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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa acerca da obra dramatúrgica de Nelson 

Rodrigues na qual se buscou compreender os diálogos implícitos na comunicação e recepção 

das peças que ele criou, a partir de discussões acerca da recepção das obras de arte e das 

teorias a respeito das obras de ficção. A obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues causou um 

grande impacto na época em que surgiu ao trazer inovações e atender expectativas 

relacionadas a qualidades literárias que os críticos literários e artistas alimentavam e, em um 

segundo momento, ao suscitar inúmeras polêmicas e julgamentos críticos.  

A repercussão das obras ganhou as páginas de jornal e legaram um valioso material 

que permitiu a percepção dos movimentos de comunicação e recepção que iam além das 

encenações das peças, ganhando corpo nos textos e depoimentos de artistas e críticos, bem 

como nas crônicas e artigos de Nelson Rodrigues escritos em resposta a tais avaliações. 

Assim, o desenvolvimento da pesquisa revelou como a obra dramatúrgica em questão teve 

importância nos caminhos do universo teatral brasileiro e, por outro lado, mostrou como os 

desdobramentos do processo de realização das peças e os diálogos entre o autor e seus 

interlocutores tiveram repercussão nos rumos da criação das peças posteriores.  

Na abordagem do processo de realização das dezessete peças que compõem o conjunto 

dramatúrgico de Nelson Rodrigues, considerando a dimensão dialógica que se revelou em 

diversos momentos, outro aspecto ganhou relevo e é também apresentado neste trabalho: a 

construção de um imaginário a respeito da dramaturgia de Nelson Rodrigues e da ideia a seu 

respeito enquanto autor. Esse aspecto da realização da obra dramatúrgica de Nelson 

Rodrigues teve expressão no estabelecimento das constantes trocas de mensagens através de 

conteúdos publicados em críticas e em crônicas nos jornais do período.  

Dessa forma, este trabalho exibe os valores e sentidos conhecidos no curso da 

trajetória dramatúrgica de Nelson Rodrigues ao longo do processo de realização de suas peças 

entre 1940 e 1980. Assim, a recepção crítica das peças, as polêmicas e os diálogos entre o 

autor e seus interlocutores permitiram compreender afinidades e discrepâncias entre as obras e 

os princípios e valores adotados para a realização de julgamentos estéticos. Por outro lado, 

esses diálogos revelaram o empenho do autor para definir sua dramaturgia e moldar sua 

imagem de autor sempre em busca da livre expressão artística, como também apontaram para 

a forma pela qual o autor e a sua obra foram em diversos momentos percebidos pelos críticos 

e artistas com quem dialogava.   



6 
 

ABSTRACT 

 

This paper presents a research on Nelson Rodrigues's dramaturgy. It aims to 

understand implicit dialogues in both Rodrigue's play and on public reception on those plays. 

It will be based on the discussion on the reception of work or art and fiction theory. The 

dramaturgical work of Nelson Rodrigues provoked a huge reaction in his time due to two 

reasons: Firstly, it brought about innovations and met literary critics and artists expectations 

on literary qualities and, secondly, it sparked off a great deal of controversies and critical 

judgments. 

The impact of Rodrigue’s works hit the newspaper leaving a legacy of valuable 

material that allow one to analyse the communication, interaction and reception beyond the 

play acted. Those materials are enhanced by the artist and critic’s statements as well as by 

Rodrigue’s articles and chronicles written in replying to those statements. Hence, this research 

demonstrates how the dramaturgical work in question has had a major influence to pave the 

roads of the Brazilian dramaturgy. It also shows how performance and dialogues between 

author and his interlocutors influenced the way later plays were created.  

In addressing the question of how the montage of the seventeen plays, which make up 

Nelson Rodrigues’s work, occurred, this study considers the dialogical dimension of 

diffferent scenes. Another aspect that turns out to be crucial and to be presented in this paper 

is the construction of an imaginary about the Nelson Rodrigue’s dramaturgy and the idea on 

his respect as an author. Those aspects can be perceived in the constant exchange of messages 

through content published on chronical and critical newspapers of that period of time. 

Hence, this work focuses on the values and meanings present on the Nelson 

Rodrigue’s dramaturgical trajectory throughout the process of the montage of his plays 

between the years of 1940 and 1980. Thus, the critical reception of the plays, the polemics 

and dialogues between the author and his interlocutors allows an understanding of the 

similarities and differences between Rodrigue’s works and the principles underpinning 

aesthetic criteria. In addition, these dialogues reveal the author commitment to define his 

dramaturgy and shape his image as an author who was always in searching for free artistic 

expression. It also points out how Rodrigue’s work, at diverse moments, was perceived by 

critics and artists with whom he dialogued. 
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INTRODUÇÃO 

 

Criadas entre 1941 e 1978, as peças que compõem o conjunto dramatúrgico de Nelson 

Rodrigues constituem uma importante realização no teatro brasileiro. Esse conjunto, 

construído pouco a pouco em um longo processo de comunicação entre o autor e o público, é 

formado por obras que foram consideradas marcos da renovação no fazer teatral, na medida 

em que colocavam em cena questões relativas à consciente e inconsciente, indivíduo e alma 

humana; obras que foram consideradas malditas e colocaram em questão a intenção do autor 

de destiná-las ou não a uma recepção positiva por parte do público; e obras que apresentavam 

em cena aspectos do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, com as típicas transformações nas 

relações sociais e na linguagem que se desenrolavam no período de criação.   

O autor, que em 1943 conheceu a consagração com a peça Vestido de noiva, teve a 

próxima peça censurada e destinada a páginas impressas como alternativa para chegar ao 

público.  A partir de então, as expectativas de que a carreira promissora seguisse trilhando um 

caminho ascendente foram em parte frustradas. Porém, as contingências não anularam 

completamente o valor artístico desta e das próximas peças, mas conferiram força ao caráter 

dialógico que o conjunto da obra possui. 

A obra de Nelson Rodrigues não ia ao encontro do tipo de produção teatral que lhe era 

contemporâneo: no momento dos passos iniciais, quando era predominante nos palcos a 

encenação de comédias de costume, ele colocou em cena as obsessões de um marido 

ciumento em A mulher sem pecado e o inconsciente fragmentado de uma personagem em 

coma na mesa de cirurgia após ter sido atropelada, em Vestido de noiva. Em seguida, levou à 

cena alguns tabus como o incesto, o racismo e os desejos que a sociedade costumava manter 

velados, em obras que enfrentaram muitas dificuldades para serem encenadas. Mais adiante, 

quando a arte no Brasil passou a ser considerada por muitos artistas como ferramenta de 

transformação social e expressão de seu engajamento político de esquerda, Nelson Rodrigues 

trabalhou diálogos e situações do cotidiano carioca, sem obedecer ao imperativo de professar 

um engajamento político e à tendência da instrumentalização política da arte.  

Nas reflexões publicadas acerca da sua trajetória dramatúrgica, Nelson Rodrigues 

sugeriu a ideia de que as suas produções no teatro obedeciam às mais genuínas motivações de 

um criador que desejava se realizar esteticamente em cena, sem abrir concessões ao público 

ou a tendências políticas no momento de expressar sua inspiração na escrita dos textos, como 

fica claro no projeto de teatro desagradável escrito em 1949. Entretanto, é possível afirmar 
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que o conjunto da sua obra não obedecia à linearidade que desejou sugerir. São perceptíveis 

as transformações temáticas, formais e mesmo no discurso a respeito das peças, ao longo dos 

quase quarenta anos de atividade dramatúrgica que desempenhou. 

Ao longo desse período, diversas transformações ocorreram também no contexto 

teatral. As obras de Nelson Rodrigues e seus encaminhamentos estiveram intimamente 

relacionados a essas transformações no contexto da dramaturgia, principalmente quando se 

pensa nas modificações na comunicação estabelecida com o público específico de críticos e 

intelectuais com os quais manteve um significativo diálogo. Perceber esse processo de 

realização das peças, de transformações no teatro brasileiro e de diálogo entre o autor e seus 

interlocutores, permite uma compreensão significativa da obra de Nelson Rodrigues, além de 

proporcionar o conhecimento de aspectos importantes da dramaturgia brasileira.  

A trajetória dramatúrgica de Nelson Rodrigues já havia sido tema de um esforço de 

compreensão através da pesquisa. Entre os anos de 2004 e 2006, partindo da ideia inicial de 

compreender os impactos da peça Vestido de noiva no cenário da dramaturgia brasileira após 

a estreia em 1943, foi realizada uma pesquisa acerca da realização de nove peças de Nelson 

Rodrigues, consideradas de fundamental importância para entender o caráter dialógico da 

obra do autor que se mantinha em constante interação com críticos e intelectuais de seu 

tempo, refletindo a respeito de sua obra e de valores e concepções acerca da arte em seu 

tempo1.  

Essa pesquisa anterior deu origem à dissertação de mestrado, intitulada O teatro de 

Nelson Rodrigues: itinerários de uma comunicação artística. O título sugere que desde este 

momento, já se percebia a importância de considerar o diálogo, a comunicação e a recepção 

para compreender a obra do autor. Muitos aspectos foram apontados pela realização dessa 

experiência, mas a sensação que ficou foi de que, após o término, ainda havia muito a ser feito 

 
1   As peças analisadas foram: A Mulher Sem Pecado (1941), por ser a estreia do autor na dramaturgia; Vestido 

de Noiva (1943), por ter sido um grande sucesso do autor, alvo de muitas críticas elogiosas e tema de muitas 
crônicas do autor; Álbum de Família (1945), em virtude de ter sido censurada por vinte e um anos, 
estimulando a inauguração do discurso do autor acerca de seu teatro enquanto um “teatro desagradável”; 
Anjo Negro (1946) por tematizar acerca de uma questão social brasileira – a questão racial -, despertando 
uma reação incômoda por parte da sociedade que desejava manter o problema encoberto; A falecida (1953) e 
Boca de Ouro (1959) por figurar enquanto peças que receberam uma boa aceitação do público, segundo as 
crônicas do autor e segundo consta na biografia escrita por Ruy Castro (1993); Perdoa-me Por Me Traíres 
(1957)  e O Beijo no Asfalto (1961), por haver relatos do próprio Nelson Rodrigues (1993a, 1993b e 1995) 
acerca da reação direta do público, no momento da encenação, e não por meio da opinião pública;  e, por fim, 
a peça Toda Nudez será Castigada (1965), analisada por figurar enquanto uma obra que contém uma 
exposição clara do imaginário do autor acerca das relações humanas, revelando como após um longo 
processo de comunicação que envolveu toda a dramaturgia, o autor pôde realizar uma obra que revelava suas 
interpretações e concepções acerca da humanidade. 
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no sentido de compreender a dramaturgia de Nelson Rodrigues ao se considerar a 

comunicação entre autor e o público específico de intelectuais que publicavam a forma como 

recebiam e valorizavam as obras de arte de seu tempo.  

A pesquisa inicial não deu conta de abranger as dezessete peças do autor. É verdade 

que as nove peças selecionadas se revelaram representativas de momentos chave de 

transformações na trajetória de Nelson Rodrigues. Entretanto, abrir mão de tratar aspectos da 

realização de oito peças, deixou a impressão de que pontos importantes podiam estar sendo 

negligenciados. A relação entre a obra dramatúrgica e as outras produções literárias do autor, 

embora estas tenham sido visitadas, não foi abordada considerando devidamente a sua 

relevância. A revisão realizada apontava para diversas conexões envolvendo as diferentes 

produções, como, por exemplo, a sintonia entre os contos situados no subúrbio carioca e as 

peças escritas após 1951, mesmo período da publicação dos contos em um jornal carioca.  

A recepção das obras e os diálogos travados pelo autor na época da realização das 

peças consideradas na primeira abordagem foram encontrados nas publicações de crônicas de 

Nelson Rodrigues e em uma série de críticas e artigos acerca das peças do autor anexados nas 

edições do seu teatro completo. Essa seleção de textos ofereceu muitas pistas acerca dos 

interlocutores de Nelson Rodrigues, mas não foi suficiente para permitir compreender a forma 

como a obra do autor foi recebida pela crítica e a forma como o silêncio em relação a algumas 

peças também guardava significados relevantes.  

O primeiro esforço de pesquisa teve então um caráter de sondagem que apontou 

caminhos que ainda precisavam ser percorridos. A abordagem das peças que não tiveram 

muita repercussão crítica, pensadas em face do momento histórico que a crítica vivia na época 

de sua realização é uma dessas trilhas que foram acrescentadas para ampliar o conhecimento 

sobre o teatro de Nelson Rodrigues. Acrescentam-se nesse sentido as publicações críticas que 

puderam ser recuperadas nos jornais do período de primeira realização das peças, compondo o 

diálogo entre autor e comentaristas, e a abordagem das outras produções literárias do autor e a 

relação que se pode notar entre elas e o teatro rodrigueano. 

Tomando esse ponto de partida, teve início uma pesquisa que visava dar uma forma 

mais completa à compreensão da relação entre Nelson Rodrigues e outros agentes, cujas ações 

fizeram parte da realização das peças que compõem o conjunto dramatúrgico do autor. O 

desenrolar da pesquisa apresenta a construção da ideia acerca de Nelson Rodrigues como 

dramaturgo e da ideia acerca de sua dramaturgia: o conjunto denominado de Teatro 

Desagradável.  
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Os cinco capítulos que compõem a apresentação da pesquisa consistem na análise da 

obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues em que se considera a relação entre a realização do 

teatro rodrigueano e o diálogo envolvendo o autor e o público que tinha acesso aos canais de 

publicação. A análise parte de uma perspectiva que considera a produção e recepção das obras 

de arte e a produção de sentido envolvida nessa realização. A respeito da recepção, Monclar 

Valverde (2003) propõe que a noção seja vista como um movimento amplo ligado à adesão 

em relação à obra, a uma espécie de mobilização das paixões. Essa sugestão aproxima a 

discussão a respeito da realização do teatro rodrigueano e a noção de experiência estética.  

Através da análise dos procedimentos criativos e da normatização desses 

procedimentos por meio de programas, manifestos e declarações de princípios, artistas e 

críticos tornaram-se cada vez mais distantes do público. Para Valverde, o movimento 

reflexivo por parte dos próprios artistas fez com que a arte se tornasse uma atividade cujos 

frutos se destinassem, sobretudo, a artistas e iniciados. A fruição da arte passou a ser vista 

como um ato passivo e muitos artistas e teóricos negligenciaram o fato de que a fruição 

depende do elemento passional, depende mais da passibilidade do que da passividade do 

fruidor diante da obra.  

A superestimação do processo criativo reforçou a ideia de que no momento da criação 

o artista seria um solitário expressando sua inspiração, sem se comunicar com ninguém.  

Contestando essa ideia, Valverde (2006) considera que, embora crie sem sentir 

necessariamente a coerção de regras estabelecidas, o artista tem conhecimento de como as 

obras são recebidas e reconhecidas pelo público. O criador produz para conquistar a adesão do 

público e depende de certas condições materiais e de possibilidades de expressão legadas ao 

presente pela tradição. Isso não quer dizer que o artista crie para atender a essas condições, 

mas, para conquistar a adesão do público, ele precisa estar sintonizado com a sensibilidade 

daqueles que formularão juízos de gosto acerca da obra. 

Esse aspecto destacado por Valverde é notável em diversos momentos da realização da 

obra de Nelson Rodrigues. Em alguns depoimentos do autor, pode-se perceber como receber a 

adesão de determinadas pessoas foi importante na concepção de suas obras. Antes de levar 

aos palcos suas duas primeiras peças, ele buscou recomendações impressas nas colunas 

assinadas por intelectuais que escreviam sobre arte nos jornais. Os nomes citados pelo autor 

na sua peregrinação por indicações ao público são de artistas e poetas, não de críticos que 

falassem diretamente ao grande público. A adesão que conquistou e pôde ver impressa nos 

jornais, figurou mais como um atestado do valor artístico das obras do que como ferramenta 
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para atrair grandes bilheterias.   

Na concepção de parte dos textos dramáticos, Nelson Rodrigues se dirigiu a um 

público específico, respondendo a perguntas próprias desse segmento, gravitando face às 

expectativas desse público em relação aos rumos que o teatro brasileiro deveria seguir. 

Mesmo antes de escrever o primeiro texto dramático, o autor já vivenciava esse universo 

artístico, convivia com literatos nas redações de jornal e, durante um breve período, escreveu 

críticas de ópera. Portanto, conhecia as queixas e anseios daqueles que desejavam ver o teatro 

brasileiro superar o que consideravam como um “atraso” estético e técnico e estava 

sintonizado com suas expectativas.     

Segundo Jauss (1994), observar o ponto de partida de uma obra, que significa abordar 

a pergunta à qual o autor se propõe a responder através da sua criação, constitui um 

pressuposto fundamental para a sua compreensão. Tal compreensão é possível, segundo Jauss, 

através da reconstrução do “horizonte de expectativa” diante do qual uma obra foi criada e 

recebida no passado. Para ele o horizonte de expectativa de uma obra torna possível 

determinar seu caráter artístico a partir do modo e do grau segundo o qual ela produz efeito 

sobre um suposto público.  

O efeito que determinada obra causou pode ser notado através do que Jauss considerou 

como “distância estética”. Em outras palavras, pode-se perceber o impacto de uma obra 

através da distância entre o horizonte preexistente e a aparição de uma obra nova, quando se 

torna possível notar alguma mudança que tenha ocorrido. Segundo o autor, essa mudança se 

processa pela negação de experiências conhecidas ou pela conscientização de experiências 

que ainda não haviam sido expostas. A distância se deixa objetivar através do espectro das 

reações do público e do juízo da crítica. 

Na medida em que adota como foco a realização das obras de arte, pondo em 

discussão os aspectos da recepção, Jauss traz a dimensão histórica deixada de lado nas 

abordagens que primam pelos inventários das estruturas narrativas dos textos. Porém é 

necessário deixar clara a percepção específica de história colocada em questão sob a 

perspectiva da estética da recepção.  Na proposta do autor, a historicidade seria considerada 

na medida em que o experimentar dinâmico das obras o fosse. Como a obra literária não 

consiste em um objeto capaz de oferecer ao observador em qualquer época o mesmo aspecto2, 

 
2 Ao tratar acerca do drama moderno, Peter Szondi refuta uma abordagem ahistórica da “forma dramática” 

segundo a qual o drama seja encarado enquanto atemporal, passível de ser invocado na poética de qualquer 
época.   Criticando essa perspectiva na qual o elemento histórico diz respeito ao conteúdo e está fora do 
centro de interesse, Szondi propõe uma reunião dialética entre o “enunciado da forma” e o “enunciado do 
conteúdo”, apostando na restituição da historicidade. (Szondi, 2001). 
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ela se revela como uma partitura voltada para a ressonância sempre renovada da fruição 

(Jauss, 1994, p.24). 

Ao considerar a experiência das obras mediante o horizonte de expectativa do público, 

Jauss situa a literatura em uma espécie de conexão histórica com um saber prévio, sendo essa 

conexão a condição básica para o acesso à obra. Mas além da atenção à conexão histórica, a 

percepção do autor aponta também para a dimensão produtiva, e não meramente reprodutiva, 

da experiência estética das obras. Tal dimensão pode ser acessada na medida em de que a 

experiência literária adentra o horizonte de expectativa da vida prática daquele que frui, pré-

formando o seu entendimento do mundo (Jauss, 1994, p. 50 - 53).   

Aos fundamentos teóricos adotados, sobretudo à compreensão de que as obras 

literárias adentram a dimensão da experiência do mundo mediante a antecipação de 

experiências não vividas, somam-se alguns aspectos da discussão acerca da ficção realizada 

por Wolfgang Iser (2002), que considera a relação realidade – imaginário – ficção. Conforme 

apontado na proposta de pesquisa, para compreender a postura de Nelson Rodrigues como 

autor de teatro, foram retomadas as suas demais produções para ressaltar as especificidades de 

seu projeto e obra dramatúrgica. Nesse sentido, a reflexão de Iser contribui no embasamento 

da pesquisa para a consideração de obras literárias que se situam nos interstícios de literatura 

e jornalismo, que não se encaixam direito na oposição direta entre ficção e realidade. Isso 

porque a sua perspectiva teórica comporta a fluidez das fronteiras entre ficção e realidade 

através da utilização do conceito de imaginário.  

Segundo Iser, o texto ficcional contém elementos do real, mas não se esgota na 

descrição desse real. Há nele algo mais, uma espécie de realidade que não só deve ser 

identificável como realidade social, mas que também pode ser de ordem sentimental e 

emocional. Essa repetição é nomeada pelo autor como um ato de fingir.  No fingir surge um 

imaginário que se relaciona com a realidade retomada pelo texto. Em linhas gerais, segundo 

Iser, o ato de fingir figura enquanto uma irrealização do real e realização do imaginário, 

processo pelo qual a separação entre realidade e ficção se dilui. Assim, o texto funciona como 

uma mediação entre imaginário e realidade. 

Para Iser, os atos de fingir são três: sendo o texto literário uma forma de tematização 

do mundo por parte de um autor, este realiza uma seleção dos sistemas contextuais 

preexistentes, retirando os elementos escolhidos das suas articulações precedentes e os coloca 

em outras articulações. O primeiro ato de fingir implica em operações como suprimir, 

complementar e valorizar. Ao suprimir, complementar e valorizar aspectos da realidade, o 



14 
 

autor manifesta a sua expectativa de expressão.  

No texto, a seleção encontra correspondência no segundo ato de fingir: a combinação 

dos elementos textuais. O relacionamento criado pela combinação de elementos intratextuais 

não partilha o caráter de realidade dos seus elementos, mas assume uma aparência de real. Aí 

residiria o poder da ficção, o poder de exceder nossa capacidade de categorizar, conflitando 

com nossos códigos interpretativos pré-existentes, mas, mesmo assim, parecendo correto.  

O terceiro ato de fingir seria o desnudamento da ficcionlidade, mediante o qual o texto 

se dá a conhecer como ficcional a partir de um repertório de signos, afirmando que é literatura 

e algo diverso da realidade. O sinal de ficção é reconhecido através de convenções 

determinadas, historicamente variadas e compartilhadas por autor e público. Dessa maneira, o 

autor dá forma no texto a uma realidade reconhecível e posta sob o signo de fingimento. O 

autor caracteriza o desnudamento da ficcionalidade como o ato de “pôr o mundo entre 

parênteses” para que se entenda que esse mundo representado não é o mundo dado, mas deve 

ser entendido “como se fosse”.   

O como se serve para estabelecer equivalências entre o existente e os desdobramentos 

de um caso irreal ou impossível. Nesse processo, o autor da ficção utiliza o mundo 

representado para suscitar reações afetivas nos receptores dos textos. Estabelece-se assim uma 

relação entre o mundo representado no texto e a impressão afetiva dos receptores que 

experimentaram a representação. O leitor preenche de vida o mundo do texto e assim realiza o 

contato com um mundo irreal. Segundo Paul Ricoeur (1991) o privilégio à importância do 

mundo de ficção criado pela literatura é marcante, uma vez que é a partir da criação desse 

universo ficcional que um horizonte de realidade é aberto, através da multiplicação do senso 

de realidade de quem lê.  

Na busca por compreensão da obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues, observou-se, 

portanto, a conexão histórica das obras com saberes e valores prévios, a sintonia entre o autor 

e aqueles que aderiram à sua obra, assim como os desdobramentos do acesso às ficções 

colocadas em cena pelo autor. Foi considerado importante pensar também a conexão entre as 

peças e as demais produções do autor, bem como os diferentes momentos pelos quais a crítica 

literária passou, tendo em vista que os críticos não detiveram o mesmo prestígio e poder de 

consagração ao longo dos quase quarenta anos de produção dramatúrgica do autor. 

A primeira fonte de pesquisa foi composta pelos próprios textos de Nelson Rodrigues. 

A leitura das peças e das crônicas de memórias nas quais ele realizou reflexões acerca de sua 

produção e de sua relação com os demais atores do universo artístico no qual vivia, assim 
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como das demais obras do autor, constituiu o primeiro passo da análise. É importante ressaltar 

que as crônicas foram trabalhadas enquanto uma fonte capaz de revelar concepções, valores, 

expectativas e posicionamentos de Nelson Rodrigues em relação à sua obra teatral e aos seus 

interlocutores, pois elas exibem a forma como o autor selecionou fatos de sua trajetória e os 

recombinou de modo que se expressasse uma narrativa de trajetória direcionada à vida teatral 

e à realização de um teatro específico.  

