo. (SHAKESPEARE, 1997, p. 75).
ix

 

  

A epígrafe de Romeu e Julieta sobreposta ao capítulo XVIII de Inocência foi 

extraída dessa cena do balcão, em cujo início Romeu profere as seguintes palavras ao 

avistar Julieta surgindo na janela de seu quarto, na mansão dos Capuletos: “Mas que luz 

é essa que ali aparece, naquela janela? A janela é o oriente, e Julieta o sol. Sobe, belo 

astro, sobe e mata de inveja a pálida lua.” (SHAKESPEARE apud TAUNAY, 1999, p. 

118). Romeu havia pulado o muro do jardim dos Capuletos com o intuito de escapar de 

seus companheiros Mercúcio e Benvolio, os quais o procuravam para tentar, de alguma 

forma, consolá-lo, pois sabiam da angústia em que estava absorto o jovem Montéquio. 

Ele se surpreende quando avista Julieta e, ainda sem saber se a paixão por ela era 

recíproca, exclama para si mesmo: “É a minha dama, oh, é o meu amor!/ Se ao menos o 

soubesse!” (SHAKESPEARE, 1997, p. 71).
x
 

 Ela, por sua vez, sem saber que estava sendo ouvida, proclama o amor que sentia 

por Romeu, enquanto este, após resistir algum tempo no esconderijo, revela-se enfim 

para a moça, deixando-a, portanto, convicta de que era correspondida. Os dois, a partir 

de então, travam um diálogo que consiste, basicamente, em declarações e juras 

amorosas recíprocas, sendo perpassado, também, por um clima de tensão, tendo em 

vista que tal encontro representava uma contradição frente ao contexto de rivalidade 

entre Montéquios e Capuletos. Consciente disso, Julieta, que permanecia em seu balcão, 

temia pela segurança de Romeu, o qual, estando a conversar com ela do jardim, podia 

ser descoberto pelos guardas da mansão a qualquer momento. Ele, entretanto, não 

estava preocupado com os perigos inerentes àquela entrevista, como podemos perceber 

nesta passagem: 

Tenho o manto da noite para esconder-me, 

E se você me ama, não me encontram. 

Antes perder a vida por seu ódio 

Que, sem o seu amor, não morrer logo. (SHAKESPEARE, 1997, p. 75).
xi
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 Em Inocência, essa mesma atmosfera de tensão e emoção se faz presente no 

capítulo XVIII. Cirino, que ainda permanecia na casa de Pereira diagnosticando e 

receitando remédios para os habitantes da região, não tinha mais a oportunidade de se 

encontrar com Inocência, tendo em vista que ela já havia restabelecido a saúde. Deixava 

de existir, assim, o único pretexto ao qual esse jovem se apegava para poder, ao menos, 

ver a moça, pois era enquanto doutor que ele era autorizado visitar o quarto dela, 

localizado numa zona privada da casa do sertanejo, à qual visitantes não tinham acesso. 

A despeito da tentativa de estender ao máximo a enfermidade de Inocência, foi obrigado 

a reconhecer, em certo momento, que seus cuidados já não eram mais necessários, 

mesmo porque era preciso ter cautela para que as desconfianças de Pereira com relação 

a Meyer não fossem desviadas para ele. Ele se viu impossibilitado, assim, de ao menos 

tentar descobrir se Inocência correspondia ao seu afeto, o que o fez cair em profunda 

angústia e melancolia. Assim, vendo-se sem alternativa diante daquela situação 

angustiante, toma a resolução de fugir da casa de Pereira. Durante a madrugada, depois 

de sair sorrateiramente, para não acordar os companheiros que ainda dormiam, 

permanece, por um certo momento, no terreiro da casa, pensando na decisão que havia 

tomado. Após alguns instantes, pula os cercados da habitação, e dirige-se para o 

laranjal, quando é surpreendido por uma janela aberta, na qual avista o vulto de 

Inocência, a qual, talvez por perceber que alguém se aproximava, fecha lentamente a 

janela. 

 A filha de Pereira é surpreendida, então, com as batidas de Cirino na janela de 

seu quarto, e, junto com elas, a voz suplicante do jovem doutor: “ Inocência, [...] 

olhe... abra... tenha pena de mim... Eu morro por sua causa...” (TAUNAY, 1999, p. 

120)
3
. Ao abrir, ela ouve assustava as demonstrações de sofrimento de Cirino, sem 

entender o porquê de ele estar imerso em tanta angústia e tanto desespero, até que o 

rapaz lhe revela, enfim, a razão para tal: “ Porque eu a amo... amo-a, e sofro como um 

louco... como um perdido...” (p. 121). Os dois iniciam, então, um diálogo no qual a 

moça, ingenuamente, descobre que também o ama, pois se identifica com a descrição 

que ele faz acerca da sensação que se tem quando se ama outra pessoa, sem poder, 

entretanto, estar perto dela se sem ter a certeza de que o amor é correspondido: “ 

Sente-se uma dor, cá dentro, que parece que se vai morrer... Tudo causa desgosto: só se 

                                                 
3
 Como todas as citações de Inocência foram extraídas de uma mesma edição, publicada pela editora 

FTD, em 1999, optamos por indicar, a partir daqui, apenas a página em que se encontram os fragmentos 

na referida edição. 



 

49 

 

pensa na pessoa a quem se quer, a todas as horas do dia e da noite, no sono, na reza, 

quando se ora a Nossa Senhora, sempre ela, ela, ela!... o bem amado” (p. 121). 

 Depois de ouvir a confirmação de que era ele, e não Manecão, a quem Inocência 

amava, Cirino tenta convencê-la de que amar não era um pecado mortal, como ela 

acreditava, mas, sim, uma ordem divina. E assim, recostada ao peitoril da janela, tal 

qual Julieta em seu balcão, a sertaneja troca olhares apaixonados com Cirino, o qual não 

deixava de venerar a beleza dela, comparando-a ao sol e à lua, bem ao estilo 

shakespeariano, como podemos perceber neste trecho: “ Deixe-me ver bem o teu rosto, 

dizia Cirino a Inocência. Para mim, é muito mais belo que a lua e tem mais brilho que o 

sol.” (p. 122). Ela, por sua vez, não deixa de demonstrar constrangimento por estar 

vivenciando aquela situação, pois uma moça conversar durante a noite, a sós, com um 

homem que não era nem seu esposo nem seu parente, era algo incomum no sertão 

daquela época.  

 Inocência também temia que aquele encontro fosse descoberto, pois tinha 

consciência de que Pereira era capaz de matá-la, caso viesse a tomar conhecimento de 

tal entrevista, tanto que questiona a Cirino: “Se papai aparecesse... não tinha o direito de 

me matar?” (p. 122). Além disso, assim como o encontro de Romeu e Julieta é 

interrompido pela ama, Cirino e Inocência são surpreendidos, inicialmente, por um 

ruído vindo do interior da casa, e, depois, por um assobio e uma pedra jogada na direção 

do rapaz, deixando-os atemorizados e agravando ainda mais a tensão em que se 

encontravam desde o início da entrevista. 

 Podemos observar, assim, que a epígrafe shakespeariana referente à primeira 

cena do ato II de Romeu e Julieta desempenha, em primeiro lugar, a função de sumariar 

as ações a se desenrolarem no capítulo em questão. Uma vez que o texto dessa epígrafe 

evidencia um ato de veneração a uma dama, Julieta, o leitor pode ser levado a supor – 

mesmo desconhecendo o enredo da referida peça – que se trata de um gesto a ser 

executado por Cirino nesse momento específico do romance. Além disso, podemos 

afirmar que tal epígrafe serve para fornecer pistas acerca da incorporação, ao romance, 

da situação dramática que se apresenta naquela cena de Romeu e Julieta. 

 No que diz respeito às outras duas epígrafes extraídas dessa peça, é possível 

percebermos que desempenham função semelhante à anterior. A próxima também 

integra a cena do balcão, numa passagem em que Julieta faz o seguinte comentário para 

Romeu: “Está a máscara da noite sobre o meu rosto; a não ser ela, verias as minhas 

faces tintas do rubor virginal.” (SHAKESPEARE apud TAUNAY, p. 139). Ela profere 
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essas palavras pois se sente envergonhada diante do fato de ter proclamado o seu amor 

por Romeu, no meio da noite, acreditando não estar sendo ouvida por ninguém, e aquele 

que estava a escutar era, justamente, o destinatário de tal declaração. Além disso, Julieta 

temia ser mal compreendida pelo jovem Montéquio, o qual podia interpretar seu ato 

como um sinal de frivolidade e falta de pudor ou castidade, como podemos perceber 

neste trecho, referente à continuação do texto apresentado na epígrafe: 

 

Doce Romeu. 

Se me ama, mesmo, afirme-o com fé; 

Mas, se pensar que eu fui fácil demais, 

Serei severa e má, e direi não, 

Para que me implore; de outra forma, nunca. 

Na verdade, Montéquio, ouso demais, 

E posso parecer-lhe leviana; 

Mas garanto, senhor, ser mais fiel 

Que as que, por arte, fazem-se difíceis. 

Eu seria difícil, e o confesso, 

Se não ouvisse, sem que eu o soubesse, 

Minha grande paixão; então, perdoe, 

E não julgue ligeiro o amor que, cedo, 

O peso desta noite revelou. (SHAKESPEARE, 1997, p. 77).
xii

 

 

 A última epígrafe, também sobreposta ao capítulo XXIII, é referenciada como 

pertencente ao ato IV de Romeu e Julieta. No entanto, se observarmos o texto original 

da peça contido no First Folio, constatamos que tal citação – “Mais cresce a luz, mais 

aumentam as trevas de nossa desgraça” (SHAKESPEARE apud TAUNAY, 1999, p. 

139) – pertence, na verdade, à quinta cena do ato III, na qual se passa o último encontro 

amoroso entre os amantes de Verona. Depois de saber que havia sido condenado ao 

exílio, Romeu perde as esperanças de rever Julieta, e, revoltado com tal sentença, 

declara ao frei Lourenço que prefere a morte, sendo repreendido por esse religioso, o 

qual tentava fazê-lo perceber que o príncipe havia sido benevolente em sua sentença. Os 

dois são surpreendidos, então, pela visita da ama, a qual, sabendo que Julieta corria o 

risco de não ser desposada, uma vez que seu esposo estava prestes a ser exilado, elabora 

um plano cuja finalidade era a consolidação da união matrimonial entre os amantes. Frei 

Lourenço, por sua vez, acatando a ideia da ama, dá orientações ao seu filho espiritual: 

 
Procure o seu amor, segundo os planos, 

Suba ao seu quarto – vá reconfortá-la. 

Cuidado para partir antes da Guarda, 

Senão não vai poder passar pra Mantua, 

Onde há de morar até o momento 

De revelar sua boda e, entre amigos, 

Ir implorar ao Duque a sua volta, 

Com milhares de vezes mais motivo 

Pra alegria que hoje há pra lamento. (SHAKESPEARE, 1997, p. 145).
xiii
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 Depois de haver passado a noite com Julieta, Romeu ouve o canto do rouxinol e, 

consciente de que deveria partir antes do amanhecer, conforme orientara frei Lourenço, 

prepara-se para se despedir de Julieta. Ela, entretanto, protesta, alegando que o canto 

que ele escutara era da cotovia, e não do rouxinol, convencendo-o, assim, a permanecer. 

Ao declarar que não se importava de ser capturado, já que apenas o desejo de Julieta lhe 

importava, ela desespera-se diante da iminência de perder para sempre o esposo, e, 

repentinamente, muda de resolução, convencida de que era mais prudente a partida 

imediata de Romeu para Mântua. Ele, então, reconhece que a chegada do dia 

representava, paradoxalmente, a treva, já que era o sinal de que deveria separar-se de 

Julieta, cuja ausência fazia com que se sentisse desgraçado. 

 Quanto a Inocência, no capítulo de que estamos tratando – o qual, aliás, é 

intitulado “A última entrevista” – percebemos, mais uma vez, a incorporação das ações 

dramáticas contidas nas cenas das quais as epígrafes foram extraídas. Nessa parte da 

narrativa, o narrador nos informa que Cirino, na esperança de encontrar novamente 

Inocência, passava noites no laranjal, acreditando que, a qualquer momento, ela surgiria 

na janela de seu quarto, para, assim, poder falar-lhe. As dificuldades para encontrar 

Inocência tinham se tornado maiores depois da partida de Meyer, pois a permanência 

desse naturalista na casa deixava o jovem doutor livre das desconfianças de Pereira, cuja 

atenção estava toda voltada para o alemão. Além disso, como o sertanejo não mais 

precisava vigiar Meyer, voltou a dormir no interior da casa, onde passou a ficar a maior 

parte do tempo, inviabilizando, portanto, os encontros de Cirino e Inocência. Como se 

não bastasse isso, o jovem doutor passou a ser alvo das desconfianças de Pereira, como 

fica evidente no fragmento que se segue: 

 
 Hoje, dizia o mineiro, dói-me a consciência do modo por que desconfiei 

daquele homem... Quem sabe se tudo que parafusei não foi abusão cá da 

cachola? Sr. Cirino, quando a gente entra a dar volta ao miolo... é que vê que 

todos têm queda para malucos... Sim senhor!... Hoje estou convencido de que 

o tal alamão
4
 era bom e sincero... Olhou para a menina... achou-a bonitinha... 

e disse aquele despotismo de asneiras sem ver a mal... Em pessoa que não 

guarda o que pensa, é que os outros se podem fiar... Às vezes o perigo vem 

donde nunca se esperou... (p. 140). 

 

 Quando, enfim, a jovem sertaneja surge na janela certa madrugada, Cirino corre 

em direção a ela, a qual, prudentemente, temendo ser descoberta pelo pai, orienta-o a se 

dirigir para um córrego que ficava próximo da casa, onde conversariam mais 

                                                 
4
 Todos os grifos contidos nas citações referentes a Inocência são de responsabilidade do autor desse 

romance. 
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tranquilamente. Assim como a última despedida entre os amantes de Verona se passa 

entre o fim da noite e o início do dia, o encontro de Cirino e Inocência também acontece 

nesse período de transição, conforme podemos observar nesta descrição apresentada 

pelo narrador: “Àquela hora, dava a lua de minguante alguma claridade à terra; 

entretanto, como que se pressentia outra luz a preparar-se no céu para irradiar com 

súbito esplendor e infundir animação e alegria à natureza adormecida.” (p. 140). 

 Inocência sentia-se envergonhada por ter sido a mentora daquele encontro, do 

mesmo modo que Julieta enrubesce diante de sua ousadia em declarar abertamente o 

que sentia por Romeu. A sertaneja, vendo-se sem forças para resistir ao casamento com 

Manecão, encontra uma alternativa para a inviabilidade da união amorosa entre ela e 

Cirino: o pardinho Antônio Cesário, cuja interferência poderia ser capaz de mudar a 

resolução de Pereira acerca do casamento apalavrado. Entusiasmado com essa 

possibilidade, o jovem doutor anuncia que, logo ao amanhecer, partiria em direção à 

casa de Cesário. Antes de se despedirem, os jovens amantes são surpreendidos, mais 

uma vez, pelo misterioso assobio vindo da mata, seguido de uma gargalhada, que os 

deixaram horrorizados. Assim, ao mesmo tempo em que o amanhecer representava 

esperança para Cirino e Inocência, marcava o início, também, do rompimento definitivo 

daquele relacionamento no qual os amantes não tinham trocado sequer um único beijo. 

Taunay traz à tona essa tragédia shakespeariana em outro romance seu, 

Manuscrito de uma mulher, para integrar uma reflexão da narradora – que, no caso, é a 

personagem principal, Corina – acerca do amor. Trata-se de uma mulher que, a partir de 

suas rememorações, decide contar uma série de situações vivenciadas por ela durante a 

juventude. No que diz respeito às paixões, Corina narra que despertou o interesse de 

alguns homens, mas um, em especial, chamou-lhe a atenção, Jurema, o qual, entretanto, 

parecia não corresponder ao seu afeto. Em um dos diálogos entre essas duas 

personagens, Jurema expressa o seu modo de encarar a paixão, e, por considerar-se um 

apaixonado que busca inquieto pela mulher amada, compara-se a Romeu, conforme 

podemos observar no fragmento abaixo: 

 
Por vezes me recordo do bello estudo de Shakespeare a propósito de Romêo. 

Quiz elle pintar o amor no seu maisalto gráo e como genio superior 

entreteceu os episodios que levaram aquella alma de fogo á procura da alma 

que lhe era irmã. Batem em falso os espiritos menos reflectidos ou vulgares 

que suppõem Romêo uma indole voluvel e já gasta, porque o viram 

apaixonado pela bella Rosalina. Não, a natureza do jovem Montecchio 

aspirava toda amor, pulsava inquieta, alvoroçava-se á vista de qualquer 

mulher, á maneira de quem espera anciosamente por alguem e a cada 

momento se illude. Tudo então o engana e vai elle assim de sentimento em 
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sentimento até que um dia enfim dentro do peito se ergue a chamma 

devoradora e elle exclama: Eil-o, o ente que Deos creou para mim! Eis a 

minha Julieta! Desappareceu aos seus olhos o resto do mundo; apagou-se-lhe 

a memória; a sua unica luz, o seu futuro, o seu tudo, é Julieta! (TAUNAY, 

1900, p. 137-138).
5
 

 

 De acordo com Heliodora (2001, p. 35), “Shakespeare não inventou o amor, 

naturalmente; mas ocupou-se muito dele, em suas mais variadas formas”. Nesse sentido, 

podemos afirmar que, além da questão do amor romântico, por meio do qual Inocência 

dialoga com Romeu e Julieta a partir das referências explícitas a esse drama 

shakespeariano, o amor entre pais e filhos pode ser considerado outro ponto no qual 

encontramos intertextualidade entre essas duas obras. Nessa tragédia, tal forma amorosa 

se manifesta, principalmente, no modo afetuoso como, na maior parte das vezes, os 

Montéquios e os Capuletos falam de seus filhos, bem como na preocupação que aqueles 

têm com estes, tentando, por esse motivo, interferir positivamente em suas vidas. No 

primeiro ato, o pai de Romeu, em diálogo com Benvolio, mostra-se preocupado com a 

angústia em que o filho estava imerso, e quando Benvolio questiona se ele já havia 

tentado, de todas as formas, descobrir a causa de tanto sofrimento, Montéquio responde: 

 
Não só eu como inúmeros amigos. 

Mas ele, conselheiro do que sente, 

Fica só – e eu não sei se pra seu bem – 

Tão secreto em si mesmo, tão fechado, 

Tão fugidio e infenso à descoberta 

Quanto o botão mordido pelo verme 

Antes que possa abrir-se para o ar, 

Ou dedicar ao sol sua beleza. 

Sabendo a causa desse seu penar, 

Poderia saber como o curar. (SHAKESPEARE, 1997, p. 28-29).
xiv

 

 

 Esse é o único momento em que encontramos tal demonstração de afeto do 

velho Montéquio para com Romeu, já que, no que diz respeito a essa relação entre pais 

e filhos, Shakespeare dá ênfase à família Capuleto. Parece importante observar que é 

apenas por meio dos pais que se tem conhecimento acerca da existência de laços 

amorosos entre esses e os seus herdeiros, não havendo uma demonstração recíproca por 

parte destes últimos, o que, provavelmente, não representa uma falta de amor. Na 

verdade, o que acontece com Romeu e Julieta é que, depois de descobrirem o amor que 

sentem um pelo outro, nada mais parece lhes importar, com exceção do ser amado, que 

passa a ocupar o centro de tudo. Assim, o amor que sentem pelos pais, embora não 

deixe de existir, torna-se secundário, tanto que Julieta, inconformada pelo fato de estar 

                                                 
5
 Mantivemos a ortografia original. Agradecemos a Hellen Alverga pela indicação dessa referência. 
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apaixonada por um membro dos Montéquios, mostra-se disposta a negar o nome da 

própria família em nome desse amor: 

 
Romeu, Romeu, por que há de ser Romeu? 

Negue o seu pai, recuse-se esse nome; 

Ou se não quer, jure só que me ama 

E eu não serei mais dos Capuletos. (SHAKESPEARE, 1997, p. 73).
xv

 

 

 Em Inocência, podemos perceber o amor de Pereira para com a filha a partir de 

alguns comentários que ele faz a respeito dela, e de certas atitudes tomadas pelo 

sertanejo, as quais, na concepção dele, apenas beneficiariam Inocência. No capítulo V, 

por exemplo, momento da narrativa em que Cirino está prestes a entrar no quarto da 

filha de Pereira, a fim de tratar da doença que a acometia, o sertanejo refere-se a ela da 

seguinte maneira: “– Agora, está um tanto desfeita; mas, quando tem saúde é coradinha 

que nem mangaba de areal. Tem cabelos compridos e finos como seda de paina, um 

nariz mimoso e uns olhos matadores... Nem parece filha de quem é.” (p. 53). As 

comparações feitas por Pereira, ao mencionar os traços físicos de Inocência, revelam o 

afeto que ele direciona a ela, o qual é demonstrado, mais uma vez, no fragmento que se 

segue, também pertencente ao diálogo entre Cirino e Pereira, momentos antes do 

primeiro encontro entre o jovem doutor e a filha do sertanejo: 

 
– Pobrezinha... Por esta não há de vir mal ao mundo... É uma pombinha do 

céu... Tão boa, tão carinhosa!... E feiticeira!!! Não posso com ela... só o 

pensar em que tenho de entregá-la nas mãos de um homem, bole comigo 

todo... É preciso, porém. Há anos... devia já ter cuidado nesse arranjo, mas... 

não sei... cada vez que pensava nisso... caía-me a alma nos pés. Também é 

menina que não foi criada com as mais... Ah! Sr. Cirino, isto de filhos, são 

pedaços do coração que a gente arranca do corpo e bota a andar por esse 

mundo de Cristo. (p. 54). 

 

 Parece pertinente observar que, ao mesmo tempo em que Pereira enxerga a filha 

com um olhar paterno e afetuoso – comparando-a a uma “pombinha do céu”, bem como 

admirando-se com a sua beleza –, ele não deixa de manter-se alerta diante dela, uma vez 

que, enquanto sertanejo, está impregnado das visões do sertão acerca da figura 

feminina, como podemos perceber neste seu comentário acerca das mulheres: “Cá no 

meu modo de pensar, entendo que não se maltratem as coitadinhas mas também é 

preciso não dar asas às formigas... Quando elas ficam taludas, atamanca-se uma festança 

para casá-las com um rapaz decente ou algum primo, e acabou-se a história...”. (p. 54) 

Essa questão do casamento convencionado é, aliás, um importante elemento na relação 

entre Pereira e Inocência, pois serve como fator de estabilidade e desestabilidade de tal 

relação. 
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 Ao longo de quase toda a narrativa, a relação entre pai e filha se mantém 

amistosa: por um lado, Pereira se mostrava despreocupado, uma vez que havia 

prometido Inocência a um “homem de mão-cheia” (p. 52); por outro, Inocência, mesmo 

depois de descobrir o amor por Cirino, consegue esconder isso do pai por um bom 

tempo, evitando que ocorram atritos por causa desse assunto. A despeito das 

desconfianças em relação a Meyer, o que parecia ameaçar aquele compromisso 

assumido com Manecão Doca, Pereira não culpava a filha pelo comportamento 

“ousado” que o naturalista assumia frente a ela. Mas como se julgava conhecedor dos 

perigos inerentes à individualidade das mulheres e, vendo-se na iminência de ter 

Inocência seduzida por um estrangeiro, tratou de evitar os encontros entre ela e Meyer.  