A leitura das peças, crônicas e demais obras foi complementada pela leitura das obras 

biográficas acerca do autor e de alguns personagens de seu tempo, além de pesquisas 

históricas que puderam sugerir eventos importantes a serem investigados. A terceira fonte 

documental é composta pelas críticas de teatro publicadas no período em que Nelson 

Rodrigues criou suas peças. É importante ressaltar que as biografias não foram tomadas como 

fonte de conhecimentos históricos, mas como fonte de pistas acerca das produções artísticas 

do período pesquisado e das figuras que se destacavam neste cenário da cultura no país. 

Através das críticas, foram percebidas as expectativas que rondavam a produção teatral, os 

valores subjacentes nos julgamentos estéticos das obras que se realizavam e, além disso, o 

diálogo entre os críticos e os que se dedicavam a pensar a dramaturgia de Nelson Rodrigues.    

Seguindo o percurso sugerido pelas pistas documentais, a pesquisa é apresentada nas 

páginas que seguem, obedecendo em grande medida ao critério cronológico do desenrolar dos 

acontecimentos, mas com alguns recuos necessários para tornar mais clara a análise das obras 

em face dos diversos momentos em que se realizaram. O primeiro capítulo apresenta um 

breve olhar para diversas produções de Nelson Rodrigues e põe o foco em elementos que 

revelam formas específicas de valorização de cada uma dessas produções por parte do autor. 

A obra de Nelson Rodrigues é composta por crônicas de memória e sobre o cotidiano, 

crônicas de futebol, contos, romances e peças.  

A valorização diferenciada de cada segmento da obra por parte do próprio autor, e a 

forma como o teatro tem entrada em diversas obras, é a porta selecionada para iniciar a 

compreensão das peças abordadas nos capítulos seguintes. O panorama da obra literária de 

Nelson Rodrigues oferece a possibilidade de visualizar a primazia que a dramaturgia ocupava 

na sua produção. A partir dessa retomada, tem-se a base para pensar a dramaturgia do autor 

levando em conta as suas expectativas de reconhecimento, a forma como valorizava o teatro e 

como dialogava com seus interlocutores através das crônicas.  

 O segundo capítulo trabalha as relações envolvendo os principais agentes do universo 

do teatro brasileiro entre as décadas de 1940 e 1980. Essa digressão se mostra necessária para 
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tornar compreensível o diálogo implícito na obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues, pois tal 

diálogo se dá entre Nelson Rodrigues e os diversos personagens de seu tempo. Nesse sentido, 

o capítulo situa a conexão da obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues em uma teia cultural 

complexa envolvendo críticos, artistas, diretores, intelectuais e políticos em dois momentos-

chave: a década de 1940, quando sua obra se inaugurou e ganhou legitimidade, e a década de 

1960, quando a cultura no Brasil passava por transformações importantes envolvendo as 

mudanças políticas e o debate girava em torno do tema da arte engajada.  

O terceiro capítulo abre a apresentação das peças de Nelson Rodrigues e do diálogo 

entre o autor e o público específico com o qual manteve uma densa interação nos anos iniciais 

de sua dramaturgia. Essa seção revela o envolvimento do autor em uma relação de troca de 

conteúdos com os artistas, intelectuais e críticos de arte de seu tempo, com o público leitor de 

suas obras literárias, além de uma constante interface com outros segmentos relevantes para a 

realização das obras, como a censura e os setores responsáveis pelas políticas culturais. Ficam 

explícitos os contornos dessa relação ao contemplar a realização da peça de estreia, da peça 

que o consagrou como dramaturgo e das obras que marcaram uma espécie de divórcio entre 

ele e o público e compõem o que foi classificado como “o ciclo mítico” do seu teatro.  

São abordadas no terceiro capítulo as peças A mulher sem pecado, Vestido de noiva, 

Álbum de família, Anjo negro, Senhora dos afogados e Dorotéia, tendo em mente a percepção 

desse contexto teatral e cultural e os debates envolvendo os princípios artísticos caros aos 

produtores do momento. Tal diálogo entre autor e recepção atravessou a obra e também as 

transformações no teatro, na crítica, nos valores artísticos e dramatúrgicos em geral e apontou 

para os rumos do teatro brasileiro a partir de então. Na compreensão dos itinerários do diálogo 

implícito no conjunto de peças selecionado para o terceiro capítulo, se mostra o acesso aos 

meios de publicação de ideias – os jornais – que os principais interlocutores de Nelson 

Rodrigues nesse momento de iniciação e legitimação como dramaturgo possuíam. Esse 

aspecto aponta para a percepção do alcance das ideias e opiniões publicadas.     

O quarto capítulo aborda o conjunto de peças de Nelson Rodrigues classificadas como 

“tragédias cariocas” e revela importantes transformações na comunicação entre o autor e o 

público de intelectuais e na imagem do dramaturgo. A abordagem das tragédias cariocas 

revela a forma que a dramaturgia de Nelson Rodrigues assumiu com estilo mais leve e traços 

de humor que se mostram presentes em alguns momentos e são notados como parte do 

processo de popularização da obra teatral em questão.  

A posição reflexiva do autor acerca de sua obra também se reforça no intervalo 
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analisado neste capítulo, quando ganham visibilidade os aspectos narrativos publicados nas 

crônicas que apontam para o empenho do autor em participar da elaboração da imagem de 

dramaturgo que se consolidava a seu respeito. Além disso, são apresentados momentos do 

debate entre Nelson Rodrigues e os intelectuais de esquerda que se estabelece no período de 

criação das últimas tragédias cariocas. Dessa forma, pode-se compreender algumas 

transformações no discurso do autor acerca do Teatro Desagradável, e o significado dessas 

transformações, e notar a afirmação de outros princípios artísticos que considerava 

fundamentais para a conformação de sua imagem como dramaturgo – não apenas a ideia de 

gênio nato, mas também a ideia de criador de arte autônomo e independente de correntes 

ideológicas e políticas que se desenvolveu nesse período de debates acerca da arte engajada.  

Seguindo o percurso cronológico apontado pelos capítulos precedentes, o quinto 

capítulo apresenta a realização das peças Anti-Nelson Rodrigues e A serpente, visando 

completar a análise do conjunto dramatúrgico de Nelson Rodrigues. Entretanto, o capítulo não 

oferece um fechamento, uma concepção que forneça um sentido geral da obra em questão, 

tendo em vista que a pesquisa apontava para a compreensão da comunicação entre o autor e o 

público com que dialogou e não para a exposição de uma síntese ou retrato instantâneo da 

dramaturgia rodrigueana. Além de tratar as peças finais do autor, o capítulo apresenta uma 

discussão que visa costurar o emaranhado empírico e documental aventado na pesquisa e ao 

longo dos quatro capítulos antecedentes e delinear os contornos de uma imagem de 

dramaturgo e uma noção de dramaturgia cuja tessitura teve início na década de 1940, quando 

as primeiras linhas de A mulher sem pecado foram traçadas.   

Com a apresentação dos cinco capítulos, espera-se oferecer um entendimento do 

processo de consolidação desses conteúdos que são acessados quando se menciona a obra 

dramatúrgica de Nelson Rodrigues e que ressaltam a relevância de sua trajetória e produção 

no universo do teatro no Brasil. A construção da obra combinada com a construção de uma 

imagem de dramaturgo em face do público de iniciados, dos críticos e tendo em vista todas as 

transformações da cena crítica, cultural e dramatúrgica ao longo dos anos de dedicação de 

Nelson Rodrigues aos textos dramáticos, confirma o diálogo implícito e específico em cada 

peça do autor. Portanto, recuperar a realização das peças em face de todos esses elementos é, 

em certa medida, explicitar esse diálogo ao qual o autor se dedicou ao longo de trinta e oito 

anos de atividade e compreender a construção da imagem ou ideia evocada quando se 

menciona Nelson Rodrigues e sua obra, evitando o risco de tentar oferecer uma imagem 

estática e simplificada da obra em questão.  
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CAPÍTULO I. As diversas faces do autor de teatro  

  

Nelson Rodrigues é conhecido e reconhecido como dramaturgo. Entretanto, ao longo 

de sua trajetória, não escreveu apenas para o teatro. Graças a diversos fatores e motivações, 

que iam desde necessidades financeiras até a paixão por um time de futebol, sua obra é 

composta também por crônicas sobre o cotidiano e de memórias, crônicas de futebol, contos e 

romances.  Um breve olhar para essas produções, e para os discursos do autor acerca delas, 

sugere que ele valorizava de formas diferenciadas cada uma dessas vertentes. É perceptível 

que ele visava obter reconhecimento não como cronista, autor de contos ou romancista, mas 

desejava ser reconhecido como autor de teatro, como gênio criador que não fazia concessões 

ao gosto do público durante o processo de criação de seus textos dramáticos.  

A autoafirmação enquanto dramaturgo, apesar da dedicação a diversas vertentes 

literárias, sugere a adoção de um posicionamento do artista e uma tentativa de situar sua obra 

diante de outros agentes também envolvidos na produção da arte, mais especificamente da 

literatura, e na cultura no momento em que se dedicou à atividade autoral. Esse aspecto da 

valorização diferenciada de cada segmento da obra de Nelson Rodrigues por parte do próprio 

autor abre portas para uma perspectiva de compreensão de sua dramaturgia e leva a considerar 

a totalidade da sua obra como primeiro passo da compreensão.  

É necessário considerar a ação de Nelson Rodrigues e a realização das peças tendo em 

conta as principais discussões, os princípios em voga e os valores envolvidos no fazer teatral 

em momentos chave para a dramaturgia do autor. Considerando esses elementos, parte-se de 

uma apresentação panorâmica da obra literária de Nelson Rodrigues a fim de captar a 

valorização da dramaturgia rodrigueana pelo próprio autor como uma forma de ação em busca 

do reconhecimento e da consagração desta vertente de sua obra. Através desse panorama, 

muitos princípios do que desejava vincular à sua imagem de autor se revelam, assim como se 

mostram os aspectos que não desejava ver associados ao seu nome, negados através da 

adoção de pseudônimos para assinar algumas obras.  

Apenas após apresentar o panorama mostrando o que o autor oferecia ao público em 

cada obra, se terá a base para iniciar a análise da dramaturgia e a discussão dos aspectos 

relacionados à sua predileção por essa vertente literária na busca de realização e 

reconhecimento artístico. Conhecendo a totalidade da obra e a falta de identificação com parte 

da produção, acredita-se na possibilidade de compreender melhor a valorização da 

dramaturgia como gênero ideal do autor. 
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1.1 A vida imaginada nos romances e contos rodrigueanos  

 

Nelson Rodrigues teve uma vasta produção literária, marcadamente ficcional, 

composta por crônicas, romances e contos, além de textos dramáticos. Grande parte dos 

romances escritos por Nelson Rodrigues é pouco lembrada, sobretudo os textos assinados 

com os pseudônimos “Suzana Flag” ou “Myrna”. Apesar disso, essas histórias foram 

consumidas avidamente pelos leitores dos periódicos nos quais foram publicados entre 1944 e 

1953.  

O sucesso dos folhetins pode ser notado através de alguns números elencados por Ruy 

Castro (1993, p.186): o romance Meu destino é pecar (1944) dobrou sucessivamente a 

circulação de exemplares de O Jornal de três para seis mil exemplares, daí para doze mil, 

chegando a quase trinta mil no desfecho da trama. Minha Vida, publicado entre julho de 1946 

e fevereiro de 1947 na revista mensal A Cigarra, aumentou a tiragem de oitenta mil no início 

do romance para 105 mil exemplares no último capítulo, transformando a revista no mensário 

de maior circulação do Brasil no momento. 

 Nos romances que assinava como Suzana Flag ou Myrna, Nelson Rodrigues 

apresentava histórias de situações-limite, porém tal tragicidade não resultava da apresentação 

de histórias com temas e questões relacionados à humanidade de uma maneira geral como se 

vê nas suas peças. Os destinos trágicos dos personagens, via de regra, pertenciam a mulheres. 

Tratava-se de uma literatura produzida com vistas a alcançar um destino certo: o público 

feminino. A maneira como o autor imaginava as mulheres em suas relações e, principalmente, 

a ideia de mulher/leitora que alimentava3, orientavam o tom descompromissado com 

princípios estéticos dos seus folhetins, resultando em textos escritos para mulheres que, 

supostamente, tinham como preocupação apenas ser ou não ser amadas.  

É possível considerar, de maneira geral, que os folhetins com a assinatura de Suzana 

Flag e de Myrna são obras que não apresentam uma preocupação maior com os 

questionamentos que Nelson Rodrigues considerava típicos da condição humana, envolvendo 

as questões relacionadas aos tabus, à moralidade e aos aspectos relacionais da vida em 

 
3 Adriana Facina (2004: 269 - 285) ressaltou que, na obra de Nelson Rodrigues é exibida uma ideia da mulher 

como um ser de natureza distinta da natureza do homem. De acordo com essa natureza específica, as 
mulheres sentiriam menos culpa do que os homens. A redenção destas seria a superação dos instintos 
mediante o amor, o que fica patente no consultório sentimental, no qual o autor como Myrna, respondia 
cartas das leitoras. Segundo Facina, as respostas de Nelson Rodrigues às leitoras sempre sugeriam a aceitação 
do amor, mesmo que essa aceitação viesse de encontro ao amor próprio, sendo recomendável à mulher a 
resignação diante de qualquer sacrifício em prol do sentimento.  
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sociedade 4, nem apresentavam um compromisso com a afirmação de princípios artísticos – 

características que estavam presentes em diversas obras teatrais do autor. Se por um lado os 

folhetins eram desprezados pelo autor como obras que não podiam contribuir para a obtenção 

de reconhecimento artístico e literário, por outro lado, esses textos não encontraram 

obstáculos com a censura ou com a crítica. Por esse motivo, puderam ser acessados 

facilmente pelo público, mesmo sem contar com uma defesa do autor acerca de sua qualidade 

estética.      

Os únicos romances assinados pelo autor foram Asfalto selvagem e O casamento. 

Asfalto selvagem foi publicado como folhetim de agosto de 1959 a fevereiro de 1960 no 

jornal Última hora e no mesmo ano foi lançado em livro: dois volumes com os subtítulos 

Engraçadinha — seus amores e seus pecados dos doze aos dezoito e Engraçadinha — depois 

dos trinta. Os capítulos de Asfalto selvagem foram publicados diariamente sem interferências 

da censura durante seis meses, apesar de conter, como estimou Ruy Castro, “três 

defloramentos, uma mutilação genital, dois suicídios, uma curra, um assassinato, agressões 

lésbicas, dois exames ginecológicos, incontáveis adultérios e uma cena lindíssima de sexo 

debaixo de chuva torrencial — tudo isso num jornal diário, ao lado dos horóscopos e das 

receitas de pavê.” (Castro, 1993, p. 300). 

À estatística mencionada, acrescenta-se que Asfalto Selvagem traz em sua trama a 

transgressão da restrição ao incesto pela personagem título. Segundo Adriana Facina, o 

incesto na obra de Nelson Rodrigues constitui uma espécie de ponto culminante da 

desumanização. Isso porque, segundo a concepção que perpassa boa parte da produção do 

autor, a humanização se daria contra os instintos e a consumação do incesto seria a forma 

extrema de concessão aos mesmos.  

Asfalto selvagem apresenta a trajetória de Engraçadinha, personagem que aos 18 anos 

vivia no Espírito Santo e, após uma série de acontecimentos trágicos, se mudou para o Rio de 

Janeiro. A moça, apresentada como um ser sensual e amoral “como um bichinho de avenca”, 

se apaixonou por Silvio, o irmão que havia sido criado como primo, fruto do romance que seu 

pai teve com a cunhada. A descoberta de que eram irmãos só aconteceu quando Engraçadinha 

já estava grávida do rapaz que, se sentindo culpado, realizou uma mutilação genital. Diante 

 
4 Facina reconhece no conjunto da obra de Nelson Rodrigues o que ela considera como uma certa 

antropologia, não no sentido moderno, mas enquanto uma visão sobre a natureza humana. Segundo essa 
visão, o homem seria um centauro, metade Deus e metade Satã. (Facina, 2004: 261). Além do aspecto 
apontado por Facina, é notável no conjunto das obras de Nelson Rodrigues que os tabus e questões morais 
são considerados temas centrais, pois ao colocá-los em cena, estaria dando visibilidade aos aspectos abissais 
escondidos da vida em sociedade.  
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dos acontecimentos o pai de Engraçadinha cometeu suicídio. Com as especulações a respeito 

da causa da tragédia familiar, a cidade foi tomada pelo boato de que pai e filha eram amantes. 

Engraçadinha se casou com o noivo Zózimo e foi morar no Rio de Janeiro, longe dos boatos e 

das lembranças do amor proibido.  

Vinte anos depois, Engraçadinha aparece como uma mulher que se apegou a fé para 

controlar a sensualidade. Ela vive no bairro de Vaz do Lobo, na Zona Norte do Rio de 

Janeiro, com o marido, o filho que teve com o irmão e quatro filhas que teve com Zózimo. A 

mãe de família protestante vive em constante vigília para evitar a repetição do incesto entre 

seus filhos Durval e Silene. A rotina familiar é quebrada quando o Doutor Odorico Quintela, 

promotor na época em que Engraçadinha deixou o Espírito Santo e agora juiz no Rio de 

Janeiro, cruza com Silene na rua e enxerga nela a Engraçadinha do passado. Esse personagem, 

movido por um sentimento alimentado há vinte anos, consegue se aproximar da família de 

Engraçadinha como amigo para tentar realizar seus antigos desejos. 

Na narrativa do romance, Nelson Rodrigues mistura personagens fictícios com 

recriações de figuras do mundo literário e jornalístico do Rio de Janeiro do período. São 

inúmeras as personalidades recriadas, mas merecem destaque as representações do jornalista 

Amado Ribeiro, que aparece na ficção como um jornalista capaz de manipular fatos e pessoas 

para criar as notícias que solucionam um caso policial; do então copydesk do Jornal do Brasil 

José Carlos Tinhorão, que aparece como um sátiro que seduzia mulheres prometendo capas 

das revistas Manchete ou O Cruzeiro; e do articulista político Hermano Alves, que na ficção 

assinava uma coluna no Jornal do Brasil na qual qualquer pessoa podia publicar notas contra 

terceiros.  

Através desses personagens criados a partir de figuras de sua convivência, Nelson 

Rodrigues realizou algumas homenagens e também algumas críticas, mediante os discursos 

presentes nos diálogos5. Dessa maneira, em alguns momentos é possível notar que a fala do 

autor perpassa a fala do personagem Odorico Quintela nas suas observações críticas sobre 

Gustavo Corção ou na forma como o juiz se refere a Alceu Amoroso Lima – ambos desafetos 

de Nelson Rodrigues no período.  

 
5 De acordo com Bakhtin (1998), há no romance uma diversidade social de linguagens organizadas 
artisticamente. O discurso estaria ligado com a vida num mundo de falas e línguas diferentes. Através dessa 
ligação com a dimensão social que supera os limites do contexto da própria produção literária, nota-se no 
romance um “plurilinguismo social” que se materializa nas figuras das pessoas que falam, ou então serve como 
fundo ao diálogo. Em meio a esse contexto de vozes, a distância entre o autor e a linguagem de sua obra pode 
apresentar graus variados. Ele pode utilizar a linguagem sem se entregar a ela e ao mesmo tempo a obriga a 
servir às suas intenções. Fica sugerida então a fluidez dos limites entre a fala do autor e a fala do outro – no caso, 
o outro com quem o autor dialoga dentro dos limites do texto.  
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As menções a Alceu Amoroso Lima são ironias lançadas pelo autor, que destacava 

contradições no pensamento do intelectual através de falas do admirador Odorico Quintela. 

Na ficção, em determinado momento, o doutor Odorico disse à Engraçadinha: “— O Tristão 

de Athayde. É um sábio católico. Sujeito de bem, ouviu? De bem! Pois o Tristão disse que se 

tirassem do homem a Vida Eterna — o homem cairia de quatro, imediatamente!” Mas logo o 

juíz fica em dúvida: “— Foi mesmo o Tristão que disse isso?”. Nesta passagem, Nelson 

Rodrigues utilizou uma das frases de sua autoria bastante utilizada nas crônicas inclusive para 

criticar a adesão do pensador católico Alceu Amoroso Lima ao movimento de esquerda, que 

segundo afirmava, não aderia à crença na imortalidade da alma (Rodrigues, 2002b, p. 282). 

Além das críticas e ironias lançadas através da voz do doutor Odorico, Nelson 

Rodrigues o utilizou também para fazer de Otto Lara Resende um personagem com uma 

presença quase obsessiva no romance.  O próprio Otto aparece apenas duas vezes em 

conversas literárias, mas suas frases têm uma presença constante que orienta as ações do juiz 

para conquistar Engraçadinha – quando ele não está pensando em comprar seu amor. Em cada 

situação o Dr. Odorico se perguntava o que diria o Otto se o visse agindo de tal ou qual 

maneira, destacando em todos os momentos o brilhantismo do intelectual – que era seu 

amigo6. 

No desenrolar da trama, o autor se colocou em diálogo com os pensadores de seu 

tempo, tomando como cenário o Rio de Janeiro apresentado como uma cidade com uma 

efervescente vida literária e cultural. Além da literatura e, em especial, das frases do Otto Lara 

Resende, a cidade retratada no romance respira a atmosfera do cinema. Ao longo da segunda 

parte do romance os personagens são tomados por uma obsessão pelo filme francês Les 

Amants de Louis Malle.  

Les Amants opera uma verdadeira revolução nos padrões morais dos personagens de 

Asfalto Selvagem e está presente em todos os relacionamentos amorosos do romance. Alguns 

personagens assistem ao filme em segredo repetidas vezes, outros assistem para criticar e há 

ainda os que assistem para se inspirar nas aventuras amorosas. A única personagem que 

parece alheia à atmosfera permissiva instaurada pelo filme é Engraçadinha que, desejando 

manter distante qualquer coisa que fizesse despertar novamente uma sensualidade reprimida 

desde a morte de Silvio, se recusa a assistir ou a permitir que seu marido leve para casa tal 

 
6 As frases do Otto Lara Resende voltaram a ser tema de uma ficção de Nelson Rodrigues em Bonitinha, mas 
ordinária. Na peça, pode-se notar mais claramente como a homenagem ao amigo trata-se na verdade de uma 
ironia que Nelson Rodrigues dirige aos literatos e intelectuais brasileiros. Essa crítica à atuação dos intelectuais 
brasileiros ficará mais clara no momento da análise da peça mencionada.   
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influência perniciosa.   

Entretanto, a personagem que catalisava os desejos de grande parte dos personagens 

femininos e masculinos que a circundavam e mesmo assim se mantinha alheia esse fato, a 

certa altura se envolve com um desconhecido que a fez lembrar-se de seu irmão. Com esse 

amante, ela, que não havia assistido ao filme, sugere que reproduzam uma cena da ficção e se 

permite viver alguns momentos de luxúria. Logo depois Engraçadinha recobra o fervor 

religioso e retoma a sua postura de mãe de família séria.  

Apesar de Nelson Rodrigues não ter se dedicado a promover Asfalto selvagem em suas 

crônicas como fazia com as obras com as quais visava receber um reconhecimento literário, 

quando o romance foi lançado em livro, recebeu um considerável reconhecimento. Ruy 

Castro mencionou que as orelhas do primeiro volume traziam as opiniões elogiosas de 

Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, Walmir Ayala, 

Henrique Pongetti e Sábato Magaldi (Castro, 1993, p. 308). 

Entre os romances de Nelson Rodrigues há um caso à parte: O casamento. Esse livro 

também foi assinado pelo autor e o único a respeito do qual ele se manifestou assumindo, 

além da autoria, a defesa. Segundo Ruy Castro, no início de 1966, quando planejava criar a 

Editora Nova Fronteira, Carlos Lacerda pediu que Nelson Rodrigues escrevesse um romance. 

Ele escreveu O casamento, que terminou sendo publicado pela Editora Eldorado. De acordo 

com Castro, O casamento vendeu oito mil exemplares nas duas primeiras semanas de 

setembro de 1966. No mês seguinte, o Ministro da Justiça Carlos Medeiros Silva baixou uma 

portaria proibindo a circulação do livro. O texto da portaria apontava que a “torpeza das cenas 

descritas e linguagem indecorosa em que está vazado, atenta contra a organização da família”. 

Dessa forma, determinou-se a interdição e a apreensão do livro nas livrarias em todo o país 

(Castro, 1993, p. 349- 350). 