 Ela, por sua vez, conseguiu esconder do pai o amor que sentia por Cirino até o 

instante em que Manecão retorna à casa do sertanejo. Tal chegada representava o início 

dos preparativos para o casamento e, portanto, vendo-se impossibilitada de manter 

sigilo em relação ao que sentia por Cirino, a jovem passa a demonstrar a aversão que lhe 

despertava a ideia do casamento com o primo. Isso faz com que Pereira, o qual, até 

então, assumia uma postura afetuosa e protetora diante da filha, torne-se agressivo e 

disposto a tudo para sustentar a palavra dada a Manecão. Isso desestabiliza a relação de 

amor entre Pereira e Inocência: ele parece não mais enxergar em Inocência aquela 

“pombinha”, incapaz de fazer mal a ninguém, mas apenas a faceirice dela, a qual 

poderia pôr a casa desse sertanejo em desonra. Isso pode ser observado no fragmento 

que se segue, referente ao final do diálogo em que Inocência revela sua aversão à ideia 

daquele casamento: 

 
Contemplou-a Pereira largo tempo sem saber o que pensar, que dizer. 

Súbito se inclinou sobre o corpo da filha e ao ouvido lhe segredou com muita 

energia: 

 Nocência, daqui a bocadinho Manecão chega da roça... Você há de ir para a 

sala... se não lhe fizer boa cara, eu a mato. 

E erguendo a voz: 

 Ouviu? Eu a mato!... Quero antes vê-la morta, do que... a casa de um 

mineiro desonrada... (p. 161). 

 

 Em Romeu e Julieta, essa questão do casamento convencionado também é um 

fator que desestabiliza relação entre Capuleto e Julieta. A princípio, ele parece querer 

preservar a filha de tal compromisso matrimonial, uma vez que ela era a única filha que 

lhe restava – os outros haviam morrido –, tanto que, quando Páris o procura para pedir-

lhe consentimento para casar-se com Julieta, o velho Capuleto responde desta maneira: 

“A minha filha não conhece o mundo, / Não completou sequer catorze anos./ Mais dois 
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verões eu quero ver passar/ Antes de achá-la pronto pr’o altar”. (SHAKESPEARE, 

1997, p. 35).
xvi

 O pai de Julieta, então, orienta Páris a cortejar sua filha, tendo em vista 

que, nesse caso, o consentimento dele não era suficiente, sendo necessária, também, a 

aprovação de Julieta. Vemos, nesse ponto, a diferença entre a peça e o romance, uma 

vez que Pereira, em momento algum, dá a Inocência o direito de escolher o homem com 

o qual desejaria se casar. Mais adiante, retomaremos essa questão do casamento 

convencionado. 

 Esse direito de escolha, entretanto, deixa de existir a partir do momento em que 

Capuleto percebe que Julieta está inconsolável devido – segundo ele acredita – à morte 

do primo Tybalt, que havia sido assassinado por Romeu. Na verdade, ela lamentava, de 

fato, não esse acontecimento, mas, sim, o exílio ao qual o esposo havia sido condenado, 

por descumprir as determinações do príncipe referentes à proibição de brigas entre 

Montéquios e Capuletos nas ruas de Verona. O pai de Julieta, por sua vez, não tendo 

consciência disso, acreditava que o casamento com Páris poria fim ao luto da filha, e, 

sem consultá-la, cede a sua mão ao conde, agendando, logo em seguida, o casamento, 

bem como providenciando uma discreta comemoração. Diante da recusa de Julieta, ele 

torna-se colérico, passando a insultá-la e a ameaçá-la, como podemos perceber no 

fragmento abaixo: 

 

Exaltar-me? Meu Deus é testemunha 

Que dia e noite, em luta e em lazer, 

Só ou acompanhado, sonhei sempre 

Com casar bem a filha. Pois agora, 

Ofereço-lhe um nobre cavalheiro, 

De grandes posses, jovem, de linhagem, 

Coalhado, como dizem, de virtudes, 

Tão belo quanto calha bem a um homem, 

E me parece essa maldita idiota, 

Choramingando diante de tal sorte, 

E a dizer “Não me caso”, “eu não o amo”, 

“Sou jovem, por favor, peço perdão”! 

Pois não case, pra ver que perdão tem! 

Pode ir pastar, que aqui não come mais. 

Pense bem, que eu não sou de brincadeiras: 

Quinta está aí. Use a mente e o coração. 

Ou é minha pr’eu dá-la ao meu amigo 

Ou enforque-se, então! Morra nas ruas! 

Pois juro por minh’alma renegá-la 

E impedir que o que é meu venha a ser seu. 

Acredite e reflita. Eu juro e cumpro. (SHAKESPEARE, 1997, p. 161).
xvii 

 

 Assim como Inocência, Julieta, ao recusar a proposta de casamento com Páris, 

não revela a verdadeira razão para tal recusa: o amor por Romeu. Ao invés disso, ela 
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afirma ser muito jovem para amar, discurso que seu pai reproduz nas linhas 11 e 12 do 

fragmento acima. Agindo assim, Julieta parece querer preservar a vida do esposo, que, 

na condição de inimigo de sua família, poderia ser vítima de um ato violento por parte 

de algum membro dos Capuletos, caso o romance secreto dos dois viesse a ser 

descoberto. Pensando, também, nos possíveis atritos com a família decorrentes de uma 

eventual descoberta do romance entre ela e Romeu, Julieta tem o cuidado de preparar 

com cautela todos os encontros, inclusive o casamento às escondidas, sempre contando 

com o auxílio da ama e do frei Lourenço. 

 De acordo com Young (2009, p. 69), a família é um importante elemento em 

quase todas as peças de Shakespeare, ocupando o centro de muitas delas, como é o caso 

de Romeu e Julieta. Young (p. 84) atenta, entretanto, para o fato de que, por se tratarem 

de obras literárias, nas quais a família é utilizada de modo a atender a objetivos 

dramáticos, tais peças não podem ser tomadas como representações fiéis da vida 

familiar na Inglaterra do início da Idade Moderna, mesmo que elas revelem muito sobre 

a vida doméstica do referido período. Em Romeu e Julieta, vemos, por exemplo, que a 

representação da estrutura familiar é feita de modo a corresponder, pelo menos de um 

modo geral, ao caráter hierárquico da organização da família elisabetana. Nesse sentido, 

percebemos que o velho Capuleto ocuparia a posição mais elevada, tendo em vista que, 

diante de alguma tomada de decisão – como o casamento entre Julieta e Paris –, cabe a 

ele a última palavra. Ainda segundo Young (p. 30), a ordem hierárquica da família 

elisabetana era, na verdade, um espelho da que se observava na organização do Estado, 

e esta última, por sua vez, refletia a estrutura da chain of beings 
6
. Assim, o pai, que 

estava à frente, era assistido pela mãe, e ambos eram aceitos como governantes pelos 

filhos e servos.   

 Em Inocência, a família também assume papel importante na narrativa, pois é no 

seio familiar que acontecem os principais conflitos. Conforme assinala Machado (1997, 

p. 14), o “romance reproduz o quadro de uma civilização eminentemente rural cujo 

centro é a família organizada em torno da autoridade do patriarca”. Ela acrescenta ainda 

que o objetivo de Taunay, ao se voltar para esse mundo escondido no sertão do Brasil, 

“era penetrar na intimidade da vida doméstica, da família e de seu sistema de valores 

que definiam o conjunto de uma cultura.” (p. 16). O autor mistura, então, os motivos 

fornecidos por essa sociedade interiorana – com a qual ele teve a oportunidade de entrar 

                                                 
6
 Cf. p. 22 desta dissertação. 
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em contato direto – e aqueles sedimentados na tradição literária, conforme temos 

observado no caso de Romeu e Julieta. 

 A presença dessas relações familiares nos direciona para um outro ponto por 

meio do qual Inocência dialoga com essa tragédia shakespeariana: a divisão entre os 

mais jovens e os mais velhos. Conforme Hazlitt (1817, p. 89), Romeu e Julieta 

apresenta uma breve visão acerca de como decorre a vida humana, a qual abrange um 

círculo de afeições que vai da infância até a maturidade. O velho Capuleto, na festa que 

promove em sua residência, incentiva os seus convidados a dançarem, e comenta, com 

um velho primo seu: “sente, meu primo Capuleto;/ Você e eu já não dançamos mais. 

(SHAKESPEARE, 1997, p. 57).
xviii

 Essa falta de vigor físico se reflete na impotência 

dos Montéquios e dos Capuletos diante do amor de Romeu e Julieta. Frei Lourenço, 

vendo-se impossibilitado de combater a intensidade da paixão juvenil, mesmo com a 

razão e sabedoria que ele, enquanto homem maduro, possui, acaba apadrinhando a 

aventura amorosa desses jovens de Verona (lembremos que foi ele que elaborou o plano 

de fuga por meio do qual Romeu e Julieta teriam a oportunidade de fugir e, desse modo, 

gozar sua vida matrimonial longe de Verona). Ainda de acordo com Hazlitt (1817, p. 

88, tradução nossa),  

 
A juventude é a época do amor, porque o coração está, inicialmente, 

derretido em afeição a partir do toque de novidade, e incendiado por êxtase, 

pois não conhece fim para seus prazeres ou suas vontades. O desejo não tem 

outro limite a não ser ele mesmo. A paixão, o amor e a expectativa pelo 

prazer, é infinita, extravagante, incansável, até que a experiência chega para 

inibi-la e matá-la.  

 

 Por não enxergarem limites para ver o seu desejo concretizado – no caso, 

viverem juntos sem contarem com os empecilhos provenientes da rivalidade entre suas 

famílias –, Romeu e Julieta mostram-se dispostos a tudo. Ela, por exemplo, não hesita 

diante da ideia de ingerir uma poção que a faria parecer morta por um período de tempo, 

dentro do qual seria posta no túmulo dos Capuletos, onde aguardaria a vinda de Romeu, 

para que pudessem fugir juntos. Ele, por sua vez, ao ser avisado, equivocadamente, que 

a sua amada havia morrido, recorre imediatamente a um boticário, de quem consegue 

um veneno, munido do qual se dirige ao túmulo onde Julieta estava, e morre junto dela 

após ingeri-lo. Essa disposição para a morte, aliás, é algo bem característico de ambos, 

sendo oriunda, também, da euforia juvenil dessas personagens. 

 No que diz respeito ao romance, o contraste entre a perspectiva dos mais velhos 

e dos mais jovens se manifesta nas ações das personagens Pereira e Antônio Cesário, de 
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um lado, e Inocência e Cirino, do outro. Pereira, homem “já de alguma idade” (p. 33), 

parecia ter como única preocupação casar a filha, já que não tinha motivos para se 

queixar da vida, como ele mesmo diz a Cirino: “Na minha situação há fartura, e 

louvado seja! Nunca passei necessidades...” (p. 37). Ele havia perdido os pais, a esposa, 

bem como se separado dos seus seis irmãos e do filho, restando-lhe como únicas 

companhias Inocência e a escrava Maria Conga. Vivendo tranquilamente em meio ao 

sertão bruto, Pereira parece se sentir preso a esse lugar, devido à obrigação de cuidar da 

filha, conforme podemos perceber neste fragmento, no qual o sertanejo dialoga com 

Meyer: 

 

Se eu não tivesse família, era capaz de ir com vosmecê por esses fundões 

afora, porque sempre gostei de lidar com pessoas de qualidade e instrução... 

[...] Fosse no tempo de solteiro, eu me botava com o senhor a catar toda essa 

bicharada dos sertões. Era capaz de ir dar com os ossos lá na sua terra... (p. 

76) 

 

 Assim como Pereira, Antônio Cesário, provavelmente um homem com a mesma 

idade do outro, preza pela vida sossegada. Ao ser procurado por Cirino, que se dirigiu 

até a casa desse sertanejo em busca de intervenção frente os obstáculos impostos ao 

romance entre ele e Inocência, Cesário mostra-se incomodado por ter sido envolvido em 

tamanha confusão: “– Que histórias me conta o senhor? Eu metido no meu canto... 

vivendo tão sossegadinho... não bulindo com ninguém, e agora anarquizado por estes 

mexericos!... Quem o mandou vir cá?” (p. 167). A despeito dessas palavras, Cesário, 

enquanto homem experiente que era, consegue reconhecer em Cirino os sintomas de um 

jovem apaixonado e, sensibilizado com a situação deste, propõe-se a ajudá-lo. 

 Em oposição a essa postura assumida por Cesário e Pereira – a qual, aliás, 

parece bastante natural, em se tratando de dois homens de meia-idade – encontramos o 

vigor juvenil refletido nas ações de Cirino e Inocência, os quais, em nome do amor, 

mostram-se capazes de se arriscarem, não temendo sequer a morte. Tal disposição pode 

ser observada na persistência do jovem em esperar noites a fio, no laranjal da casa de 

Pereira, movido pela esperança de se encontrar com a sertaneja. Esta, por sua vez, 

arquiteta planos visando driblar a vigilância à qual seu pai a submetia, bem como 

buscando alternativas para o impasse amoroso em que estava envolvida. Diante das 

ameaças de Pereira, depois que toma ciência do desinteresse dela pelo casamento com 

Manecão, Inocência não esmorece, e mostra-se disposta a encarar as consequências da 

escolha que fez: “– Pois bem! murmurou ela, já que é preciso... morra eu!...” (p. 161).  
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Do mesmo modo, Cirino não teme a morte, pois se, para ele, viver representava 

estar junto de Inocência, não gozar de tal presença fazia com que a vida perdesse o 

sentido, sendo preferível, portanto, a morte. Ao dialogar com Cesário, por exemplo, o 

jovem doutor, vendo que havia despertado a ira desse sertanejo, por haver revelado a 

paixão que sentia pela afilhada dele, implora que o outro o mate: “– Mate-me, bradou 

ele, mate-me... É um favor que me faz... Dê cabo desta vida desgraçada.” (p. 165). Em 

um outro momento, após ser ferido mortalmente por Manecão, Cirino parecer alegrar-se 

por ter, finalmente, a oportunidade de sair da angústia em que se encontrava por causa 

de Inocência: “– Pois bem, suspirou o agonizante, agora... agradeço a morte... Quero 

apegar-me... às santas do Paraíso...” (p. 179). 

Quanto à morte de Inocência, não sabemos como se deu, uma vez que o narrador 

apenas fornece a seguinte informação acerca desse acontecimento: “Exatamente nesse 

dia [18 de agosto de 1863] fazia dois anos que o seu gentil corpo fora entregue à terra, 

no imenso sertão de Santana do Paranaíba, para aí dormir o sono da eternidade.” (p. 

181). Como vemos, o ímpeto dessa paixão juvenil leva os amantes à morte, a qual, 

nesse caso, pode ser considerada um meio de salvação para ambos frente ao amor 

impossível. O próprio narrador observa o caráter pueril da individualidade dessas 

personagens, que se deixam arrebatar pela paixão, a qual lhes dá coragem para enfrentar 

os desafios e as consequências decorrentes dela, conforme podemos observar neste 

fragmento: 

 
– Então, que fazer? bradou o moço. A que santa agarrar-nos? Por que é que o 

céu nos quer tanto mal? 

E, ocultando a cabeça entre as mãos, desatou a chorar ruidosamente. 

Inocência, por seu lado, encostou a fronte no ombro do amante, e ambos, 

unidos choraram como duas crianças que eram. (p. 142). 

 

 Essa oposição entre mais jovens e mais velhos não é a única presente tanto na 

peça quanto no romance; na realidade, ambas as obras parecem estar sedimentadas 

nessa questão dos contrários, da dualidade. Em Romeu e Julieta, isso se verifica desde o 

primeiro prólogo da peça, quando o coro sumariza o enredo, iniciando da seguinte 

forma: “Duas casas, iguais em seu valor (SHAKESPEARE, 1997, p. 17, grifo nosso).
xix

 

Essas duas famílias, a despeito de sua dignidade, odeiam-se mutuamente, e esse ódio 

impulsiona uma guerra civil que se manifesta nos insultos e brigas entre os Montéquios 

e os Capuletos nas ruas de Verona. Nesse sentido, Heliodora (2001, p. 76) assinala que 

Shakespeare, nessa peça, “vê ocasião para a denúncia da guerra civil, do mal que o ódio 

e as lutas entre as facções poderosas dentro de uma mesma comunidade podem trazer ao 
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todo, destruindo a possibilidade de existência da mais positiva de todas as forças da 

vida, que é o amor.” Assim, a relação de oposição entre amor e ódio pode ser 

considerada como a mais importante para o enredo da obra, pois além de gerar o 

conflito, sustenta-o, e proporciona, também, a sua resolução (lembremos que a morte de 

Romeu e Julieta possibilita o fim da inimizade entre suas famílias). 

 Quanto a Inocência, é certo que essa questão dos contrários não se faz presente 

por meio do conflito entre famílias, mas sim, da incompatibilidade entre duas lógicas, 

duas visões de mundo: a sertaneja e a citadina. Ambas se encontram em relação de 

divergência no que diz respeito ao modo como são encaradas questões como a posição 

da mulher na sociedade e o matrimônio. De um lado, encontramos Pereira como o 

principal representante da lógica sertaneja, e, do outro, Cirino, Meyer e o próprio 

narrador, os quais compartilham de certas visões inerentes ao mundo citadino. No que 

diz respeito à figura feminina, vimos que Pereira encara as mulheres como seres 

perigosos, faceiros, sempre ameaçando a honra das famílias, algo tão prezado no seio 

daquela sociedade. Observemos, no fragmento que se segue, o modo como o sertanejo 

expressa sua opinião em relação às mulheres: 

 

 Esta obrigação de casar as mulheres é o diacho!... Se não tomam estado, 

ficam jururus e fanadinhas...; se casam, podem cair nas mãos de algum 

marido malvado... E depois as histórias!... Hi, meu Deus, mulheres numa 

casa é coisa de meter medo... São redomas de vidro que tudo pode quebrar... 

Enfim, minha filha, enquanto solteira, honrou o nome de meus pais... O 

Manecão que se aguente, quando a tiver por sua... Com gente de saia não há 

que fiar... Cruz! botam famílias inteiras a perder, enquanto o demo esfrega 

um olho. (p. 53). 

 

Devido ao perigo que representavam, as mulheres costumavam ser submetidas a 

um regime de reclusão, longe dos olhos de qualquer estrangeiro que pudesse estimulá-

las a praticar certos atos que fossem de encontro ao decoro sertanejo. É por isso que 

Pereira toma todas as precauções antes de autorizar a entrada de Cirino no quarto de 

Inocência – algo permitido apenas para membros da família –, advertindo o jovem 

doutor acerca da postura a ser tomada diante da jovem, que, até então, tinha visto 

poucos homens: “veja só a doente e não olhe para Nocência... Falei assim a mecê, 

porque era da minha obrigação... Homem nenhum, sem ser muito chegado a este seu 

criado, pisou nunca no quarto de minha filha... Eu lhe juro...” (p. 54).  

Assim como nos informa o narrador, o sertanejo tinha a “responsabilidade de 

vedar o santuário da família aos olhos de todos” (p. 90), o que, aliado ao preconceito em 

relação às mulheres, fazia com que fossem privadas de qualquer liberdade ou direito de 
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escolha. Até mesmo certas atitudes como o desejo de aprender a ler não eram vistas com 

bons olhos, como podemos perceber neste trecho, em que Pereira demonstra sua 

estupefação frente a certas perguntas e lembranças da filha: “Aqui, havia um livro de 

horas de minha defunta avó... Pois não é que um belo dia ela me pediu que lhe ensinasse 

a ler?... Que ideia!” (p. 56). Neste outro fragmento, podemos observar a crítica que o 

sertanejo faz ao comportamento das moças da cidade: 

 

Contaram-me que hoje lá nas cidades... arrengo!... não há menina, por 

pobrezinha que seja, que não saiba ler livros de letra de fôrma e gratujar no 

papel... que deixe de ir a fonçonatas [bailes] com vestidos abertos na frente 

como raparigas fadistas e que saracoteiam em danças e falam alto e mostram 

os dentes por dá cá aquela palha com qualquer talufão malcriado... pois 

pelintras e beldroegas não faltam... Cruz! Assim, também é demais (p. 53-

54). 

 

 Essas visões de Pereira acerca das mulheres são reflexos da mentalidade reinante 

no período colonial brasileiro. Mary Del Priore (2000, p. 9) assinala que, no Brasil, 

entre os séculos XVI e XVII, “a maioria das mulheres era analfabeta, subordinada 

juridicamente aos homens e politicamente inexistente.” A mulher era aprisionada 

“dentro de um modelo único no qual ela deveria ser casta, pura e obediente ao homem” 

(p. 22), modelo esse disseminado pela Igreja Católica, por meio da Contra-Reforma. 

Havia a necessidade de a mulher mostrar-se recatada, devendo, também, ser escondida 

dos olhos dos outros, conforme podemos observar neste trecho do livro O casamento 

perfeito, de Diogo de Paiva de Andrade (apud DEL PRIORE, p. 25), escritor do século 

XVII: “A mulher nem há de ver, nem há de ser vista, principalmente quando estiver 

muito enfeitada, por que ambas estas causas costumam provocar desonestidade”. A 

subordinação à figura masculina, por meio do casamento, era apontada como a única 

alternativa para as mulheres escaparem dos castigos celestiais aos quais estavam 

sujeitas, como fica evidente nestas palavras do religioso Manuel de Arceniaga citadas 

por Del Priore (p. 25): 

[A mulher] deve estar sujeita ao seu marido... deve reverenciar-lhe, querer-

lhe e obsequiar-lhe. Devi inclinar-se ao séquito da virtude e com seu exemplo 

e paciência ganhá-lo para Deus. não dever fazer coisa nenhuma sem seu 

conselho. Deve abster-se de pompas e gastos supérfluos e usar de vestido 

honesto conforme seu estado e condição de cristã. 

 

Se Pereira reprova o fato de moças da cidade lerem, escreverem, irem a bailes ou 

conversarem com homens, a ideia de elas escolherem um homem para se casarem soava 

ainda mais inusitado para o sertanejo. Isso fica evidente não só em certos comentários 

de Pereira, mas também se manifesta na personagem Antônio Cesário, que, embora não 
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concorde totalmente com o casamento convencionado, não deixa de reconhecer que, em 

se tratando das mulheres, tal prática é perfeitamente aceitável. Observemos o fragmento 

abaixo, extraído de um diálogo entre Pereira e Cirino em que este último, trazendo à 

tona o discurso de Meyer acerca do casamento convencionado, tenta fazer o pai de 

Inocência refletir sobre o iminente matrimônio entre ela e o primo: 

 
penso que num ponto tem ele [Meyer] alguma razão... É quando... lhe deu... 

conselho... que o senhor não casasse sua filha... assim... sem perguntar a ela... 

se... enfim não sei... mas talvez o Manecão não lhe agrade... 

Ergueu-se Pereira de um pulo e, aproximando a face, repentinamente 

incendiada de cólera, junto ao rosto de Cirino: 

– O quê? exclamou com voz de trovão, eu... consultar minha filha? Pedir-lhe 

licença... para casá-la?... O senhor está doido?... Ou está mangando comigo? 

(p. 131). 

 

O sertanejo parece se sentir ofendido em ser, simplesmente, questionado sobre a 

decisão tomada em relação ao casamento da filha, pois era inadmissível que uma 

mulher, enquanto ser perigoso, tivesse o livre arbítrio para deliberar sobre sua vida 

matrimonial. No discurso de Cesário, por sua vez, encontramos esses mesmos 

elementos inerentes à lógica sertaneja. Ao ser procurado por Cirino, Cesário, após 

estranhar o fato de o outro ter avistado Inocência – já que não se tratava de pessoa da 

família –, demonstra ao jovem doutor satisfação por ela ter sido prometida em 

casamento a um “homem de mão-cheia”. Tal sentimento provém do fato de que, no 

sertão, tem-se “o mau vezo de arranjar casamentos às cegas, e às vezes se encambulha 

um mocetão com uma fanadinha ou então uma sujeita de encher o olho com algum 

rapaz todo engrovinhado” (p. 162), coisa que não havia ocorrido com a afilhada. Cirino, 

por sua vez, vendo que Cesário havia dado uma pequena demonstração de contrariedade 

à tradição do casamento apalavrado, encontra uma oportunidade para questionar se o 

matrimônio entre Inocência e Manecão deveria se concretizar caso a moça não gostasse 

dele, e obtém a seguinte resposta:  

 
 E que nos importa isso? Uma menina como ela não sabe o que lhe fica bem 

ou mal!... Ninguém a vai consultar. Mulheres o que querem é casar. Não 

ouviu já o patrício dizer que elas não casam com carrapato, porque não 

sabem qual é o macho? (p. 162). 

 

Cesário vai mais além em seu comentário acerca das mulheres, e ainda 

acrescenta: “Eu cá nem falar nelas quero. Mulher é para viver quietinha perto do tear, 

tratar dos filhos e criá-los no temor de Deus.” (p. 162). Até mesmo em Tico, 

personagem que não pronuncia sequer uma palavra ao longo da narrativa, encontramos 
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manifestadas essas visões do sertão acerca da mulher e de sua relação com o casamento. 

Sempre acompanhando todos os passos de Inocência, o anão Tico passa a ter antipatia a 

Cirino a partir do momento em que percebe o interesse do jovem na filha de Pereira. 

Ele, a todo momento, encara Cirino com olhar obsequioso, resistindo a qualquer 

tentativa, por parte do outro, de iniciar uma relação amistosa e harmoniosa, conforme 

podemos observar neste fragmento: 

 
 Então está com cuidado, Sr. Tico?... Não é nada... sua ama fica boa logo... 

Não é o que você quer? 

Ao ouvir esta interpelação, levantou-se o anão e correspondeu ao simpático 

anúncio do moço com um olhar de desprezo e pouco caso, como que a dizer: 

 Não se meta comigo, que não quero graças com você, médico de arribação! 

(p. 98). 

 

Esse costume de os pais deliberarem sobre o casamento de suas filhas no Brasil 

oitocentista é discutido por Freyre (1977), em sua obra Vida social no Brasil nos 

meados do século XIX. De acordo com ele, “o casamento não resultava de galanteios 

românticos. Resultava de mecanismo menos lírico do sistema patriarcal de família”. (p. 

88). Esse estudioso cita uma descrição, feita por um viajante estrangeiro, de como isso 

costumava acontecer no seio de uma família brasileira da época: inesperadamente, o pai 

chegava na sala de visitas acompanhado de um cavalheiro, o qual, para a surpresa da 

filha, era apresentado a ela como o seu futuro esposo. Em certos casos, o noivo era 

alguém jovem, bem vestido, bacharel em Direito ou Medicina, agradando à moça; mas 

em outros, tratava-se de um homem gordo, de meia-idade, que causava espanto em uma 

jovem com idade entre 13 e 14 anos. Freyre acrescenta que casamentos “infelizes 

realizados nessa base tornaram-se tema favorito dos escritores brasileiros de ficção na 

década de 60 e 70” (p. 88), estando Inocência, portanto, em acordo com essa tendência 

da época. 

 Em contraste a toda essa visão restritiva e preconceituosa em relação às 

mulheres e ao casamento, encontramos a opinião de Cirino, Meyer e do narrador. O 

primeiro, que vivia como um nômade em decorrência de se ofício, “conhecia o zelo com 

que os homens do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos” 

(p. 52), conforme aponta o narrador. Ele era conhecedor, também, da postura assumida 

pelos sertanejos frente ao sexo feminino, mas, apesar de respeitá-la, não deixava de 

expressar sua discordância diante desta, como podemos perceber no seguinte fragmento, 

referente à reação de Cirino diante das advertências de Pereira relativas ao primeiro 

contato do jovem doutor com Inocência, o qual estava prestes a acontecer: 



 

65 

 

 
 Sr. Pereira, replicou Cirino com calma, já lhe disse e torno-lhe a dizer que, 

como médico, estou há muito tempo acostumado a lidar com famílias e a 

respeitá-las. É este o meu dever, e até hoje, graças a Deus, a minha fama é 

boa... Quanto às mulheres, não tenho as suas opiniões, nem as acho razoáveis 

nem de justiça. Entretanto, é inútil discutirmos, porque sei que isso são 

prevenções vindas de longe, e quem torto nasce, tarde ou nunca se endireita... 

Não leve a mal estas minhas palavras... O senhor falou-me com toda a 

franqueza, e também com franqueza que lhe quero responder. No meu 

parecer, as mulheres são todas boas como nós, se não melhores: não há pois 

motivo para tanto desconfiar delas e ter os homens em tão boa conta... (p. 

55). 

 

 Em outro momento da narrativa, quando se dá conta da má impressão que 

causara em Pereira, ao tentar questioná-lo sobre a possibilidade de Inocência não gostar 

de Manecão, Cirino tenta escapar do embaraço em que se metera, e acaba por enfatizar 

a discrepância entre as lógicas citadina e sertaneja: “Ah! disse fingindo riso, é verdade... 

Isto são costumes da cidade... aqui, no sertão, há outros modos de pensar.” (p. 131-132). 

Meyer, personagem também impregnada de valores citadinos – o que se soma ao fato de 

ser proveniente de uma nação europeia
7
 –, não deixa de trazer à tona seu ponto de vista 

crítico referente ao regime de reclusão a que eram submetidas as mulheres, conforme 

podemos observar neste trecho, extraído do momento em que se deu o primeiro e único 

encontro entre o naturalista e Inocência:    “ Aqui, no sertão do Brasil, há o mau 

costume de esconder as mulheres. Viajante não sabe se são bonitas, se feias, e nada 

pode contar nos livros para o conhecimento dos que leem.” (p. 87). 

Essa constatação de Meyer entra em acordo com a visão de viajantes europeus 

que aportaram no Brasil ao longo do século XIX. No livro A Revue des Deux Mondes: 

intermediária entre dois mundos, de Katia Aily Franco de Camargo, encontramos uma 

série de relatos desses viajantes que foram publicados no periódico francês Revue des 

Deux Mondes, nos quais são apresentadas impressões sobre a mulher, a natureza etc. 

Podemos apontar, como exemplo, as visões do Conde de Suzannet acerca das mulheres 

brasileiras, especificamente no contexto do Rio de Janeiro. Partindo de comparações 

com as habitantes de outros países, ele não deixa de apontar a condição de inferioridade 

                                                 
7
 Conforme aponta Rémond (1976, p. 137-141), o crescimento das cidades na Europa no século XIX, 

associado a fatores como o êxodo rural e a revolução técnica, fez com que se acentuasse a discrepância 

entre a vida rural e a urbana. Para muitos europeus, além de representar a esperança de um trabalho 

remunerado e uma fuga dos trabalhos agrícolas, a cidade era, também, “a miragem de uma vida mais fácil 

ou menos monótona, de um modo de vida mais variado, de distrações mais frequentes”. Em contraste 

com esse meio citadino mais diversificado, relatos de viajantes europeus nos revelam que, no Brasil, 

mesmo na corte carioca, onde se realizavam sucessivas festas, a monotonia reinava. (CAMARGO, 2007, 

p. 67-68). 
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a que eram submetidas as brasileiras, considerando-as, também, desprovidas de beleza, 

como podemos perceber no fragmento abaixo: 

 

É somente em alguns bailes que se pode observar as brasileiras: elas chegam 

cobertas dos mais ricos adereços, mas os lindos tecidos não encobrem a falta 

de graça, e esse luxo de mau gosto serve somente para te surpreender de 

maneira desagradável. Salvo essas ocasiões solenes, as mulheres saem 

somente para ir à igreja; elas também não possuem a leveza nem a 

desenvoltura das espanholas, e parecem desconfortáveis em suas vestes de 

pompa. [...] Nos países espanhóis, as mulheres são a alma da sociedade, tudo 

sofre sua influência. No Brasil, as mulheres definham em um tal estado de 

inferioridade, que nos vemos forçados em deixá-las em seu isolamento. 

(SUZANNET apud CAMARGO, 2007, p. 112). 

 

 No que diz respeito ao narrador de Inocência, ele também compartilha das 

visões de Cirino e Meyer em relação às mulheres e ao casamento, o que fica evidente 

em algumas passagens nas quais tece comentários de cunho avaliativo acerca de certos 

pontos de vista dos homens do sertão. No meio do diálogo entre Cesário e Cirino, por 

exemplo, cujo trecho mencionamos acima, o narrador faz a seguinte avaliação crítica 

dos comentários do padrinho de Inocência a respeito das mulheres: “Sempre as mesmas 

teorias de Pereira: a mesma grosseria repassada de desprezo ao sexo fraco” (p. 162). No 

tocante a Pereira, o narrador não perde a oportunidade de mostrar sua contrariedade em 

relação ao modo como esse sertanejo encara as mulheres, como podemos perceber no 

fragmento abaixo, subsequente ao momento em que Pereira, em diálogo com Cirino, 

ressalta o caráter perigoso da natureza feminina: 

 
Esta opinião injuriosa sobre as mulheres é, em geral, corrente nos nossos 

sertões e traz como conseqüência imediata e prática, além da rigorosa 

clausura em que são mantidas, não só o casamento convencionado entre 

parentes muito chegados para filhos de menor idade, mas sobretudo os 

numerosos crimes cometidos, mal se suspeita possibilidade de qualquer 

intriga amorosa entre pessoa da família e algum estranho. (p. 53). 

 

Assim como o conflito de Romeu e Julieta está sedimentado na divergência 

entre Montéquios e Capuletos, em Inocência, a incompatibilidade entre as lógicas 

citadina e sertaneja perpassa todo o enredo, servindo para manter a tensão que sustenta a 

história até o final. Romeu e Julieta, e Inocência e Cirino, por não compartilharem das 

razões que geram o conflito entre os mundos a que cada um deles pertence, aparecem 

como os únicos focos de união em meio a um contexto em que predomina a discórdia, a 

divergência. Mesmo nesse aspecto, encontramos mais um par de oposições presente 

nessas duas obras: a união se contrapondo à desunião, ou seja, jovens cujo desejo de 
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união amorosa representam uma tentativa de reconciliação de lógicas discrepantes, de 

mundos aparentemente irreconciliáveis.  

Outro aspecto relevante para o enredo de Inocência, e no qual podemos 

identificar mais um intertexto referente a Romeu e Julieta, diz respeito à questão dos 

incidentes que possibilitam o surgimento de situações de encontros e desencontros, as 

quais culminam na morte dos amantes. Na peça, Romeu, por exemplo, toma 

conhecimento acerca da festa na casa dos Capuletos por acaso: um servo analfabeto, 

encarregado de convidar as pessoas cujos nomes estavam contidos em uma lista, pede a 

Romeu para que ele o ajude com a leitura, e tem a sua solicitação atendida. Benvolio, 

por sua vez, que estava ao lado de Romeu enquanto ele lia a lista, incentiva o outro para, 

juntos, irem à tradicional festa promovida pela família Capuleto. O jovem Montéquio, 

apesar de resistir inicialmente, acaba cedendo e, na companhia de Benvolio e Mercutio, 

vai a tal evento, embora sem nenhuma expectativa acerca do que lá encontraria. Vemos, 

portanto, que o encontro de Romeu e Julieta foi proveniente de um acontecimento 

acidental. 

Em Inocência, o encontro entre a jovem sertaneja e Cirino é decorrente de um 

encontro ocasional ocorrido entre este e Pereira. Enquanto Cirino viajava sozinho, 

montado em seu cavalo, Pereira se aproxima dele e, sem maiores cerimônias, começa a 

dialogar tal como se estivesse diante de um velho conhecido ou algum ente muito 

querido. O jovem doutor, a princípio estranha aquela aproximação repentina por parte 

de um desconhecido, mas depois notou “a fisionomia alegre e bonachã do tagarela e, 

com ares de simpatia, correspondeu ao comunicativo sorriso daquele que, à força, 

queria travar conversação”. (p. 34). Ao descobrir que Cirino se dirigia para uma 

localidade perto de sua residência, Pereira mostra-se surpreso e, com muita satisfação, 

predispõe-se a hospedar o outro, convite que é aceito com prontidão. Mas a surpresa 

maior de Pereira veio quando ele interrogou a Cirino sobre o propósito daquela viagem 

em pleno sertão, como podemos perceber no fragmento que se segue: 

 

 Ando por estes fundões curando maleitas e feridas brabas. 

 Ah! exclamou Pereira com manifesto contentamento, vosmecê, então, é 

doutor, não é? Físico, como chamavam os nossos do tempo dantes. [...] Pois 

caiu-me muito ao jeito na mão; sim, senhor. Estou com uma menina doente 

de maleitas, minha filha, e por essa causa tinha ido a Santana buscar quina do 

comércio; mas lá não havia da maldita e voltava bem agoniado. Ora... 

 Trago, interrompeu o outro, muito remédio nas minhas malas. Para sezões 

tenho uma composição infalível... (p. 36-37). 
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 São, portanto, acontecimentos ocasionais que fazem com que Cirino seja 

conduzido à casa de Pereira e, consequentemente, ao quarto de Inocência, local onde se 

dá o primeiro encontro dos dois. Nesse caso, vemos que o incidente atua de modo 

favorável à instalação do conflito na obra, pois o primeiro contato desses jovens 

despertou a paixão recíproca entre ambos. Do mesmo modo, acontecimentos de 

natureza fortuita atuam como meio para se solucionar o conflito que se instala tanto em 

Inocência quanto em Romeu e Julieta, ou seja, o amor proibido, a paixão contrariada. 

Em Romeu e Julieta, Frei Lourenço, conforme já apontamos, foi o responsável pela 

elaboração do plano que, depois do exílio a que Romeu havia sido condenado, faria com 

que ele e Julieta ficassem juntos novamente. Tal plano consistia no seguinte: depois que 

a moça estivesse aparentemente morta, ele enviaria uma carta a Romeu avisando acerca 

do plano, a fim de que o jovem pudesse ir até o túmulo da família Capuleto resgatar sua 

esposa – que, provavelmente, não estaria mais sob o efeito da poção –, para que, assim, 

pudessem fugir para longe de Verona. No entanto a mensagem do frei não chegou a 

Romeu, pois o mensageiro encarregado de entregá-la não pôde fazê-lo, uma vez que foi 

impedido de sair de Verona devido à ameaça de um surto de praga na região. Assim, 

Balthasar, criado de Romeu, é mais rápido, e deixa o amo informado acerca da “morte” 

de Julieta. 

 No romance, Inocência, diante das escassas chances de ver concretizado o 

romance entre ela e Cirino, decide recorrer ao seu padrinho Antônio Cesário, o qual 

passa a representar a única esperança de que o casamento com Manecão não viesse a se 

consolidar. É válido destacar que, antes de sugerir essa alternativa, Cirino, na última 

entrevista que teve com a amada, havia proposto uma fuga, a qual parece ter sido 

articulada no momento do diálogo entre os dois, como podemos perceber neste trecho: 

“E se fugíssemos?... Olhe, amanhã a estas mesmas horas, ou mais cedo, trago para aqui 

dois bons animais... Você monta num, eu noutro... batemos para Santana e, a galope 

sempre, havemos de chegar a Uberaba... onde acharemos um padre que nos case” (p. 

142). Mas Inocência rejeita tal proposta, temerosa de ser amaldiçoada pelo pai e, 

consequentemente, tornar-se uma mulher perdida, sem a bênção paterna. É nesse 

momento, então, que ela lembra-se de Cesário: 

 
 Ah! meu Deus, se o padrinho quisesse!... 

 Seu padrinho? perguntou Cirino. Quem é?... quem é ele? 

 Um homem que mora para lá das Parnaíbas, já nos terrenos Gerais. 

 Onde?... É longe?... 

 Meio longe, meio perto... Mecê não conhece o Pauda? 
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 Conheço... A dezesseis léguas do Rio Paranaíba... 

 Pois é aí que padrinho pára... À esquerda da fazenda do Pauda, numas 

terras de sesmaria... 

 E como se chama ele? 

 Antônio Cesário... Papai lhe deve favores de dinheiro e faz tudo quanto ele 

manda... Se dissesse uma palavra, Manecão haverá de ficar atrapalhado... (p. 

143). 
 

 Inocência, nesse momento, deixa de ocupar um lugar secundário em relação à 

figura masculina e passa a assumir o controle da situação, propondo um plano que 

possibilitaria a união entre ela e Cirino, e ainda com o com o consentimento de Pereira. 

Inocência, que conhecia as desconfianças inerentes aos homens do sertão, esquematiza 

o plano de modo cuidadoso, dando orientações ao namorado acerca de como proceder 

diante de Cesário: “não lhe fale de mim, ouviu? Não lhe diga que tratou comigo... que 

comigo mapiou... Estava tudo perdido... Invente umas histórias... faça-se de rico... nem 

de leve deixe assuntar que foi por meu juízo que mecê bateu à porta dele...” (p. 143). 

Assim como Inocência decide apelar para o padrinho, Julieta, vendo-se sem alternativa 

diante do exílio de Romeu e o iminente casamento com Páris, recorre ao Frei Lourenço, 

que seria o único capaz de apontar uma saída para o conflito em que estava imersa: 

 
Romeu e eu por Deus fomos unidos, 

E antes que a mão pelo senhor unida 

Seja marcada por um outro voto, 

Ou que o meu coração em vil traição 

Se entregue a outro, essa mão mata os dois. 

Portanto, usando a sua experiência,  

Diga-me o que fazer, ou testemunhe 

Entre mim e a minha dor, este punhal 

Servir de árbitro e solucionar 

O que nem sua idade ou sua arte 

Puderam resolver pra mim com honra. 

Mas chega de falar. Quero morrer, 

Se o que diz não me trouxer remédio. (SHAKESPEARE, 1997, p. 169, 

171).
xx

 

 

 Para ela, que estava disposta a morrer, tomar uma poção para se passar por 

morta, bem como ser enterrada viva no túmulo da família parecia algo insignificante. 

Não fossem os incidentes, tal plano teria, de fato, representado a salvação para o amor 

de Romeu e Julieta. Podemos afirmar o mesmo com relação ao plano de Inocência, 

prejudicado por acontecimentos inesperados. Cirino, depois de expor todo o caso a 

Cesário, depara-se com a resistência do sertanejo, que, escandalizado por ouvir tal 

história, ameaça até mesmo atirar no jovem. Assim como Julieta traz à tona o discurso 

religioso, na tentativa de convencer Frei Lourenço a ajudá-la – já que havia sido ele o 
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responsável pelo casamento dela com Romeu –, Cirino apela para a responsabilidade de 

Cesário enquanto padrinho de Inocência, o qual tinha por obrigação proteger a afilhada: 

 
o senhor sente a consciência bater-lhe que sua afilhada está desamparada, que 

vai ser sacrificada... e agora tapa os ouvidos e diz: Não quero ouvir, não 

quero cumprir minha palavra! – Por que a deu então senhor... essa palavra de 

honra de que tanto fala?... Nossa Senhora que a proteja... que a tire deste 

mundo... Isso há de pesar-lhe no peito... e, quando um dia tiver notícia que 

Inocência morreu de desgostos, há de dizer lá consigo que ajudou a cavar-lhe 

a sepultura. (p. 167). 

 

 O discurso apelativo de Cirino e a sinceridade com que foi proferido conseguem 

convencer Cesário ao menos a pensar no caso, motivando-o a refletir sobre uma 

eventual intercessão em favor do rapaz e da afilhada. O sertanejo, entretanto, exige que 

Cirino cumpra o seguinte juramento, que seria uma condição para que o auxílio 

prometido viesse a se consolidar: “É ficar-me o senhor esperando em Santana. Se eu 

aparecer por esses oito dias, iremos juntos à casa do compadre. Se não, é que decidi o 

contrário. Neste caso, virá o senhor até cá e esperará aqui as suas cargas que mandarei 

buscar”. (p. 168). O jovem, aceita, então, a exigência feita por Cesário, mas não deixa 

de informá-lo acerca da consequência do não comparecimento dele dentro do período 

estipulado: “se o senhor, no tempo marcado, não estiver na vila, reze por alma de 

Cirino, porque ele terá deixado este mundo de aflições.” (p. 168). 

 O jovem doutor passa, então, a esperar ansiosamente pela resposta de Cesário. 

Sem saber, o moço estava sendo espreitado por Manecão, que, a essa altura, já havia 

tomado conhecimento de que Cirino havia seduzido Inocência, fazendo-a rejeitar a ideia 

do casamento previamente estabelecida; por essa razão, aguardava o momento exato 

para acertar as contas com o outro. O prazo combinado com Cesário estava prestes a 

expirar, e Cirino começava, por um lado, a perder as esperanças, e por outro, a criar 

coragem para cumprir o juramento de que se mataria caso não pudesse mais ver sua 

amada. Subitamente, enquanto se dirigia ao local onde esperava pelo padrinho de 

Inocência, ouviu o barulho de alguém que vinha a cavalo: era Manecão. Os dois, 

travam, então, um diálogo perpassado por ironias e insultos por parte de Manecão, o 

qual, após questionar se Cirino conhecia Inocência, atira nele, fazendo-o cair por terra. 

Enquanto agonizava, prestes a morrer, o jovem avista Antônio Cesário, cuja chegada 

representava o anúncio de que havia tomado a decisão de interceder em favor do casal 

apaixonado. Tivesse o sertanejo chegado um pouco antes, teria evitado a tragédia e, 

quem sabe, tornado possível a união entre a afilhada e Cirino. Assim, vemos que um 
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incidente, ou seja, a chegada tardia de Cesário, desencadeia o fim trágico para os 

amantes.  