Segundo o biógrafo, agentes do DOPS foram para as livrarias de Rio, São Paulo, 

Brasília, Curitiba e Porto Alegre para apreender “O casamento”, mas eles não puderam 

realizar a tarefa a contento, pois as duas primeiras edições, de três mil e cinco mil exemplares, 

já estavam esgotadas. A Editora Eldorado rodaria a terceira edição, mas, com a proibição, as 

máquinas pararam (Castro, 1993, p. 351). 

Diante da interdição do romance, Nelson Rodrigues recorreu à justiça e buscou os 

canais de publicação para reagir com uma crônica que é um dos seus textos mais agressivos – 

senão o mais. Alguns trechos dessa defesa feérica, publicada excepcionalmente na coluna de 

esportes “À sombra das chuteiras imortais” em O Globo, oferecem a possibilidade de se 
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perceber de forma clara como esse romance constituía para Nelson Rodrigues um caso à parte 

na sua produção como romancista:  

 

O texto do Ministério, é, acima de tudo, burríssimo. Diz que o livro é contra 
a instituição do casamento. É falso. Podia sê-lo, e daí? Qualquer um pode 
discutir o matrimônio, o celibato, o adultério, a castidade, a viuvez.(...) 
Vejam bem: - eu me dou o direito de ser conta quaisquer usos, costumes, 
instituições, idéias, cultos. Penso como quero e não admito, nem aceito, que 
me ponham limites nos meus pontos de vista. (…) Dirá o leitor que há 
palavrões no meu livro. Mas serei o primeiro autor a usar palavrões? (…) 
invoco o testemunho do próprio Ministro que me acusa e me ofende. Duvido 
muito que, ao ler essa crônica, S. Ex.ª não a condene com três ou quatro 
expressões, dessas que fizeram a glória de Bocage. Não o dos sonetos, mas o 
das anedotas. Amigos, sou pior do que são Tomé. Nem vendo acredito. 
Diante de mim está o fato. Posso apalpá-lo, posso farejá-lo. E não acredito, 
ainda assim. Por que se acreditasse, a partir deste momento, eu teria 
vergonha de ser brasileiro: e direi mais: – deixaria de ser brasileiro. 
(Rodrigues, 1992, p. 257 – 259). 
 

 O casamento, como a argumentação do próprio autor citada acima sugere, não se trata 

de um romance fácil de digerir como os de Suzana Flag ou Myrna, nos quais apenas 

importava se as personagens eram ou não amadas. É um texto que apresenta ideias afinadas 

com os princípios artísticos que fundamentavam o teatro desagradável: a proposta de explorar 

um tema até as últimas consequências, sem fazer concessões que amenizassem o tratamento 

do assunto para tornar a fruição mais fácil ou mais prazerosa. 

O romance apresenta as vinte e quatro horas que antecedem um casamento, um dia 

atravessado por uma tensão sob a qual se revelam os desejos e segredos de todos os 

integrantes da família da noiva. Os segredos revelados dizem respeito à face hedionda que, na 

concepção do autor, é parte de todo ser humano. Esse teria uma face linda e uma face 

hedionda e, somente ao reconhecer essa dupla condição, teria redenção. Somente superando o 

ideal de retidão caracterizado pela imagem do “homem de bem”7 e reconhecendo as próprias 

chagas, o homem escaparia da degradação causada por manter a satisfação dos instintos em 

segredo (Rodrigues, 2004a, p. 276-277).  

Sabino, o pai da noiva, era um homem sério, bem sucedido nos negócios e tinha como 

maior preocupação ser visto como um “homem de bem”. Porém, essa imagem que ele se 

preocupava em passar para a sociedade, sobretudo ao reprovar qualquer exposição de desejos 

 
7 O “homem de bem” foi o título irônico que Nelson Rodrigues utilizou em diversos escritos para designar 
homens que escondiam bem comportamentos que seriam considerados reprováveis pelos outros, não aqueles que 
agiam corretamente. A diferença entre o homem de bem e o canalha, segundo Nelson Rodrigues, estaria no fato 
de que o primeiro esconde bem seus comportamentos reprováveis, enquanto o canalha teria a virtude de assumir 
ser capaz de qualquer atitude.    



25 
 

sexuais em outras pessoas, escondia atos e sentimentos que, se descobertos, arruinariam a sua 

reputação. O fato mais grave que cometeu foi o estupro de uma afihada epiléptica em uma 

crise quando ela tinha 13 anos. Além disso, havia a paixão que alimentava pela filha Glorinha.  

Não apenas Sabino guardava segredos. A sua esposa, o médico, o padre, as filhas, 

enfim, quase todos os personagens, escondiam desejos inconfessáveis. Os segredos de Sabino 

ficariam escondidos para sempre, mas na véspera do casamento diversas revelações 

surpreendentes começaram a ser feitas, inclusive a de que sua esposa havia tentado beijar 

Glória na boca. Essa atmosfera tensa foi tomando conta dele que, encorajado pela afirmação 

do Monsenhor de que todos escondem suas vidas sexuais, chegou ao ponto de acreditar que a 

filha também o amava e que poderiam viver esse amor. A tomada de consciência de que todos 

têm desejos e são capazes de atitudes reprováveis pela sociedade, o autorizou a revelar seu 

amor, mas quando fez isso, foi rejeitado pela filha.   

Mesmo com todos os escândalos, agressões, revelações e decepções, o casamento é a 

única certeza no romance – ele já era indissolúvel desde a véspera. Assim, Sabino cumpre a 

sua missão de “homem de bem” e entrega Glória ao noivo no altar. Febril, de vez em quando 

dizia a quem se aproximasse: “– O importante é o casamento!”. Porém, após a cerimônia, se 

apresenta na delegacia e assume a autoria de um crime que não havia cometido: o assassinato 

de sua secretária, com quem viveu um ligeiro caso amoroso e que passou a ver como única 

mulher que o havia amado verdadeiramente.  Na delegacia, confessando o assassinato, foi 

feliz. Em abril de 1967, o Tribunal Federal de Recursos deu ganho de causa ao mandado de 

segurança impetrado por Nelson Rodrigues e o romance foi liberado.  

Com um breve recuo, chega-se ao momento da criação dos contos do autor. Em 1951, 

Samuel Wainer, dono do jornal Última hora, propôs que Nelson Rodrigues escrevesse uma 

coluna diária baseada em fatos atuais. Essa foi a ideia inicial de “A vida como ela é...” . Em 

suas memórias, Wainer relatou que, após um acidente de avião no qual um casal que viajava 

em lua-de-mel morreu, pediu a Nelson Rodrigues que escrevesse sobre o episódio e 

continuasse com uma coluna diária sobre fatos policiais. Diante da recusa do então redator de 

esportes, Wainer argumentou que Gide já havia realizado algo parecido na imprensa francesa 

e que, no fundo, Crime e Castigo de Dostoievski era uma grande reportagem policial.  Weiner 

contou que Nelson aceitou escrever, mas entregou um texto sobre o acidente de avião com 

detalhes como nomes e situações modificados e se recusou a corrigir (Wainer, 1988, p. 153). 

A coluna permaneceu após a publicação acerca do acidente, mas o autor apresentava 

contos sem o compromisso de relatar fatos reais tal como havia sugerido Samuel Wainer.  Ao 
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invés de reportagens, ele escrevia diariamente contos que, em sua maioria, se ambientavam no 

subúrbio do Rio de Janeiro e traziam retratos das relações humanas nesse ambiente. Tudo isso 

através da combinação de traços de humor e ironia com a tragicidade dos temas e dos 

desfechos de episódios típicos do cotidiano.   

Segundo a descrição do autor, A vida como ela é... era sempre a história de uma 

adúltera, de alguma mulher que não tivesse conseguido resistir aos imperativos afetivos e se 

entregado a uma paixão proibida, despertando a ira de todos que a cercavam. Mas os contos 

não se resumiam apenas a histórias de adúlteras. Em uma ambientação carioca com os lugares 

e tipos urbanos, nas tramas estavam presentes também os canalhas, os homens de bem, as 

vizinhas patuscas e fofoqueiras, as grã-finas, as viúvas honestas, as prostitutas vocacionais e 

todo um elenco de figuras forjado no imaginário de Nelson Rodrigues para caracterizar a vida 

cotidiana no Rio de Janeiro. Além dos adultérios, os contos apresentavam também temas 

como incesto, paixões proibidas, pactos de morte e suicídios.  

Segundo Ruy Castro, A vida como ela é... se tornou um grande sucesso notado pelo 

aumento da circulação do jornal Última Hora no período em que foi lançada (Castro, 1993, p. 

237). Esse fato pode ser confirmado pela longevidade dos contos, que foram publicados 

diariamente por dez anos. De acordo com Facina, tendo em vista que vida como ela é...  

abordava nas tramas relações amorosas vividas no contexto urbano, situando as pequenas 

tragédias em bairros específicos do Rio de Janeiro e caracterizando ideias de modos de vida 

destes locais, o sucesso dos contos serviu para oficializar uma imagem pública de tarado e 

criar a de autor carioca (Facina, 2004, p.64).  

Para além da consolidação de uma imagem de “tarado”, que, aliás, não figura nas 

páginas críticas de autores como Paschoal Carlos Magno, Sérgio Milliet, Álvaro Lins e Alceu 

Amoroso Lima, visitadas ao longo da pesquisa, a produção de A vida como ela é... de modo 

constante por um longo período, desenvolvendo pequenas histórias sobre relações amorosas, 

familiares ou entre vizinhos com uma linguagem semelhante à cotidiana do Rio de Janeiro, 

penetrou nos textos de teatro a partir de 1953 com a criação de A falecida.  

A força dos contos e a sua repercussão, combinadas com algumas transformações nas 

formas de diálogo com a crítica literária, estiveram ligadas aos desdobramentos do teatro 

rodrigueano de forma definitiva. A inserção de traços de humor e ironia, a contextualização 

das peças na cidade do Rio de Janeiro e a já mencionada atualização da linguagem para a 

utilizada de forma corrente nas ruas da cidade, se tornaram características da maior parte das 

peças escritas após 1953, que foram classificadas em sua maioria como “tragédias cariocas”.  
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1.2 Entre tragédias e partidas: fato e ficção nas crônicas de Nelson Rodrigues 

 

Entre novembro de 1955 e maio de 1959, Nelson Rodrigues foi o redator principal da 

revista semanal Manchete Esportiva. Além de realizar reportagens, o autor assinava uma 

coluna na qual tematizava acontecimentos importantes nos esportes. Das 163 crônicas 

publicadas na coluna, 159 tratam sobre o futebol. Segundo Ruy Castro (1993) a criação da 

revista Manchete Esportiva foi uma ideia de Mário Filho realizada por Adolpho Bloch. 

Apesar da curta duração, a revista legou um valioso material para a compreensão do modo 

como Nelson Rodrigues pensava a sua posição de autor e as possibilidades que a sua 

produção literária e jornalística tinha diante dos leitores.  

Ainda não é o momento de perguntar acerca da recepção dos textos de autoria de 

Nelson Rodrigues. É suficiente pensar essa recepção pressuposta pelo autor na forma como as 

crônicas de esporte eram construídas, o tipo de comunicação que o autor imaginava ao 

escrevê-los. Sendo mais pontual: interessa, por ora, retomar as crônicas de esporte do autor, 

entendidas como textos escritos pelo torcedor do Fluminense, jornalista e dramaturgo, 

brasileiro frustrado com a derrota da Seleção na copa de 1950 e mais incomodado ainda com 

o resultado dessa derrota nas estimas e destino do povo brasileiro. Em resumo, nota-se nesses 

textos que escrevia um jornalista/literato preocupado não apenas em informar, mas também 

em fazer literatura e provocar transformações na realidade a partir do que publicava. 

É possível identificar dois momentos distintos na coluna que Nelson Rodrigues 

assinava na Manchete Esportiva. Nas crônicas escritas no período que compreende o primeiro 

momento, ou seja, publicadas entre 26/11/1955 e 20/07/1957, Nelson Rodrigues descreveu 

fatos marcantes de cada semana no esporte, se propondo a explicar esses fatos através do 

inexplicável em termos objetivos8. Para isso ele não mobilizava apenas os aspectos técnicos e 

táticos, mas reconhecia na abordagem da transcendência a possibilidade de expor os 

acontecimentos das partidas sem desmobilizar a dimensão afetiva que uma suposta descrição 

objetiva deixaria à margem.  

Trazendo a transcendência, que ele qualificava como o “sobrenatural”, para o arsenal 

de explicações plausíveis para os acontecimentos nos estádios, Nelson Rodrigues flexibilizou 

 
8  Em diversos momentos em sua obra Nelson Rodrigues fez questão de expor claramente sua descrença na 
possibilidade de expor os fatos de maneira isenta, questionando a veracidade das notícias objetivas. Nas crônicas 
de esporte ele confirmou essa noção que fica clara na crônica O Passarinho, quando narrou que um repórter foi 
cobrir um incêndio e ao chegar no local se deparou com o incêndio já controlado. Diante da perda do furo de 
reportagem, o repórter inventou um passarinho que morreu cantando e esse fato lírico fez com que o jornal 
vendesse como água no dia seguinte. Ele assumiu claramente que considerava justo fazer uso desse inevitável 
“retoque” que a imaginação opera nos fatos ao retomá-los na escrita. (Rodrigues, 2007a: 63) 
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a fronteira entre notícia e ficção, deixando claro que falava a um leitor que não buscava 

necessariamente notícias. Esse leitor imaginado pelo autor seria o torcedor, alguém que ao 

comprar a Manchete Esportiva provavelmente já sabia o resultado da partida narrada na 

crônica. Assim, ao invés de informar, ele estetizava os fatos e comunicava suas percepções 

pela sensibilidade.  

O objeto das crônicas já sugeria o tom, mais afetivo do que pretensamente objetivo, 

adotado para construir as imagens do que acontecia em campo, tendo em vista as emoções 

vividas nos estádios. Como argumenta Corbin, uma partida de futebol oferece ao torcedor a 

possibilidade de ter uma experiência que “excede os limites da apreensão perceptiva, a qual 

só pode ser parcial e determinada por práticas de espaço específicas”. Nesse sentido, pode-se 

supor que a experiência das crônicas podia oferecer ao leitor um encontro com a intensidade 

de afetos que havia vivido no estádio (Corbin, 1998, p. 107).  

Nas crônicas quase nunca eram comentados os esquemas táticos usados pelos times, 

ou a importância destes no resultado final dos jogos. À descrição do desempenho dos times, 

Nelson Rodrigues acrescentava a sua formulação a respeito de outros elementos que, pela 

presença ou ausência, determinariam os destinos das partidas. Assim ele combinava a sua 

percepção da realidade com o imaginário na construção de ligeiras ficções sobre os jogos. 

Essas ficções eram oferecidas não a quem quisesse obter informações precisas, mas a quem 

estivesse passível de experimentar as imagens criadas pelo autor.   

O objetivo dessa discussão não é negar que as imagens apresentadas por Nelson 

Rodrigues nas crônicas envolviam a seleção de aspectos ou características da partida tomada 

como tema do dia. O objetivo é destacar que esses elementos selecionados tanto podiam ser 

algo como a atuação dos times, a participação do técnico, da torcida e do árbitro, quanto 

podiam se tratar de algo mais abstrato como o ânimo dos envolvidos no jogo, a disposição de 

um time ou torcida, o humor do técnico, a camisa do time ou até mesmo um vento que 

soprasse no momento de um chute a gol9.  

Com esse tipo de formulação que trazia à cena aspectos que ultrapassavam os limites 

factuais, Nelson Rodrigues conferia imaginativamente uma transcendência a acontecimentos 

ou objetos que eram elevados à condição de determinantes dos resultados dos jogos. Esses 

fatos eram reformulados de tal maneira, que se mostravam nas páginas da revista como 

repletos de significado, como se oferecessem uma aura de irrefutabilidade às explicações do 

autor para os resultados dos jogos.  
 

9 Em algumas crônicas, Nelson Rodrigues atribuiu a um vento sobrenatural apelidado pelos torcedores do 
Fluminense de “Leiteria” a defesa de um gol que o goleiro não seria capaz de impedir.  
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Um forte apelo estético e estilístico era apresentado ao leitor das crônicas, 

transcendendo os limites do futebol, como na crônica “O escrete”. Nela, Nelson Rodrigues 

escolheu como tema a seleção brasileira que embarcaria para a Suécia na semana seguinte 

para os jogos da Copa Mundial. Selecionando traços do comportamento do brasileiro, 

elaborou imaginativamente uma concepção do modo como o brasileiro se comportava e 

reagia diante dos estrangeiros. Com isso ele desejava provocar uma reação na sociedade ao 

afirmar que a impossibilidade de vitória da seleção era devida à forma como os brasileiros se 

colocavam diante dos estrangeiros: como menos capazes.  

 Segundo Nelson Rodrigues, esse sentimento de inferioridade limitaria a atuação de 

brasileiros em diversos âmbitos da vida, não apenas no esporte. Para ele, tratava-se de um 

complexo enraizado nas estimas do povo: o “complexo de vira-latas”. Nas palavras do autor, 

“complexo de vira-latas” consistia na “inferioridade em que o brasileiro se coloca, 

voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no 

futebol.” (Rodrigues, 2007a, p. 386).  

O conceito-imagem foi mobilizado para a explicação das derrotas passadas e como 

alerta da possibilidade de novas derrotas. Com essa construção explicativa, provocativa e ao 

mesmo tempo ficcional de Nelson Rodrigues, pode-se ter contato com algumas de suas ideias 

a respeito da sociedade em que vivia, assim como da ideia a respeito da seleção brasileira que 

ainda não havia vencido uma Copa Mundial: 

 
Em Wembley, por que perdemos? Porque, diante do quadro inglês, louro e 
sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, 
eu diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 
50, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem 
do empate. Pois bem: – e perdemos da maneira mais abjeta. Por um motivo 
muito simples: – porque Obdulio nos tratou a pontapés, como se vira-latas 
fôssemos. (Rodrigues, 2007a, p. 386). 

 

Esse tipo de construção da crônica “O escrete” traz implícita a sugestão de que, para 

resultados diferentes, seriam necessárias mudanças mais profundas do que meras alterações 

técnicas ou táticas adotadas pelos jogadores em campo. Ele sugeria que elementos como a 

mídia impressa ou a torcida eram fatores importantes para estimular ou não um time. Dessa 

forma ele ofereceu uma provocação para que fossem repensadas a autoestima e a postura dos 

repórteres, da seleção e da sociedade brasileira. Isso fica claro na forma como encerrou a 

crônica: “...o problema do escrete não é mais  de futebol, nem de técnica, nem de tática. 

Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que 
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não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia.” (Rodrigues, 2007a, p. 

387). 

No segundo momento a coluna ganhou um ar mais teatral, assumidamente literário. A 

transformação ocorreu depois que Adolpho Bloch sugeriu que a cada edição Nelson 

Rodrigues escolhesse o seu “personagem da semana” e lhe dedicasse a crônica da vez. A 

evolução da coluna o inspirou a estetizar cada vez mais os acontecimentos e as figuras 

envolvidas no seu desenrolar. Ao combinar os elementos para falar do personagem da 

semana, ele combinava noções de dramaturgia à atuação do personagem escolhido, 

construindo pequenas ficções nas quais cada personagem parecia cumprir um destino 

inexorável ao realizar o fato pelo qual havia se destacado na semana. Esse tipo de construção 

textual afinou as crônicas de esporte com a predileção dramatúrgica de Nelson Rodrigues pelo 

gênero da tragédia, sem, contudo, deixar de adicionar traços de humor e ironia na elaboração 

dos textos.  

Ao justificar a transformação na coluna, o autor escreveu: 

 

Adolpho Bloch sugere que eu escolha 'o meu personagem' de cada semana. 
É uma boa idéia e que tem a considerável vantagem de unir futebol e teatro. 
Para os bobos não existe nenhuma relação entre uma coisa e outra. Ilusão. 
Existe sim. O futebol vive dos seus instantes dramáticos e um jogo só 
adquire grandeza quando oferece uma teatralidade autêntica. Pode ser uma 
pelada. Mas se há dramatismo, ela cresce, desmedidamente. (…) Se 
acontece assim com os jogos, também com os jogadores. O que interessa à 
imaginação popular é o jogador-personagem, ou seja, aquele que apresenta 
uma nítida condição dramática. (Rodrigues, 2007a, p. 261).  

 
 
Para se ter uma ideia mais clara acerca dessas ligeiras tragédias ambientadas em 

campo que Nelson Rodrigues criava a cada semana, a crônica de número 159, intitulada 

“Caixa Econômica”, oferece as condições ideais.  Na ocasião foi escolhido como personagem 

o bandeirinha que ficou conhecido pelo apelido inusitado de Caixa Econômica. O que fez 

Nelson Rodrigues selecionar esse personagem e o eleger herói da partida foi o fato de que em 

um jogo entre o Flamengo e o Fluminense (partida ocorrida em 23/04/1959 placar 2X0 para o 

Flamengo), antes de o jogador Henrique marcar o primeiro gol do Flamengo, a bola bateu no 

bandeirinha e voltou para o campo. Na descrição de Nelson Rodrigues, o fato ganhou outra 

conotação: 

 

Ao começar e até o encerramento da primeira etapa o “Caixa Econômica” 
ainda permanecia ignorado, ainda permanecia inédito, E, súbito, na etapa 
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final, surgiu a sua oportunidade napoleônica. Imagino que tenha ocorrido 
com o nosso herói uma crise de saturação. Cansou-se de ser um fósforo 
apagado dentro do jogo. Achou talvez abusivo que o campo fosse um espaço 
privativo dos jogadores e do juiz. E fez o que nenhum outro bandeirinha, 
jamais, teve o displante de fazer: entrou no campo e pôs-se a passear no 
gramado com uma soberana naturalidade. E, de repente, acontece o 
inconcebível: uma tabelinha de um jogador rubro-negro com o “Caixa 
Econômica”. Dizem que a bola bateu, simplesmente bateu, no fabuloso 
bandeirinha. Amigos, sejamos mais líricos e menos objetivos. Vamos 
admitir que o “Caixa Econômica” deu um passe, que caiu como uma luva, 
ou melhor, como uma meia no pé do Henrique.(...) O que desintegrou o meu 
time não foi bem o gol, mas a intervenção sobrenatural do “Caixa 
Econômica. (Rodrigues, 2007a, p. 517) 

 

A dramatização do episódio na construção de uma pequena e irônica tragédia teve 

início quando Nelson Rodrigues fez a apresentação do personagem. Para começar, ele atribuiu 

uma significação especial ao modo como o bandeirinha era chamado, afirmando que o destino 

napoleônico de Napoleão estava relacionado ao nome, assim como uma pessoa chamada pelo 

incomum apelido de “Caixa Econômica” não poderia ter um destino comum. Segundo a 

descrição anedótica, esse “herói” fez aquilo que nenhum outro bandeirinha havia feito: entrou 

em campo e fez tabela com o jogador que marcou o primeiro gol do Flamengo. Assim, 

explicou Nelson Rodrigues, o fato de o Flamengo haver dominado o jogo não foi 

determinante para o resultado. Na trágica partida com a participação do “Caixa Econômica”, o 

elemento sobrenatural se colocou em campo e, diante dessa presença transcendente, os 

jogadores do Fluminense se renderam e reconheceram que não haveria outro destino que não 

a derrota.  

Pode-se selecionar outra crônica para dar uma dimensão do descompromisso de 

Nelson Rodrigues em noticiar fatos ao escolher e dramatizar o personagem da semana. Na 

crônica intitulada “A cusparada”, ao invés de escolher um dos 22 jogadores, o juiz ou o 

bandeirinha, Nelson Rodrigues optou por falar sobre um personagem que, nas suas palavras, 

“não pertencia à triste condição humana”. O “personagem” da semana foi uma cusparada que 

o jogador Dida do Flamengo deu na bola antes que o jogador Omar, do Canto do Rio batesse 

o pênalti. Alguns trechos da crônica dão o tom de sua explicação: 

 

Faltando quatro ou cinco minutos para acabar a batalha, ocorre contra o 
Flamengo o pênalti que, para muitos, foi de compensação. (...) Foi então que 
Dida teve uma lembrança maléfica e mesmo diabólica. Estava a bola na 
marca fatídica. Dida aproxima-se, ajoelha-se, baixa o rosto e vai fazer o que 
nem todos, na afobação, percebem. Para muitos, ele estaria rezando o couro. 
Mas eis, na verdade, o que acontecia: Dida estava cuspindo na bola. Apenas 
isso e nada mais. Objetará alguém que este é um detalhe anti-higiênico, 
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antiestético, que não devia ser inserido numa crônica. (...) Quem sabe se a 
cusparada não decidiu tudo? Só sei que lá ficou a saliva, pousada na bola. O 
que aconteceu depois todos sabem: — Osmar bate a penalidade de uma 
maneira que envergonharia uma cambaxirra. (...) E ninguém desconfiou que 
o fator decisivo do triunfo fora, talvez, a cusparada metafísica de Dida, que 
ungiu a bola e a desviou, na hora H.  (Rodrigues, 2007a, p. 295). 