 Essa questão do trágico, aliás, é um elemento bastante relevante tanto para a 

peça quanto para o romance. Em Romeu e Julieta, os infortúnios por que passam os 

protagonistas, decorrentes tanto do ódio entre suas famílias quanto dos incidentes que 

insistem em ir de encontro às pretensões amorosas de ambos criam uma atmosfera 

trágica, que perpassa toda a peça e predomina nela. Hazlitt (1817, p. 74) assinala que 

Shakespeare baseou a história desses dois amantes não nos prazeres que eles haviam 

experienciado, mas nos que eles não haviam. Na verdade, eles se deparam, o tempo 

todo, com uma sequência de desprazeres que vão delineando o tom trágico da peça: a 

inviabilidade de encontrarem-se livremente, havendo, por isso, a necessidade de 

tramarem encontros às escondidas; o exílio a que Romeu é condenado, evento que reduz 

ainda mais o tempo que teriam para gozarem da vida conjugal; o casamento arranjado 

com o conde Páris, gerando desespero em Julieta, que, angustiada, recorre ao frei 

Lourenço; e o fracasso das tentativas de ajuda por parte dessa personagem. De acordo 

com Bradley (1905, p. 8), o sofrimento incomum que afeta o herói, expandindo-se para 

além dos limites dele, a fim de tornar triste a cena em que ele se insere, é um ingrediente 

essencial na tragédia. Podemos identificá-lo no fragmento abaixo, referente ao momento 

que antecede a partida de Romeu para Mantua. Nessa cena, Julieta, depois de haver 

passado a noite com o esposo, pressente, na hora da despedida, que aquele seria o 

último encontro, sensação que causa angústia para ambas as personagens: 

 
     JULIETA Você crê que algum dia nos veremos? 

     ROMEU Sem dúvida. E essa dor que hoje sentimos 

  Servirá pra conversa, no futuro. 

     JULIETA Meu Deus, só sou vidente para o mal! 

  Parece-me que o vejo, bem distante, 

  Como um morto, no fundo de um caixão. 

  São meus olhos, ou você está pálido? 

     ROMEU Aos meus, querida, você também está; 

A dor bebeu nosso sangue. Adeus. (SHAKESPEARE, 1997, 

p. 153).
xxi

 

 

 Conforme assinala Mehl (1999, p. 1-2), o vocábulo “tragédia”, de acordo com o 

seu uso comum, expressa não apenas uma forma dramática, mas também um tipo 

particular de evento, uma experiência de caráter específico, podendo, também, fazer 

referência a um infeliz acidente, ou a um destino que se caracteriza por sua 

arbitrariedade e crueldade. Mehl afirma ainda que qualquer grande tragédia toca nas 

questões fundamentais relativas à causa extrema do sofrimento humano, à origem e 
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natureza do mal no homem, e à existência de um destino benevolente ou destrutivo. 

Assim, certas questões como a tentativa do homem de entrar em acordo com o 

sofrimento, a perda, ou a desilusão ocupariam o centro de quase toda tragédia da época 

de Shakespeare. Em convergência com essas ideias, McAlindon (2002, p. 16) afirma 

que a experiência de sofrimento e dor é muito mais importante do que o final calmo, 

tranquilo, na tragédia shakespeariana, o qual seria oriundo da catarse – termo 

aristotélico que designa o alívio e a purgação dos sentimentos de terror e piedade 

provocados pela tragédia.  

 Em Inocência, podemos afirmar que a tragicidade reside no sofrimento de Cirino 

e Inocência frente à impossibilidade de se unirem amorosamente, situação que se inicia 

no primeiro encontro entre os dois, estendendo-se ao longo de toda a narrativa. O 

estágio inicial da angústia em que Cirino imerge é constatado pelo narrador no capítulo 

IX, no qual o jovem tem a primeira oportunidade de ficar poucos instantes a sós com 

Inocência, ao ser solicitado por Pereira para ministrar o medicamento à moça. Conforme 

aponta o narrador, Cirino saiu-se “mal de tudo isso; porque se tratava da cura de 

alguém, para si arranjava enfermidade e bem grave” (p. 72). Mais adiante, ele continua 

a fazer essa associação entre o sentimento que o jovem passava a nutrir por Inocência e 

o sofrimento decorrente dele, como podemos observar neste trecho: 

 

Aquele venusto rosto que contemplara a sós; aqueles formosos olhos, cujo 

brilho a furto percebera, aquele colo alabastrino que a medo se descobrira, 

aquelas indecisas curvas de um corpo adorável, todo aquele conjunto 

harmonioso e encantador que vira à luz de frouxa vela, fatalmente o 

lançavam nesse pelágio semeado de tormentas que se chama paixão! 

Efeitos de tão temível mal já ia o mísero sentindo. Inquieto se revolvia (fato 

virgem!) no duro leito (p. 72). 

 

 Essa inquietação de Cirino estava tão evidente que passou a ser notada por 

Pereira e também por Meyer, os quais começaram a estranhar, por exemplo, o fato de o 

jovem acordar antes de o dia amanhecer. A ansiedade dele se tornava mais intensa 

quando se via na iminência de avistar a filha de Pereira, ou mesmo quando não 

encontrava pretextos para tal. Em uma das vezes em que precisou ministrar o 

medicamento a Inocência, Cirino acreditava estar sozinho em casa, pois Pereira e os 

outros haviam ido para a mata, e Maria Conga lavava roupas no córrego. Até chegar o 

momento de ir ao quarto da jovem e dar-lhe o remédio, Cirino demonstra-se agitado, 

passeando de um lado para o outro, ansioso diante da possibilidade de se encontrar com 

Inocência longe dos olhos de Pereira. Nesse ponto, podemos afirmar que essa 
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personagem incorpora traços de Romeu, cujas reações frente a uma paixão contrariada 

se assemelham às de Cirino. Nos fragmentos abaixo, vemos, respectivamente, a 

descrição do comportamento do jovem Montéquio feita pelo seu pai, o qual não sabia 

que o sofrimento do filho era oriundo de uma paixão não correspondida, e os 

apontamentos do narrador acerca das inquietações de Cirino: 

 
Tem sido visto ali muitas manhãs, 

Acrescendo ao orvalho as suas lágrimas, 

Nublando as nuvens com suspiros fundos; 

Porém tão largo o sol, com alegria, 

Afasta do oriente mais distante 

O reposteiro do leito de Aurora, 

Meu triste filho esconde-se da luz 

E bem sozinho tranca-se em seu quarto, 

Fecha as janelas afastando o dia, 

Criando noite falsa para si. (SHAKESPEARE, 1997, p. 27).
xxii

 

 

Desabrida paixão enchia o peito daquele infeliz; dessas paixões repentinas, 

explosivas, irresistíveis, que se apoderam de uma alma, a enleiam por toda a 

parte, a prendem com mil braços, a sufocam como as serpentes de Minerva a 

Laocoonte. Conhecedor, como era, dos hábitos do sertão, do jugo absoluto 

dos preconceitos, do respeito fatal à palavra dada, antevia tantas dificuldades, 

tamanhos obstáculos diante de si, que, se de um lado desanimava, do outro 

mais sentia revoltado o nascente e já tão violento afeto. (p. 106). 

 

 Vemos, assim, que amar Inocência representava, ao mesmo tempo, sofrimento, 

tendo em vista os obstáculos impostos para que tal romance viesse a se concretizar. Isso 

tornou-se mais intenso depois que a filha de Pereira recuperou a saúde, não necessitando 

mais, portanto, dos cuidados do outro. Impossibilitado de ao menos pôr os olhos em 

Inocência, “por tal modo se exacerbou sua paixão que, para encobri-la e disfarçar a 

excitação nervosa, a falta de apetite e palidez extrema, teve que recorrer a desculpas de 

moléstia; caiu realmente doente.” (p. 119). Não bastasse tudo isso, Cirino ainda sofria 

por não saber se tinha o seu afeto correspondido, tanto que, na entrevista que tem com 

ela no meio da noite, ao ser questionado pela sertaneja se amor representava sofrimento, 

ele responde nestes termos: “ Amor é sofrimento, quando a gente não sabe se sua 

paixão é aceita, quando se não vê a quem se adora” (p. 121). 

 Inocência, por sua vez, também compartilha do mesmo sofrimento de Cirino. 

Enquanto sertaneja que era, tinha consciência das dificuldades que teria de enfrentar 

caso decidisse renunciar ao casamento com Manecão, não só devido às tradições do 

sertão, mas também por causa do gênio de Pereira, assim como ela mesma afirma, em 

diálogo com Cirino: “Papai, observou a menina, é muito bom... Mas tenho um medo 

dele!... Tem um gênio, meu Deus!...” (p. 128). Do mesmo modo que Cirino, ela tem as 
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suas noites de sono afetadas pelas preocupações decorrentes de tantas dúvidas, 

incertezas, medos e, além disso, ela também se via atemorizada pela suspeita de estar 

sendo perseguida por uma assombração, devido à pedra misteriosa que foi arremessada 

em direção a Cirino na primeira entrevista dos dois. No fragmento abaixo, o narrador 

descreve um pouco do sofrimento por que passava a jovem sertaneja: 

 
A pobre coitada, abrasada também de amor, queria respirar o ar da noite e 

beber na viração do sertão uma pouca de tranquilidade para sua alma tão 

afeita ao tumultuar dos sentimentos que a agitavam e, quem sabe? verificar se 

por aí não andava rondando aquele que no seio lhe inoculara tamanho 

desassossego, ímpetos tão desconhecidos e violentos, superiores a todas as 

suas tentativas de resistência. (p. 126). 

 

As expressões “pobre coitada”, “tumultuar dos sentimentos” e “tamanho 

desassossego” nos dão uma noção acerca da intensidade da angústia que sentia 

Inocência. Essa personagem pode ser relacionada, assim, à heroína de Romeu e Julieta, 

cuja trajetória ao longo da peça é marcada pela dor. Julieta sofre, primeiro, por haver se 

apaixonado por um membro da família Montéquio, prevendo, talvez, todos os 

obstáculos que teria de enfrentar para estar junto dele. Depois, ela é surpreendida pela 

notícia de que Romeu, então seu esposo, havia sido condenado ao exílio e, portanto, ela 

corria o risco de não voltar a vê-lo. Além disso, a filha dos Capuletos ainda tem que 

suportar a pressão do pai, que passa a impor um casamento com o conde Páris, tornando 

ainda maior o sofrimento da jovem, que se vê obrigada a decidir entre renunciar a tal 

matrimônio ou ser expulsa de casa. No fragmento abaixo, vemos como Julieta expressa 

o seu desespero para a ama: 

 

Ama, meu Deus, como evitar tudo isso? 

Com o marido na terra, as juras feitas, 

Como hei de ter na terra votos santos 

Senão com meu marido já no céu, 

Longe da terra? O que diz? Me aconselhe!! 

Como é possível que o céu brinque assim 

Com súdita tão franca quanto eu? (SHAKESPEARE, 1997, p. 163).
xxiii

 

 

Inocência, por sua vez, não bastasse a aflição em que vivia imersa por não poder 

estar junto de Cirino, viu esse estado se agravar depois da chegada do noivo. Neste 

fragmento, o narrador descreve a reação dela diante de Manecão, bem diferente da 

alegria e empolgação com que Pereira esperava que o outro fosse recebido: 

“Debuxaram-se-lhe tão vivos na fisionomia o espanto e o terror, que o reparo, não só da 

parte do noivo, como do próprio pai habitualmente tão despreocupado, foi repentino.” 

(p. 157). Surpreso e constrangido diante dos gestos da filha, Pereira tentou se justificar, 
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alegando que se tratava de mero acanhamento, pois ela teria ficado fora de si por ter 

encontrado tão repentinamente aquele cuja chegada era, supostamente, aguardada com 

ansiedade. Mas, ao invés de renunciar ao acanhamento e tentar uma aproximação com 

aquele que seria seu esposo, 

 

Mal saía do quarto, pretextando recaída de sezões: entretanto, não era o seu 

corpo o doente, não; a sua alma, sim, essa sofria morte e paixão; e amargas 

lágrimas, sobretudo à noite, lhe inundavam o rosto. 

 Meu Deus, exclamava ela, que será de mim? Nossa Senhora da Guia me 

socorra... Que pode uma infeliz rapariga dos sertões?... 

E de joelhos, diante de tosco oratório alumiado por esguias velas de cera, 

orava com fervor, balbuciando as preces que costumava recitar antes de se 

deitar. 

Uma noite, disse ela: 

 Quisera uma reza que me enchesse mais o coração... que mais me aliviasse 

o peso da desgraça de hoje... 

E, como que levada por inspiração, prostrou-se murmurando: 

 Minha Nossa Senhora, mãe da virgem que nunca pecou, ide diante de 

Deus. Pedi-lhe que tenha pena de mim... que não me deixe assim nesta dor cá 

de dentro tão cruel. Estendei a vossa mão sobre mim... Se é crime amar a 

Cirino, mandai-me a morte... (p. 159). 
 

É nesse momento que Inocência expressa de modo mais intenso a sua dor e o seu 

sofrimento. Não tendo mais o que fazer, tampouco a quem recorrer, ela apela para as 

forças divinas, como uma última esperança de encontrar uma solução para o conflito em 

que estava imersa. Vemos que, em sua oração, ela expressa o quanto tem se sentido 

oprimida pela situação que está vivenciando, sentindo-se também desgraçada e 

desnorteada, clamando, inclusive, pela própria morte. Além disso, conforme aponta o 

narrador, Inocência pressentia “os choques que tinha de suportar, e robustecia a alma na 

meditação contínua e firme de sua infelicidade” (p. 169). Quando expressa a sua 

aversão ao casamento diante de Manecão e Pereira, este, movido de cólera, agarra-a 

pela mão, atira-a contra a parede e, por pouco, não pisoteia a própria filha. É essa a 

última aparição de Inocência na narrativa, pois, no epílogo, o narrador refere-se a ela 

apenas para anunciar a sua morte, que representa a salvação para essa personagem cuja 

condição de desgraça parece ficar consolidada em sua última imagem apresentada pelo 

narrador: “Caiu a infeliz com abafado gemido e ficou estendida por terra, amparando o 

peito com as mãos. Mortal palidez cobria-lhe as faces, e de ligeira brecha que se abria 

na testa deslizavam gotas de sangue.” (p. 170). 

Embora essa atmosfera trágica predomine tanto em Inocência quanto em Romeu 

e Julieta, ela não deixa de ser entrecortada por situações de caráter cômico. Na peça, tal 

comicidade se instala por meio de duas personagens: a Ama e Mercutio. O primeiro, de 
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acordo com Bloom (1998, p. 93), é o mais notório ladrão de cena shakespeariano, sendo 

dotado não só de inteligência, vivacidade e coragem, como também de obscenidade e 

petulância. Bloom acrescenta que a obscenidade de Mercutio é empregada por 

Shakespeare como uma redução da paixão exaltada de Romeu e Julieta. E é justamente 

na natureza vulgar e obscena da individualidade dessa personagem que reside a sua 

comicidade. Mercutio ridiculariza o caráter sublime do amor que Romeu sente, a 

princípio por Rosaline, e depois por Julieta, enfatizando apenas o lado sexual, com a 

utilização de expressões chulas para se referir ao sexo. 

 A ama, por sua vez, é uma personagem excêntrica, que parece pouco preocupada 

com os sentimentos de Julieta, interessando-se, por outro lado, em incentivar a moça a 

casar-se com um homem rico. Ao contrário do que possa parecer, isso não entra em 

convergência com o aspecto trágico da peça, tendo em vista o modo como Shakespeare 

representa essas características da ama, enfatizando o aspecto cômico. A maneira 

eufórica, por exemplo, como ela se expressa quando constata que Julieta havia 

“falecido”, repetindo por várias vezes as frases “Dia triste, dia odioso!” e “ Oh dia 

lamentável” (SHAKESPEARE, 1997, p. 189), mais provoca o riso do que a comoção 

(mesmo porque se sabe que Julieta, na realidade, estava viva). Outro momento em que a 

excentricidade da ama é motivo de riso pode ser encontrado na cena em que Julieta, 

desesperada para receber uma resposta de Romeu acerca do casamento às escondidas, 

depara-se com o desinteresse da ama em informar-lhe acerca disso. Esta última havia 

sido incumbida de atuar como porta-voz dos amantes, mas no momento de transmitir a 

mensagem de Romeu a Julieta, ocupa-se apenas em reclamar das dores que sentia, como 

podemos ver no fragmento abaixo: 

 
JULIETA Que diz [Romeu] do casamento? Que diz disso? 

AMA  Ai, meu Deus, como dói minha cabeça. 

  Lateja tanto que eu vou estourar. 

  ‘Stou descansada. Ai, as minhas costas! 

  Maldita seja por mandar-me assim 

Correr feito uma louca por aí. (SHAKESPEARE, 1997, p.      

107).
xxiv

 

 

 Essa mistura de trágico e cômico faz-se presente não só em Romeu e Julieta, 

mas também em muitas outras peças shakespearianas, configurando-se como um traço 

marcante desse dramaturgo. Isso foi observado, já no século XVIII, por Johnson (1996, 

p. 41), segundo o qual “Shakespeare reuniu as faculdades de provocar o riso e a tristeza 

não apenas em um mesmo espírito, mas também em uma só obra.” Assim, embora um 
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tom trágico predomine nas peças – como é o caso de Romeu e Julieta –, sempre há 

espaço para o cômico. Do mesmo modo, em dramas nos quais a comicidade predomina, 

há passagens em que o trágico é trazido à tona, como em A Comédia dos Erros. Nessa 

obra, cujo enredo é predominantemente cômico, encontramos situações de caráter 

trágico, como o acidente de barco responsável pela separação dos irmãos gêmeos, 

causando desespero no pai deles, que, de modo angustiado, passa a procurar 

incansavelmente pelos filhos. Ainda de acordo com Johnson (1996, p. 40-41), 

 
As peças de Shakespeare não são, no sentido exato e crítico, nem tragédias 

nem comédias, e sim composições de uma espécie diferente, mostrando a 

condição real da natureza sublunar, que abrange o bem e o mal, a alegria e a 

tristeza, misturados em uma proporção infinitamente variável e combinados 

de inúmeras maneiras, refletindo o curso do mundo, onde a perda de um é o 

benefício do outro; onde, ao mesmo tempo, o libertino está correndo para o 

seu vinho e o pesaroso enterrando seu amigo; onde a maldade de um é às 

vezes derrotada pela galhofa do outro, e muitos malefícios e muitos benéficos 

são feitos e impedidos sem nenhum motivo. 

 

Em Inocência, o tom predominantemente trágico da narrativa é rompido por 

situações cuja comicidade é evidente, as quais são protagonizadas, principalmente, pela 

personagem Meyer. O capítulo em que esse naturalista é mencionado pela primeira vez 

na narrativa é subsequente ao momento em que Inocência e Cirino se encontram pela 

primeira vez. Ao invés de dar prosseguimento à história de modo a trazer à tona os 

desdobramentos desse primeiro encontro, o narrador opta por adiá-los, inserindo, por 

outro lado, novas personagens, que acabam por criar certas situações paralelas ao 

conflito central. Assim, Meyer, o naturalista alemão que viajava pelo interior do Brasil 

em busca de novas espécies de insetos, surge no romance juntamente com o seu 

companheiro José Pinho, uma espécie de empregado que o auxiliava em seu trabalho.  

Meyer é descrito como “homem bastante alto e esguio [...] que tinha rosto 

redondo, juvenil, olhos gázeos, esbugalhados, nariz pequeno e arrebitado, barbas 

compridas, escorridas, bigode e cabelos muito louros.” (p. 61). O caráter cômico dessa 

personagem está associado, em primeiro lugar, ao relacionamento dela com José Pinho, 

pois o naturalista está sempre a reclamar do caráter excessivamente conversador e 

exaltado do ajudante, enquanto este resmunga inconformado com tais reclamações. Isso 

pode ser observado já na primeira aparição dessas personagens, as quais viajavam 

durante a noite, estando o alemão a cavalo e o outro a pé, ambos acompanhados de um 

animal cargueiro, que, ao parar repentinamente, provoca revolta em Pinho: “– Burro do 

diabo! berrava ele. Mil raios te partam, bicho danado! Arrebenta de uma vez!... Vá para 
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os infernos! Entrega a carcaça aos urubus!” (p. 52). Meyer, por sua vez, com uma 

“imperturbável serenidade”, responde aos resmungos do ajudante, deixando-o ainda 

mais exaltado: “Mil milhões de diabos, interrompeu o camarada todo frenético, levem o 

gosto de andar por esses matos do inferno a horas tão perdidas! Eu bem disse a Mochu: 

ninguém viaja assim” (p. 63). 

Depois de chegarem à casa de Pereira, Pinho encontra um ambiente propício 

para encetar conversações, principalmente estando em companhia de alguém tão 

afeiçoado a conversas como é o caso desse sertanejo. Ao perceber o interesse e a 

curiosidade de Pereira e Cirino em saberem mais sobre Meyer e toda a parafernália que 

carregava, Pinho encontra uma boa oportunidade para dar vazão a sua necessidade de 

falar: “– Este Mochu, disse, vem de muito longe só por causa destas histórias de 

barboletas, e com o negócio ganha coco grosso... Quanto a mim...” (p. 67). O 

naturalista, percebendo que a conversa ia se estender, trata logo de interromper o 

companheiro: “Juque, atalhou Meyer com fleuma, vai bota os animais no pasto” (p. 67). 

Ele próprio já havia advertido o seu anfitrião acerca dessa característica de José Pinho, 

talvez pensando em algum constrangimento que isso pudesse vir a causar: “– O meu 

camarada, avisou com toda a tranquilidade e pausa o naturalista, é muito falador. Os 

senhores tenham paciência... Ande, Juque, deixe de tagarelar!...” (p. 66).  

Proveniente de um contexto urbano europeu, ele parece perdido em meio ao 

ambiente rural brasileiro, repleto de costumes e tradições tão distintos dos da Alemanha, 

fazendo com que ele se envolva nas mais diversas confusões, que são, na verdade, as 

principais responsáveis pela inserção do cômico na obra. Nesse sentido, podemos 

afirmar que Taunay explora os contrastes entre os costumes e a forma de vida do 

naturalista e os dos habitantes no sertão, de modo a criar situações em que o leitor pode 

ser levado ao riso. De acordo com Bergson (2001, p. 99-100), “a comicidade exprime 

acima de tudo certa inadaptação particular da pessoa à sociedade”, e no caso de Meyer, 

tal inadaptação fica evidente em alguns aspectos, como por exemplo, em seu português 

rudimentar; em sua maneira equivocada de compreender algumas expressões sertanejas; 

e na falta de experiência para lidar com os perigos oferecidos pela natureza, fazendo 

com que as próprias personagens riam das situações em que ele se envolve.  

No que diz respeito ao pouco domínio que Meyer tem da língua portuguesa, 

podemos observar que certos problemas relacionados à pronúncia – como quando usa 

Juque, ao invés de José –, somados às dificuldades dele para compreender alguns 

vocábulos, engendram comicidade. Frente ao modo de falar de Pereira, o naturalista 
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mostra-se, em vários momentos, confuso. Conforme representado no romance, o 

sertanejo usa palavras que, muitas vezes, são pronunciadas de modo diferente do 

estabelecido pela norma padrão da língua portuguesa, sem falar nos neologismos e 

expressões que soam estranhas até para os nativos do português, o que justifica a 

inserção de inúmeras notas de caráter explicativo ao longo da obra. No fragmento 

abaixo podemos observar como esse naturalista estranha o uso que Juque faz de um 

certo vocábulo: 

 
– Ó Mochu, perguntou José, que mastigava qualquer coisa, está já ferrado? 

– Ferrado? replicou Meyer levantando a cabeça. Que é isso agora? 

– Pergunto se já pegou no sono? 

– Pois, Juque, se eu falo, como é que posso estar dormindo? 

– Então não quer petiscar? 

– Comer, não é? 

– Está visto. (p. 68-69). 

 

 No tocante à maneira de Meyer lidar com os riscos inerentes ao trabalho de 

caçar insetos em meio às matas do sertão brasileiro, podemos afirmar que Taunay 

relaciona-a ao ridículo. Uma vez se dispondo a arriscar a própria vida em sua busca 

incansável por novas espécies, Meyer acaba se expondo as mais ridículas situações. De 

acordo com Bergson (2001, p. 109), “a comicidade é aquilo graças a que a personagem 

se entrega sem saber, o gesto involuntário, a palavra inconsciente. Toda distração é 

cômica. E, quanto mais profunda é a distração, mais elevada é a comédia.” É justamente 

o caráter distraído de Meyer que faz com que ele se exponha ao ridículo, como por 

exemplo, quando despenca em um barranco e perde todas as espécies que havia 

capturado em um dia de trabalho. Conforme Pereira narra, esse acidente ocorreu porque 

o alemão avistou uma inseto vermelho sobre um pau podre, e, a despeito do alerta dado 

pelo sertanejo, o outro insistiu em seguir adiante para tentar capturar a espécie. Mas 

quando “ia botar a mão no bicho encarnado, encostou-se no pau e... zás!... afundou-se, 

dando um grito esganiçado que parecia de cutia. Mal teve tempo de agarrar-se aos cipós 

e lá ficou entre a vida e a morte, chamando Juque, Juque!...” (p. 102). E o sertanejo 

prossegue sua hilária narrativa, contando a Cirino o momento que, segundo ele, foi o 

mais divertido: 

 
– O mais engraçado ainda não chegou, avisou o mineiro. Ah! vosmecê vai 

tomar uma boa data de riso. Quando o Mochu ganhou pé em terra, pôs-se a 

pular como um cabrito doido, por aqui, por acolá, pulo e mais pulo, e 

gritando como se o tivessem esfolando... Estava... ah! Meu Deus!... estava 

cheio de formigas novatas! 
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– Sim, exclamou Meyer com desespero, formiga de pau podre!... Mein 

Gott!... Eu rasgo a roupa... eu pulo... eu gemo... fico nu, como quando minha 

mãe me botou no mundo!... (p.103). 

 

Como podemos perceber, Pereira traz à tona uma série de comparações que 

parecem tornar a história ainda mais cômica, tais como “cutia” e “cabrito doido”. O 

próprio modo como o alemão é visto por Pereira também parece engendrar comicidade, 

a começar pela primeira impressão que Meyer gera no sertanejo. A despeito do aspecto 

grotesco assumido pelo primeiro, quando trajava sua vestimenta de trabalho e 

carregava-se de acessórios que poderiam causar estranhamento a qualquer habitante do 

sertão, Pereira impressiona-se com a aparência de seu hóspede estrangeiro, como 

podemos observar neste comentário que ele faz a Cirino: “– Vosmecê já reparou, amigo, 

como este estranja é figura bonita? Tão arvo! E que olhos que tem!... As mulheres hão 

de perder a cachola por causa desse bicharrão” (p. 75). Esse julgamento, diga-se de 

passagem, vai ser fundamental para a confusão que Pereira faz quando se trata de 

encontrar um responsável para o fato de Inocência renegar o casamento com Manecão, 

conforme veremos detalhadamente mais adiante.  

Podemos considerar essa mistura de trágico e cômico em Inocência como mais 

um ponto por meio do qual essa obra entra numa relação intertexual com Romeu e 

Julieta. Poder-se-ia questionar, entretanto, que esse recurso não é algo exclusivo de 

Shakespeare, e que poderia parecer equivocado afirmar que Taunay teria se baseado 

nesse dramaturgo para promover tal mistura de elementos em seu romance. Parece 

pertinente, nesse caso, trazermos à tona um comentário de Heliodora (2004, p. 69), 

segundo a qual, embora esse recurso não seja uma criação exclusivamente 

shakespeariana, “em nenhum outro autor atingiu rendimento igualmente satisfatório, em 

toda a rica dramaturgia elisabetana.” Além disso, em se tratando de um romance cuja 

intertextualidade com Romeu e Julieta é explicitada pelo próprio autor, não seria 

estranho que ele incorporasse, também, o estilo que o dramaturgo inglês imprimiu nessa 

peça.  

Ao entrelaçar o tom trágico do romance com cenas cujo efeito é de comicidade 

de modo a seguir o estilo shakespeariano, Taunay possibilita, assim, um diálogo de 

natureza estilística com a obra desse dramaturgo, o que nos remete ao pressuposto 

bakhtiniano segundo o qual “o estilo do romance é uma combinação de estilos” 

(BAKHTIN, 1990, p.74). Assim como em Romeu e Julieta, a inserção de situações 

cômicas promovem um certo alívio das tensões decorrentes da tragicidade engendrada 
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pelo conflito vivenciado pelas personagens principais. No caso do romance, o cômico 

também surge para intervir no decurso da narrativa, uma estratégia utilizada pelo autor 

para retardar a revelação de certos eventos envolvendo Cirino e Inocência. 

Podemos apontar um último aspecto por meio do qual Inocência mantém 

diálogo com Romeu e Julieta: a questão do conservadorismo. O caráter conservador de 

Romeu e Julieta reside na figura do príncipe Escalo, que, desde o início da peça, mostra-

se contrário ao conflito entre as famílias Montéquio e Capuleto, ameaçando punir os que 

se envolvessem em brigas nas ruas de Verona, pois isso acabava com a paz e o sossego 

em que viviam os habitantes dessa cidade. Além disso, a interferência do Estado é, 

também, decisiva para o encaminhamento das ações rumo ao final trágico, tendo em 

vista que a condenação de Romeu ao exílio é, como vimos, fator de estímulo para 

Julieta se submeter a executar os planos elaborados por frei Lourenço. Nesse sentido, 

conforme aponta Heliodora (2001, p. 77), “a tragédia só tem o que podemos chamar de 

happy ending moral, ou seja, a reintegração do Estado na paz – ao preço das vítimas da 

guerra civil – porque desde o início, Escalo, o príncipe, é contra o conflito”. A palavra 

do Estado se sobrepõe, desse modo, tanto ao ódio das famílias quanto às tentativas de 

Romeu e Julieta de sustentarem o seu enlace amoroso. 

Já em Inocência, o conservadorismo, como é de se supor, está relacionado aos 

códigos e a algumas das rígidas tradições do sertão, que, por sua vez, estão diretamente 

vinculados à estruturação do núcleo familiar. Pereira, por exemplo, incorpora a figura 

do patriarca, o pater familias, “que dispõe de plenos poderes em sua terra e em sua casa, 

fazendo valer suas leis e seus direitos” (MACHADO, 1997, p. 49). Conforme assinala 

Holanda (1995, p. 81), o tipo de família que prevalece como centro de toda a 

organização nos domínios rurais é organizado “segundo as normas clássicas do velho 

direito romano-canônico, mantidas na península Ibérica através de inúmeras gerações”. 

Em convergência com essas ideias, Machado (1997, p. 49) afirma que as leis seguidas 

por essa personagem são, na verdade, um espelho dos valores inerentes à sociedade 

colonial instituída no Brasil pelos portugueses, e, nesse sentido, Pereira pode ser 

considerado “apenas uma peça desse mecanismo maior”. No fragmento abaixo, vemos 

como ele expressa seu autoritarismo, em conversa com Cirino acerca de Inocência e o 

modo como ela encara o casamento com Manecão: 

 
 Mas sua filha? 

 Que tem? 

 Gosta dele? 
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 Ora se!... Um homenzarrão... desempenado. E quando não gostasse, é 

vontade minha, e está acabado. Para a felicidade dela e, como boa filha que é, 

não tem que piar... Estou, porém, certíssimo que o noivo lhe faz bater o 

coração... (p. 119). 

 

Ao assumir tal postura, Pereira apenas reproduz um discurso sedimentado numa 

tradição que se propaga por gerações, da qual o sertanejo não consegue se desvencilhar, 

mesmo quando se trata de deliberar sobre assuntos relacionados à felicidade da própria 

filha. Em outra situação, observamos essa personagem agindo conforme o decoro da 

família sertaneja. Como sabemos, Meyer passou a ser acolhido como um parente de 

Pereira, devido à seguinte recomendação feita por um irmão deste, Chiquinho, a qual se 

encontrava expressa em uma carta conduzida pelo naturalista: “Peço que o agasalhes, 

não como a um transeunte qualquer, mas como se fosse eu em pessoa, teu irmão mais 

velho e chefe da nossa família” (p. 79). Diante dessas palavras, Pereira, sem hesitar, 

promete a Meyer que acataria a recomendação de Chiquinho, conforme podemos 

observar neste trecho: 

 
Meu irmão, o meu irmão mais velho deu-me ordem que eu o recebesse como 

se fosse ele mesmo em pessoa, o Chico;... acabou-se. O senhor é como se 

fosse dos meus. Não há que ver, é o que ele quer. Entendi logo; o mais é ser 

muito bronco e, com o favor de Deus, não me tenho nesta conta. O senhor 

ponha e disponha de mim, da minha tulha, das minhas terras, meus escravos, 

gado... tudo o que achar. Parta e reparta... Quem está falando aqui, não é mais 

dono de coisa nenhuma;... é o senhor... Meu irmão me escreveu, é escusado 

pensar que não sei respeitar a vontade dos meus superiores e parentes. (p. 

80). 

 

 Ao respeitar a vontade do irmão, o sertanejo mantém-se fiel à tradição segundo a 

qual a vontade do chefe da família – representado, no caso, por Chiquinho, o irmão 

mais velho – deveria ser incontestada. Mesmo quando passa a desconfiar de Meyer, 

Pereira não o expulsa de sua casa, pois se via preso tanto à palavra dada ao naturalista 

quanto à reverência ao desejo do irmão, como se suas vontades e pretensões fossem 

anuladas devido a um compromisso assumido, cujo rompimento tornaria-o um homem 

desonrado. Embora não suportasse mais a convivência com esse alemão, devido ao 

aparente interesse deste em Inocência, Pereira prefere desabafar suas aflições com 

Cirino a se dirigir diretamente àquele que lhe causava tanta irritação e pedir-lhe para 

retirar-se de sua casa, ou então tomar medidas paliativas, como impedir que Meyer 

almoce junto com os membros da família; tudo isso devido ao receio de parecer um 

homem em cuja palavra não se pode confiar. Em um dos diálogos com Cirino, ele 

afirma: 
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 Sabe, doutor, que não posso mais aturar esse alamão?... Aquilo é um 

mandingueiro, uma suçuarana, vinda do inferno para me botar a perder!... 

Meu irmão... meu irmão, que presente me fez você!... 

 Mas, que houve? perguntou Cirino. 

 Olhe... se não fosse aquela carta, e a palavra que dei ao maldito... mil raios 

o partam, surucucu do diabo! potro melado!... já um bom balázio e lhe teria 

varado os miolos. (p. 129). 

 

 Essas ameaças jamais eram dirigidas diretamente a Meyer, pois se o fizesse, 

Pereira feriria a memória do próprio irmão, já que Chiquinho equiparou-se ao 

naturalista ao solicitar que o irmão acolhesse esse estrangeiro. A própria Inocência é 

consciente do apego que o pai tem à palavra dada. Em sua última entrevista com Cirino, 

ela tenta pensar em alguma alternativa para fugir do iminente casamento com Manecão, 

e rejeita a ideia do namorado segundo a qual os dois deveriam fugir. Cirino, então, 

dispõe-se a conversar com Pereira sobre o caso: “ Quem sabe, Inocência? Hei de falar 

tanto... pedir com tanta humildade...” (p. 142). Mas a sertaneja é categórica em sua 

recusa: “Deus nos livre! retorquiu ela aterrada. Pensei a princípio que pudera ser; mas 

depois vi que era pior... Mecê não conhece o que é palavra de mineiro... ferro quebra, 

ela não... Manecão há de ser genro dele” (p. 142). Cesário faz semelhante comentário 

quando se depara com as súplicas de Cirino para que ele interviesse na decisão de 

Pereira quanto ao casamento de sua afilhada com o primo: “ Que posso eu fazer? Não 

sabe o senhor que ela hoje não pertence nem mesmo ao pai, ao seu próprio pai? 

Pertence à palavra de honra, e palavra de mineiro não volta atrás...” (p. 166). 

 Quando descobrem o verdadeiro responsável pela recusa de Inocência ao 

casamento previamente arranjado, Pereira e Manecão também agem de acordo com os 

códigos de honra das famílias do sertão. Nesse caso, diante de tamanha desonra à qual 

Cirino havia submetido a casa do sertanejo, só mesmo a morte poderia vingar tal 

atitude. Assim, movido de cólera por haver descoberto que o hóspede a quem tanto 

estimava tinha caçoado dele, Pereira decide ir em busca de Cirino, mas é interrompido 

por Manecão, que, na condição de noivo traído, reivindica o direito de matar Cirino, 

obtendo a aprovação do outro: “parta hoje... parta já... E quando voltar, diga só: estamos 

desagravados... Inocência será sua...” (p. 173). Ao agirem assim, tais personagens 

parecem estar alheias a qualquer poder que pudesse submetê-las a uma punição pelo 

assassinato de um indivíduo, o que pode ser considerado uma evidência de que a lei que 

regia aquela sociedade rural era oriunda do próprio núcleo familiar, cujos códigos 

justificavam inclusive a ocorrência de certos crimes, conforme se deu no caso de Cirino. 

Nesse sentido, Holanda (1995, p. 81-82) aponta que tal grupo familiar rural, cujo 
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exemplar encontramos representado no romance, “mantém-se imune de qualquer 

restrição ou abalo. Em seu recatado isolamento pode desprezar qualquer princípio 

superior que procure perturbá-lo ou oprimi-lo.” Ele afirma ainda que 

 
a família colonial fornecia a ideia mais normal do poder, da respeitabilidade, 

da obediência e da coesão entre os homens. O resultado era predominarem, 

em toda a vida social, sentimentos próprios à comunidade doméstica, 

naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo 

privado, do Estado pela família. (HOLANDA, 1995, p. 82). 

 

 Assim, enquanto em Romeu e Julieta encontramos a interferência do público no 

privado – ou seja, o príncipe Escalo, representante do Estado, interferindo nas 

desavenças entre Montéquios e Capuletos –, em Inocência percebemos exatamente o 

contrário. Na peça, a paz exigida por Escalo, no primeiro ato, é consolidada apenas no 

último, embora isso só tenha sido possível com a morte de Romeu e Julieta. É a palavra 

do príncipe que prevalece, levando os pais desses dois jovens a refletirem sobre as 

consequências do ódio entre suas famílias, e promovendo, enfim, uma conciliação: 

“Capuleto e Mongéquio, vede aqui/ Que maldição recai em vosso ódio,/ pro céu matar, 

com amor, vossa alegria.” (SHAKESPEARE, 1997, p. 221).
xxv

 No romance, por outro 

lado, a rigidez dos códigos do sertão, manifestada, principalmente, na questão do 

casamento convencionado, mantém-se inabalável: a promessa de que Inocência 

pertenceria a Manecão ou, caso contrário, seria morta, é mantida. As tentativas dos 

jovens amantes, a presença de Meyer, e mesmo a intervenção de Cesário não foram 

suficientes para mudar tais códigos, parecendo, contrariamente, desprovidas de força 

para lutarem contra a rigidez das tradições do sertão. 

 Como pudemos observar, são muitos os elementos dessa tragédia de 

Shakespeare que são incorporados ao romance, o que nos permite considerá-lo como 

um Romeu e Julieta do sertão brasileiro. As epígrafes dessa peça inseridas no romance – 

formas mais explícitas de intertextualidade, segundo a concepção genettiana – 

desempenham, no novo contexto, as funções de indicar a incorporação de situações 

dramáticas da peça à narrativa, todas relacionadas à questão do amor romântico. Mas 

além dessas referências de caráter mais explícito, encontramos, em Inocência, uma série 

de elementos e outras situações dramáticas que podem ser considerados referências 

menos explícitas a Romeu e Julieta, como é o caso do relacionamento entre pai e filha, o 

conflito entre as lógicas citadina e sertaneja, o misto de trágico e cômico, dentre outros, 

conforme pudemos observar acima. 
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 Romeu e Julieta também fornece respaldo para Taunay estruturar o romance no 

que diz respeito à disposição das personagens ao longo da narrativa. Primeiro, 

observamos que, assim como Romeu, Julieta e Páris, Inocência, Cirino e Manecão 

formam um triângulo amoroso. Nesse caso, Páris e Manecão são personagens cuja 

presença vai de encontro às pretensões amorosas dos dois casais, tornando inviável o 

desejo de ambos de se manterem unidos, tendo o apoio de Capuleto e Pereira, 

respectivamente. Já Mercutio e Meyer são personagens que têm relevância no enredo 

das obras de que fazem parte, mas não parecem interessados na situação conflituosa em 

que estão envolvidos os protagonistas, agindo, por outro lado, de modo a aliviar as 

tensões geradas pelo conflito central. Cesário e Frei Lourenço, por sua vez, buscam 

interceder em favor dos amantes, mas veem suas tentativas de intervenção arruinadas 

pela ocorrência de incidentes. Por fim, temos a Ama e Tico, os quais, ao lado de Julieta 

e Inocência, respectivamente, acompanham, cada um ao seu modo, os riscos aos quais 

ambas as jovens se submetem devido à paixão que as acomete. 

 A incorporação de tantos elementos dessa tragédia shakespeariana nos remete às 

noções de hipertexto e hipotexto propostas por Genette (2006), e apresentadas no 

capítulo 1 desta dissertação. Nesse caso, Romeu e Julieta seria um hipotexto do qual 

Inocência seria proveniente, sendo esse romance, portanto, um hipertexto. Tomando por 

base a subdivisão das relações hipertextuais empreendida por esse teórico, podemos 

afirmar que se trata de uma transformação indireta, ou seja, uma imitação, tendo em 

vista que Taunay conta uma história diferente, mas toma por base o texto de 

Shakespeare. Essa ideia de transformação entra em convergência com as considerações 

de Jenny (1979), o qual associa a intertextualidade, principalmente, ao trabalho de 

transformação, por meio de que se busca fugir de um procedimento meramente 

tautológico.  

 No caso de Inocência, esse trabalho de transformação fica evidente na adaptação 

que Taunay faz de certos elementos do enredo de Romeu e Julieta, os quais ganham 

uma nova configuração quando incorporados ao contexto do sertão brasileiro do século 

XIX. Ao invés, por exemplo, de pôr em conflito duas famílias inimigas pertencentes ao 

mesmo contexto rural, pareceu mais interessante contrapor duas lógicas distintas, 

mesmo porque é por meio desse contraponto que o autor encontra abertura para fazer 

críticas a certos aspectos referentes a esse meio rural, utilizando-se do narrador para 

mostrar-se avesso a certas posturas assumidas pelas personagens guiadas pelas lógicas 

do sertão. 
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 Quanto a Pereira, poderia parecer inverossímil se essa personagem tivesse dado, 

inicialmente, o direito à filha de escolher o homem com quem desejaria se casar e 

também o momento certo para tal, postura assumida por Capuleto até um dado 

momento da peça. Isso, entretanto, não parece estranho em Romeu e Julieta, tendo em 

vista que a peça se passa em um contexto urbano no qual não identificamos aquela 

inferiorização da figura feminina observada no romance. Além disso, as reações de 

Capuleto frente à renúncia de Julieta ao casamento com Páris resumem-se a insultos 

que, pelo modo frenético com que parecem proferidos, estariam mais associados ao 

cômico. Pereira, por outro lado, reage violentamente ao perceber que Inocência não 

quer casar com Manecão, ameaçando a filha de morte, bem como castigando-a 

fisicamente, o que entra em acordo com a rigidez dos costumes do sertão. A morte dos 

amantes também pode ser apontada como exemplo do trabalho de transformação 

empreendido por Taunay ao imitar Romeu e Julieta, uma vez que, no caso de Cirino, ela 

se dá de modo brutal, diferindo, portanto, do suicídio cometido por Romeu, e indo ao 

encontro, mais uma vez, dos hábitos sertanejos.  

  

3.3 Inocência e o diálogo com Rei Lear  

 

Embora não seja a mais popular entre as tragédias shakespearianas, Rei Lear é 

considerada, por críticos como Hazlitt e Bradley, uma verdadeira obra-prima do 

dramaturgo inglês. Para Hazlitt (1817, p. 96), essa é a melhor de todas as peças de 

Shakespeare, uma vez que, nela, ele expressou sua sinceridade e exercitou sua 

capacidade imaginativa de modo singular. O outro, por sua vez, ressalta a 

representatividade de Rei Lear, mas destaca que, dramaticamente, essa tragédia não se 

equipara, por exemplo, a Hamlet, apresentando uma imperfeição quanto a sua 

dramaticidade. Isso se daria porque, segundo Bradley (1905, p. 247), há algo na 

essência dessa obra que entra em conflito com os seus sentidos, exigindo, por parte do 

leitor/espectador, uma percepção puramente imaginativa. Nesse caso, a representação 

no palco não seria capaz de revelar todas as possibilidades de sentido que a peça 

engendra. 

 Rei Lear traz à tona a história de um velho rei – homônimo da peça – que decide 

abdicar da coroa em favor de suas três filhas, Goneril, Regan e Cordelia, entre as quais 

o reino seria dividido, tomando por base o seguinte critério: a parte destinada a cada 

uma deveria ser proporcional ao tamanho do amor que elas demonstrassem ter por Lear. 
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Seguindo essa orientação, Goneril e Regan declaram ter uma verdadeira devoção pelo 

pai, enquanto Cordelia – a mais jovem e mais amada – restringe-se apenas à afirmação 

de que o ama conforme a sua condição de filha determina que ela assim proceda. Diante 

dessa atitude de Cordelia, Lear fica enfurecido e, considerando-a ingrata, decide renegá-

la enquanto filha, banindo-a da Inglaterra e entregando-a ao rei da França, com o qual 

ela se casa. Assim, o reino é dividido entre Goneril e Regan, das quais Lear, agora 

destronado e necessitado de repouso, esperava obter assistência, o que não se 

concretiza, fazendo-o se dar conta, então, do equívoco que havia cometido. Assim, 

desprovido de abrigo, vai, pouco a pouco, perdendo a sanidade.  

Paralelo a esse conflito, desenvolve-se um outro, protagonizado pelas 

personagens Gloucester, Edgar e Edmund. Este último, filho bastardo do primeiro, 

sente-se injustiçado por não ter os mesmos privilégios do irmão Edgar, que era legítimo, 

e, devido a esse sentimento, articula um plano para colocar pai contra filho e, assim, 

poder ocupar sozinho o lugar de herdeiro. Além disso, Edmund, que se alia a Goneril e 

Regan, planeja a morte do próprio pai, o qual tem seus olhos arrancados, por 

determinação de Regan e seu esposo Cornwall, passando a ser guiado pelo filho Edgar, 

que, por sua vez, encontrava-se disfarçado de mendigo. Edmund, após ser pivô da morte 

de Gonril e Regan, e após ter articulado o assassinato de Lear e Cordelia, é morto por 

Edgar, o qual havia tomado conhecimento acerca da vilania do irmão. Quanto a 

Cordelia, não escapa ao assassinato, e o velho rei morre em seguida, sem ao menos ter 

tido a oportunidade de pedir perdão à filha pela injustiça cometida. 