 

Segundo Ugo Giorgetti (1999), a irracionalidade, que faz com que os resultados dos 

jogos sejam imprevisíveis, é exatamente o que pode proporcionar encanto naqueles que os 

assistem. Para ele, essa dimensão da surpresa se manifesta em fatos que vão “desde apagar a 

luz do estádio até o vento desviar uma bola e, portanto, influir no resultado de uma partida, 

até um grande craque perder a cabeça e ser expulso” (Giorgetti, 1999, p.19).  

Nelson Rodrigues lançava mão dessa dimensão afetiva, capaz de encantar, ao 

selecionar aspectos das partidas sobre as quais ele precisa escrever. A seleção e exposição 

apenas dos elementos da tática e da técnica vistos no gramado não produziriam o efeito 

estético que uma crônica com traços assumidamente literários podiam produzir. Essa 

perspectiva pode ser notada na afirmação: “Antes de mais nada, o futebol é paixão. Depois, e 

só depois, é que vem a técnica e a tática (...). Em todos os clássicos e em todas as peladas, há 

um toque do sobrenatural.” (Rodrigues; Filho, 1987, p.132).  

Na elaboração dos textos, o inesperado, o imprevisível e o inusitado compareciam 

combinados a outros aspectos da partida, privilegiados como destaques para o tipo de 

construção que desejava criar. Combinados a esses elementos, que Nelson Rodrigues 

mencionava como a “presença sobrenatural em campo”, e à atuação de algum personagem de 

destaque na partida, estavam os traços de humor, inseridos pela via da ironia e dos exageros 

utilizados no momento da descrição dos acontecimentos. Na construção dos personagens da 

semana enquanto heróis, Nelson Rodrigues apontava para aspectos da cultura brasileira. 

Diante desses textos, como destacou Carlos Vogt, “de repente, das esferas arquetípicas dos 

mitos eternos, caímos na realidade e despencamos no consagrado brasilian way of life, quer 

dizer, no popular jeitinho brasileiro.” (Vogt; Waldman,1985, p. 44-45).  

 Após o fim da Manchete Esportiva em 1959, Nelson Rodrigues permaneceu 

apresentando o personagem da semana na coluna “À sombra das chuteiras imortais” no jornal 

O Globo. Em 1967, ele foi convidado para assumir uma coluna diária no jornal Correio da 

Manhã. Mas para assumir o novo trabalho ele não precisou deixar de escrever sobre esporte 

em O Globo, pois na coluna no Correio da Manhã ele apresentaria crônicas sobre as suas 

memórias. Assim, entre fevereiro e maio de 1967 ele escreveu diariamente memórias, 

somando um total de 80 textos que depois foram publicados pela editora do jornal com o 
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título “A menina sem estrela”. 

Nas memórias, o autor apresentava fatos selecionados de sua trajetória, elaborando 

narrativas de forma que oferecessem uma espécie de ordenamento biográfico apontando para 

um rumo específico. Nesse ordenamento, além de expor concepções sobre as relações 

humanas e visões acerca do presente em contraposição com os tempos de sua infância, Nelson 

Rodrigues exibia alguns contornos da forma como ele desejava ser reconhecido como artista 

e, principalmente, como autor de teatro.  

Na elaboração dos textos, ele teve a oportunidade de selecionar experiências, 

combinar lembranças com aspectos imaginados ou exagerados e apresentar formulações que 

sugeriam a gestação da teatralidade a partir de experiências diversas ao longo de sua 

trajetória. Nesses textos, a infância no subúrbio carioca é caracterizada como o manancial das 

inspirações primeiras para o teatro, como se o cotidiano da família e da vizinhança tivesse 

legado inspirações definitivas através dos episódios de amor, traições e mortes trágicas.  

O autor se caracterizou como uma criança que recebia moedas dos amantes para 

entregar recados a mulheres casadas, um menino que se espantava ao saber de pactos de 

morte feitos por casais apaixonados e sempre estava presente nas resoluções inusitadas das 

pequenas e constantes tragédias familiares do bairro. Ele carregava de significados os 

episódios que descrevia, se dedicando a detalhar aqueles que caracterizavam os seus 

“espantos”. Nessas narrativas, expôs uma percepção das vivências passadas que sugeria como 

teriam nascido no seu imaginário alguns tipos sociais como adúltera, o suicida, o canalha e 

outras figuras que estavam na galeria fixa de suas personagens de teatro. A forma como 

construiu as narrativas sugere que esses tipos seriam como marcas da infância na sua 

imaginação.  Era comum que ele relacionasse essas lembranças às inspirações literárias: 

 

Lembro-me de uma tarde que passei, mais uma vez, pela porta da bem-
amada. (…) Passo por lá e, na esquina, vejo o joalheiro. Chama: – 'Vem cá, 
menino, vem cá'. Estou diante dele, esperando. O outro tira do bolso uma 
moeda grande de quatrocentos réis. Começa: – 'Quer ganhar isso aqui?'. E 
diz o resto: – 'Vai naquela casa, ali, está vendo? Aquela. Dá isso à moça. Diz 
que fui eu que mandei'.” (Rodrigues, 2002a, p. 267). 

 

Na mesma crônica, ele narrou que, em certa ocasião, um amigo havia se queixado de 

que algumas de suas lembranças se pareciam com histórias que aparecem nos contos de A 

vida como ela é... . Em resposta à queixa, ele escreveu justificando que as suas histórias 

nasciam de inspirações reais, vividas ou testemunhadas: “Eis a verdade: todos os sonhos da 

carne e da alma estão em A vida como ela é...” (Rodrigues, 2002a, p. 267). 
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O assassinato de Roberto Rodrigues, irmão do autor, é um dos temas mais presentes 

nas memórias que abordam as inspirações literárias. O episódio foi lembrado em dez das 

oitenta memórias e ocupou um lugar de destaque na tentativa de construção da imagem de 

dramaturgo que possuía naturalmente as disposições e a vocação dramática. O acontecimento 

foi caracterizado como uma das principais fontes de sua inclinação para o gênero da tragédia, 

pois nos textos há a sugestão de que, depois de passar pelo sofrimento gerado pela perda 

violenta do irmão, não haveria como seguir outro caminho no teatro. Essa sugestão de Nelson 

Rodrigues foi bem acolhida a ponto de ser considerada como essencial para a compreensão do 

teatro de Nelson Rodrigues pelo biógrafo Ruy Castro, que afirmou: “Ninguém conseguirá 

penetrar no teatro de Nelson Rodrigues sem entender a tragédia provocada pela morte de 

Roberto.” (Castro, 1993, p. 94). 

Ao mesmo tempo em que relacionava o assassinato de Roberto Rodrigues aos destinos 

de sua família e colocava o episódio como marca que determinou o seu teatro e a sua 

inclinação para criar peças trágicas, Nelson Rodrigues mencionou também as opiniões de 

outras pessoas acerca da ligação do crime com o seu teatro, como se essa ligação fosse 

facilmente perceptível por quem conhecesse sua trajetória e suas peças, como se pode notar:  

 

Um dia, Lúcio Cardoso me disse: – 'O assassinato de seu irmão Roberto está 
naquela cena assim, assim, de Vestido de Noiva'. Era verdade. (…) O que 
tocou Lúcio Cardoso foi uma cena, ainda no primeiro ato, cena de uma 
mulher matando um homem. E, segundo o romancista, eu estaria fazendo, 
ali, uma imitação da vida. Era Roberto que morria outra vez, assassinado 
outra vez. E confesso: – o meu teatro não seria como é se eu não tivesse 
sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado até a última lágrima de 
paixão o assassinato de Roberto. (Rodrigues, 2002a, p. 84).   

 

A experiência das redações de jornal também teve um lugar especial na elaboração das 

memórias de Nelson Rodrigues. Aos 13 anos ele começou a trabalhar no jornal Crítica, que 

era de seu pai, o jornalista Mário Rodrigues. Ele deu bastante destaque ao tempo em que 

escrevia na página policial, revelando o interesse que as histórias de morte motivadas pelo 

elemento passional lhe despertavam. Além das reportagens de polícia, destacou também a 

convivência com jornalistas experientes e com muitos intelectuais e literatos nas redações de 

jornal pelas quais passou ao longo de sua carreira. O Crítica foi fechado durante a revolução 

de 1930 e, a partir de então, as condições financeiras da família Rodrigues mudaram 

bruscamente.  Acerca desse momento, as memórias enfatizaram os impactos do desemprego e 

da fome na sua saúde e nas suas estimas.  
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Quatro anos após o fechamento do Crítica,  Nelson Rodrigues contraiu tuberculose e 

precisou se internar no Sanatório Popular de Campos de Jordão, conhecido como Sanatorinho. 

Nas memórias sobre o período de internação, recebeu destaque a dimensão amorosa através 

das narrativas acerca das experiências dos outros internos, caracterizados como homens 

desenganados que se viam privados de amor e esperavam a morte de forma solitária, longe 

dos seus familiares. Ele carregou nas tintas ao mencionar as experiências dos outros internos 

para caracterizar a atmosfera de melancolia que respirava nas enfermarias do Sanatorinho: 

“… e ia aprender, em Campos de Jordão, que não há doença mais erótica do que a 

tuberculose” (Rodrigues, 2002a, p. 194). 

Inúmeras histórias de internos do Sanatorinho foram arroladas, narrativas expostas 

como fontes de inspirações para as futuras produções literárias e dramatúrgicas do autor. 

Nessas histórias, os tuberculosos foram descritos como homens preocupados em ser ou não 

ser traídos pelas esposas que haviam permanecido em casa, homens ressentidos com as suas 

companheiras após a constatação de que iriam morrer sozinhos.   

Muitas memórias foram destinadas a expor as fontes de inspiração para as criações 

literárias. O teatro recebeu atenção especial nessa produção reflexiva de Nelson Rodrigues 

acerca de sua obra, sendo tema de vinte e uma das oitenta memórias. Em parte dos textos ele 

buscou relacionar como personagens da sua infância, adolescência e que conheceu através da 

atividade jornalística, inspiraram a criação de personagens e cenas de suas peças. Além disso, 

situou fatos e experiências como o assassinato de seu irmão Roberto ou a internação no 

Sanatório Popular enquanto presentes nas construções de suas tragédias.  

Em outra parte dos textos, Nelson Rodrigues traçou as linhas gerais de sua 

dramaturgia, oferecendo ao público leitor uma reflexão da experiência de realização das 

primeiras incursões dramatúrgicas. Nesse espaço, Nelson Rodrigues construiu uma narrativa 

que tinha início com a ideia de escrever um texto para teatro, passando pelas negociações para 

que os primeiros originais fossem levados aos palcos, bem como pelas negociações com 

críticos consagrados em prol de recomendações de seus textos, até o momento em que se 

transformou em autor maldito: quando seu teatro ficou longe dos palcos graças à censura.  

A princípio pode-se dizer que a leitura das memórias em que Nelson Rodrigues 

tematizou sua trajetória no teatro sugere duas imagens contraditórias: por um lado, a imagem 

de um autor cuja inserção no teatro se deu de modo involuntário e obedeceu a um fluxo pelo 

qual foi se deixando levar; por outro lado, a imagem de um autor que colocava em prática um 

projeto dramatúrgico nas linhas de seus originais, sem fazer concessões e sem abrir mão de 
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seus princípios artísticos e estéticos.  

A primeira imagem, a de um autor que foi se deixando levar pelo fluxo, ganhou forma 

nas crônicas em que Nelson Rodrigues apontou a iniciação a partir da ideia de escrever para o 

teatro após ver uma fila de pagantes para assistir uma revista. Conforme essas memórias, ele 

tentou escrever um vaudeville visando obter um retorno financeiro, mas o resultado foi uma 

peça que fracassou na bilheteria e agradou aos intelectuais que ansiavam pela adesão do teatro 

brasileiro ao modernismo.  

A partir de então, segundo as memórias, ele se viu envolvido em uma trama de 

relações na qual buscou se consolidar como um autor afinado espontaneamente com os 

princípios estéticos advogados por esses intelectuais. Nessa teia de relações, ele escreveria se 

importando apenas com o reconhecimento de um público específico de iniciados em 

princípios estéticos legados pelo modernismo, sem se importar com a aprovação e adesão do 

grande público. 

Por outro lado, as memórias apresentam uma imagem de autor com um projeto de 

dramaturgia de contornos bem definidos que precedia e determinava a criação de suas peças. 

Estas seriam orientadas visando à adesão apenas do público de iniciados nos mesmos 

princípios artísticos compartilhados por ele. De acordo com essa imagem, ele pressupunha 

como o público reagiria diante da falta de compreensão de peças difíceis, de forma que apenas 

os intelectuais estariam aptos a entender e aprovar as suas peças. Seguindo esse percurso, ele 

sugeriu que mais tarde a admiração dos intelectuais com quem se comunicava através das 

suas peças começou a interferir na sua criatividade, pois estava orientando a criação das 

peças. Esse argumento foi utilizado para justificar a criação dos textos mais polêmicos como 

uma tentativa de rompimento com essas admirações para que pudesse realizar nos originais 

apenas seu ímpeto de criar. Dessa forma, a empreitada do ciclo mítico inaugurado com Álbum 

de família foi caracterizada como uma tentativa desesperada de solidão, levada adiante para 

que a sua criatividade não ficasse estéril.    

Mas uma leitura mais atenta das memórias permite notar que não se tratavam de duas 

imagens propriamente incompatíveis. Quando mencionou nas memórias a adesão dos 

intelectuais a obras escritas quase por acaso, Nelson Rodrigues, que já era um autor 

consagrado no universo da produção teatral, lançava mão da ironia para narrar a sua busca 

pelo elogio, deixando subjacente na postura agradecida pela adesão dos intelectuais, uma 

discreta crítica aos que elogiavam sugerindo encaminhamentos para obras integrantes de um 

projeto dramatúrgico com propósitos definidos. Esse traço irônico subjacente nas memórias 
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aparentemente agradecidas pela consagração das peças no meio intelectual fica patente nos 

trechos da crônica que se situa nos interstícios entre a postura agradecida e a postura ácida:  

 

Nas minhas atuais crônicas de futebol, digo que certos jogadores são 
carregados na bandeja, e de maçã na boca, como um leitão assado. Essa 
metáfora também me cabia nos tempos de Vestido de noiva. Por vezes, me 
sentia carregado numa prodigiosa bandeja. Todas as noites, antes do sono, 
baixava em mim uma obsessão linda: – ‘Hollywood vai me descobrir’. (...)  
Mas não conseguia fazer a minha segunda peça. Comecei e recomecei umas 
cinqüenta vezes. E não escrevia sem pensar em meus admiradores. Eis o que 
me perguntava: – ‘O que dirá o Álvaro Lins? E o Manuel Bandeira? E o 
Pompeu? O César Borba? E o Drummond? Um belo dia descobri que todos 
os citados, e mais outros, e outros, seriam mês co-autores fatais. Eu era um 
território ocupado pelos bandeiras, álvaros, pompeus, borbas, prudentes. 
Cada admiração me comprometia ao infinito. (Rodrigues, 2002a, p. 214). 
 

Ou ainda no trecho:  

 

Foi isso, pouco mais ou menos, que fiz depois da apoteose de Vestido de 
noiva. O furioso Álbum de família foi, sim uma tentativa de solidão, de 
ruptura, de aniquilamento. (...) Eu queria e não queria agredir o bom gosto 
literário. Queria para sobreviver como poeta dramático; e não queria, porque 
ainda estava ferido pela nostalgia de Vestido de noiva. (...) Assim comecei a 
destruir os meus admiradores. Foi uma carnificina literária. Mas não me 
degradei, eis a verdade, não me degradei. (Rodrigues, 2002a, p. 215).    

 
  

Em 1968, quando o cenário político e cultural no Brasil passava por transformações 

significativas, as crônicas de Nelson Rodrigues ganharam um novo tom. No contexto de 

transformações em processo na sociedade brasileira ao longo das décadas de 1960 e 1970, 

quando grande parte dos artistas e intelectuais estava mobilizada e posicionada politicamente, 

configurando o que Adriana Facina (2004) apontou como uma espécie de establishment de 

esquerda, Nelson Rodrigues publicava suas crônicas em O Globo. As memórias cederam 

lugar às crônicas sobre o cotidiano, nas quais ele que assumia uma posição antagônica a esse 

establishment de esquerda, publicando suas considerações polêmicas e combativas nos 

debates acerca de temas como arte, moral e política.  

Para compreender a importância dos debates sobre política ligados à produção 

cultural, Facina recuou até meados da década de 1950, momento do surgimento de um 

movimento mais geral em busca de retratar a realidade social. Nesse período, nota-se o 

empenho de artistas e intelectuais em diagnosticar e denunciar os problemas sociais do Brasil 

e em valorizar o que entendiam por uma representação mais autêntica da cultura nacional. 
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Esse foi o momento de fundação do Teatro de Arena, em 1953, pelo diretor José Renato, e da 

inauguração do Cinema Novo em 1955, com o lançamento do filme Rio quarenta graus de 

Nelson Pereira dos Santos.  

Segundo Facina, o teatro foi a arte na qual o engajamento político se mostrou mais 

atuante. Pode-se destacar, nesse processo, a atuação do teatro do Centro Popular de Cultura da 

União Nacional dos Estudantes, do Teatro de Arena, que criou um Seminário Permanente de 

Dramaturgia em 1958 no qual se estimulava a criação de um repertório de autores nacionais 

que valorizasse os temas presentes na sociedade brasileira, e do Grupo Opinião, fundado em 

1964 logo após o golpe militar.  

A partir de 1960, a combinação da postura nacionalista com a radicalização política no 

teatro se acentuou, tendo como destaque a criação e atuação do CPC da UNE. Segundo Yan 

Michalski, o teatro do CPC atuava no sentido de atingir e conscientizar politicamente um 

público maior do que os teatros tradicionais conseguiam atingir através da encenação de 

pequenas peças que tematizavam questões conjunturais nas portas de fábricas, comícios, 

favelas, manifestações de rua, etc. (Michalski,1985, p. 15).  

No Teatro de Arena despontaram autores como Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha, 

Gianfrancesco Guarnieri, Augusto Boal e Benedito Ruy Barbosa. Na década de 1960, 

Vianinha se tornou o nome mais expressivo do CPC da UNE. Advogando o uso da arte como 

instrumento de intervenção política, ele se inscreveu no debate acerca da arte engajada e se 

tornou um alvo obsessivo das confissões de Nelson Rodrigues quando o assunto era a arte 

engajada X arte como expressão de um gênio criador. Entre 1964 e 1968, período que 

compreende do golpe militar até o Ato Institucional nº 5, a atuação dos artistas encontrou um 

terreno bastante profícuo no que diz respeito a situar a arte como instrumento de 

conscientização política da sociedade. 

A ação de artistas, que a princípio se orientava no sentido de provocar na sociedade 

uma conscientização em relação à realidade e aos problemas brasileiros, após o golpe de 1964 

e a instauração da ditadura militar ganhou contornos de uma movimentação de resistência 

política e contestação da ditadura. Nota-se a influência de pensadores como Gramsci e 

Marcuse nesses grupos, como descreveu Zuenir Ventura: 

 
E havia duas tendências nítidas que se refletiam também no movimento 
cultural. Havia o grupo do Partidão do qual faziam parte o Gullar e muitas 
outras pessoas, mas sobretudo o Gullar, que eram os chamados reformistas. 
Estes em suma eram os que preferiam Gramsci a Marcuse; claro que tudo 
isso de acordo com uma leitura um tanto enviesada desses autores, uma 
leitura muito particular daquele tempo. (Ventura, 1999, p.132). 
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Além da influência política dos pensadores acima mencionados, a influência de Brecht 

no fazer teatral desses artistas foi marcante, sobretudo na utilização de textos que abordavam 

os conflitos sociais sob uma leitura marxista, encenados pelo método do Distanciamento. De 

acordo com Facina, nos anos 60, o dramaturgo alemão foi “descoberto” e passou a ser 

conhecido por um por um público amplo graças às inúmeras montagens de suas peças a partir 

de 1958  (Facina, 2004, p. 221). 

Esse sucesso de Brecht no Brasil, segundo Bader, esteve relacionado à sua capacidade 

de corresponder à politização do teatro brasileiro e à capacidade dos grupos teatrais de adaptá-

lo à realidade brasileira no contexto da resistência ao regime militar (Bader, 1987, p.17).  

Nas crônicas, que passaram a ser chamadas de confissões, Nelson Rodrigues se 

posicionava contra a influência de Brecht e contra o uso da arte para fins políticos, 

polemizando com os intelectuais que faziam resistência ao regime militar. Mais precisamente, 

ele se posicionava contra uma espécie de ideia que formulou a respeito das propostas de 

Brecht. Através dessas polêmicas, ele traçou mais algumas linhas do teatro desagradável, 

ressaltando que ao contrário da “distância crítica” de Brecht, o seu teatro queria anular 

qualquer distância entre plateia e palco, ou seja, visava à realização na medida em que o 

público vivesse a experiência do que se encenava no palco (Facina, 2004, p. 221). 

Na medida em que os posicionamentos políticos foram sendo trazidos para o centro do 

debate, Nelson Rodrigues passou da negação do teatro para rir para a crítica contra o teatro 

engajado. Nesse sentido, a crítica a Brecht foi o gancho usado para explicitar os novos traços 

de sua concepção sobre teatro e sobre a relação entre arte e sociedade. Nessa concepção, foi 

mantida a valorização da liberdade do artista em relação ao público, sobretudo no que diz 

respeito à defesa da possibilidade de criar sem atender a padrões de gosto estabelecidos ou ao 

imperativo de criar para educar a população. Nesse momento, o autor já havia transformado a 

sua dramaturgia e não era tão central advogar a adesão ao teatro sério, tendo em vista que o 

humor estava bastante presente nas peças criadas após 1953. Mas, mesmo com as 

transformações nas peças, permanecia fundamental nos seus discursos a possibilidade de criar 

sem precisar professar uma adesão política nos palcos.  

Segundo Facina, na década de 1960, os artistas que pretendiam fazer um teatro 

engajado tinham como preocupação principal a plateia. Nelson Rodrigues criticava 

ironicamente essa preocupação, como se pode notar nas polêmicas com Vianinha. Na 

discussão, ele explicitava uma noção do que considerava a verdadeira função da arte, que 
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seria expressar o gênio criador do artista e não provocar a transformação de aspectos da 

sociedade. Nesse sentido, ele atacava artistas e intelectuais engajados, enquanto destacava o 

mérito de Gilberto Freyre e Guimarães Rosa por não fazerem concessões na sua prática 

intelectual ou literária.  Embora assumisse essa posição, Nelson Rodrigues não negava a 

importância da atividade intelectual e artística como importantes na formação e conhecimento 

da sociedade, mas, segundo o que afirmava nas confissões, essa formação e essa espécie de 

avanço cultural seriam consequências da realização de obras artísticas com qualidade estética.  

Na confissão de 28/05/1968, se referindo ao Grupo Opinião, ele disparou:  

 

Há um grupo teatral chamado Opinião. Vocês o conhecem e já provaram o 
talento de seus artistas. (…) Eis o que eu queria dizer: – considero Opinião 
um nome impróprio e, repito, um nome alienado. Com as técnicas modernas 
de promoção, o homem cada vez pensa menos. É o jornal, é a televisão, é o 
jornal, é o rádio, é o anúncio, é o partido que pensa por nós. Nós “achamos” 
o que os outros “acham”. A “opinião” deixou de ser um ato pessoal, uma 
posição solitária, um gesto de orgulho e desafio. Há sujeitos que nascem, 
envelhecem e morrem sem ter jamais ousado um raciocínio próprio. Há toda 
uma massa de frases feitas, de sentimentos feitos, de ódios feitos. 
(Rodrigues, 2003, p. 270). 