Em Inocência, a epígrafe extraída dessa tragédia é referente a uma cena do 

primeiro ato na qual a personagem Cordelia faz a seguinte previsão: “Há de o tempo 

desvendar o que hoje esconde a discreta hipocrisia.” (SHAKESPEARE apud 

TAUNAY, 1999, p. 93). Essas palavras são proferidas momentos antes de essa 

personagem partir para a França, depois de ter sido renegada por Lear devido ao modo 

sincero como expressou o seu amor por ele, enquanto Regan e Goneril, por declararem 

um amor exacerbado, incapaz, inclusive, de ser expresso em palavras, acabam por 

ludibriar o pai. Cordelia, entretanto, por conhecer a natureza das irmãs, sabia que aquela 

demonstração de afeto não passava de fingimento, e ela acrescenta a seguinte 

advertência à previsão de que a verdade viria à tona: “Passa vergonha quem seu vício 

encobre” (SHAKESPEARE, 1998, p. 27).
xxvi

 

 Quanto ao capítulo ao qual está associada aquela epígrafe, é referente ao 

momento da narrativa em que Cirino aguarda ansioso a hora de administrar um 
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medicamento a Inocência, que ainda estava enferma. Na ocasião, o rapaz encontrava-se 

sozinho na casa de Pereira, o qual havia ido para a mata, a fim de acompanhar Meyer e 

José Pinho durante as caçadas em busca de novas espécies de insetos. O pai de 

Inocência tinha orientado Cirino a chamar Maria Conga – uma espécie de escrava da 

casa – ou o anão Tico, para acompanhá-lo até o quarto de Inocência, caso ele ainda não 

tivesse retornado da roça no momento da administração do remédio. Pereira não abre 

mão de vigiar os passos de Meyer, pois, a essa altura, já havia sido surpreendido pelo 

modo como o naturalista elogiou a beleza de Inocência, estando, portanto, enfurecido e 

desconfiado. Além disso, tinha a pretensão de fazer com que Meyer ficasse exausto, 

para que, ao retornar para casa, não conseguisse sequer pensar na moça, como podemos 

perceber neste fragmento: “Quanto a este alamão melado, levo-o para longe e não trago 

senão bem tarde e tão moído do passeio que só há de penar em dormir.” (p. 93). 

 Cirino, por sua vez, que “com ascendente desassossego consultava o seu relógio 

de prata, tirando-o a cada instante do bolso” (p. 94), respirou aliviado quando chegou o 

meio-dia, hora em que Inocência deveria ingerir o medicamento. Seguindo a orientação 

de Pereira, chamou por Maria Conga, mas quem apareceu para acompanhá-lo ao quarto 

da moça foi Tico, já que a outra havia ido lavar roupa no córrego. O rapaz se dirige, 

então, ao quarto de Inocência, e, aproveitando-se de um momento em que o anão saiu 

para ir à cozinha buscar café, tomou o pulso dela e, “sem pensar no que fazia quebrando 

a débil resistência da menina, cobrira-lhe de beijos o braço e a mãozinha que havia 

segurado” (p. 97). No momento de se despedir da moça, Cirino encontrou mais um 

momento para expressar a sua paixão: 

 
 Agora, lhe disse ele sorrindo e pegando-lhe a mão, sossegue um pouco: 

depois tome um caldo e... queira-me bem. 

 Gentes! Por que lhe não havera de querer? perguntou ela com ingenuidade. 

Mercê nunca me fez mal... 

 Eu, retrucou Cirino com fogo, fazer-lhe mal? Antes morrer... Sim... dona... 

da minha alma, eu... (p. 99). 

 

 Para compreendermos a relação entre a epígrafe de Rei Lear e o referido 

capítulo, é preciso se levar em consideração o romance em sua totalidade, pois, tomando 

o capítulo isoladamente, parece-nos sem sentido a menção da palavra hipocrisia em um 

momento da narrativa no qual há demonstrações de afeto sincero entre as personagens. 

Basta, porém, observarmos o final do capítulo XIII, para percebermos a pertinência da 

referida epígrafe para a economia narrativa da obra. Nessa passagem, o narrador faz 

uma comparação entre o modo como Pereira tratava Cirino e Meyer, observando uma 
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divergência quanto a esse tratamento, a qual era proveniente da antipatia pelo 

naturalista, oriunda da espontaneidade com que este se referia a Inocência. Vejamos o 

que nos diz o narrador: 

 

À medida que as suspeitas sobre as intenções do inocente Meyer iam 

tomando vulto exagerado, nascia ilimitada confiança naquele outro homem 

que lhe era também desconhecido e que a princípio lhe causara tanta 

prevenção quanto o segundo. 

É que as dificuldades e colisões da vida, quando se agravam, tão fundo nos 

incutem a necessidade do apoio, das simpatias e dos conselhos de outrem, 

que qualquer aliado serve, embora de muito mais proveito fora bem pensada 

reserva e menos confiança em auxiliares de ocasião. (p. 93). 
 

 Quando associamos essas palavras às ações de Cirino no capítulo seguinte, 

podemos afirmar que a epígrafe surge como um mecanismo por meio do qual o narrador 

faz uma avaliação da própria narrativa, considerando hipócrita a postura que o jovem 

doutor assume frente a Pereira, aproveitando-se da confiança que o outro lhe destinava, 

para, assim, poder encontrar situações em que pudesse estar a sós com Inocência. Além 

dessa avaliação, a epígrafe também prevê acontecimentos que só serão apresentados no 

capítulo XXIX, quando Pereira descobre que Cirino, e não Meyer, foi o responsável 

pela recusa da filha ao casamento com Manecão. É válido destacar que essa questão da 

hipocrisia associada a Cirino perpassa, na verdade, todo o romance, o que nos permite 

associar essa situação dramática com um dos principais temas trazidos à tona em Rei 

Lear: o confronto entre aparência e realidade. 

Tal tema se manifesta nessa tragédia por meio das ações de personagens como 

Goneril, Regan, Edmund, Edgar e Kent, que transitam entre o real e o aparente de 

acordo com suas intenções. A ambição das duas irmãs, por exemplo, faz com que velem 

a faceta maléfica de sua individualidade por meio de palavras de amor e respeito 

dirigidas ao velho Lear. Na realidade, o que sentiam era uma verdadeira aversão por ele, 

a qual só é revelada após terem alcançado seu objetivo: disporem do direito de, 

juntamente com seus respectivos esposos, governarem o reino. Assim, a partir do 

momento em que já não há mais a necessidade de sustentarem a farsa, as duas irmãs se 

sentem livres para agirem de modo a corresponderem à vilania que lhes é inerente, 

tomando atitudes como o abandono do próprio pai, o incentivo à morte de Gloucester, e 

até mesmo a articulação do plano para destruírem uma a outra em nome da paixão por 

Edmund. O próprio esposo de Goneril, Albany, após tomar conhecimento da atitude 

dela para com Gloucester, surpreende-se com a crueldade da esposa e repreende o seu 

comportamento, como podemos perceber no fragmento que se segue: 
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Tenha vergonha, coisa transformada, 

Não se torne mais monstro. Sendo certo 

Deixar-me as mãos obedecer o sangue, 

É bem provável que elas lhe rasgassem 

Carne e ossos; mas mesmo sendo o demo 

A forma de mulher ainda a protege. (SHAKESPEARE, 1998, p. 134).
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 Já em Edmund, esse jogo de aparência e realidade se manifesta na maneira como 

ele, inescrupulosamente, finge-se de bondoso e denuncia a Gloucester um suposto plano 

de Edgar, cuja finalidade seria matar o próprio pai, com o intuito de se apropriar da 

herança. Ao mesmo tempo, fingindo lealdade, pede ao irmão para que fuja, uma vez que 

Gloucester estaria furioso a procurá-lo. Só depois de ter os olhos arrancados é que esse 

pai toma conhecimento da traição praticada pelo bastardo, bem como do errôneo 

julgamento que fez do outro. Nesse sentido, parece importante observar que, embora 

Gloucester e Edgar sequer suspeitem da vilania de Edmund, o leitor é ciente disso, uma 

vez que, já em seu primeiro solilóquio, o bastardo mostra-se revoltado pela posição 

secundária que ocupava em relação a Edgar, revelando, também, seus planos para 

reverter essa situação. Vemos, portanto, que tanto em Edmund quanto em Goneril e 

Regan a relação entre aparência e realidade se estabelece no plano da individualidade 

das personagens: embora elas não se utilizem de artifícios para alterar a aparência física, 

agem, em certos momentos, de modo a entrarem em desacordo com a vilania que lhes é 

inerente, mostrando-se amáveis e solícitas, sempre visando o benefício de si próprias.  

 Diferentemente, Edgar e Kent se submetem a um disfarce da aparência física: o 

primeiro adota a identidade de um mendigo, enquanto o outro se traveste de mero servo. 

Este último, a quem Lear havia banido por haver se oposto à injustiça cometida contra 

Cordelia, decide continuar servindo ao velho rei, precisando, para tanto, abdicar de seu 

posto de conde, já que não podia ser reconhecido. Quanto a Edgar, adota o disfarce por 

temer a perseguição à qual estava sujeito, conforme o alertara o irmão bastardo. Ambas 

as personagens não têm, portanto, más intenções quando decidem aparentar algo 

diferente daquilo que são. Além disso, tal mudança se dá apenas superficialmente, tendo 

em vista que tanto Edgar quanto Kent, mesmo injustiçados, não renunciam à 

honestidade e boa índole inerentes ao seu caráter. 

 No que diz respeito ao romance, podemos afirmar que esse confronto entre 

aparência e realidade envolve as personagens Cirino, Meyer, Pereira e Tico. O primeiro, 

desde o início da narrativa, é apontado pelo narrador como alguém que proclamava ser 

algo que, de fato, não o era: doutor. No capítulo III, o narrador nos apresenta um breve 
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background da vida dessa personagem, cuja inclinação para enganar os outros seria 

oriunda da influência da própria família. Seu pai era um vendedor de drogas que se 

intitulava boticário, e o seu tio, o qual o criou, enviou Cirino a uma casa colegial 

dirigida por padres, prometendo a estes a concessão de uma verba testamentária como 

forma de cobrir os custeios da educação do sobrinho. Na verdade, tudo não passou de 

um truque para enganar o clérigos, e, ao ser descoberta a farsa, Cirino, que então tinha 

18 anos, foi obrigado a deixar o colégio. 

 Ele começou a trabalhar como caixeiro em uma velha botica, ofício que lhe 

proporcionou a chance de receitar medicamentos. Conforme aponta o narrador, em 

“localidade pequena, de simples boticário e médico não há mais que um passo” (p. 44), 

e Cirino soube se aproveitar disso para, num curto período de tempo, ser considerado 

doutor, sem haver sequer cursado uma faculdade reconhecida. Alicerçando sua ciência 

em um tal Chernoviz – guia médico em que se encontravam descritas doenças bem 

como mecanismos para curá-las por meio de ervas medicinais –, o jovem unia “a alguns 

conhecimentos de valor positivo outros que a experiência lhe ia indicando ou que a voz 

do povo e a superstição lhe ministravam” (p. 44), sendo caracterizado como “simples 

curandeiro” (p. 45). A despeito dessa caracterização, o narrador faz a seguinte ressalva a 

respeito dessa personagem: 

 
Bem formado era o coração daquele moço, sua alma elevada e incapaz de 

pensamentos menos dignos; entretanto, no intimo do seu caráter se haviam 

sensivelmente enraizado certos hábitos de orgulho, repassado de tal ou qual 

charlatanismo, oriundo não só da flagrante insuficiência científica, como da 

roda em que sempre vivera. (p. 45). 

 

 O suposto título de doutor foi um dos fatores fundamentais para que, pouco a 

pouco, Cirino fosse ganhando a confiança de Pereira, pois este passou a depositar no 

outro a esperança de ver sua filha curada. Não bastasse tal titulação, esse jovem também 

agradava o sertanejo pelo modo como respeitava certos costumes do sertão, 

principalmente os que são referentes ao tratamento dado às mulheres. Quando é 

advertido de que deveria ter cautela ao entrar no quarto de Inocência, Cirino dá a 

seguinte resposta a Pereira: “Oh, Sr. Pereira! [...] posso gabar-me de ter sido recebido 

no seio de muita família honesta e sei proceder como devo” (p. 52). Embora não 

esperasse se apaixonar por aquela de quem trataria, não se pode negar que Cirino se 

beneficiou dessa primeira impressão causada no pai da moça, para, mais adiante, 

sustentar sua permanência na casa, mantendo, portanto, a possibilidade de ver 

Inocência, longe das desconfianças do sertanejo. O jovem doutor contava, ainda, com a 
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veneração dirigida aos médicos por parte dos habitantes do sertão, conforme nos 

informa o narrador: 

 
Por toda a parte entra, com efeito, o doutor; penetra no interior das famílias, 

verdadeiros gineceus; tem o melhor lugar à mesa dos hóspedes, a mais macia 

cama; é enfim um personagem caído do céu e junto ao qual acodem logo, de 

muitas léguas em torno, não já enfermos, mas fanatizados crentes que, 

durantes largos anos, se haviam medicando ou por conselhos de vizinhos ou 

por suas próprias inspirações, e que na chegada desse messias depositam 

todas as ardentes esperanças do almejado restabelecimento. (p. 45-46). 

 

 Enquanto Cirino tem a seu favor essa série de fatores, Meyer, por outro lado, 

ganha a antipatia do sertanejo devido à sinceridade como expressa suas impressões 

acerca de Inocência. Enquanto estrangeiro que viajava pelas regiões interioranas do 

Brasil, o naturalista era privado de ao menos avistar as mulheres dessa região, uma vez 

que deveriam ficar distante dos olhos de estranhos. Assim, ao avistar Inocência, ele, 

espontaneamente, faz o seguinte comentário acerca dela: “sua filha é muito bonita, 

muito bonita, e parece boa deveras... Há de ter umas cores tão lindas, que eu daria tudo 

para vê-la com saúde... Que moça!... Muito bela!” (p. 86). Tal elogio provocou 

escândalo em todos os que estavam presentes no momento, conforme podemos observar 

no trecho que se segue: 

 
Tornou-se Pereira pálido, franzindo os sobrolhos e olhando de esguelha para 

quem tão imprudentemente elogiava assim, cara a cara, a beleza de sua filha; 

Inocência enrubesceu que nem uma romã; Cirino sentiu um movimento 

impetuoso misturado de estranheza e desespero, e, lá da sua pele de 

tamanduá-bandeira, ergueu-se meio apavorado o anão. (p. 86). 

 

 E sem perceber a comoção que suas palavras haviam causado, ele ainda 

prossegue, comentando acerca das mulheres do sertão: “palavra de honra, Sr. Pereira, se 

todas se parecem com esta sua filha, é coisa muito e muito digna de ser vista e escrita!” 

(p. 87). Diante de tal comentário, Pereira, de modo áspero, interpela o alemão e 

convida-o a retirar-se do quarto de Inocência. No momento da despedida, ele encontra 

uma nova oportunidade para demonstrar sua cortesia a Inocência e, mais uma vez, 

elogiar sua beleza: “ Chamo-me Guilherme Tembel Meyer, seu humilde criado, e 

estimo muito conhecê-la por ser a senhora filha de um amigo meu e prender a gente 

com o seu lindo rosto...” (p. 87). Esses gestos foram suficientes para o sertanejo 

formular um juízo de valor acerca do naturalista, o qual, repentinamente, deixou de ser 

considerado um membro da família, passando a ser tachado de peste, diabo, perdido, 

dentre muitos outros adjetivos encontrados pelo sertanejo para expressar sua aversão ao 
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alemão. Conforme aponta o narrador, aquele hóspede “o punha a perder, proclamando 

assim com a trombeta da fama, que vira Inocência e com ela conversara, que a achava 

do seu gosto...” (p. 89-90).  

As palavras de Meyer, a despeito do choque que causaram em Pereira e nos 

outros, pareciam desprovidas de malícia ou segundas intenções, tanto que o naturalista 

permanecia “alheio ao temporal provocado por suas inconsideradas palavras” (p. 88). 

Diferentemente de Cirino, que, embora fascinado com a beleza de Inocência, não 

expressava tal impressão por conhecer a natureza desconfiada do sertanejo, o naturalista 

é espontâneo em seus comentários, mesmo porque desconhecia os rígidos códigos do 

sertão. Assim como Cordelia, que não almejava causar a ira do pai quando expressou o 

seu amor por ele de maneira sincera, Meyer também não pretendia afrontar Pereira, 

tampouco faltar com respeito a Inocência. Ser autêntico representou, para ele, a 

renegação por parte do sertanejo, o qual mantém esse hóspede em sua casa apenas 

devido à obediência ao pedido do irmão mais velho. Sempre vigiando todos os passos 

de Meyer, Pereira o trata de modo áspero, principalmente diante da curiosidade dele em 

saber notícias de Inocência, conforme podemos observar neste fragmento, referente a 

um momento em que Cirino observa o caráter desconfiado desse sertanejo: 

 
 Desconfianças, não: agora, certeza. Pois o que quer dizer o homem todo o 

dia... estar a lembrar-se da menina?... Procurar trazê-la à conversa?  Como 

está sua filha? Pergunta-me ele sempre.  Está boa, de uma vez para todas.  

E ele, toda a vida a insistir... Isto me põe o sangue a ferver, mas vou-lhe 

respondendo com bom modo... Hoje, saiu-se o cujo de seus cuidados e disse-

me como quem toma leite com farinha de milho:  Sua filha vai casar?  Vai, 

respondi-lhe todo trombudo.  E com quem? Tive vontade de lhe dizer  Não 

é da sua conta, seu bisbilhoteiro, seu biltre, e atacar-lhe uma cabeçada, mas, 

como é meu hóspede, secundei-lhe enfarruscado:  Com um homem do 

sertão, que há de amolar a faca na pele da barriga do mariola que vier mexer 

com a mulher dele.  O alamão não se deu por achado e, com todo o sem-

vergonhismo, me retrucou:  Pois o senhor faz mal. A sua filha é muito 

mimosa e deveria casar com alguém da cidade.  Então, perdi a paciência:  

Mochu, lhe disse, cada um manda em sua casa como entende; eu na minha, 

não quero ser anarquizado.  Ele, quando me viu fulo de raiva, pediu-me mil 

desculpas, contou-me mil história, isto, aquilo, aquilo outro, et coetera e tal, 

que era para bem de minha filha e não sei mais o que, numa língua que pouco 

entendi... (p. 130-131). 
 

 As atitudes de Meyer haviam convencido Pereira de que ele, de fato, estava 

interessado em Inocência. Mas enquanto Pereira dedicava tempo vigiando o inofensivo 

naturalista, abria espaço para aquele que estava, de fato, cortejando sua filha, mas, uma 

vez estando sob a proteção da confiança que o sertanejo lhe destinava e escondido sob a 

faceta do médico cujo contato com os pacientes não ultrapassa o âmbito profissional, 
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consegue ludibriar o outro. Engenhosamente, Cirino ainda acentua as desconfianças de 

Pereira em relação a Meyer, fazendo comentários como este: “acho que o alemão faz 

mal em andar batendo língua em pessoa da sua família, e dou razão às suas 

inquietações...” (p. 131). Quando, em um momento posterior desse mesmo diálogo, o 

jovem tenta concordar em parte com certos pontos de vista do naturalista, percebe que 

poderia ativar as desconfianças do outro contra ele, e tenta remediar da seguinte 

maneira: “Desculpe-me, Sr. Pereira, este Meyer é que está a confundir-me todas as 

ideias. Pois eu julgo... já que pede a minha opinião, que o senhor dever continuar a ter 

olho no estrangeiro... e eu hei de ajudá-lo, quanto estiver nas minhas forças” (p. 132). 

 Cirino é esperto e sabe exatamente o que o sertanejo gosta de ouvir, tornando-se 

fácil, portanto, para driblar qualquer indício de desconfiança em relação a ele. Ele age 

assim, de modo semelhante às irmãs Regan e Goneril, que, conhecendo o caráter 

impetuoso de Lear, conseguem ludibriá-lo por meio de falsas palavras de amor. 

Similarmente ao que Edmund faz com seu pai e irmão, o jovem doutor simula lealdade 

ao sertanejo no combate aos perigos que o naturalista representava para a honra de sua 

família, mas, na verdade, compartilhava da mesma visão desse estrangeiro, e, no tocante 

a Inocência, com proporções ainda maiores. Curiosamente, o capítulo subsequente ao 

comentário do narrador acerca do contraste entre as suspeitas sobre as intenções de 

Meyer e a ilimitada confiança em Cirino é intitulado “Realidade”, no qual o jovem 

doutor expressa, pela primeira vez, o seu afeto a Inocência, não correspondendo, 

portanto, ao voto de confiança que o pai dela havia lhe dado. Ao forjar um 

comportamento que não entra em acordo com os seus reais sentimentos e opiniões, 

Cirino visa não apenas o benefício próprio, mas também o de sua amada, cuja existência 

parecia estar condicionada à esperança de poder se unir amorosamente ao outro. Não 

vemos, assim, nele o mesmo egoísmo observado em Goneril, Regan e Edmund, 

tampouco a crueldade desmedida dessas personagens, ou seja, a hipocrisia de Cirino não 

assume proporções de vilania.  

 Pereira, assim como Lear, também participa desse jogo de aparência e realidade, 

atuando como aquele que forma um juízo de valor sobre os outros a partir de certas 

atitudes deles, acabando por cometer equívocos. Como um homem temperamental, 

impulsivo e obstinado, Lear parece desprovido de sensibilidade para distinguir 

hipocrisia de sinceridade, e esses fatores se refletem na relação com suas filhas. Nesse 

sentido, Morris (1957, p. 141) assinala que o esquema utilizado para a divisão do reino, 

bem como a maneira como isso é executado, revelam a inclinação do rei para a tolice, a 
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ira e o orgulho. Movido por essas tendências, ele renega Cordelia simplesmente por 

sentir-se frustrado diante da recusa dela em anunciar publicamente o amor que sentia 

por ele, atitude considerada como verdadeira demonstração de ingratidão. Na realidade, 

longe de ser ingrata, Cordelia parece ser, conforme aponta Granville-Barker (apud 

ALLGAIER, 1973, p. 1034), tão obstinada e orgulhosa quanto Lear, e, por essa razão, 

não se submete a atender a um tolo capricho do pai. 

 Contrariamente, Goneril e Regan são, de fato, ingratas, não só pelo fato de terem 

abandonado o pai depois de terem ascendido ao poder, mas também porque parecem 

desejar a morte dele, como podemos perceber neste fragmento, extraído de um diálogo 

entre Regan e Lear: “O senhor está velho;/ Em si a natureza está na fimbria/ De seus 

limites” (SHAKESPEARE, 1998, p. 85).
xxviii

 Goneril, por sua vez, conhecendo o 

temperamento do pai, opõe-se ao desejo dele de ser acompanhado por uma tropa de cem 

homens, pois temia uma insurreição contra ela e sua irmã, de quem era aliada. Com essa 

atitude, Goneril revela sua verdadeira faceta e suas reais intenções para com Lear, o 

qual não deixa de explicitar sua frustração e indignação pelo fato de ter sido ludibriado: 

“Ingratidão, inimigo marmóreo, / Pareces mais horrenda em uma filha/ Que num 

monstro marinho” (SHAKESPEARE, 1998, p. 51).
xxix

 

 Do mesmo modo que Lear, Gloucester julga erroneamente o caráter dos filhos, 

considerando Edgar, e não Edmund, como ingrato. Mas enquanto Lear é levado ao 

equívoco em decorrência de seu próprio temperamento impulsivo, Gloucester é vítima, 

conforme vimos, de um plano elaborado pelo bastardo. A ingratidão deste para com o 

pai é resultado de mera vaidade, de uma necessidade de ocupar um lugar privilegiado no 

núcleo da própria família. Assim, não levando em consideração a boa índole de 

Gloucester, tampouco o respeito e consideração que este lhe dedica, Edmund, de modo 

cruel, toma atitudes que atestam a sua ingratidão para com o pai, a saber: a articulação 

do plano para pô-lo contra Edgar; a revelação, para Goneril e Regan, da aliança de 

Gloucester com a França; o incentivo à punição deste por meio da retirada dos olhos e, 

depois, com a morte. Já Lear se equivoca por se prender à aparência em detrimento da 

essência quando decide dividir o reino tomando por base as demonstrações de afeto por 

parte de suas filhas. O caráter impulsivo dessa personagem faz com que ela seja 

facilmente ludibriada com belas palavras, as quais esperava ouvir, tornando-se, por 

outro lado, furioso quando ouve frustrado o que não queria. Isso justifica sua atitude 

frente a Cordelia, sua filha favorita, a qual preferiu não aderir às bajulações excessivas 

de suas irmãs.  
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 O pai de Inocência, por sua vez, é levado ao engano devido ao seu caráter 

excessivamente desconfiado. Como as atitudes espontâneas de Meyer para com 

Inocência correspondiam às desconfianças oriundas do primeiro encontro entre sua filha 

e o outro, Pereira passa a construir uma imagem fantasiosa do naturalista, o qual, na 

visão do sertanejo, seria um namorador, que, com sua beleza, era capaz de conquistar 

todas as mulheres. Certa vez, intencionando colher informações sobre a relação de 

Meyer com as mulheres, Pereira dirige-se a José Pinho, o qual acaba por revelar o que 

fazia o seu amo no Rio de Janeiro: “Ia todas as noites a uma casa de bebidas, assim uma 

espécie de venda de muito luxo e lá estava horas perdidas petiscando com senhoras de 

vida alegre, muito bonitas, bem limpas” (p. 104-105). Essas colocações são suficientes 

para Pereira sedimentar o seu ponto de vista acerca do caráter namorador do alemão, 

conforme revela o sertanejo a Cirino: “Vejam só que homem, hein? É um mequetrefe!” 

(p. 105). O narrador comenta a respeito desse juízo de valor acerca do naturalista, 

destacando o equívoco de Pereira, o qual, por estar preso à aparência, não conseguia 

enxergar a realidade: 

 
Acabavam as impudentes histórias de José Pinho de pôr a última pedra ao 

edifício de desconfiança de que tão depressa erigira a imaginação de Pereira 

em desconceito de Meyer. O que nelas havia de verdade, eram apenas 

algumas horas de lazer, consagradas, durante a estada no Rio de Janeiro, pelo 

naturalista ao consumo de grandes copázios de cerveja no Café Stadt 

Coblenz, e nas quais entretivera risonhos, bem que inocentes colóquios com 

pessoas do sexo amável, frequentadoras daquele estabelecimento e de 

costumes não lá muito rigorosos. (p. 105). 

 

 Enquanto tais desconfianças fazem Pereira se equivocar frente às atitudes de 

Meyer, a confiança exacerbada em Cirino é o que faz o sertanejo enxergar a aparência 

em detrimento da essência. Conforme aponta o narrador, não tivessem os olhos do 

sertanejo “a venda da confiança, ou melhor, se o sono não os acometesse sempre com 

tamanha imposição, decerto em breve houvera estranhado a cruel agitação em que vivia 

Cirino e que este não podia mais encobrir” (p. 105). Pereira ainda estava preso à 

primeira impressão que o jovem doutor lhe causara, dispondo-se a curar sua filha e 

mostrando-se conhecedor dos costumes do sertão, os quais respeitava, apesar de ser 

contrário a alguns deles. Esses atributos constituíam a faceta que Cirino assumia frente a 

Pereira, sendo fundamentais para que ele não percebesse as inquietações do jovem 

doutor, as quais se encontram descritas pelo narrador neste fragmento: 

 
Na verdade, o seu modo de passar as noites era de fazer suspeitas no espírito 

mais indiferente e desprevenido. Ou se revolvia na cama, dando mal abafados 
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suspiros, ou então saía para o terreiro, onde se punha a passear e a fumar 

cigarros de palhas uns após outros, até que os galos alcandorados na 

cumeeira da casa e nas árvores mais próximas, anunciassem as primeiras 

barras do dia. (p. 105-106). 

 

Podemos afirmar, assim, que Cirino cria para si uma máscara, esconde-se por 

trás dela, e acaba por conseguir convencer Pereira. As desconfianças destes, por sua 

vez, criam uma máscara para Meyer, a qual não corresponde à verdadeira essência dessa 

personagem. Esse jogo entre aparência e realidade pode ser considerado o principal 

mecanismo por meio de que o conflito central é sustentado até o fim da narrativa, pois, 

por um lado, é a confiança de Pereira que faz com que Cirino permaneça na casa do 

sertanejo mesmo depois de Inocência ter se curado, e por outro, são as desconfianças em 

relação a Meyer as responsáveis por Cirino não ser o foco das precauções de seu 

anfitrião. 

O anão Tico também participa desse jogo de aparência e realidade, ao assumir 

uma identidade que não é a sua. Conforme vimos, Cirino e Inocência são surpreendidos 

por um misterioso assobio e uma pedra arremessada em sua direção, o que os deixa 

aterrorizados. Tanto essas personagens quanto o leitor são levados a crer que se trataria 

de alguma entidade sobrenatural, cujo intuito seria assustar os amantes. Na verdade, 

tratava-se de Tico, que, sempre atuando como uma sombra de Inocência, não deixa que 

os encontros dela com Cirino passem despercebidos. Consciente de que sua ama já 

estava prometida em casamento, o que era somado à antipatia que nutria por Cirino, 

Tico passa a assombrar os dois, talvez como a única maneira encontrada para protestar 

contra aqueles encontros, os quais reprovava. Na última vez que se encontraram, 

Inocência expressa o seu pavor ao escutar o assobio ecoando, tal qual havia ocorrido na 

primeira entrevista:  

 
 Meu Deus! balbuciou ela, que agouro!... Quem sabe se não é gente? 

Ao assobio seguiu-se uma espécie de gargalhada, que gelou o sangue na veia 

dos dois míseros. 

Agarrou-se a menina a Cirino. 

 É alma do outro mundo, murmurou ela persignando-se. (p. 144). 

 

Cirino ainda é surpreendido com uma visão de uma pequena criatura caindo de 

uma árvore e, rapidamente, sumindo no meio do laranjal, mas que não pôde ser 

identificada pelo jovem. Toda a verdade não só acerca de Tico como também do 

homem que fez Inocência desistir do casamento com Manecão viria a ser revelada 

apenas no penúltimo capítulo, e por meio do próprio Tico. Ele havia acompanhado toda 

a conversa entre Pereira e Manecão na qual o sertanejo afirma ser Meyer o responsável 
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pela reviravolta provocada na cabeça da filha, o que gera a ira de Manecão, o qual 

decide partir em busca do naturalista para matá-lo. Ao perceber a tamanha injustiça que 

estava prestes a ser cometida, o anão tenta intervir na conversa deles, conforme nos 

aponta o narrador: “Começou este homúnculo a explicar por gestos vagarosos, mas 

muito expressivos, de que de tudo estava ciente, participando de todos os projetos e do 

mesmo sentimento de indignação e desespero que enchia os dois ofendidos” (p. 172). 

Ele começa, então, a fazer Pereira perceber o equívoco cometido no que diz respeito ao 

julgamento de Meyer como o culpado de tudo. Ao representar Cirino por meio de 

gestos, e apontá-lo como o real culpado, Pereira parece duvidar de Tico, o qual 

apresenta as provas de que dispunha para sustentar a acusação feita, como podemos 

perceber no fragmento abaixo: 

 

Gesticulou como um possesso: correu para fora da casa; denunciou as 

entrevistas; reproduziu ao vivo todas as passadas de Cirino; mostrou o lugar 

do laranjal de onde vira tudo, o galho quebrado em razão da sua queda; 

repetiu o grito que dera; lembrou a cena da madrugada, findando com aqueles 

tiros; exprimiu-se por sinais tão adequados e tais movimentos de cabeça e 

fisionomia, que toda a dúvida desapareceu do espírito de Pereira. (p. 172). 

 

Similarmente ao que ocorrera com Lear, a desilusão oriunda da descoberta de 

que um equívoco havia sido cometido traz à tona a ira de Pereira, o qual passa a 

abominar a atitude de Cirino: “ Infame, murmurou roxo de ira, tu me pagas! Infame... 

infame!” (p. 173). Decidido a vingar a traição de Cirino por meio do assassinato dele, 

Pereira não deixa de observar a atitude ingrata do jovem doutor, que havia se 

aproveitado não só da boa acolhida dada pelo sertanejo, como também da confiança 

cega que este lhe destinava. Assim como Lear sofreu as consequências de haver 

observado a aparência em detrimento da realidade, isso também se deu com Pereira: 

além do desapontamento oriundo da certeza de que havia sido feito de tolo, o sertanejo 

ainda se depara com a possibilidade de Manecão não mais querer Inocência para esposa, 

o que representaria a tão temida desonra para essa personagem. No fragmento abaixo, 

vemos como Pereira expressa o seu desapontamento e sua raiva em relação a Cirino: 

 
 Meu Deus, exclamou com dor, em que mundo vivemos nós? Um homem 

entra na minha casa, come do que eu como, dorme debaixo do meu teto, bebe 

da água que carrego da fonte, esse homem chega aqui e, de uma morada de 

paz e de honra, faz um lugar de desordem e vergonha! Não, mil raios me 

partam!... Não quero mais saber que esse miserável respire o ar que respiro. 

Não! Mil vezes, não! (p. 173). 
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 As colocações de Pereira acerca da desordem que Cirino havia instalado em sua 

casa nos remete a um outro ponto por meio do qual Inocência parece dialogar com Rei 

Lear: a existência de uma lógica da ordem e da desordem. Na peça, isso remete à ideia 

da chain of beings, ou seja, de uma ordem universal na qual cada coisa devia ocupar um 

lugar específico, ordem essa que se refletia na organização do poder político e da 

sociedade elisabetanos. Disso, conforme também já vimos, Shakespeare se utilizou, de 

modo recorrente, na elaboração de suas peças, e Rei Lear está inserida nesse conjunto. 

Vemos, por exemplo, que o fato de Lear abdicar do trono em favor de suas filhas 

caracteriza-se como uma inversão de uma ordem pré-estabelecida, de acordo com a qual 

o rei deveria ocupar o topo da hierarquia referente ao poder político. A personagem do 

bobo, que, em algumas passagens, improvisa algumas canções, é questionada por Lear 

onde aprendeu a cantar, e, como resposta, o bobo ridiculariza a submissão do outro aos 

desígnios as filhas: 

 

Me acostumei, senhor, desde que tu fizeste de tuas filhas tuas mães; pois 

quando entregas a chibata na mão delas e abaixas as próprias calças, 

Elas choram de alegrias 

E eu de tristeza cantei 

Por ver dizer tonteiras 

E andar com bobos o rei. (SHAKESPEARE, 1998, p. 47-48).
xxx

 

 

O próprio modo como o bobo passa a tratar Lear configura-se como mais uma 

inversão da ordem natural: “Agora viraste um 0 sem número. Sou melhor do que tu, 

agora; eu sou um bobo, tu não és nada.” (SHAKESPEARE, 1998, p. 48).
xxxi

 Essa 

personagem, aliás, surpreende pela perspicácia como analisa as consequências oriundas 

da divisão do reino empreendida por Lear, chamando atenção, inclusive, para o uso da 

aparência com a finalidade de se mascarar a realidade. Além disso, o bobo é responsável 

pela inserção do cômico, o qual surge para romper com o tom trágico predominante, 

aspecto que entra em convergência com a inclinação de Shakespeare para misturar 

trágico e cômico. Ainda com relação à questão da lógica e da desordem, principalmente 

no que diz respeito a Lear, Gaull (1967, p. 335) assinala que, sem dúvida, todas as 

possíveis violações da ordem natural e suas consequências são evidentes nessa peça. 

Apropriando-se irresponsavelmente dos privilégios inerentes à posição que ocupava, 

preferindo interesses particulares a obrigações públicas, investindo uma quantidade 

imoderada de poder em indivíduos inferiores, essa personagem criou as condições para 

a rebelião por parte daqueles a quem ele estava encarregado de controlar. 
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Essa inversão da ordem natural não se apresenta apenas nas relações entre o 

bobo e Lear, e deste com suas filhas, manifestando-se, também, nas ações de 

personagens como Edgar, Kent e Edmund. Os primeiros, ao assumirem falsas 

identidades, renunciam a sua procedência nobre, e passam a agir como homens de 

posição social inferior à que realmente ocupavam. Edmund, por sua vez, empreende 

esforços para alterar uma ordem, previamente estabelecida, segundo a qual o filho 

legítimo gozava de privilégios dos quais o bastardo era privado. Assim, percebemos que 

a violação da ordem universal é responsável pela instalação de uma situação caótica, 

cujo cume é o final trágico, do qual só escapam Edgar, Kent e Albany. 

Em Inocência, essa questão da ordem e da desordem está associada à tentativa 

de se alterar um arranjo pré-estabelecido. Conforme já apontamos, nesse romance é 

trazida à tona uma representação da sociedade do sertão, cuja estrutura segue a 

organização do núcleo familiar, o qual tem como centro a figura do pater familias, 

detentor de toda a autoridade para reger sua família da maneira que lhe convier. Tal 

ordem encontra-se completamente inabalada no início do romance, tanto que tudo 

parece remeter a essa estabilidade. No primeiro capítulo, por exemplo, no qual o 

narrador descreve o sertão e o sertanejo, percebemos, primeiro, a natureza em perfeita 

harmonia, e depois o sertanejo, que, como se fosse peça integrante dessa paisagem, 

mantém-se em harmonia com ela. No fragmento abaixo, a descrição do homem do 

sertão e de sua relação com o ambiente em que está inserido remete à ideia de ordem, 

estabilidade, com cada coisa ocupando o seu devido lugar: 

 
Sente-se devera feliz. Nada lhe perturba a paz do espírito ou o bem-estar do 

corpo. Nem sequer monologa, como qualquer homem acostumado a 

conversar. 

Raros são os seus pensamentos: ou rememora as léguas que andou, ou conta 

as que tem que vencer para chegar ao termo da viagem. 

No dia seguinte, quando aos clarões da aurora acorda toda aquela esplêndida 

natureza, recomeça ele a caminhar, como na véspera, como sempre. 

Nada lhe parece mudado no firmamento: as nuvens, de si para si, são as 

mesmas. Dá-lhe o sol, quando muito, os pontos cardeais, e a terra só lhe 

prende a atenção, quando algum sinal mais particular pode servir-lhe de 

marco miliário na estrada que vai trilhando. (p. 29). 

 

 Pereira, que representa esse sertanejo cuja paz de espírito parece inabalável, tem, 

aparentemente, motivos suficientes para viver despreocupado: tinha sua própria casa, 

onde vivia tranquilo e cuidado dos negócios, bem como exercia plenamente o seu papel 

de chefe de família, deliberando sobre o futuro da filha, a qual mantinha sob sua guarda. 

Tal ordem passa a ser abalada a partir do momento que se passa a ir de encontro à 
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decisão tomada pelo pater familias, como se o dever de se obedecer às decisões deste 

que ocupava o topo da hierarquia familiar não fosse mais respeitado. Assim, embora 

Cirino e Inocência não tenham sido culpados pela paixão que os acometeu, podemos 

afirmar que a insistência nessa paixão representava, naquele contexto, o rompimento de 

uma ordem pré-estabelecida. Uma vez que passam a se encontrar às escondidas, bem 

como a fazer planos para um futuro matrimônio, esses jovens parecem querer assumir o 

papel de Pereira referente à decisão sobre qual homem deveria desposar sua filha. 

 Antonio Cesário, por sua vez, também tenta ir de encontro a uma ordem 

previamente estabelecida. Enquanto sertanejo, ele sabia que o casamento de sua afilhada 

com Manecão já havia sido arranjado, mas, mesmo assim, prontifica-se a interceder em 

favor de Cirino. Uma vez tomando tal decisão, Cesário almejava romper o princípio de 

que “palavra de sertanejo não volta atrás”, o qual representava uma ordem fixa, 

inabalável, e que permaneceu como tal, a despeito das tentativas de se alterá-la. Nesse 

caso, os amantes, que motivaram a instalação da desordem em meio àquela estabilidade 

inicial, arcaram com as consequências desse ato por meio da morte, que parece surgir 

como forma de remediar os transtornos decorrentes da subestima a que foi submetida a 

autoridade do chefe dessa família sertaneja. 

Vemos que, em Inocência, encontramos referências de caráter mais explícito e 

menos explícito a Rei Lear, tal qual havíamos observado com Romeu e Julieta. 

Conforme analisamos, Taunay, por meio da epígrafe extraída de Rei Lear, viabiliza um 

diálogo entre o narrador do romance com a própria narrativa e também com os leitores. 

Além disso, essa epígrafe remete a temas dessa peça que são incorporados à narrativa, e 

ajustados de acordo com o enredo do romance. Primeiro, vimos a questão do confronto 

entre aparência e realidade, que serve de respaldo para Taunay elaborar, principalmente, 

o conflito envolvendo Cirino, Pereira e Meyer, do qual decorre uma série de equívocos 

por parte do pai e Inocência, os quais só são trazidos à tona no final da narrativa. Por 

fim, observamos que a existência de uma lógica de ordem e desordem se faz presente no 

romance, o que pode ser considerado uma alusão a Rei Lear, uma vez que essa peça traz 

à tona esse tema.  

Vemos, mais uma vez, a presença de elementos extraídos de uma tragédia 

shakespeariana que adquirem uma nova configuração ao serem inseridos no enredo do 

romance. O ambiente cortês de Rei Lear, no qual a inversão de uma ordem hierárquica 

gera um caos que culmina em tragédia, é substituído pelo meio rural, em que, 

similarmente, a tentativa de se alterar uma ordem pré-estabelecida é fatal para as 
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personagens principais. Taunay, mais uma vez, utiliza-se dos arquétipos fornecidos por 

um drama shakespeariano e os submete a um trabalho de transformação, contando uma 

nova história, mas indicando, por meio da epígrafe, a realização de tal diálogo 

intertextual.  

 

3.4 Presença de Henrique V em Inocência 

 

 Diferentemente do que observamos com Romeu e Julieta e Rei Lear, o diálogo 

de Inocência com Henrique V se dá de modo bastante modesto. Sendo referente à 

ultima parte do que se costuma chamar de tetralogia, formada por outras três obras – 

Ricardo II e a primeira e segunda parte de Henrique IV –, essa obra é classificada como 

um drama histórico, por trazer à tona personagens e eventos que giram em torno de 

momentos representativos da história da Inglaterra. Heliodora (2004, p. 67) assinala que 

as peças históricas diferem, por exemplo, das tragédias e das comédias por tratarem de 

“conflitos arbitrados pela confrontação da força.” Ela acrescenta ainda que Shakespeare, 

nessas peças, preocupa-se “com a investigação sobre o bom e o mau governo, colocada 

em termos de natureza do governante e suas relações com os governados, tudo isso 

avaliado por meio das consequências de seus atos sobre o bem-estar da comunidade.” 

(p. 101).  

 Em Henrique V, esses aspectos se manifestam nas ações da personagem 

homônima da peça. Considerando-se detentor do direito de posse do território francês, o 

rei Henrique, incentivado pelo arcebispo de Canterbury e pelo bispo de Ely, decide 

invadir a França e, desse modo, reivindicar a assunção do trono francês. O delfim, que 

havia repudiado a atitude de Henrique, acata a ideia de confrontar o exército inglês, pois 

tinha conhecimento de que este era, quantitativamente, inferior ao da França, o que 

deixou confiante não só o delfim, mas todos os que combatiam em defesa dos interesses 

franceses. Eles foram, entretanto, surpreendidos pelo vigor dos soldados ingleses, os 

quais, com o consentimento de Henrique, arrasaram o exército francês na batalha de 

Agincourt, saindo, portanto, vitoriosos do conflito. O rei inglês, depois de estabelecidos 

os devidos acordos com a coroa francesa, solicita em casamento Catarina, herdeira do 

trono francês, consolidando, assim, a união entre os dois reinos. 

No tocante à epígrafe referente a Henrique V, encontra-se sobreposta ao capítulo 

XXX, e traz o seguinte trecho, cuja referência indica que foi extraído de uma cena do 

ato I dessa peça: “Estão contados os grãos de areia que compõem a minha vida. É aqui 
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que devo tombar. É aqui que ela há de acabar.” (SHAKESPEARE, apud TAUNAY, 

1999, p. 174). Tal fragmento, entretanto, se levarmos em consideração o texto contido 

no First Folio, não se faz presente nem no primeiro nem nos demais atos da referida 

peça. Os eventos que se apresentam na primeira parte de Henrique V giram em torno da 

gênese do conflito entre Inglaterra e França. O arcebispo de Canterbury e o bispo de 

Ely, desejando obterem vantagens para si próprios e para a Igreja, advertem a Henrique 

que o território da França pertencia, na verdade, a Inglaterra, a qual deveria, por direito, 

herdar essas terras, que já haviam pertencido a Eduardo III, antigo monarca britânico. O 

rei inglês decide, então, reivindicar tal território à coroa francesa, mas é ridicularizado 

pelo delfim, que envia bolas de tênis como resposta à reivindicação de Henrique, 

estimulando-o a declarar guerra à França. 

 Quanto aos demais atos, o único em que encontramos uma personagem fazendo 

referência à própria morte é no IV, no qual o duque de Exeter narra para Henrique como 

se deu a morte do duque de York, reproduzindo as últimas palavras deste. Mas essas 

não correspondem, de modo algum, ao texto contido na epígrafe supracitada. Além 

disso, mesmo nas passagens em que os ingleses percebem a tamanha desvantagem de 

seu exército em relação ao dos franceses, nenhum deles faz previsões relacionadas a 

uma morte iminente. Do mesmo modo, a despeito da dizimação sofrida pelo exército 

francês, não há demonstrações de derrotismo por parte dos sobreviventes que atuavam 

em benefício da França. Quanto ao desfecho da peça, também não remete a ideia de 

morte; pelo contrário, simboliza a paz e a reconciliação. 

 Sobre essa questão do uso a epígrafe e da indicação de sua respectiva referência, 

Genette (2001, p. 151) aponta duas possibilidades. A primeira diz respeito ao uso de 

uma epígrafe autêntica, porém imprecisa, o que frequentemente ocorre quando aquele 

que epigrafa se utiliza de uma citação não literal, seja por estar citando erroneamente a 

partir de fragmentos da memória, ou mesmo por querer fazer a epígrafe se adequar 

melhor a um dado contexto. A outra possibilidade concerne ao uso de uma citação 

autêntica e exata, mas referenciada de modo incorreto, ou mesmo desprovida de 

qualquer indicação acerca do texto de onde foi extraída ou de seu respectivo autor. 