 

Ainda tematizando o engajamento político, outro celeiro de polêmicas no qual Nelson 

Rodrigues ingressou através das confissões o colocou frente a frente com a igreja progressista, 

pois via como um problema a adesão de um segmento da igreja católica a valores, ideais e 

práticas de esquerda. Nelson mostrava claramente seu antiesquerdismo através da forma 

obsessiva com que o abordava. Nesse momento, dois personagens se tornaram alvo de 

constantes ataques: Alceu Amoroso Lima e D. Hélder Câmara. O autor se uniu ao pensador 

conservador católico Gustavo Corção nos ataques às transformações da igreja católica que a 

aproximavam do esquerdismo, atacando a adesão da “igreja pra frente” às ideias de esquerda 

e a complacência católica em relação aos novos padrões morais e sexuais. Além disso, ele 

apontava as concessões e a abertura dos católicos aos novos padrões como uma política de 

autopromoção, personificada na figura que ele teceu de D. Hélder Câmara, caracterizado 

como o padre que fazia da fome do nordeste seu gancho promocional.  

Através das críticas à esquerda católica, nota-se como Nelson Rodrigues se mostrava 

avesso aos padrões morais em ascensão na década de 1960. Dessa forma, considerava que 

muitos dos males de seu tempo eram devidos à ascensão do “poder jovem”, fenômeno 

caracterizado pelo autor como a expressão do absurdo e da decadência do mundo 

contemporâneo, ou simplesmente como a expressão do anti-Brasil (Rodrigues, 2007b, p. 385).   
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Em certa medida, a crítica de Nelson Rodrigues ao poder jovem englobava a crítica 

aos intelectuais e artistas de esquerda e aos padres de passeata – para ele todos esses alvos 

faziam parte de um movimento único de inversão de valores. De acordo com Facina (2004), o 

ano de 1968 foi particularmente importante nos debates acerca da juventude, pois em quase 

todos os eventos político-culturais havia a presença da marca geracional. No caso do Brasil, a 

autora destacou o crescimento dos movimentos estudantis de massa e das grandes passeatas 

contra a ditadura militar, que reuniam diversos segmentos da sociedade como artistas, 

intelectuais, católicos progressistas, estudantes etc.  

A mais importante foi a Passeata dos Cem Mil, que ocorreu no Rio de Janeiro em 26 

de julho de 1968 e ganhou as linhas das crônicas de Nelson Rodrigues. Para ele, as passeatas 

eram a expressão de uma sociedade alienada de sua individualidade, uma movimentação das 

elites contra os verdadeiros interesses nacionais. Contra as mobilizações de massa, Nelson 

Rodrigues exibia o argumento da valorização do indivíduo, apontando tais movimentos 

enquanto avessos à liberdade de pensamento. Através de ironias, revelava o incômodo que 

sentia diante das mobilizações de massa, tecendo afirmações como: “gostaria de ter um 

mínimo de vocação associativa. Gostaria de ser ninguém, ou, por outra, ser apenas GRUPO, 

CLASSE, REUNIÃO ASSEMBLÉIA, DISCURSO!” (Rodrigues, 2007b, p. 317). 

Especificamente em relação à Passeata dos Cem Mil, as afirmações de Nelson 

visavam desqualificar a militância, ressaltando um caráter antibrasileiro que se manifestava na 

coletividade em questão. Para tanto ele enfatizava a presença das classes abastadas na 

mobilização e a ausência do que seria o real povo brasileiro:    

 

Cada qual levava no bolso a sua ideologia, que era a mesma em todos os 
bolsos. Na época, escrevi que não se encontrava, entre os Cem Mil, ou 
cinquenta, ou até 25, nenhum preto. (…) E outra observação que me deu o 
que pensar: – os Cem Mil tinham uma saúde dentária de anúncio de 
dentifrício. (…) O fato é que, no dia seguinte, falando com o meu amigo 
Guilherme da Silveira Filho, fazia eu um escândalo amargo: – 'Nem um 
preto, Silveirinha! Nem um desdentado! Nem um favelado! Nem um 
torcedor do Flamengo! Nem um assaltante de  chofer!'. Por fim, arranquei 
das minhas entranhas este gemido final: – 'E o povo? Onde está o povo?'. O 
povo era uma ausência total. (Rodrigues, 2002b, p. 28). 
 

Através das confissões, revelou-se a nostalgia das antigas hierarquias geracionais e de 

uma ideologia individualista por parte do autor, que o levou inclusive a assumir a pecha de 

reacionário, sem, contudo, esconder a marca irônica dessa afirmação do próprio 

reacionarismo. A declaração se exibe em uma confissão de 24/08/1971, quando descreveu o 
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momento em que foi apresentado a uma comunista em uma reunião de grã-finos: “A dona da 

casa faz a apresentação: – 'Aqui, Nelson Rodrigues, O maior reacionário do país'”. E 

continuou com a descrição sobre como foi tratado pelos convidados: como um ser exótico 

(Rodrigues, 2002b, p. 209). 

Sua postura polêmica atingiu o ponto máximo quando as confissões assumiram a 

forma de “entrevistas imaginárias”. Ele justificava a publicação de textos escritos à revelia 

dos entrevistados afirmando que nada seria mais cínico do que as entrevistas verdadeiras, nas 

quais os entrevistados mentiam ou omitiam fatos, o que não ocorria em entrevistas 

inventadas. No novo formato, as crônicas passaram a apresentar as entrevistas imaginárias 

assim definidas: “a 'entrevista imaginária', pelo fato de ser imaginária e irresponsável, não 

mente jamais. E o leitor fica sabendo tudo o que o entrevistado pensa, sente e não diz, nem a 

muque.” (Rodrigues, 2002b, p. 343).  

A partir desse momento, o autor passou a assumir a característica expressamente 

ficcional, antes presente apenas em alguns exageros e suposições apresentados nas crônicas. 

D. Hélder Câmara como representante da esquerda católica, Vladimir Palmeira como 

representante do movimento estudantil, Cacilda Becker como representante da “classe 

teatral”, foram alguns dos “entrevistados” por Nelson Rodrigues à meia noite, no terreno 

baldio, sob a luz de archotes, enquanto uma cabra comia o cenário ou a paisagem.  

Nas entrevistas imaginárias, Nelson Rodrigues fazia ironias visando pôr em dúvida a 

credibilidade dos discursos dos mencionados segmentos da sociedade ao ressaltar suas 

contradições. Dessa forma, destacava o que acreditava se esconder nas entrelinhas do que 

diziam os representantes desses segmentos no momento em que se viam sob os holofotes da 

mídia. Com essa disposição, tentou desqualificar as intenções de um dos seus mais evocados 

personagens/alvos de disparos polêmicos: D. Hélder Câmara.   

Na entrevista, o padre foi apresentado como um sátiro, com modos grosseiros e 

pretensões políticas: “À meia noite, em ponto, chegava D. Hélder. Lá estava a cabra, comendo 

capim, ou melhor dizendo, comendo a paisagem. À luz do archote, começamos a conversar. 

Primeira pergunta: – “O senhor fuma, D. Hélder?” Resposta: – “A entrevista é imaginária?” 

Acho graça: – “Ou o senhor duvida?” E D. Hélder: – “se é imaginária, fumo.” (Rodrigues, 

2007b, p. 193).  

O D. Hélder imaginado de Nelson Rodrigues não acreditava em Deus e na vida eterna. 

Mostrava-se interessado apenas em fazer uma autopromoção e ganhar a vida através da fome 

do nordeste. Segundo o autor, o D. Hélder imaginado se revelava diferente do doce arcebispo 
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conhecido na vida real.  

 

Pede outro cigarro. Fez novas confidências: – Sou um homem da minha 
época. Na Idade Média, eu era da vida eterna, do Sobrenatural. Fui um 
santo. É o que lhe digo: cada época tem seus padrões. Pelo amor de Deus, 
não me falem da vida eterna, que é mais antiga, mais obsoleta que o 
primeiro espartilho de Sarah Bernhardt. Hoje, a moda não é mais Benjamin 
Constallat, nem o Charleston. Entende? É Guevara. O santo é Guevara. E 
acompanho a moda. (Rodrigues, 2007b, p. 195). 

 

Mas o mesmo veículo através do qual Nelson Rodrigues disparava contra seus 

desafetos da esquerda católica ou artistas e intelectuais de esquerda, serviu para que o autor 

denunciasse a tortura que sofriam os presos políticos durante a ditadura militar. Nelson 

Rodrigues ajudou diversos intelectuais como Zuenir Ventura, Augusto Boal e Hélio 

Pellegrino a escapar da prisão. Porém, seu filho Nelson Rodrigues Filho, preso em 1972, se 

recusou a deixar a prisão sem que seus companheiros fossem libertados. Assim, sabendo das 

torturas aos presos, Nelson Rodrigues publicou em 13 de junho de 1979 no Jornal do Brasil a 

“Carta pela Anistia” destinada ao presidente João Batista Figueiredo, calando a voz do anti-

esquerdismo e deixando falar o afeto pelo filho:  

 

Quis o destino que meu filho, Nelson, na altura dos 24 anos, entrasse na 
clandestinidade. Talvez um dia eu escreva um romance sobre a 
clandestinidade e a prisão do meu filho. A prisão não é tudo. (Preciso 
chamar você, novamente, de senhor.) O senhor precisa saber que meu filho 
foi torturado. Isso me foi ocultado pelo Nelsinho, por causa do meu estado 
de saúde. Ora, um presidente não pode passar como um amanuense. Há uma 
anistia. Tem que ser uma anistia histórica. O que não é possível, presidente, 
é que seja uma anistia pela metade. O senhor entende, presidente, que a terça 
parte de uma misericórdia, a décima parte de um perdão não tem sentido. 
Imagine o preso chegando à boca da cena para anunciar: – “Senhores e  
Senhoras, comunico que quase fui anistiado. (…) Estou dizendo tudo isso, 
Figueiredo, de coração para coração, de alma para alma. (Rodrigues, 1996, 
p. 289 - 290). 

 

Nas crônicas de memórias Nelson Rodrigues assumia uma postura de intelectual, 

apesar de negar essa condição, como bem observa Adriana Facina. Nota-se que na criação das 

crônicas ele elaborava reflexões e tratava de questões relativas ao seu tempo, muitas vezes sob 

a forma de polêmicas. Oferecia dessa maneira uma reflexão ao público, assim como temas 

para reações e discussões com aqueles que dispunham de acesso para publicar suas ideias nos 

meios de comunicação, tal como ele possuía (Facina, 2004, p. 208). 

A exposição do conjunto literário em questão revela em muitos momentos a 
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valorização de aspectos associados à dramaturgia mesmo em obras como crônicas e 

romances. A valorização do talento dramatúrgico comparece também nas exaustivas menções 

e referências à sua produção no teatro nas crônicas e memórias. Mas apontar esse destaque da 

dramaturgia, em face de outras vertentes literárias que se nota em muitas obras de Nelson 

Rodrigues não quer dizer que se visa à afirmação de que havia desde o início um plano linear 

de construção de uma obra teatral e de construção da imagem de autor que desejava apenas o 

reconhecimento literário como dramaturgo.  

Essa apresentação é o primeiro passo da percepção de algo que mais adiante na análise 

se mostrará de modo cada vez mais nítido: Nelson Rodrigues esteve empenhado em construir 

uma obra dramatúrgica e não deixou a imagem de artista se constituir de forma espontânea no 

processo de realização de suas produções. Ele trabalhou na definição da obra e da imagem de 

artista, o que se reconhece nesse trabalho. Entretanto, é necessário frisar, seria ingênuo 

reafirmar as sugestões biográficas do autor no sentido de que apenas a vocação dramatúrgica 

lhe interessava, ou que a imagem de dramaturgo que se formou ao longo de quarenta anos de 

realização de sua obra e o específico reconhecimento recebeu foram resultados diretos da 

execução de um projeto claro desde o seu ingresso no universo literário.  

É compreensível que no exercício de tecer narrativas que organizassem sua trajetória 

artística, ele tenha colocado a criação dramatúrgica, especialmente no gênero trágico, como 

finalidade última de sua dedicação à literatura. Mas os próximos momentos analisados trazem 

outros elementos participaram da realização da obra de Nelson Rodrigues e fizeram parte da 

elaboração e transformação desse “projeto dramatúrgico”. Desse modo, as relações travadas 

com outros artistas, críticos, políticos, público e intelectuais, estiveram relacionadas aos 

destinos de obra e autor.  

Nota-se na realização das obras, a presença do diálogo entre o autor e diversos 

personagens envolvidos com a arte e a dramaturgia. Mas para conhecer o diálogo e a relação 

entre ele e aqueles a quem se dirigia, faz-se necessário conhecer um pouco dos debates 

travados entre estes artistas e intelectuais, já que esses debates estavam diretamente ligados às 

definições dos valores artísticos em voga no momento de consagração de Nelson Rodrigues.  

Até o momento, foi possível conhecer algumas questões caras nos momentos chave da 

realização de Nelson Rodrigues como autor, mas ainda se mostra necessário conhecer mais 

aspectos, personagens, ideias e valores presentes na trama social em que ele viveu. Nesse 

sentido, a apresentação de figuras de destaque nesse cenário, assim como de suas ideias e 

atuações na vida cultural do seu tempo, se mostra um passo fundamental a ser dado.  
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CAPÍTULO II: Digressão: pelos meandros intelectuais e artísticos de 1940 e 1960  

 

 Compreender a realização da dramaturgia de Nelson Rodrigues, tendo em vista que 

interessa a forma como essa obra chegou aos palcos, como foram montadas as peças, como 

foram recebidas e o impacto que causaram no cenário mais geral do teatro brasileiro, requer 

certa familiaridade com o cotidiano, a atmosfera cultural e artística no momento dessa 

realização. É visando à aproximação com a atmosfera cultural e artística no período em que 

Nelson Rodrigues atuou como dramaturgo que as linhas do presente capítulo apresentam as 

relações envolvendo os principais agentes da produção teatral entre as décadas de 1940 e 

1980.  

 Essa espécie de digressão se mostra indispensável para tornar compreensíveis as 

etapas subsequentes da pesquisa, que incluem a recuperação e exposição do diálogo implícito 

na obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues. Tal diálogo diz respeito à relação do autor com 

diversos personagens-chave de seu tempo e à sua inserção em alguns âmbitos político-

culturais nos momentos de sua produção como dramaturgo. 

 Ao longo do traçar dessa trajetória dialógica, mais elementos se acrescentarão aos 

aventados no desenvolvimento desse capítulo. Entretanto, é importante expor esse pequeno 

inventário para apresentar, mesmo que ligeiramente, valores, expectativas, princípios e 

agentes que serão fundamentais na análise das peças. Dessa forma, a presente exposição traz 

também a característica de estabelecer a conexão da obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues 

em uma teia cultural complexa envolvendo críticos, artistas, diretores intelectuais e políticos.   

 O período em que Nelson Rodrigues escreveu textos para o teatro se estendeu de 1941 

a 1978, sendo que veio a falecer no ano de 1981 e até esse momento a sua obra dramatúrgica 

ainda era tema de artigos seus e de críticos que deram continuidade ao diálogo entre autor e 

público. Esse capítulo apresenta um quadro dos principais elementos envolvidos na realização 

e no diálogo com Nelson Rodrigues nos dois momentos chave de sua dramaturgia: a década 

de 1940, quando sua obra se inaugurou e ganhou legitimidade, e a década de 1960, quando a 

cultura no Brasil passava por transformações importantes envolvendo as mudanças políticas e 

o debate se voltou ao tema da arte engajada. No primeiro intervalo, observa-se a expectativa 

de renovação do teatro brasileiro e a adesão a princípios de autonomia da expressão do artista 

já em voga em outras manifestações artísticas desde a década de 1920. No segundo intervalo, 

o debate gira em torno da concepção da arte como ferramenta de transformação social 

delineando os contornos de um fazer teatral politicamente engajado.   
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2.1 – As expectativas de um novo teatro no Brasil na década de 1940 

   

 Já na segunda metade do século XIX, quando o teatro era estimado por intelectuais 

como Machado de Assis enquanto a “locomotiva civilizadora” da sociedade brasileira, o 

Brasil recebeu a visita de grupos estrangeiros de teatro e houve a realização de obras 

nacionais que se afinavam com valores e temas recorrentes no teatro europeu. Mas diante de 

dificuldades impostas por ocasião da Primeira Guerra Mundial a partir de 1914, as visitas 

desses grupos de teatro cessaram e o Brasil permaneceu afastado dos centros culturais da 

Europa. Tal distanciamento contribuiu com as tentativas de abrir caminho por conta própria 

através da produção local de textos característicos por mesclar a comédia de costumes e a 

reivindicação de valores nacionais. Nota-se que nas produções estava em jogo a afirmação de 

valores familiares patriarcais. Além disso, os textos não revelavam esforços no sentido de um 

afastamento da sintaxe lusitana que já não era utilizada na fala popular (Faria, 2001, p, 112). 

A forma que a dramaturgia assumiu nas décadas de 1920 e 1930 permitiu a 

transformação de muitos atores em ídolos populares.  Figuras como Leopoldo Fróes e 

Procópio Ferreira se projetaram como atores de grande destaque, sendo lembrados até nos 

dias atuais. Esses e outros artistas estimados enquanto ídolos figuravam como personalidades 

centrais de companhias teatrais e atuavam como força de atração das plateias aos teatros em 

um momento em que outras manifestações artísticas passavam por transformações que 

culminaram na Semana de Arte Moderna de 1922.  

Antes da criação do Serviço Nacional de Teatro em 1937, o Estado atuava em relação 

à produção teatral principalmente através dos mecanismos de repressão. Desassistido por 

subvenções, patrocínios ou legitimação por parte dos canais oficiais, a dramaturgia no Brasil 

trilhou caminhos que conduziram ao desenvolvimento de gêneros capazes de atrair um grande 

público pagante como o teatro de revista e o teatro de boulevar. Os dois gêneros de espetáculo 

cômico prevaleciam comercialmente sobre as tentativas de implantação de um teatro “sério”. 

Sob essas circunstâncias, na medida em que também contribuía para a atração de plateias, o 

destaque dos grandes atores era uma forma de garantir a continuidade das companhias. 

A consideração de muitos estudiosos do teatro como Sábato Magaldi (1962), por 

exemplo, que afirmava que o teatro brasileiro não respirou a atmosfera modernista da Semana 

de 1922 e se manteve longe dos “ismos”europeus10, não exclui a percepção de que ocorreram 

tentativas de transformar o teatro e buscar algumas aproximações com o modernismo. Tal 
 

10 Ao falar em “ismos” europeus, Magaldi se refere às correntes artísticas que compreendem o movimento 
modernista como o Dadaísmo, Surrealismo, Simbolismo, Cubismo, Expressionismo e Futurismo.  
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tentativa pode ser notada na atuação do dramaturgo Renato Viana, que empreendeu uma 

reação contra o atraso no teatro através do movimento que intitulou “batalha da quimera” e da 

inserção de temáticas caras à psicanálise nos seus textos, como comparece na peça Sexo e 

Deus (1934), de sua autoria.  

De acordo com Sábato Magaldi (1962), Renato Viana levou adiante a primeira 

tentativa de aplicação cênica do som e da luz como valores de ação dramática. Apesar de uma 

tentativa de transformação, Renato Viana revelou no próprio nome do movimento certa 

descrença no sucesso das rupturas modernistas no teatro, como a adoção de temas mais 

subjetivos que levassem à reflexão, ou a adoção de técnicas apuradas sem o apoio de canais 

oficiais que oferecessem um suporte financeiro para tanto. Havia a percepção de que um 

público habituado a peças “digestivas” não pagaria para trocar seu hábito por um que exigisse 

mais esforço de compreensão sem que houvesse uma prévia formação do gosto afinado com 

esse tipo de produção e sem a valorização de um teatro que levasse à reflexão.  

Outra tentativa de superar as limitações encaradas pelos produtores teatrais no Brasil 

em relação à realização apenas de encenações que se enquadrassem diretamente no gosto do 

público pagante foi o Teatro de Brinquedo. Fundado por Eugênia e Álvaro Moreyra, o Teatro 

de Brinquedo estreou em 1927 com a peça Adão e Eva e Outros membros da família. 

Segundo a descrição de Sábado Magaldi (1962), na montagem os atores interpretavam 

simulando um teatro de bonecos de forma que a distância entre plateia e palco ficasse 

delineada o suficiente para causar um estranhamento na plateia.  Esperava-se que, com esse 

estranhamento, o público fosse levado a uma reflexão acerca das questões levantadas no 

palco. Com tal iniciativa, o grupo alcançou um sentido de atualização técnica e estética mais 

próxima dos cânones proclamados pelo modernismo, pois, com atores que representavam 

bonecos não havia espaço para a projeção de suas personalidades sobre as personagens.  

Além da técnica, o Teatro de Brinquedo inovou também no que diz respeito à 

formulação e declaração de princípios e de uma concepção acerca do teatro. O discurso do 

grupo estava fundamentado na ideia de que a arte dramática se realizava em eventos capazes 

de provocar reflexões posteriores e, nesse sentido, a escolha dos temas deveria ser realizada 

visando à proposição de questões para tais reflexões. Como afirmava Álvaro Moreyra, eles 

queriam realizar um teatro que fizesse sorrir, mas que também fizesse pensar. Um teatro com 

reticências. O último ato seria então a reflexão dos que tivessem assistido ao espetáculo.  

O Teatro de Brinquedo foi a matriz de onde surgiram nomes importantes no processo 

de transformação do teatro brasileiro a partir da década de 1930. Entre os membros iniciais do 
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grupo estavam Joracy Camargo, que foi um dos maiores sucessos de público e crítica do 

teatro “sério” na década de 1930, e Brutus Pedreira, um dos fundadores do grupo Os 

Comediantes – cuja relevância logo será comentada.    

Em 1932, Joracy Camargo, egresso do Teatro de Brinquedo, lançou Deus lhe pague. 

Além de ser um sucesso de bilheteria, a peça foi muito comentada pelos críticos. Por trazer 

para a cena uma crítica à desigualdade social, Deus lhe pague ganhou respeito de alguns 

críticos do período, como Gilberto Amado que, segundo Nelson Rodrigues, considerou a peça 

a única produção universal da dramaturgia brasileira (Rodrigues, 2007, p.86). 

Por outro lado, em uma crítica posterior, Sábato Magaldi, grande entusiasta da 

legitimidade de Nelson Rodrigues como modernizador do teatro brasileiro, considerou que 

Deus lhe pague “nasceu de um lugar comum e se nutriu de frases feitas, desembocando em 

uma subfilosofia” (Magaldi, 1962).  

Além das já citadas tentativas de superação de um modo de fazer teatro desacreditado 

pelos intelectuais, não se pode deixar de citar as peças de Oswald de Andrade. O poeta, 

romancista e participante ativo da Semana de Arte Moderna de 1922, ofereceu também para o 

teatro um pouco de sua visão antropofágica, ou seja, tentou empreender a realização de peças 

que utilizassem o potencial criativo presente na existência palpável da vida da sociedade 

brasileira. Na década de 1930, Oswald escreveu três peças, sendo que duas permaneceram 

acessíveis apenas em páginas impressas. O rei da vela chegou aos palcos, em 1967 quando o 

autor já havia morrido. Ao escrever suas peças, Oswald de Andrade ousou na construção de 

textos que se revelaram pouco atraentes diante do modo de fazer teatro do período, centrado 

na figura do ator principal e sua intuição.  

Escrita em 1933, O rei da vela, guardava uma distância enorme do tipo de texto teatral 

que se produzia no período. Enquanto a maioria dos textos tinha base na afirmação de valores 

familiares, ou em uma risível crítica de costumes, Oswald de Andrade realizou uma crítica às 

desigualdades da sociedade brasileira através da percepção das especificidades de um 

capitalismo implantado sobre bases patriarcais e de relações baseadas no favor e no prestígio. 

A peça foi encenada sob a direção de José Celso Martinez Correia apenas em 1967, quando as 

obras de contestação e crítica às desigualdades da sociedade brasileira estavam no centro da 

produção artística. (Andrade, 1976) 

Embora tenham ocorrido durante as décadas de 1920 e 1930 algumas tentativas de 

inserir o teatro em uma atmosfera intelectual e artística que já colhia frutos da consolidação de 

proposições modernistas, como a inserção de temáticas de cunho existencialista por parte de 
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Renato Viana ou a utilização de técnicas apuradas de encenação como foi o caso do Teatro de 

Brinquedo, somente na década de 1940 os esforços ganharam legitimidade e reconhecimento 

por parte de uma significativa parcela de intelectuais e críticos teatrais do período. Nesse 

sentido, é importante analisar que contornos são esses e quais foram os responsáveis por essa 

aproximação.  