Genette (2001, p. 147) cita como exemplo Walter Scott, em cujas obras se encontram 

epígrafes geralmente atribuídas a um autor real, embora essa referência nem sempre seja 

um indicativo de precisão e autenticidade. 

 No tocante ao trecho de Henrique V, podemos dizer que se trata de uma citação 

desprovida de pertinência, já que não encontramos nessa peça qualquer passagem que 
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corresponda ao texto epigrafado em Inocência. Essa conclusão, entretanto, só faz 

sentido se levarmos em consideração o texto desse drama contido no First Folio, pois, 

se passarmos a considerar as modificações a que foram submetidos os textos de 

Shakespeare aos quais tiveram acesso os leitores brasileiros do século XIX, somos 

levados a pressupor duas razões para Taunay ter feito tal uso daquela citação 

shakespeariana: ele pode ter mantido fidelidade ao texto lido, mas que, por se tratar de 

uma versão – talvez elaborada por Ducis
8
 –, não corresponde ao texto do First Folio; ou 

feito a referência equivocadamente, mas de modo consciente, ou seja, Taunay pode ter 

extraído a citação de outra obra e, intencionalmente, tê-la atribuído a Shakespeare, por 

se tratar de um autor cuja representatividade já era, naquela época, reconhecida no 

Brasil. Como não temos acesso aos textos shakespearianos que circularam no país 

durante a segunda metade do século XIX, não conseguimos, consequentemente, chegar 

a uma conclusão acerca da falta de correlação entre a referência indicada nas epígrafes e 

os originais das peças (lembremos que, na página 48 desta dissertação, já tínhamos 

constatado outro caso de inexatidão em uma das citações de Romeu e Julieta). 

 A despeito dessas divergências, não podemos deixar de ressaltar a relevância da 

epígrafe supostamente retirada de Henrique V no que diz respeito a sua função de 

sumariar o conteúdo do capítulo XXX – que, a propósito, é o último antes do epílogo , 

dialogando, desse modo, com o leitor, uma vez que antecipa ação a ser apresentada 

nesse momento final da narrativa. Intitulado “Desenlace”, tal capítulo traz à tona os 

últimos instantes de vida de Cirino, cuja angústia e ansiedade pareciam ter atingido o 

seu ponto máximo, uma vez que o rapaz aguardava uma resposta de Antônio Cesário, 

no qual ele havia depositado todas as esperanças de poder se unir amorosamente a 

Inocência. Ao mesmo tempo em que esperava, Cirino era espreitado por Manecão, que, 

a essa altura, já havia tomado conhecimento dos encontros entre o jovem doutor e a 

filha de Pereira, ficando encarregado, assim, de vingar a desonra a que o outro havia 

submetido a casa do sertanejo.  

 Cirino já havia decidido que, caso Cesário não se dispusesse a ajudá-lo, iria 

suicidar-se, pois não fazia sentido viver se não fosse ao lado de Inocência. Montado em 

seu cavalo, ouve um cavaleiro se aproximar, e fica eufórico, por achar que se tratava do 

padrinho de sua amada, mas, na verdade, era Manecão que se dirigia para fazer o acerto 

de contas. Com tom de ironia e superioridade, o noivo de Inocência agride verbalmente 

                                                 
8
 Cf. p. 33 desta dissertação. 
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Cirino, que, sentindo-se ofendido, saca uma pistola e ameaça descarregá-la na direção 

do outro. Este, por sua vez, satiriza a atitude do jovem doutor, e, depois de perguntar se 

o outro conhecia Inocência, disparou a arma à queima-roupa, fazendo Cirino cair por 

terra, morrendo após alguns instantes.  

Vemos, assim, que a razão da existência de Cirino, atrelada à esperança de que 

Cesário poderia ajudá-lo, vai se esgotando à medida que os dias passam e o padrinho da 

moça não toma uma resolução acerca do caso, fazendo com que ele se direcione para a 

morte, a qual é consolidada pela sede de vingança de Manecão. Desse modo, os 

contados “grãos de areia” apresentados na epígrafe podem ser interpretados como uma 

metáfora para a vulnerabilidade da vida de Cirino, impulsionada por expectativas que se 

esvaem, caem por terra, juntamente com o tombo que ele sofre ao ser ferido. A epígrafe 

subsequente à de Henrique V – “Eis um cavalo amarelo, e quem o mostrava, era a 

morte” (APOCALIPSE apud TAUNAY, 1999, p. 174) – acrescenta sentido à outra, 

reforçando, também, essa ideia da morte iminente. Como não encontramos alusões a 

elementos que compõem o enredo de Henrique V, tampouco correspondência entre o 

trecho epigrafado e o texto contido na edição das obras completas de Shakespeare em 

inglês, não podemos afirmar, com convicção, que existe intertextualidade entre 

Inocência e Henrique V. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que vimos, podemos afirmar que, em Inocência, encontramos 

elementos de caráter regionalista misturados a temas e motivos fornecidos pela tradição 

literária ocidental. Trazendo à tona a paisagem, o linguajar e os costumes do sertão 

mato-grossense, Taunay representa essa região interiorana do Brasil de modo a ressaltar 

a cor local de uma forma verossímil, sem recorrer a idealizações e exaltações desses 

elementos, considerados genuinamente nacionais. Enquanto homem da cidade, criado 

no seio de uma família francesa e admirador da cultura europeia, Taunay dá destaque ao 

elemento regional, mas sem perder de vista a visão crítica acerca de certos costumes 

tipicamente sertanejos. Esses, entretanto, poderiam ser insuficientes para a elaboração 

de uma história consistente, por meio da qual o autor seria levado à imortalidade, 

conforme suas próprias pretensões. 

Taunay sedimenta, então, seu romance no mais popular drama shakespeariano, 

Romeu e Julieta, contando, de modo semelhante à peça, a história de um amor 

impossível entre dois jovens. Mas ao invés de reproduzir ipsis litteris o conteúdo do 

enredo desse drama, o autor soube empreender um trabalho de transformação e, nesse 

ponto, o sertão parece ter sido fundamental, pois todo o contexto urbano de Verona, no 

qual se passam as brigas entre Montéquios e Capuletos, deu lugar a um ambiente rural, 

cujos elementos passaram a compor o drama da paixão contrariada entre Cirino e 

Inocência. Assim, os personagens e situações dramáticas de Romeu e Julieta servem de 

arquétipo para a elaboração do enredo de Inocência, mas eles são aproveitados de 

acordo com as possibilidades permitidas pelo ambiente no qual adquiririam uma nova 

configuração, ou seja, o sertão. 

Esse diálogo intertextual com Romeu e Julieta pode ser considerado bastante 

representativo para a economia narrativa do romance, pois, tendo em vista os vários 

intertextos referentes a esse drama contidos em Inocência, podemos afirmar que ele 

forneceu o argumento para Taunay elaborar o enredo da obra, principalmente no que diz 

respeito ao amor proibido vivenciado por Cirino e Inocência. Como vimos, mais do que 

anunciar o conteúdo dos capítulos que antecedem, as epígrafes extraídas de Romeu e 

Julieta dão pistas ao leitor de que no romance, na verdade, empreende-se uma releitura 

dessa tragédia shakespeariana. Compagnon (1996, p. 41), ao discorrer sobre a citação, 

afirma que ela apela para a “competência do leitor, estimula a máquina de leitura, que 

deve produzir um trabalho, já que, numa citação, se fazem presentes dois textos cuja 
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relação não é de equivalência nem de redundância.” Nesse sentido, observamos esse 

apelo quando tratamos das epígrafes de Romeu e Julieta, cujas situações dramáticas, 

incorporadas aos capítulos a que se sobrepõem, permitem que se reconheça que os 

intertextos shakespearianos referentes a essa peça não se restringem apenas a esses dois 

capítulos.  

Ao embasar seu romance nessa tragédia shakespeariana cujos temas principais 

são a paixão contrariada e a guerra civil entre duas famílias, Taunay acaba por encontrar 

uma boa oportunidade para destacar certos costumes do sertão, como o apego à palavra 

dada e o casamento convencionado, os quais vão de encontro às pretensões amorosas 

dos jovens amantes. Assim, a vida doméstica do sertão brasileiro do século XIX, que 

poderia não parecer tão atrativa nem para os leitores dessa época, tampouco para os da 

posteridade, acaba se tornando mais popular uma vez que incorpora elementos de uma 

das mais conhecidas peças de Shakespeare. Além disso, a inserção de intertextos 

referentes a Romeu e Julieta parece ter sido fundamental para que o romance adquirisse 

dinamicidade em meio à monotonia da vida no sertão. 

Para complementar os motivos fornecidos por Romeu e Julieta, Taunay encontra 

em Rei Lear situações dramáticas que auxiliam na sustentação do conflito em torno do 

qual gira o romance. É assim que ele se utiliza do jogo entre aparência e realidade tão 

presente nessa peça e adapta-o a um novo contexto, criando uma série de conflitos 

envolvendo, principalmente, Meyer, Manecão e Pereira. No que diz respeito à epígrafe 

extraída desse drama shakespeariano, trata-se, conforme analisamos, de um mecanismo 

para o narrador dialogar com a própria narrativa, seja antecipando ações ou imprimindo 

um juízo de valor acerca delas. Ao inserir uma epígrafe shakespeariana para avaliar 

como hipócrita a atitude de Cirino frente a Pereira, o narrador isenta-se da 

responsabilidade de tal avaliação, respaldando-se na autoridade que representa o nome 

de Shakespeare para sustentar suas impressões acerca da narrativa. Isso nos remete às 

ideias de Bakhtin (2003, p. 194), segundo o qual, em cada época, sempre “existem 

enunciados investidos de autoridade que dão o tom, como as obras de arte, ciência, 

jornalismo político, nas quais as pessoas se baseiam, as quais elas citam, imitam, 

seguem.” É válido destacar que, ao contrário do que possa parecer, essa prática de se 

velar por trás da citação de autoridade não é uma constante ao longo do romance, uma 

vez que o narrador, em certas passagens, imprime seu juízo de valor sobre as situações 

narradas, como é o caso da avaliação que faz acerca do modo como Pereira encara as 

mulheres. 
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Diante disso, podemos ser levados a questionar acerca das razões pelas quais, 

em certos momentos, Taunay optou por isentar seu narrador da responsabilidade de 

certos comentários críticos. A justificativa para tal pode ser encontrada na relação entre 

narrador, personagens e leitor. Ao referir-se a Pereira ou Manecão, o narrador parece à 

vontade para avaliar criticamente certos comportamentos deles, provavelmente por se 

tratarem de personagens com os quais os leitores possam vir a antipatizar. Por outro 

lado, Cirino seria o suposto herói da trama, e, portanto, poderia não ser conveniente o 

narrador caracterizá-lo como hipócrita, algo que poderia desagradar os leitores. Mesmo 

que, no capítulo III, Cirino tenha sido apontado como simples curandeiro, que “ia por 

toda parte granjeando o tratamento de doutor” (p. 45), podemos afirmar que se trata 

apenas de uma constatação, não se configurando, exatamente, como uma crítica, sem 

falar que não tem o mesmo impacto do vocábulo “hipócrita”. Assim, velando-se por trás 

do texto shakespeariano epigrafado, o narrador não só se isenta, como pode, ainda, 

conquistar a adesão do leitor, fazendo-o refletir acerca do caráter heroico ou traiçoeiro 

do pseudomédico. 

 Portanto, diante do que analisamos acerca das epígrafes shakespearianas 

extraídas de Rei Lear e Romeu e Julieta, podemos afirmar que elas representam muito 

mais do que um mero ornamento utilizado pelo autor, de modo a seguir a tendência 

referente ao uso de epígrafes a qual, como vimos, foi comum entre os escritores do 

século XIX. Isso só foi observado na epígrafe referente a um fragmento de Henrique V, 

o qual sequer conseguimos encontrar em nenhum dos atos da peça. Apenas nesse caso o 

autor parece ter se valido da autoridade inerente ao nome de Shakespeare apenas para 

conferir erudição ao texto. Já no que diz respeito aos intertextos de caráter menos 

explícito, especificamente as alusões a temas e situações dramáticas presentes em 

Romeu e Julieta e Rei Lear, não só servem de sustentação para o enredo de Inocência – 

principalmente a primeira – como também fornecem elementos que incrementam a 

história contada no romance. 

Por meio deste trabalho, vimos a relevância dos dramas shakespearianos para a 

criação de um romance que é considerado uma obra-prima da literatura brasileira. Esse 

estudo pode apontar para outras possibilidades de investigações envolvendo a presença 

de Shakespeare em romances brasileiros do século XIX, época em que o gênero 

romanesco passou a ser disseminado no Brasil. Assim como Taunay buscou inspiração 

nesse dramaturgo para escrever Inocência, é provável que uma série de outros 

romancistas brasileiros contemporâneos dele também o tenham feito, visto a 
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representatividade que a obra shakespeariana já havia adquirido no Brasil oitocentista. 

Desse modo, parece instigante buscar compreender a contribuição prestada por 

Shakespeare, figura exponencial do teatro elisabetano, para a incipiente produção 

romanesca brasileira. É interessante observar que a leitura do romance feita nesta 

dissertação é apenas uma dentre outras possibilidades de leitura que podem ser feitas, 

dependendo da análise que se pretenda realizar. 
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i
 The heavens themselves, the planets and this centre 

Observe degree, priority and place, 

Insisture, course, proportion, season, form, 

Office and custom, in all line of order; 

And therefore is the glorious planet Sol 

In noble eminence enthroned and sphered 

Amidst the other, whose med’cinable eye 

Corrects the ill aspects of planets evil, 

And posts, like the commandment of a king, 

Sans check, to good and bad. But when the planets 

In evil mixture to disorder wander, 

What plagues and what portents, what mutiny, 

What raging of the sea, shaking of earth, 

Commotion in the winds, frights, changes, horrors, 

Divert and crack, rend and deracinate 

The unity and married calm of states 

Quite from their fixure! O, when degree is shaked, 

Which is the ladder to all high designs, 

Then enterprise is sick! (Ato I, cena 3). 

 
ii
 What a piece of work is a man! How noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving how 

express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god!  The beauty of the 

world, the paragon of animals. (Ato II, cena 2). 

 
iii

 O, for a muse of fire, that would ascend 



 

 

 

                                                                                                                                               
The brightest heaven of invention, 

A kingdom for a stage, princes to act 

And monarchs to behold the swelling scene! 

Then should the warlike Harry, like himself, 

Assume the port of Mars, and at his heels, 

Leashed in like hounds, should famine, sword and fire 

Crouch for employment. But pardon, gentles all, 

The flat unraisèd spirits that hath dared 

On this unworthy scaffold to bring forth 

So great an object. Can this cockpit hold 

The vasty fields of France? Or may we cram 

Within this wooden. O, the very casques 

That did affright the air at Agincourt? 

 
iv

 Sim, não confiem neles: pois há um corvo arrivista, embelezado com nossas penas, que com seu 

Coração de tigre envolvido na pele de um Ator supõe ser tão capaz de compor bombásticos versos 

broncos como o melhor de vocês: e sendo um Johannes factótum, é, em seu próprio conceito, o único 

Sacode-cenas do país. (GREENE apud HELIODORA, 2008, p. 23, grifos do autor). 
 
v
 O fortune, fortune, all men call you fickle (Ato III, cena 4) 

 
vi

 He that is strucken blind cannot forget 

The precious treasure of his eyesight lost: 

Show me a mistress that is passing fair, 

What doth her beauty serve, but as a note 

Where I may read who passed that passing fair? 

Farewell, thou canst not teach me to forget. (Ato I, cena 1). 

 
vii

 doth teach the torches to burn bright! (Ato I, cena 5) 

 
viii

 Did my heart love till now? Forswear it, sight 

For I ne’er saw true beauty till this night. (Ato I, cena 4). 

 
ix

 ‘Tis but thy name that is my enemy 

Thou art thyself, though not a Montague 

What’s Montague? It is nor hand, nor foot, 

Nor arm, nor face, nor any other part 

Belonging to a man. O, be some other name. 

What’s in a name? That which we call a rose 

By any other word would smell as sweet 

So Romeo would, were he not Romeo called, 

Retain that dear perfection which he owes 

Without that title. Romeo, doff thy name, 

And for thy name, which is no part of thee, 

Take all myself. (Ato II, cena 1). 

 
x
 It is my lady, O, it is my Love! O, that she knew she were! (Ato II, cena 1). 

 
xi

 I have night’s cloak to hide me from their eyes, 

And but thou love me, let them find me here: 

My life were better ended by their hate, 

Than death proroguèd wanting of thy love. (Ato II, cena 1). 

 
xii

 O gentle Romeo, 
If thou dost Love, pronouce it faithfully: 

Or if thou think’st I am too quickly won, 

I’ll frown and be perverse and say thee nay, 

So thou wilt woo, but else not for the world. 



 

 

 

                                                                                                                                               
In truth, fair Montague, I am too fond, 

And therefore thou mayst think my behavior light: 

But trust me, gentleman, I’ll prove more true 

Than those that have more coying to be strange. 

I should have been more strange, I must confess, 

But that thou overheard’st, ere I was ware, 

My true love’s passion: therefore pardon me, 

And not impute this yielding to light love, 

Which the dark hath so discovered. (Ato II, cena 1). 

 
xiii

 Go, get thee to thy Love as was decreed, 

Ascend her chamber, hence and comfort her: 

But look thou stay not till the watch be set, 

For then thou canst not pass to Mantua, 

Where thou shall live till we can find time 

To blaze your marriage, reconcile your friends, 

Beg pardon of thy prince, and call thee back 

With twenty hundred thousand times more joy 

Than thou went’st forth in lamentation. (Ato III, cena 3). 

 
xiv

 Both by myself and many other friends, 

But he, his own affections’ cousellor, 

Is to himself – I will not say how true – 

But to himself so secret and so close, 

So far from sounding and discovery, 

As is the bud bit with an envious worm, 

Ere he can spread his sweet leaves to the air, 

Or dedicate his beauty to the same. 

Could we but learn from whence his sorrow grow, 

We would as willingly give cure as know. (Ato I, cena 1). 

 
xv

 O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? 

Deny thy father and refuse thy name, 

Or if thou wilt not, be but sworn my love, 

And I’ll no longer be a Capulet. (Ato II, cena 1). 

 
xvi

 My child is yet a stranger in the world, 

She hath not seen the change of fourteen years, 

 Let two more summers wither in their pride, 

 Ere we may think her ripe to be a Bride. (Ato 1, cena 2). 

 
xvii

 God’s Bread, it makes me mad! 

Day, night, hour, tide, time, work, play, 

Alone in company, still my care hath been 

To have her matched: and having now provided 

A gentleman of noble parentage, 

Of fair demesnes, youthful, and nobly allied, 

Stuffed, as they say, with honourable parts, 

Proportioned as one’s thought would wish a man, 

And then to have a wretched puling fool, 

A whining mammet, in her fortune’s tender, 

To answer ‘I’ll not wed, I cannot love, 

I am too young, I pray you pardon me.’ 

But, an you will not wed, I’ll pardon you: 

Graze where you will you shall not house with me. 

Look to’t, think on’t, I do not use to jest. 

Thursday is near, lay hand on heart, advise: 

An you be mine, I’ll give you to my friend, 



 

 

 

                                                                                                                                               
An you be not, hang, beg, starve, die in the streets, 

For, by my soul, I’ll never do thee good. 

Trust on it, bethink you, I’ll not be forsworn. (Ato III, cena 5). 

 
xviii

 sit, good Cousin Capulet, 

 For you and I are past our dancing days (Ato I, cena 4). 

 
xix

 Two households, both alike in dignity. 

 
xx

 God joined my heart and Romeo’s, thou our hands, 

And ere this hand, by thee to Romeo sealed, 

Shall be the label to another deed, 

Or my true heart with treacherous revolt 

Turn to another, this shall slay them both: 

Therefore, out of thy long-experienced time, 

Give me some present counsel, or, behold, 

‘Twixt my extremes and me this bloody knife 

Shall play the umpire, arbitrating that 

Which the commission of thy tears and art 

Could to no issue of true honour bring. 

Be not so long to speak, I long to die, 

If what you speak’st speak not of remedy. (Ato 4, cena 1). 
 
xxi

 JULIET O, think’st thou we shall ever meet again? 

ROMEO I doubt it not, and all these woes shall serve 

 For sweet discurses in our time to come. 

JULIET O God, I have na ill-divining soul! 

 Methinks I see thee, now you art so low, 

 As one dead in the bottom of a tomb: 

 Either my eyesight fails or thou look’st pale. 

ROMEO And trust me, love, in my eye so do you: 

 Dry sorrow drinks our blood. Adieu, adieu! (Ato III, cena 5). 

 
xxii

 Many a morning hath He been seen, 

With tears augmenting the fresh morning’s dew, 

Adding to clouds more clouds with his deep sighs, 

But all so soon as the all-cheering sun 

Should in the farthest east begin to draw 

The shady curtains from Aurora’s bed, 

Away from light steals home my heavy son, 

And private in his chamber pens himself, 

Shuts up his windows, locks fair daylight out 

And makes himself an artificial night (Ato 1,cena 1). 

 
xxiii

 O God! – O nurse, how shall this be prevented? 

My husband is on earth, my faith in heaven: 

How shall that faith return again on earth, 

Unless that husband send it me from heaven 

By leaving earth? Confort me, counsel me. 

Alack, alack, that heaven should practise stratagems 

Upon so soft a subject as myself! (Ato 3, cena 5). 

 
xxiv

 JULIET What says he [Romeo] of our marriage? What of   that? 

       NURSE Lord, how my head aches! What a head have I! 

It beats as it would fall in twenty pieces. 

My back o’t’other side – O, my back, my back! 

Beshrew your heart for sending me about, 

To catch my death with jaunting up and down! (Ato II, cena 4). 



 

 

 

                                                                                                                                               
 
xxv

 Capulet, Montague, 

See, what a scourge is laid upon your hate, 

That heaven finds means to kill your joys with love”. (Ato 5, cena 3). 

 
xxvi

 Who covers faults, at last with shame derides. (Ato I, cena 1). 

 
xxvii

 Thou changèd and self-covered thing, for shame 

Bemonster not thy feature. Were’t my fitness 

To let these hands obey my blood, 

They are apt enough to dislocate and tear 

Thy flesh and bones: howe’er thou are a fiend, 

A woman’s shape doth shield thee. (Ato IV, cena 2). 

 
xxviii

 O, sir, you are old:/ Nature in you stands on the very verge/ Of her confine  (Ato II, cena 2). 

 

xxix
 Ingratitude, thou marble-hearted fiend,/More hideous when thou show’st thee in a child/ Than the sea-

monster! (Ato I, cena 4). 

 
xxx

 I have used it, nuncle, e’er since thou mad’st thy daughters thy mothers: for when you gav’st them the 

rod and put’st down thine own breeches, 

Then they for sudden joy did weep, 

And I for sorrow sung, 

That such a king should play bo-peep 

And go the fool among. (Ato I, cena 4). 

 
xxxi

 now thou art an O without a figure. I am better than thou art now: I am a fool, thou art nothing. (Ato I, 

cena 4). 