Em relação ao que ocorria no teatro em um nível mundial, desde o final do século XIX 

muitos dramaturgos de destaque assumiam o compromisso de apresentar em cena um 

determinado modelo da vida humana que incluía uma caracterização da sua concepção de 

indivíduo. Esse fato demonstra a íntima ligação do teatro com o desenvolvimento de 

disciplinas dedicadas ao estudo do homem e com correntes filosóficas e literárias relacionadas 

a tais disciplinas. Nesse sentido, um ponto fundamental é o desenvolvimento da psicanálise e 

sua difusão entre os intelectuais como uma influente visão de mundo no pensamento do 

século XX.  

Na consideração de Victor Hugo Adler Pereira, o fascínio de artistas e literatos como 

Stefan Zweig, Roman Rolland e Thomas Mann pela psicanálise, transformou a disciplina em 

uma espécie de religião psico-literária na qual era divulgado um freudismo vulgarizado, ou 

seja, uma interpretação que não se prestava a fins terapêuticos, mas considerava os saberes 

psicanalíticos enquanto um sistema que prometia dar respostas a problemas dos mais variados 

âmbitos da existência. Assim, esse “freudismo vulgarizado” era utilizado por tais escritores 

para orientar suas próprias vidas e para a construção de suas obras (Pereira, 1999, p. 63). 

Diante desse processo de “psicologização” da sociedade ocidental a partir do final do 

século XIX, o teatro absorveu a lógica que norteou a cientifização dos ramos dos saberes do 

comportamento humano. Pode se perceber, a partir dos discursos de dramaturgos como 

Antonin Artaud ou Strindberg, que foi assumido o projeto de tornar o teatro um espaço 

privilegiado de observação das atitudes individuais, um espaço onde se pudesse penetrar nas 

sutilezas da vida íntima até chegar às motivações das paixões e dos desvios de caráter ou de 

conduta. Aí se pode notar uma influência marcante da psicanálise: enquanto aspectos da vida 

íntima fossem expostos no palco, o espectador seria situado em uma posição distanciada da 

cena, assumindo uma posição de observador, testemunha ocular dos fatos que eram 

desnudados em cena. 

A adoção de ideias caras à psicanálise no teatro resultou em modificações dos gêneros, 

assim como em transformações no modo de construir personagens e de perceber o que 

resultava da recepção dos espetáculos. Foram deixadas de lado as antigas críticas de costumes 



50 
 

direcionadas à sociedade como um todo para centralizar o foco no indivíduo que compunha a 

personagem. A proposta de centralizar o drama no indivíduo teve como resultado a 

incorporação de elementos do épico no sentido de se utilizar o personagem-indivíduo para 

apresentar ideias em cena e fazer com que o público se sentisse impelido a julgá-las na 

medida em que estivesse situado a uma distância emocional da ação enquanto observador.  

Na maioria das vezes o drama refluía para a figura central se limitando a esse 

personagem, constituindo um monodrama. Quando envolvia outros indivíduos, estes 

figuravam como moldura de referência da personagem principal, sem deixar de constituir uma 

dramaturgia do Eu. A esse respeito, Victor Hugo Pereira parafraseou o Strindberg dos últimos 

momentos de Senhorita Julia (1963) e afirmou: “Os atores devem exprimir sutis ‘estados de 

alma’ e a cena estará preparada para que o espectador possa observar esses sinais do interior 

que encontram espaço privilegiado para sua exteriorização.” (Pereira, 1999, p.59). 

É possível notar como, através da inserção da concepção de indivíduo figurando 

enquanto ponto central dos textos dramáticos, formou-se uma nova maneira de perceber a 

realização do teatro como um todo, ou seja, uma nova concepção de personagem enquanto 

indivíduo com sensações e dilemas, uma nova proposição de reflexão e posicionamento 

diante do espetáculo para o público e uma nova percepção de que tipo de resultado uma 

encenação poderia causar.  

 A esse respeito afirmou Antonin Artaud: 

  

O teatro deve igualar-se à vida, não à vida individual, a esse aspecto 
individual da vida em que triunfam as personalidades, mas uma espécie de 
vida liberada, que varre a individualidade humana e onde o homem nada 
mais é que um reflexo. Criar mitos é o verdadeiro objetivo do teatro, 
traduzir a vida em seu aspecto universal, imenso, e extrair dessa vida 
imagens nas quais gostaríamos de nos reconhecer. (Artaud, 1985, p. 148). 

  

É interessante, portanto, considerar a relação entre o desenvolvimento de disciplinas 

que se dedicavam ao conhecimento de aspectos da experiência como motivações, paixões e 

sentimentos do homem e a própria noção de sujeito que permeava a sociedade, sendo que esse 

conhecimento passou a se fazer presente na cena teatral vista como espaço por excelência 

para exposição de fatos que antes passavam despercebidos ou eram escondidos. Dessa 

maneira, se passou a apresentar em cena as minúcias dos processos psicológicos a que 

estavam sujeitos os indivíduos/personagens dos dramas representados.   

Além da institucionalização do teatro nos cânones do chamado “realismo psicológico” 

houve também a recuperação do sentido trágico da loucura a partir da exposição de aspectos 
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escondidos da experiência humana que não estivessem ligados ao domínio da razão, 

característica bastante presente em personagens apresentados em situações limites. Como 

ponto central do teatro não realista, estava situada a problematização das ideias vigentes sobre 

a subjetividade revelando a rebeldia contra o psicologismo dominante no conjunto da 

produção cultural.  

Nesse sentido, segundo Pereira (1999) pode-se notar o destaque de duas correntes 

distintas, porém intimamente relacionadas, no teatro que começava a ser qualificado de 

“moderno”: o desenvolvimento de um projeto de pesquisa da alma humana correlato aos 

progressos da psicanálise e que muitas vezes se submetia a tais progressos e, por outro lado, a 

permanência e renovação de uma linha de produções que denunciavam a falência da razão e 

exaltavam a capacidade criativa do homem. Nessa segunda linha, que privilegia e exaltação 

das características abissais do homem, o expressionismo foi, e continua sendo, considerado 

por muitos críticos como marco da modernização do teatro ocidental. 

À maior e mais minuciosa exposição da esfera do privado, corresponderam mudanças 

de perspectiva, o que implicou em inovações na estrutura narrativa e na construção dos 

diálogos, na medida em que as obras se aproximavam do modo como os acontecimentos eram 

vivenciados pelas personagens. Sendo que a proposta expressionista de revelar a desordem 

psíquica oculta na aparente ordem da sociedade moderna tinha uma implicação direta com a 

expressão irrestrita de energias aprisionadas, ou seja, com trazer à visibilidade os sentimentos 

aprisionados das personagens, ela encontrou o terreno fértil preparado pelas ideias da 

psicanálise para seu pleno desenvolvimento.   

A exposição das regiões abissais da psique humana recorrente na concepção 

expressionista, sobretudo no teatro, está relacionada à tentativa de abstrair os objetos do 

mundo cotidiano, retirá-los de seu contexto normal e utilizar de maneira mais expressiva 

possível como visão do poder criativo do homem que permanece oculto na maior parte do 

tempo. É nesse sentido que as personagens em dramas permeados por características 

expressionistas comparecem normalmente em situações limite nas quais os rumos de sua 

existência se revelam de uma maneira muito forte, permitindo que os sentimentos envolvidos 

nesse processo fiquem explícitos de maneira clara.  

Dessa forma, o artista que se percebe como expressionista assume uma posição de 

visionário, capaz de libertar a expressão da linguagem, valores e modelos da sociedade que 

aprisionou o poder expressivo do homem. O autor que parte de uma perspectiva 

expressionista para a construção de sua obra, se sente capaz de expressar os níveis mais 



52 
 

profundos da personalidade das suas personagens (Sheppard, 1989, p. 226-313).  

No teatro americano, Eugene O’Neill e os grupo de amadores Provincetown Players  

ilustram o prestígio conquistado pela psicanálise  e a adoção de características expressionistas 

nos palcos modernos no início do século XX. Em primeiro lugar, Pereira considerou que o 

cotidiano desses consumidores ávidos das teorias de Freud estava impregnado por explicações 

de ordem psicanalítica, o que transparece no comentário de um de uma das atrizes do grupo, 

que declarou não conseguir comprar um doce sem ouvir falar do complexo de alguém. Por 

outro lado, Pereira apontou a grande influência de Freud no modo como O’Neill construía 

seus textos (Pereira, 1999, p. 69). 

Seguindo uma tendência cara ao expressionismo de demonstrar que a criação se deu 

de forma espontânea, e não pela filiação aos cânones já consagrados, O’Neill negou qualquer 

influência do pensamento de Freud nas suas peças, assumindo ter tomado contato apenas com 

algumas de suas obras e se declarando adepto das concepções de Jung. No entanto, Pereira 

destacou que a peça Desire under the elms (1924) de O’Neill, que trata da história de uma 

família que vive em uma casa isolada do restante da sociedade, revela a atenção a ideias e 

conceitos desenvolvidos pela psicanálise freudiana tais como arquétipos primitivos, o amor a 

terra tributário do mal estar da civilização, e o exílio na terra como forma de pensar como 

seria a existência sem o restante da civilização, com exceção da família. Assim como em 

Álbum de Família, peça de Nelson Rodrigues que será discutida mais adiante, em Desire 

under the elms, o isolamento da família do restante da sociedade permite a manifestação de 

forças telúricas sobre as personagens, assim como a manifestação dos instintos mais 

primitivos, dos sentimentos mais básicos do homem  (Pereira, 1999, p.72) 

No Brasil, a porta de entrada para as ideias de Freud foi, em grande medida, o contato 

que intelectuais e artistas modernistas como Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Oswald de 

Andrade mantiveram desde a década de 1920 com a psicanálise e com correntes artísticas 

relacionadas a tal teoria. O que mais os atraía era o modo como a realidade podia ser 

percebida, abrindo espaço para que mais do artista pudesse ser posto na criação, 

identificando-se com correntes artísticas como o surrealismo e o simbolismo por exemplo.  

No mesmo período, ocorreram as primeiras tentativas de implantação da psicanálise 

com finalidade terapêutica no país. Os intelectuais e artistas modernistas brasileiros 

encontraram na obra de Freud uma fonte atualizada e atualizadora de seus ideais estéticos. 

Diante da atualização de tais ideais, no que diz respeito ao teatro, começou a se delinear um 

processo de insatisfação com o tipo de construção dramática realizada, mas também se criou 
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uma expectativa em relação a quando o teatro se aproximaria dos ideais estéticos já 

alcançados pela literatura, artes plásticas e poesia (Pereira, 1999, p. 79).  

Na década de 1940, nota-se entre os intelectuais uma exacerbação na cobrança para 

que o teatro avançasse em direção à adoção da estética modernista. Segundo Pereira (1999), 

essa sensação esteve relacionada à deposição de Getúlio Vargas, ao final do Estado Novo e ao 

fim da II Guerra Mundial, como se tivesse brotado uma espécie de expectativa de renovação 

em diversas áreas. Assim, o carisma de atores, as comédias de costume e a linguagem formal 

diferente da fala popular, ainda em voga nos palcos brasileiros, passaram a ser encarados 

como aspectos característicos do atraso do teatro a ser superado o mais brevemente possível.  

Diante da renovação incipiente, a gestação de ações do Estado em relação às 

realizações artísticas no teatro não pode ser negligenciada como um fator relevante. É 

necessário relacionar as políticas culturais realizadas no período com as transformações que 

estavam em processo. Até 1937, ano da criação do SNT – Serviço Nacional do Teatro –, a 

atuação do Estado no setor teatral funcionava apenas no exercício da censura às produções 

que trouxessem consigo alguma espécie de crítica à política governamental. A partir da 

fundação do SNT, que passou a oferecer subvenção para a realização de um repertório de 

peças selecionadas por agentes do órgão, muitas tensões se delinearam envolvendo 

questionamentos sobre os impactos da criação do Serviço no teatro brasileiro, sobretudo no 

que diz respeito à possibilidade de se desenvolver espetáculos “sérios” ou dramaticamente 

valorizados pelos críticos, atores e autores das peças. 

Envolvidos no cenário teatral da década de 1940, momento em que Nelson Rodrigues 

despontou como dramaturgo, três grupos de opinião que alimentavam as polêmicas acerca da 

modernização teatral brasileira se destacavam: o dos profissionais, situado à margem dos 

financiamentos do SNT, que realizava montagens de peças direcionadas ao gosto do público 

pagante como forma de dar seguimento a suas atividades e apontava o subdesenvolvimento 

do gosto do público como causa da incompatibilidade entre as peças realizadas e a estética 

modernista; o grupo que encarava o teatro enquanto um empreendimento empresarial e era 

contra a participação do SNT no setor por acreditar que as subvenções permitiam uma 

concorrência desleal e iam de encontro às leis de mercado; e, por fim, o grupo dos amadores, 

os que assumiam uma postura de diletantes e se dedicavam ao teatro como uma finalidade 

sem fim e não enquanto modo de sobrevivência ou oportunidade de negócios que devesse 

necessariamente atender ao gosto do público. (Pereira, 1998)  

Faziam parte do terceiro grupo, que se situava no centro da polêmica, Os Comediantes 
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e Nelson Rodrigues. Recuperando parte dos debates travados pelos integrantes desses três 

grupos, nota-se alguns contornos do cenário teatral brasileiro na década de 1940. Mas antes de 

traçar os polêmicos contornos desse cenário, é importante mencionar como o funcionava o 

SNT, pois grande parte das polêmicas entre os agentes se referiam ao modo como os grupos 

se relacionavam com o órgão. (Pereira, 1998) 

Com a inauguração do Estado Novo foram criados mecanismos burocráticos que 

centralizavam o controle do poder executivo sobre as atividades políticas e econômicas, mas, 

além disso, as diversas formas de produção ideológica também foram alvo da interferência do 

Estado. Para citar alguns exemplos, foram criados órgãos como o DIP – Departamento de 

Imprensa e Propaganda – que cuidava da imagem do governo e de manter uma uniformidade 

ideológica nos meios de comunicação e a Rádio Nacional foi assumida pelo governo, 

passando a ter a maior audiência do país através dos investimentos que recebeu. A política do 

Estado Novo direcionada à cultura, levada adiante pelo Ministro da Educação e Saúde, 

Gustavo Capanema, envolveu a inserção de uma considerável parcela dos intelectuais no 

serviço público. Essa participação de intelectuais nos quadros do serviço público modificou a 

relação entre cultura e política, ampliando o espaço da produção artística no rol de temas 

caros à ação do poder público (Bomeny, Costa e Schwartzman, 1984, p. 86 - 89).  

A adoção da prática da subvenção por parte do Estado foi uma das políticas de contato 

entre o regime político e o poder de criar e influenciar sentidos que as produções culturais 

trazem em si. De acordo com Pereira (1998), a concessão de subvenções possibilitou o 

desenvolvimento de mecanismos paralelos ao mercado cultural que atuassem na produção e 

legitimação de obras, ou seja, possibilitou a realização de obras que não dependessem 

diretamente do aval econômico de parcelas expressivas do público para se afirmar e garantir a 

produção futura do autor. No entanto esses mecanismos de premiação e subvenção interferiam 

diretamente na divulgação e escolhas a serem produzidas no setor privado.  

Nesse contexto de orientação ideológica e controle das produções culturais, o SNT 

surgiu como órgão subordinado ao Ministério da Educação e Saúde, tendo como propósito 

básico o exercício da disciplina sobre as atividades ligadas ao teatro e uma interferência direta 

nas etapas iniciais da produção. Diante da atuação do SNT no sentido de autorizar, 

subvencionar ou censurar as peças, como foi dito logo acima, os posicionamentos se 

dividiram formando as três correntes de opinião mencionadas acima, envolvendo os modos de 

fazer teatro.  

O discurso de um dos grupos se desenvolvia a partir da dicotomia entre “teatro sério” 



55 
 

e “teatro para rir”. Eles consideravam o teatro sério artisticamente superior, afirmando que 

tinham intenção de realizar espetáculos de “pura arte”, mas atribuíam ao público a 

responsabilidade por aceitar apenas os gêneros para rir.  Eles alegavam não poder escolher o 

repertório que idealizavam graças à ausência de público para a apresentação de gêneros que 

não fizessem rir sem necessitar de grandes reflexões, pois as casas vazias implicavam em 

dificuldades financeiras. Argumentavam então que a necessidade de repor imediatamente os 

custos da produção os obrigava a fazer concessões ao gosto do público pagante.   

Entre os que apontavam o público como responsável pelo tipo de produção mais 

recorrente, destacaram-se os críticos Mário Nunes e Jota Efegê, os autores Joracy Camargo, 

Raimundo Magalhães Júnior, Amaral Gurgel, Guilherme de Figueiredo e a artista-empresária 

Bibi Ferreira. Segundo Pereira (1998), estes não viam com bons olhos as tentativas de 

implantação do “teatro de arte” que não levassem em conta o público, sobre o qual deveriam 

incidir as medidas práticas de transformação do teatro. O público era visto sob duas 

perspectivas: como plateia que tem um determinado nível de compreensão do espetáculo e 

como público pagante. Para eles, somente a formação intelectual de uma plateia adequada 

possibilitaria o surgimento de um público pagante. Desejavam que o Estado atuasse através de 

medidas educativas, ou seja, levasse adiante um processo de “preparação de um público”.   

Entretanto o grupo não exibia ideias homogêneas. Como fica claro na análise de 

Pereira (1998), havia discordâncias em alguns pontos nas opiniões dos críticos e dos autores 

teatrais deste grupo. Enquanto os críticos acreditavam que o contato com espetáculos de boa 

qualidade provocaria um gradual refinamento do gosto do público, os autores sentiam como 

as dificuldades econômicas incidiam na impossibilidade de apresentação de espetáculos de 

pura arte e consideravam que não se poderia propor modificações no teatro através da 

imposição de um tipo de espetáculo inacessível à plateia, sob pena da instabilidade de público 

e, portanto, das companhias.  

Mas tanto os críticos quanto os autores consideravam paternalista o modelo de 

subvenção exercido pelo SNT, pois muitos dos privilegiados tinham relações com os 

intelectuais atuantes no serviço público. Apesar da desconfiança em relação à concessão de 

subvenções, eles não consideravam que seria uma vantagem maior a substituição do controle 

estatal sobre a atividade teatral pela organização empresarial da cultura, pois o interesse 

comercial era considerado incompatível com os ideais artísticos, como uma forma de 

degradação dos objetivos da produção cultural. 

Outro segmento de opiniões acerca da atuação do SNT na década de 1940, como 
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expôs Pereira (1998), trazia como questão principal no seu discurso a profissionalização no 

teatro. Isso porque os componentes deste grupo reconheciam o caráter comercial da atividade 

teatral e, nesse sentido, não lhes interessava a polêmica entre “teatro sério” e “teatro para rir”. 

Para eles a profissionalização dos críticos resultaria em uma maior isenção destes, o que teria 

uma relevância no sucesso comercial dos espetáculos. Além disso, consideravam que os 

aumentos quantitativos de público, de casas de espetáculo e de possibilidades de emprego 

implicariam em mudanças qualitativas no teatro. Portanto, avaliavam que a atuação do 

governo deveria focar nesse aspecto quantitativo e desejavam o fim da subvenção por 

considerar que estas deturpavam as leis de mercado provocando concorrência desleal e o 

surgimento de produções alheias ao gosto do público. Os intelectuais eram vistos então como 

ameaça, pois sua vinculação com a administração pública lhes permitia impor um padrão 

único aos espetáculos teatrais.  

Situado no centro da polêmica, atacado pelos discursos dos dois grupos vistos 

anteriormente, o terceiro grupo era o que melhor lidava com a política de subvenções do SNT 

conforme as conclusões de pesquisa de Victor Hugo Adler Pereira (1998). Era composto por 

críticos teatrais como Edmundo Liz, Gustavo Dória e Renato Vieira Mello; os autores teatrais 

Carlos Lacerda, Maria Jacinta, Miroel Silveira e César Leitão; e os artistas-empresários 

Brutus Pedreira e Maria Sampaio. Também partindo da contradição teatro para rir/ teatro 

sério, esse grupo via com otimismo o momento teatral no Brasil. O trabalho da companhia 

Dulcina-Odilon e do conjunto de amadores Os Comediantes apresentava-se para eles como 

prova da vitalidade do teatro de qualidade.  

Um dos componentes do grupo, o crítico Pompeu de Sousa, considerava que existia no 

teatro um processo evolutivo e, na medida em que o teatro brasileiro se aproximasse da 

sensibilidade artística e se distanciasse da emocionalidade pura que aparecia com as 

improvisações nos espetáculos, teria a sua qualidade elevada. Os grupos de amadores eram 

considerados por ele como paradigma do distanciamento de uma emocionalidade pura. A 

possibilidade de aproximação com uma sensibilidade artística apurada era pensada através da 

utilização de recursos técnicos, compreendidos enquanto instrumentos de controle da relação 

entre o palco e o público. Nesse sentido, acreditava Pompeu de Sousa, o teatro para rir 

poderia ser substituído por um tipo específico de teatro “sério”: um teatro com qualidade 

assegurada pela técnica.  

Dentre os componentes desse grupo, principalmente pelos amadores de Os 

Comediantes, a importância da autoridade do diretor começou a ser admitida, as atrizes 
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vedetes deixaram de atuar como chamarizes para os espetáculos e o carisma das grandes 

figuras deixou de ser utilizado para garantir o público. Nesse ponto, o grupo em questão se 

distanciava bastante do primeiro, pois, reconhecendo a importância da técnica e da 

necessidade de realizar produções de qualidade para garantir bilheterias, já não se 

responsabilizava o público, mas sim o autor e o ator pela qualidade e pelo nível do espetáculo. 

O público era considerado então enquanto receptor passivo que absorvia as transformações 

que dependiam da iniciativa dos diretores do espetáculo. Sendo assim, consideravam viável a 

implantação de um teatro de cultura a partir da modificação de fatores relacionados à “cena”, 

ou seja, à apresentação do espetáculo e suas características.  

Diferentemente do que pensavam os outros grupos de opinião discutidos, os 

defensores do teatro com sensibilidade artística consideravam a aproximação com a produção 

estrangeira de maneira positiva, mas não apenas através da importação de peças. Na verdade a 

aproximação desejada significava a adequação e aperfeiçoamento das técnicas de encenação. 

Para eles a presença do diretor em cena era a principal medida a ser tomada para melhorar o 

nível dos espetáculos no Brasil. O desenvolvimento técnico do trabalho do ator, através do 

“estudo” e da “direção de cena”, tinha por objetivo superar a “autossuficiência” e o carisma 

puramente pessoal do ator junto aos espectadores.  

Aceita e valorizada pelos diletantes que compõem o grupo em questão, a influência 

européia trazida por diretores refugiados no Brasil durante a Primeira Guerra, como é o caso 

de Ziembinski e Turkow, colocava em questão a montagem tradicional de espetáculos no 

Brasil. O diretor de cena passava a significar um veículo de aquisição de técnica européia e a 

elevação do teatro brasileiro ao nível da cultura internacional. Nesse quadro, a exclusão da 

improvisação, considerada como um sintoma da falta de formação de atores, constituía um 

dos primeiros passos a serem trilhados. A importação de textos também foi uma prática 

marcante desse grupo.  

Em meados da década de 1940, época em que o SNT já atuava no setor através de 

subvenções e censuras despertando os posicionamentos e a formação de discursos acima 

descritos, nota-se que o caráter vanguardista do modernismo já havia sido superado. No 

entanto, pode-se afirmar que desde os anos 30, a diluição que o movimento sofreu levou 

algumas de suas conquistas a serem incorporadas aos padrões oficiais de arte. Nesse 

momento, alguns componentes do terceiro grupo atuaram no sentido de realizar no teatro a 

“inovação” que vinha se tornando institucionalizada e canônica desde a Semana de Arte 

Moderna em outras artes e permanecia tão esperada pelos intelectuais. 
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É também importante ressaltar nesse panorama que, além da vinda de diretores de 

cena para o Brasil como refugiados, a conjuntura política da Segunda Guerra possibilitou que 

a companhia de Louis Jouvet se fixasse no Brasil ao ser impedida de voltar à França. De 

acordo com Sábato Magaldi (1962), foi com essa estadia que o padrão teatral europeu de 

teatro foi divulgado. Em se tratando de influências conjunturais, há que se ressaltar também a 

importância de alguns outros fatores, como o crescimento do ensino universitário. Tal 

crescimento impulsionou a expansão de valores e demandas diferentes quanto à produção 

artística resultando no surgimento de um público consumidor de teatro de classe média. Por 

outro lado, apontou para a formação de grupos amadores vinculados à universidade, que mais 

tarde vieram a se desenvolver.  

No cenário teatral dos anos 1940, o resultado da união de cooperação entre o grupo Os 

comediantes, o diretor polonês Zbignew Ziembinski e o dramaturgo Nelson Rodrigues, veio 

ao encontro das expectativas dos que desejavam ver realizadas nos palcos obras com um 

padrão estético garantido pela qualidade técnica. É imprescindível conhecer um pouco mais 

acerca dessa cooperação e relacionar os três elementos à Vestido de Noiva: peça que ligou 

essas três pontas da modernização teatral no Brasil e trouxe um novo olhar sobre a técnica, os 

temas e a atuação da direção de cena na realização de peças de teatro.  

Os comediantes era um grupo de amadores que surgiu como correlativo, no teatro, às 

atividades desenvolvidas em outros setores artísticos pela Associação de Artistas Brasileiros 

(AAB) em que se reuniam artistas com afinidades com o movimento modernista e que 

ocupavam cargos na burocracia, como Portinari, Di Cavalcanti, Lazar Segall e Villa Lobos. 

Eles iniciaram suas atividades com a realização de pequenos espetáculos que 

complementavam as récitas de música e exposições de pintura promovidas pela Associação 

de Artistas Brasileiros. A primeira formação queria trazer para o teatro o espírito inovador das 

atividades artísticas realizadas na Associação. Posteriormente o grupo procurou manter a 

identificação de nível econômico e de formação cultural com a plateia, oferecendo montagens 

que pressupunham certa iniciação estética. Como mantinha afinidades com uma parcela 

abastada da sociedade carioca, e tinha relações com uma parcela influente da intelectualidade, 

o grupo podia contar com o apoio das instâncias decisórias de financiamento e legitimação da 

cultura na administração pública (Pereira, 1998). 

Envolvidos em relações que lhes permitiam escolher as obras que encenariam, os 

integrantes de Os comediantes traziam uma concepção de encenação dos espetáculos bastante 

diferente das adotadas por outras companhias. Eles buscavam fundamentar as encenações nas 
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novidades apresentadas por companhias estrangeiras e nos ensinamentos de diretores 

estrangeiros radicados no Brasil. Além disso, defendiam a fidelidade ao texto original e a 

exclusão dos “cacos” como características a serem absorvidas do teatro estrangeiro. Mas 

enquanto se relacionavam bem com grande parte dos intelectuais e contavam com seu apoio, 

não eram vistos com bons olhos pelos profissionais de teatro. Isso porque suas apresentações 

influíam em todo o setor teatral por tornarem-se o padrão a ser exigido das companhias 

profissionais pelos órgãos oficiais e pelas parcelas da intelectualidade.  

A peça Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues foi encenada por Os Comediantes em 

1943, sendo considerada por muitos intelectuais e críticos como um marco da inserção de 

características modernistas no teatro brasileiro. A peça teve direção do polonês Ziembinski, 

que teve uma formação expressionista e trouxe para os palcos brasileiros inovações técnicas 

consideráveis. Os detalhes acerca da peça e da encenação serão discutidos mais adiante, mas 

apenas para dar um exemplo da relevância das inovações que o diretor trouxe para o teatro 

brasileiro, pode-se mencionar que o espetáculo teve mais de trezentos efeitos luminosos, o 

que já seria considerável ainda que não se mencionasse o fato de que no Brasil até então a luz 

não era utilizada como recurso expressivo – “era burra” como afirmou Nelson Rodrigues 

(Rodrigues, 2002a, p. 166). 

O fato de ter encenado uma peça de Nelson Rodrigues que se tornou um grande 

sucesso não explica a identificação entre Os Comediantes e o dramaturgo. Havia também uma 

coincidência entre as concepções que norteavam o trabalho do grupo e as afirmações de 

princípios artísticos anunciadas pelo autor. Parece ter havido um encontro que os vinculou a 

um modo de conceber a realização de peças e a função do artista que se procurava 

desenvolver na época. A constatação de que a cultura nacional enfim manifestara na área do 

teatro uma atualização que fosse ao encontro dos padrões artísticos internacionais prevaleceu 

sobre a percepção de um caráter indesejável na obra de Nelson Rodrigues. No âmbito do 

público iniciado, no qual Vestido de noiva encontrou solo fértil para obter reconhecimento das 

qualidades estéticas, não houve quem visse motivos de preocupação com as ousadias 

vanguardistas que serviram para atestar a atualidade da obra.  

Em meio a essas forças, ideias, expectativas e valores, Nelson Rodrigues deu o 

primeiro passo como autor de teatro em 1941. Ao longo dos quarenta anos de atividade, os 

impactos da realização de suas obras foram os mais diversos. Esses impactos serão revelados 

à medida que a discussão acerca da realização de cada uma das peças se desenrolar ao longo 

dos próximos capítulos.   
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2.2 – A dramaturgia engajada na década de 1960 

  

A partir da década de 1960, novas conexões entre arte, cultura e política se 

estabeleceram em meio a transformações nos discursos, valores e modos de fazer teatro no 

Brasil. Marcelo Ridenti (2000), analisando o florescimento de uma espécie de romantismo 

revolucionário no Brasil, reconheceu no período, apesar de diferenças e divergências estéticas 

e discursivas, uma vontade comum entre os produtores de arte nos mais diversos segmentos: o 

desejo de transformação da realidade através da arte. Além das afinidades em torno de um 

objetivo comum, observou Ridenti, os artistas atuantes no período buscavam no homem 

simples – trabalhadores rurais, operários, moradores das favelas e periferias – os temas para 

suas obras, visando trazer à tona os aspectos da realidade que desejavam transformar. Tratava-

se de um momento no qual intelectuais, artistas e produtores culturais buscavam provocar 

transformações na sociedade através de um redescobrimento do povo brasileiro.   

Desde o início da década de 1960, transformações econômicas e políticas marcantes, 

como a crescente industrialização, o golpe militar em 1964 e a instituição do AI-5 em 1968, 

que suprimiu liberdades individuais que já vinham ameaçadas desde o golpe, provocaram 

mudanças na ação de pessoas que atuavam em áreas ligadas à arte e possuíam um 

posicionamento político de esquerda ou contrário ao regime. Essa ação ganhou força através 

de produções que pretendiam falar em nome do povo, visando oferecer a este mesmo “povo” 

o autoconhecimento e a percepção dos aspectos de sua realidade que precisariam ser 

transformados para que uma sociedade mais justa e democrática pudesse emergir.  

A volta ao passado e às raízes para a construção de uma modernização específica para 

a realidade brasileira, caracterizada por Ridenti (2000) como um “romantismo 

revolucionário”, ganhou vida no cinema com o Cinema Novo, na poesia, na música e no 

teatro, através das obras de diversos artistas que atuavam de forma engajada a partir da 

formação de agrupamentos como o CPC da UNE e da atuação da UNE Volante, do Grupo 

Opinião e do Teatro de Arena. Artistas do cinema, teatro, poesia e música desejavam 

conhecer as raízes do povo para, a partir da expressão artística, falar a esse povo e construir 

uma modernização mais justa.  

O retorno ao passado, que era representado pelo homem que não se adequava aos 

padrões da modernização em curso – o homem da vida rudimentar do interior do Brasil, o 

homem do morro, ou os trabalhadores do chão da fábrica –, não tinha o objetivo conservador 

de trazer de volta um modo de vida mais rudimentar, mas constituía a base ideal para a 
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construção de uma utopia do futuro. Nas palavras de Marcelo Ridenti, artistas e intelectuais 

buscavam há um tempo “as raízes do povo brasileiro e a ruptura com o desenvolvimento em 

um período em que se pensava o desenvolvimento através da intervenção do Estado.” 

(Ridenti, 2000, p. 11). 

A partir de 1964, os grupos de artistas que vinham desenvolvendo atividades de 

contestação das desigualdades sociais, viram as suas possibilidades de ação ameaçadas. O 

golpe militar e a instituição de um governo ditatorial colocaram em risco a liberdade de 

expressão que veio a ser suspensa em 1968. Com a instituição do AI-5, e a consequente 

supressão de liberdades individuais, produtores culturais e artistas passaram a viver e a 

realizar suas atividades artísticas ou políticas de forma clandestina. Paradoxalmente, a força 

simbólica destes artistas e de suas produções ganhou corpo, mesmo sem obter a repercussão 

política esperada no sentido de conscientizar a população acerca dos abusos do regime militar. 

Se antes estes artistas buscavam uma modernização com bases no conhecimento da realidade 

brasileira, a partir da implantação da ditadura as obras e a atuação destes artistas se voltaram 

diretamente para a contestação deste regime e assumiram a forma de militância pela 

reconquista de direitos humanos.  

Enquanto no cinema com as produções do Cinema Novo a preocupação com o público 

não era uma questão central, tendo em vista que os diretores buscavam primordialmente 

expressar suas ideias, na dramaturgia a consideração do público era fundamental, tendo em 

vista diversas transformações no modo de enxergar a atividade teatral e na concepção dos 

princípios e finalidades da dramaturgia. Os artistas do CPC da UNE, do Teatro de Arena e, 

mais tarde, do Grupo Opinião, tinham como preocupação fundamental a recepção do público 

e a forma como suas obras poderiam repercutir no processo de conscientização das plateias. 

Seu objetivo principal era fazer com que o homem comum – trabalhador de fábrica, 

trabalhador do campo ou morador dos morros – percebesse seu potencial de transformar a 

sociedade. Mas, na prática, não ocorria uma identificação direta de parcelas significativas da 

população com as peças montadas por esses artistas militantes.  

A preocupação dos artistas com relação à recepção, assim como a percepção da 

dificuldade de satisfação das suas expectativas com a realização das obras, ganha nitidez no 

depoimento da atriz Vera Gertel:  

 
Era uma coisa um pouco falha, uma visão romântica do morro, do problema 
da greve. Na época, a gente já teve possibilidade de verificar isso. [...] Nós 
começamos a fazer espetáculos em sindicatos, [...] fizemos um questionário 
para ver o que eles levavam em conta, o que os operários achavam da peça 
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Eles não usam black-tie. Havia perguntas como: “Você acha que o pai está 
certo, expulsando o filho do morro por que ele furou a greve?” Tinha 
respostas do tipo: “Não, estava errado. Porque ele podia ter ganho o filho 
para nossa luta; por exemplo, podia fazer uma vaquinha para o filho poder se 
casar”. [...] Era uma visão romântica, moralista. O resultado é que não era 
um teatro participante. (Gertel apud Ridenti, 2000, p. 106). 
 

 

Outras avaliações posteriores de artistas militantes também exibem uma frustração 

pela repercussão insuficiente da tentativa de falar em nome do povo e de provocar uma 

identificação entre o povo e os problemas tratados nas obras. As obras e ações desses artistas 

tiveram importante ressonância nos anos de ditadura pós 1964, mas não na proporção 

esperada: sob a influência dos meios de comunicação e da indústria cultural, artistas e 

produtores tornaram-se uma espécie de tradutores de demandas sociais, mas depois do golpe 

de 1964, com o fechamento dos canais de representação política, as pessoas que tinham forte 

interesse pela política levavam essa disposição para atuar na produção cultural. Pode-se 

perceber o tom de frustração diante dos resultados efetivos das atuações de intelectuais e 

artistas na afirmação de Carlos Nelson Coutinho, para quem “a esquerda era forte na cultura e 

em mais nada.” (Ridenti, 2000, p. 55). 

Apesar de bastante ilustrativo da frustração sentida pelos atores políticos, o 

depoimento de Carlos Nelson Coutinho não dá conta de explicitar o alcance e as nuances da 

ação dos artistas e intelectuais de esquerda em um momento no qual a liberdade de expressão 

e participação política era limitada. Embora as obras não tenham cumprido a expectativa de 

representar o homem comum e fazer com que ele se identificasse com os ideais impressos nas 

criações artísticas, a política não esteve dissociada da ação cultural dos artistas, produtores e 

agitadores culturais. Como se pode notar através da ampla pesquisa realizada por Ridenti 

(2000), muitos militantes aderiram à arte como forma de expressão de seus ideais, assim 

como muitos artistas utilizaram suas obras para expressar ideais políticos. Nesse sentido, 

trata-se de uma via de mão dupla na qual arte e política se amalgamaram pela ação de pessoas 

que se posicionaram contra o regime que podava suas liberdades e pregava o 

desenvolvimento econômico mediante a ação do Estado.     

No despontar da década de 1960, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim 

Pedro de Andrade e Carlos Diegues, dentre outros, movimentavam a cena cultural na área do 

cinema. O movimento denominado Cinema Novo estava na linha de frente da reflexão sobre a 

realidade brasileira na busca de uma identidade nacional autêntica do cinema e do homem 

brasileiro, à procura de sua revolução. Apesar de um limitado êxito de público, o Cinema 
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Novo exerceu grande influência no meio intelectualizado. O cinema teve tanta ressonância 

nesse meio que alguns artistas de outras áreas e intelectuais de esquerda pensaram em se 

tornar cineastas, animados com o potencial expressivo dessa arte, dentre eles, o cantor 

Caetano Veloso e o cartunista Henfil (Ridenti, 2000, p. 91). 

A estreita ligação entre arte e política também marcou as experiências no teatro a 

partir do final da década de 1950. Pensar a atuação do Teatro de Arena, do CPC da UNE, do 

grupo Opinião e do teatro Oficina, destacando a atuação de Oduvaldo Viana como figura 

atuante em quase todos esses agrupamentos culturais, remete à forma como a expressão 

artística teve importância como possibilidade de ação política em um momento de proibição 

da participação democrática na política.    

Os artistas que se posicionavam como contestadores da política do Estado estavam 

ligados ao PCB, sendo que desde o início dos anos 1960 a ligação se tornou mais aberta do 

que era nos anos 1950. Isso porque nos anos 1960, não havia diretrizes claras da direção do 

PCB para as práticas que dissessem respeito à atuação na área da cultura e da arte. Neste 

momento, a própria prática dos artistas e intelectuais ligados ao Partido passou a determinar 

os direcionamentos das suas ações.  

O Partido tinha o Comitê Cultural que agia no front da política cultural, atuando junto 

a artistas através da participação de representantes ou assistentes de cada área em reuniões 

para organizar e discutir os problemas de cada área. Nas palavras de Leandro Konder em 

entrevista a Marcelo Ridenti, o Comitê tinha como preocupação, “no diálogo com os 

produtores e difusores de cultura, exercer uma influência no sentido de fortalecer elementos 

na atividade deles que contribuíssem para um esclarecimento, uma consciência mais crítica, 

crítica social, política.” (Ridenti, 2000, p. 72). 

Alguns movimentos e agrupamentos artísticos que vinham se articulando desde o final 

da década de 1950, se consolidaram ao longo da década de 1960. Nesse sentido, pode-se 

destacar a união do Teatro Popular do Estudante, o TPE de São Paulo, e do Teatro de Arena 

em 1956, que resultou na encenação de Eles não usam black-tie em 1959, obra pioneira e 

renovadora que apresentou cenas de uma greve de operários, colocando no palco o cotidiano 

de moradores de uma favela e suas contingências. Além disso, teve destaque a realização do 

seminário de dramaturgia promovido em São Paulo pelo Teatro de Arena ainda em 1958, no 

qual se discutiu acerca da dramaturgia nacional e da necessidade de uma dramaturgia 

autêntica, verdadeiramente brasileira.  
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No início da década de 1960 o Teatro de Arena foi fazer uma temporada de um ano e 

meio no Rio de Janeiro. O sucesso da temporada gerou desdobramentos que, segundo Ridenti 

(2000), redundaram na criação do CPC da UNE no Rio de Janeiro. Ao final da temporada do 

Arena, Vianinha e Chico de Assis permaneceram no Rio de Janeiro para a criação do Centro. 

Além disso, durante a temporada do Arena, alguns integrantes se vincularam ao Serviço 

Nacional de Teatro, então sob o comando do psicólogo Roberto Freire, que se mostrava 

empenhado na popularização do teatro.  

No final da temporada do Arena no Rio de Janeiro, Vianinha escreveu A mais-valia 

vai acabar, seu Edgar, que foi encenada no teatro da Faculdade de Arquitetura. Segundo 

Ridenti, Vianinha escreveu esta peça visando alcançar camadas mais populares do que as 

acessadas pelos espetáculos do Arena, mas terminou atraindo um público predominantemente 

de estudantes identificados com o grupo. Para manter agregados esses estudantes, Vianinha e 

seus companheiros resolveram montar um grupo de estudo de história da filosofia com o 

professor José Américo Pessanha. A UNE cedeu seu prédio para sede e os integrantes do CPC 

tinham autonomia para decidir as obras que encenariam, inclusive porque financiavam suas 

atividades mediante a venda de ingressos para os espetáculos (Ridenti, 2000, p. 108). 

A trajetória de Vianinha renderia um capítulo à parte caso se resolvesse discutir a sua 

atuação como ator, dramaturgo e agitador cultural. Nesse sentido, Ridenti destaca que ele foi 

fundamental para ligar a sucessão de empreitadas do teatro engajado: participou do TPE 

(Teatro Paulista do Estudante), do Arena, do CPC e do Opinião, além de ser reconhecido 

pelos companheiros de militância e produção artística como o camarada mais preparado do 

ponto de vista artístico e ideológico e também o que possuía mais experiência (Ridenti, 2000, 

p. 104).   

O sucesso da empreitada do CPC da UNE se expandiu com a organização do UNE 

Volante, uma espécie de caravana que percorreu os principais centros universitários do país 

no primeiro semestre de 1962, com cerca de 25 dirigentes da entidade e integrantes do CPC 

que levaram adiante as propostas de intervenção dos estudantes na política universitária e na 

política nacional. Através deste movimento itinerante, outros Centros foram fundados, 

ampliando a ação e expandindo os ideais de participação e intervenção nas transformações 

sociais e políticas.  

Destacando que a ação artística penetrou o âmbito da política, Ridenti ressaltou que a 

proposta do CPC nasceu com os estudantes e penetrou no Partido, de forma que não se pode 

afirmar que as ideias dos artistas militantes do PCB que integravam o CPC expressassem 
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diretamente as posições do partido. Nesse sentido, o Partido, via comitê cultural do PCB, não 

impunha regras às atividades artísticas e intelectuais realizadas por pessoas ligadas ao partido. 

Mas, tendo em vista a anterior ligação desses artistas ao movimento de esquerda, não se pode 

dissociar as influências das concepções políticas do Partido das práticas e ideais expressos nas 

obras dos grupos de artistas militantes (Ridenti, 2000, p. 74). 

Entretanto, nos debates dos artistas e produtores, não estavam em questão apenas 

aspectos estritamente programáticos do partido. Como se pode notar nas discussões 

estabelecidas por nomes como Gianfrancesco Guarnieri, em artigo na Revista Brasiliense, o 

debate envolvia questionamentos acerca do modo de fazer teatro e das formas de intervenção 

na realidade. O mencionado artigo de Guarnieri dá o tom da atuação intelectual artística em 

periódicos que abriam espaço para a arte, na medida em que tratava “o teatro como expressão 

da realidade nacional”. No artigo ele defendia a construção de uma dramaturgia nacional e a 

“lei dos dois por um” que obrigaria a apresentação de um texto nacional após a apresentação 

de dois estrangeiros (Guarnieri apud Ridenti, 2000, p. 83). 

A ação de artistas e militantes passou por modificações e ações de protesto contra a 

ditadura foram aos poucos se intensificando. Após o golpe de 1964, Denoy de Oliveira, 

Ferreira Gullar, Vianinha, João das neves, Armando Costa, Paulo Pontes, Pichin Plá e Tereza 

Aragão, os principais protagonistas do CPC ligados ao PCB, organizaram um show que veio a 

dar nome ao teatro onde foi montado. Sem verbas governamentais, o espetáculo dependia 

estritamente da bilheteria. Entre o final de 1964 e o início de 1965 estava tudo pronto para o 

Show Opinião, mas como os integrantes eram procurados pelos órgãos de repressão, João do 

Vale, Zé Kéti e Nara Leão estrearam o espetáculo. O Show Opinião foi um grande sucesso de 

público, mas não chegou a ser uma unanimidade de crítica. Paulo Francis, por exemplo, 

acreditava que o show havia abordado um tema político de forma que continha apenas um 

apelo estético, mas não trazia um apelo à ação política (Ridenti, 2000, p.126).  

Apesar de críticas à fragilidade política, o show conseguiu a adesão e identificação de 

artistas de outras áreas: artistas plásticos realizaram a Mostra Opinião e o pessoal do cinema 

novo identificou-se ao ponto de considerá-lo como “totem”, “como expressão de resistência” 

(Diegues apud Ridenti, 2000, p.127). 

A crítica ressaltando a fragilidade em termos de política se baseava no fato de que no 

Grupo Opinião havia uma preocupação estética mais apurada do que na época do CPC, que 

neste momento era avaliado por alguns ex-participantes como Ferreira Gullar enquanto grupo 

que adotava uma posição sectária e não primava pela qualidade e sensibilidade artística. Entre 
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1966 e 1967, o Grupo Opinião dedicou-se a um seminário interno de dramaturgia visando 

encontrar novos modelos dramatúrgicos para flagrar a nova realidade instaurada pelo regime 

militar. No seminário, foram discutidas obras como Moço em Estado de Sítio, de Oduvaldo 

Vianna Filho, Dr. Getúlio, Sua Vida e Sua Glória, de Ferreira Gullar e Dias Gomes e O 

Último Carro, de João das Neves, montadas posteriormente em contextos diversos. Em 1967, 

Vianinha e Paulo Pontes desligaram-se do grupo e houve o que integrantes como Denoy de 

Oliveira consideraram como a perda de identidade de grupo.  

As atividades desenvolvidas junto aos estudantes de 1964 a 1968 levou para a Ala 

Vermelha do PCB a maioria dos militantes artistas e intelectuais. O depoimento de Celso 

Frateschi dá um testemunho desta relação. Na época Frateschi era estudante secundarista e 

relatou que se organizava com os colegas em caravanas para assistir aos espetáculos no teatro, 

sobretudo as peças do Arena, que ofereciam narrativas com a visão de mundo do PCB em um 

primeiro momento (de 1958 à 1964) e que em um segundo momento acompanharam o 

questionamento de suas dissidências armadas (de 1965 à 1968).  

Nesse segundo momento, estava instaurado um clima ainda mais tenso, sobretudo 

entre 1967 e 1968, com eventos violentos como a invasão do teatro Ruth Escobar no dia 18 de 

julho de 1968. Na ocasião, Roda Viva de Chico Buarque estava sendo encenada sob a direção 

de José Celso Martinez Correa e, com a invasão do teatro pelos militares, os atores foram 

agredidos. Logo após a peça foi censurada. A partir do episódio, muitos atores passaram a ter 

proteção armada oferecida por militantes (Ridenti, 2000, p. 156-164).  

Após a edição do AI-5 em 1968, o caráter antidemocrático do regime militar 

implantado em 1964 se agravou. O governo colocou em recesso o Congresso Nacional e as 

Assembléias Legislativas estaduais, passando a ter plenos poderes para cassar mandatos 

eletivos, suspender direitos políticos dos cidadãos, demitir ou aposentar funcionários públicos 

e juízes e legislar por decreto. Além disso, se tornou muito mais rígida a censura aos meios de 

comunicação, caracterizada pela intolerância a qualquer tipo de oposição.  

Muitos militantes e artistas foram presos e exilados, como o dramaturgo Augusto Boal 

que foi exilado em 1971 e, fora do Brasil, aprofundou a experiência do Teatro do Oprimido, 

desenvolvido para fazer frente à repressão e à censura a partir da associação da perspectiva 

dramatúrgica de Brecht, da pedagógica de Paulo Freire e de suas experiências teatrais no 

Brasil e América Latina11. Segundo Boal, neste momento, pensar a nação estava ligado a 

pensar as suas desigualdades e o oprimido (Boal apud Ridenti, 2000, p. 159).  

 
11 Com o Teatro do Oprimido, Boal aspirava criar uma prática teatral revolucionária, que incitasse os oprimidos 
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Enquanto o Teatro do Oprimido teve repercussão e sucesso mundial, na época do 

exílio muitos seguidores e admiradores de Boal se afastaram dele. Isso porque, na medida em 

que suas reflexões e escritos ressaltavam a opressão em voga no Brasil, acabavam chamando 

a atenção para a impossibilidade de ação política por parte de artistas no país. Ao invés disso, 

seus antigos seguidores esperavam que ele mostrasse ao mundo a luta travada pelos militantes 

intelectuais e artistas no Brasil, conforme atestou o depoimento do ator Celso Frateschi, que 

era um destes seguidores de Boal pré-exílio (Ridenti, 2000, p. 160). 

Além dos grupos mencionados, o grupo Oficina teve grande importância na cena 

teatral deste período. O Oficina surgiu como grupo de teatro de estudantes da USP em 1958, 

passou por uma fase ligado ao Arena e teve uma explosão criativa em 1967 e 1968 que se 

estendeu até o exílio de José Celso Martinez Correa em 1974. Com a encenação de O Rei da 

Vela de Oswald de Andrade, o Oficina grupo ganhou repercussão nacional, propondo uma 

revolução ideológica e formal. Por meio de uma linguagem agressiva e irreverente, a 

montagem da peça expôs a dependência econômica em que viviam as sociedades latino-

americanas como forma de ironizar o próprio subdesenvolvimento. 

A forma de atuação e a repercussão dos empreendimentos culturais foram se 

transformando lentamente, de forma que na década de 1970 já se mostravam com uma nova 

feição. No governo de Médici, quando a modernização conservadora da sociedade brasileira 

se mostrava consolidada, a atuação dos artistas de esquerda passou a assumir certa 

ambiguidade. Se por um lado, a presença castradora da censura e a constante repressão a 

quem protestasse limitava a atuação dos artistas, por outro lado, o crescimento e consolidação 

da indústria cultural propiciaram oportunidades de trabalho e bons contratos para os artistas, 

inclusive para os de esquerda. Com o Estado financiando produções artísticas e criando leis 

protecionistas aos empreendimentos culturais nacionais, novas oportunidades de produção 

artística foram geradas. Nesse contexto, aponta Ridenti, o governo e a mídia desfiguraram as 

utopias libertárias e as transformaram em ideologias de consolidação da nova ordem nacional.  

Nelson Rodrigues teve uma intensa produção de crônicas nesse período. A maioria 

desses textos polêmicos, nos quais o autor atacava de forma ácida a adesão política expressa 

sob formas artísticas, se dirigia a alguns personagens que estiveram envolvidos nas 

transformações que levaram ao desenho da arte engajada aqui apresentado. Mas além de 

crônicas, nesse intervalo que se compreendeu como de produção artística predominantemente 

engajada, Nelson Rodrigues produziu também diversas peças. A sua produção dramatúrgica 

 
a lutar pela sua libertação. 
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do período em pouco se afinava com as dos demais artistas. Embora viesse apresentando 

novas formas para a dramaturgia que continuava qualificando de desagradável desde o início 

da década de 1950, Nelson Rodrigues não aderiu à proposta de fazer das peças um veículo 

para transmitir ideais políticos.  

Enquanto o debate girava em torno dos questionamentos acerca do teatro para rir ou 

teatro sério, Nelson Rodrigues exibia poucos traços de humor nas peças e um discurso de 

adesão aos princípios do teatro sério. Já nesse contexto das décadas de 1960 e 70, quando 

artistas e produtores exibiam um engajamento político de esquerda, Nelson Rodrigues passou 

a exibir um discurso refratário à arte engajada, embora se permitisse criar peças mais afinadas 

ao gosto do público e que colocavam em cena as relações entre indivíduos dos mais diversos 

segmentos sociais, com todas as injustiças e desigualdades que viviam. 

Não se pretende insinuar que houve uma transformação linear na obra de Nelson 

Rodrigues acompanhando o processo cujos desdobramentos deslocaram a pauta acerca do 

teatro sério para a do teatro engajado. Diversas relações e inspirações transformaram 

lentamente a forma da dramaturgia rodrigueana, mas é facilmente perceptível que nesse 

momento, quando a temática da utilização da expressão artística como ferramenta de 

empoderamento popular estava sob os holofotes na cena teatral, Nelson Rodrigues fazia um 

teatro diverso do que realizou na década de 1940. A ambiência na cidade do Rio de Janeiro, 

assim como as cenas e diálogos contendo traços de humor que ressaltavam as condições de 

desigualdades sociais de modo irônico, atestam as transformações na sua dramaturgia.  

Mas no plano do discurso, Nelson Rodrigues permanecia afirmando os princípios do 

Teatro Desagradável. Mesmo com traços de humor, ele continuava ressaltando que as peças 

encontravam sua realização plena na medida em que colocavam diante do público as questões 

que eram preferivelmente reservadas ou escondidas pela sociedade. O princípio fundamental 

que permanecia presente nos discursos era o da autonomia do autor. Segundo o dramaturgo, o 

artista deveria criar suas peças expressando sua criatividade, suas concepções estéticas e não 

visando agradar o público que comprava entradas para o teatro. Da mesma forma, no 

momento das discussões envolvendo a arte engajada, Nelson Rodrigues se recusava a abrir 

mão de sua autonomia diante das cobranças para que os artistas se engajassem na luta política 

ou com o compromisso de educar ou politizar o público. Após essa digressão, é possível 

compreender as peças de Nelson Rodrigues tendo em vista algumas das questões relevantes 

nos momentos em que essas obras foram criadas e se tornaram realidade nos palcos, nas 

críticas e nos debates entre autor e seus interlocutores.  
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CAPÍTULO III: Teatro de Nelson Rodrigues em face do público iniciado 

 

Ao longo da sua trajetória dramatúrgica, Nelson Rodrigues dialogou com diversos 

segmentos envolvidos na realização das peças. Observar a comunicação e recepção das peças 

do autor permite notar seu envolvimento em uma relação de troca de conteúdos com os 

artistas, intelectuais e críticos de arte de seu tempo, com o público leitor de suas obras 

literárias, além de uma constante interface com outros segmentos relevantes para a realização 

das obras, como a censura e os setores responsáveis pelas ações do Estado relacionadas à 

cultura. 

O presente capítulo explicita os contornos da relação entre Nelson Rodrigues e o 

público composto por críticos, intelectuais e artistas, contemplando a realização das peças que 

apresentam a marca do intenso fluxo de comunicação entre autor e tal público específico. Essa 

relação se estabeleceu no processo de criação e realização da peça de estreia, da peça que o 

consagrou como dramaturgo e das obras que marcaram uma espécie de divórcio entre ele e o 

público e se inscrevem no que foi classificado como “o ciclo mítico” do teatro rodrigueano.  

No momento de iniciação, afirmação e legitimação na dramaturgia, Nelson Rodrigues 

buscou recomendações e elogios impressos para suas peças, assim como citou figuras 

importantes da crítica literária e teatral, artistas consagrados e intelectuais de renome em 

crônicas nas quais fazia referência a tais obras. Da estreia na dramaturgia em 1941 até o 

período em que as suas peças começaram a se deparar com problemas com a censura e a 

crítica, foi a esse público, que se pretende caracterizar aqui como um “público de iniciados”, 

que o autor se dirigiu, evocando a recepção dos “não iniciados” apenas para ressaltar uma 

qualidade de “não acessível” em sua dramaturgia.  

O capítulo apresenta a análise da relação entre Nelson Rodrigues e o público de 

iniciados, que se confunde com a abordagem do conjunto inicial das peças do autor. Desse 

conjunto, marcado pelo intenso fluxo de conteúdos e valores entre autor e público 

artístico/intelectual, fazem parte as obras escritas entre 1941 e 1951: A mulher sem pecado, 

Vestido de noiva, Álbum de família, Anjo negro, Senhora dos afogados, Dorotéia e Valsa nº6. 

Na realização da análise do conjunto inicial de peças de Nelson Rodrigues, tem-se em 

mente a percepção desse contexto teatral e cultural, os debates envolvendo os princípios 

artísticos caros aos produtores de então, assim como o fato de que a obra em questão é legado 

de um importante produtor de sentidos nesse contexto. Tal diálogo entre autor e recepção, 

portanto, atravessa a obra e também as transformações no teatro e na crítica teatral. 
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3.1 Primeiros passos de um dramaturgo iniciante  

 

Quando, em 1941, Nelson Rodrigues escreveu seu primeiro original para o teatro, ele 

já era um jornalista experiente. A obra, intitulada A mulher sem pecado, apresentava um tema 

bastante recorrente nos palcos e na literatura em geral: a infidelidade conjugal. Porém, o 

tema/clichê trazia uma inversão: sem recorrer ao habitual humor utilizado em peças que 

retratavam as situações relacionadas à infidelidade, A mulher sem pecado exibia as obsessões 

de um marido que fingia estar paralítico para testar a fidelidade da esposa. No desenrolar da 

trama, ao invés da exposição das peripécias amorosas de um cônjuge infiel, a proposta era 

apresentar em cena o “inferno interior” de um personagem atormentado pelo ciúme, as 

conexões lógicas, as reflexões, os pensamentos, as fantasias e mesmo as alucinações do 

marido que desejava testar se sua esposa o traía.    

O enredo simples, os diálogos mais próximos do modo de falar praticado no cotidiano 

e a forma de abordagem da temática, que comportou a exposição da dimensão do 

inconsciente, das alucinações e dos desejos dos personagens, se revelaram elementos 

relevantes para que a peça conquistasse a adesão de alguns autores e artistas renomados que 

esperavam por transformações no modo de fazer teatro no Brasil 12. 

A ação da peça se passa na casa onde viviam Olegário e sua família: a esposa Lídia, a 

mãe, a sogra e o cunhado, além da copeira e do motorista. Olegário fingia sofrer de paralisia 

para testar até que ponto sua esposa se manteria fiel e controlava os passos dela em casa e na 

rua através da vigilância dos empregados. O cerco obsessivo teve início quando Olegário 

decidiu conhecer o passado da esposa a fim de descobrir nele alguma tendência à infidelidade 

e se estende até o tempo da ação, que representa o auge desse processo, constituindo uma 

espécie de situação limite.    

 O “inferno interior” de Olegário revelado em cena, além da obsessão pelo teste da 

fidelidade da esposa, ganhavam tons de delírio com o constante aparecimento da imagem de 

uma criança sedutora trajando um vestido curto e com o semblante semelhante ao de Lídia 

quando esta era criança. Quando a menina aparecia em cena, Olegário associava o sentimento 

de culpa ao desejo pela esposa jovem. Além disso, em muitos momentos ele ouvia a voz da 

sua primeira esposa, já falecida, sugerindo sua loucura e a infidelidade de Lídia. O denso 

 
12  Desde a década de 1920, a produção artística e intelectual brasileira vinha assumindo contornos 
diferenciados, aproximando-se das correntes modernistas européias. Esse processo, que culminou e ganhou 
visibilidade na Semana de Arte Moderna de 1922, apresentou mudanças no modo de fazer poesia, artes plásticas, 
literatura, trazendo uma grande expectativa em relação à adesão da dramaturgia a esta nova forma de produção 
de arte.  
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universo da obsessão de Olegário incluía ainda os diálogos que travava com as suas vozes 

interiores. Atormentado por visões, vozes e ideias obsessivas, em certos momentos Olegário 

chegava a duvidar da própria sanidade mental, mas em outros momentos se certificava de que 

mesmo conversando com vozes interiores, o fazia com lógica.  

Pressionada ao extremo, Lídia permaneceu grande parte da ação resignada às 

condições de seu casamento. Porém, em determinado momento as constantes chantagens do 

marido em virtude da paralisia e o assédio que sofria do motorista Umberto, único homem 

que tinha autorização para se aproximar dela, fizeram germinar em sua mente a vontade de 

trair, como a própria personagem reconheceu em um diálogo com o marido, quando afirmou: 

“Eu acho que você não quer que eu seja fiel (...) pelo menos está fazendo tudo para que eu 

seja – infiel. Não está? Quem meteu na minha cabeça a idéia do pecado? É a sua ideia fixa!” 

(Rodrigues, 2004a, p. 125). 

Após suportar por muito tempo esse cerco obsessivo, Lídia decidiu se libertar e a 

forma que encontrou foi fugir com o motorista Umberto. Antes de fugir, escreveu uma carta 

ao marido relatando a sua motivação para a fuga e dispensando o seu perdão. Isso porque, 

como a traição nasceu em virtude da atuação opressiva de Olegário, Lídia acreditava que ao 

fugir com Umberto ela não estaria cometendo pecado algum.  

Quando finalmente se convenceu de que Lídia era fiel, Olegário revelou a farsa da 

falsa paralisia. Mas o desfecho trouxe o elemento da ironia, pois a euforia de Olegário por 

finalmente acreditar na fidelidade da esposa foi exibida como um sentimento equivocado 

tendo em vista a realidade que ainda não havia sido revelada. Após assumir a farsa, Olegário 

recebeu a carta em que Lídia lhe comunicava a fuga. Em face da solidão, a saída que 

encontrou foi o suicídio sobre o colo de sua mãe que era louca e não possuía mais nenhuma 

ligação com a realidade.  

A Mulher Sem Pecado estreou em dezembro de 1942, montada pelo elenco do Serviço 

Nacional de Teatro, e permaneceu em cartaz por duas semanas. A peça não foi propriamente 

um sucesso de bilheteria. A falta de entusiasmo da plateia, caracterizada por Nelson 

Rodrigues como uma indiferença, foi tema de diversas crônicas publicadas posteriormente, 

quando o autor já havia sido consagrado como um dramaturgo talentoso. Nessas crônicas, 

Nelson Rodrigues ironizava a indiferença da plateia desqualificando o público que não aderiu 

à peça, sugerindo que o juízo de gosto negativo se deu pela impossibilidade de compreensão 

da obra.  

Apesar da indiferença da plateia, A Mulher Sem Pecado foi recebida de outra maneira 
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pelo público de iniciados13.  Álvaro Lins, que já era um crítico literário de grande 

importância, considerou em artigo na revista Diretrizes a peça um exemplo de teatro que 

continha “arte literária; imaginação; visão poética dos acontecimentos; técnica dos 

acontecimentos; que não era uma cópia servil de cenas burguesas de sala de jantar; e, sim, a 

interpretação de sentimentos dramáticos ou essenciais da vida humana (Lins apud 

Castro,1993, p. 156).  

O renomado cenógrafo Tomás Santa Rosa, considerando alguns aspectos da técnica e 

do conteúdo, julgou haver encontrado na peça de Nelson Rodrigues algo próximo da proposta 

de Antonin Artaud, no que diz respeito à “negação de textos considerados sagrados e 

definitivos para reencontrar a noção de uma espécie de linguagem única a meio caminho entre 

o gosto e o pensamento”. Além disso, considerou A Mulher Sem Pecado melhor que o 

Estranho interlúdio (1932), de O’Neill, ressaltando a boa utilização de recursos técnicos, 

como o alto-falante utilizado para revelar a voz interna do protagonista, o que para o 

cenógrafo “completa o ritmo interior da trama dramática, aproximando-a da ação 

cinematográfica.” (Rodrigues, 2004a, p. 282). 

Manuel Bandeira, na coluna que assinava no jornal A Manhã, destacou a vocação 

teatral de Nelson Rodrigues, captada logo após as primeiras cenas da peça: “A mulher sem 

pecado interessou-me logo nas primeiras cenas. Senti imediatamente no autor a vocação 

teatral. O diálogo era de classe – rápido, direto, e por ser assim, facilitava aos autores a dicção 

natural.” (Bandeira, A Manhã, 06/02/1943). 

Apesar de apontar a vocação teatral de Nelson Rodrigues, Manuel Bandeira ressaltou 

que a peça havia pecado no desfecho. Mesmo assim, declarou que o público saiu mexido, 

discordando, discutindo, discorrendo. Para ele, o valor fundamental não residia nos elementos 

textuais em si, mas na capacidade de um texto de provocar reações, discussões e adesões. 

Então afirmou: “Bom teatro, o que sacode o público. Nelson Rodrigues sacode-o e tem força 

nos pulsos” (Bandeira, A Manhã, 06/02/1943). 

 Pensando no tipo de produção que costumava atrair as pessoas aos teatros no Rio de 

Janeiro em 1941, nota-se que Nelson Rodrigues não se limitou a construir A mulher sem 

pecado apenas com cenas que agradariam facilmente ao grande público. Para Sábato Magaldi, 

 
13 Esse público, entendido aqui como de iniciados, era formado pelos intelectuais, artistas, críticos teatrais e 
literários que também realizavam produções culturais. Subentende-se que esse segmento tinha acesso às 
discussões que envolviam o tipo de produção em voga no teatro de então, às queixas e às polêmicas em relação à 
tardia aproximação do teatro brasileiro em relação ao modernismo, assim como acesso às correntes filosóficas e 
artísticas que estavam relacionadas ao modernismo tais como o expressionismo e a psicanálise. Faziam parte 
desse grupo os poetas Manuel Bandeira e Frederico Schimidt, o cenógrafo Tomás Santa Rosa, os críticos 
Pompeu de Sousa e Álvaro Lins, dentre outros.  
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“a intuição do ficcionista resgatou A Mulher Sem Pecado da subliteratura”, mesmo 

reconhecendo que a condição de “subliteratura” não estaria muito distante da peça, tendo em 

vista que trazia em seu texto elementos típicos da literatura folhetinesca: “a falsa pista, o 

suspense, a surpresa final.” (Magaldi, 1981, p.10). 

 A inserção de elementos que não se definiam como meros apelos ao riso, a 

apresentação de um tipo de diálogo próximo da forma de falar utilizada no cotidiano das 

pessoas, assim como a exposição de sentimentos e subjetividades dos personagens, causaram 

uma sensação de novidade e provocaram uma reação positiva por parte dos que alimentavam 

uma expectativa de renovação na dramaturgia.  

 Mais tarde, narrando a estreia de A mulher sem pecado nas crônicas de memórias, 

Nelson Rodrigues ressaltou a adesão dos intelectuais modernistas e o reconhecimento que 

estes lhe conferiram pelas inovações no texto de estreia. Muitos aspectos dessas crônicas 

representam os primeiros traços de uma narrativa acerca de um projeto dramatúrgico que 

ganhou força e continuidade nas afirmações relacionadas à concepção da segunda peça, 

gestada, segundo os relatos do autor, já na saída da estreia de A mulher sem pecado. De 

acordo com essas memórias, a adesão dos artistas e intelectuais e, por outro lado, a apatia da 

plateia, fizeram germinar o ímpeto de agredir o público de não iniciados através de uma nova 

peça de difícil assimilação, acima das expectativas de compreensão, tal como se pode notar 

em crônica de 1967: 

 

Ao voltar para casa, de bonde, eu já pensava em Vestido de noiva. Mais dois 
ou três dias e tinha tudo na cabeça. Ressentido com o público, eu estava 
disposto a agredi-lo. (...) Eu acreditava no êxito intelectual, mas acreditava 
ainda mais no fracasso de bilheteria. (...) “O público não vai entender nada”, 
era o que eu pensava, numa euforia cruel. Como da vez anterior, saí de porta 
em porta com o original debaixo do braço. Escrevera Vestido de noiva com 
uma seriedade desesperada, suicida. Mas sonhava com o elogio supremo 
(Rodrigues, 2002a, p.158).  

 

 No passo seguinte Nelson Rodrigues reafirmou o caráter inovador de sua forma de 

escrever teatro, conquistou adesões de peso e firmou lugar de destaque na dramaturgia 

brasileira, sem deixar de ressaltar tudo isso em suas crônicas e memórias enquanto a 

continuidade de um projeto traçado de antemão. No segundo texto para o teatro, Nelson 

Rodrigues de fato lançou mão de uma maior complexidade para tecer a trama, conciliando 

planos paralelos à realidade que apareciam simultaneamente em cena. Esse segundo passo na 

dramaturgia foi a peça Vestido de noiva. Assim como fez ao escrever A mulher sem pecado, 
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ele tentou oferecer o novo texto para que o elenco do SNT encenasse. Porém, o ator e 

produtor Brutus Pedreira comprou o direito de encenação para que a sua companhia de teatro 

amador montasse a peça.   

É interessante notar como importantes forças transformadoras se aproximaram e 

cooperaram na realização de uma obra que se consagrou logo após a realização e é 

reconhecida na contemporaneidade, dada a sua importância em transformações no modo de 

fazer teatro no Brasil. Trata-se da confluência de forças como Nelson Rodrigues, Ziembinski 

e Os Comediantes, além da atuação de Tomáz Santa Rosa na cenografia e dos críticos e 

intelectuais do período para compor essa espécie de mosaico que se consolidou como um 

marco da modernização do teatro brasileiro. Segundo Sábato Magaldi, Nelson Rodrigues, 

Ziembinski e Os comediantes seriam as três pontas da modernização teatral do Brasil, 

unificadas por Vestido de noiva (Magaldi,1992). 

Os comediantes encenaram Vestido de Noiva em 1943. A montagem foi considerada 

por muitos como um marco da entrada de características modernistas no teatro brasileiro. A 

peça teve direção do polonês Ziembinski, cuja formação expressionista trouxe para palcos 

brasileiros relevantes inovações técnicas que permitiram revelar a intensidade das emoções de 

personagens que mostravam em cena aspectos da mente não comandados pela razão.  

Mas considerar apenas a encenação de uma peça que se tornou um grande sucesso não 

explica a identificação que se desenvolveu entre Ziembinski, Os Comediantes e Nelson 

Rodrigues. O grupo se afinou com o autor também pela semelhança entre as concepções que 

norteavam o seu trabalho e as afirmações de princípios artísticos que o dramaturgo exibia. 

Houve um encontro que os vinculou a um modo de conceber a produção de cultura e a função 

do artista que ganhava espaço no país.  

No primeiro momento, prevaleceu a constatação de que a cultura nacional enfim se 

manifestara na área do teatro, se atualizando frente aos padrões artísticos internacionais, e não 

a percepção de um caráter corrosivo na obra de Nelson Rodrigues. Mas mesmo dando os 

primeiros passos na dramaturgia, e ainda sem expor contornos muito nítidos do que 

posteriormente qualificou como “teatro desagradável”, os textos exibiam situações que 

questionavam as verdades e princípios morais muitas vezes representados pelos integrantes da 

“boa sociedade”, o que mais tarde se tornou objeto de polêmicas. 

Ao escrever sobre suas peças, Nelson Rodrigues se mostrava hostil em relação ao 

público e aos realizadores que procurassem apenas agradar as plateias. Declarava-se 

comprometido apenas com a necessidade de se expressar esteticamente e atribuía a 
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desqualificação do teatro brasileiro aos autores que pensavam em atender às expectativas do 

público no momento da criação. Nos discursos acerca da gestação de Vestido de noiva, 

começou a se esboçar a tentativa de compor uma imagem de autor comprometido apenas com 

o seu ímpeto criador.  

Tendo em vista a recepção de Vestido de noiva, o dramaturgo passou a destacar que os 

críticos que não desempenhavam alguma atividade artística ou literária tinham compromissos 

econômicos com as companhias profissionais e os donos de jornal, por isso não tinham 

isenção para avaliá-lo e nunca o apoiariam. Apenas os intelectuais, artistas e críticos que 

desempenhassem atividades artísticas seriam considerados como capazes de realizar um juízo 

estético sobre suas peças, já que não dependiam financeiramente dos donos de companhias e 

de jornais, e possuíam a formação estética que faltava ao público em geral.  

Através dessa discussão, na qual tematizava sobre suas obras, o público e o tipo de 

crítico que considerava legítimo para avaliar as produções, Nelson Rodrigues foi aos poucos 

tecendo a máscara de “autor desagradável”, que vinha acompanhada de um discurso que lhe 

caracterizava enquanto um criador empenhado apenas em dar seguimento à sua arte, não 

permitindo a interferência de interesses que distanciassem a expressão de sua dramaticidade 

(Rodrigues, 2002a, p. 216). 

Com o texto de Vestido de noiva pronto, Nelson Rodrigues levou cópias para alguns 

intelectuais e artistas que tinham acesso a colunas de jornais de grande circulação e que já 

haviam elogiado A mulher sem pecado. Nesse sentido, entregou cópias a Manuel Bandeira, 

Frederico Schmitd e Henrique Pongetti. Nas memórias, ressaltou que nem todos os 

intelectuais procurados valorizaram a peça. Henrique Pongetti teria achado que o texto não 

oferecia condições de encenação: seria um caos em cena. Carlos Drummond teria considerado 

o texto mais complexo que o anterior. Mas, diante da intenção que professava, de criar um 

teatro que expressasse a sua inspiração e criatividade, os comentários de Pongetti e 

Drummond foram ressaltados por Nelson Rodrigues como elogios (Rodrigues, 2002a, p. 163, 

214). 

Visivelmente inspirado pela impressão que teve com A mulher sem pecado, Manuel 

Bandeira escreveu mesmo antes da estreia da peça no jornal A Manhã um texto no qual exibia 

as expectativas em relação a uma espécie de revolução no teatro brasileiro, pensando na 

possibilidade de consagração do público que fosse assistir a uma peça de antemão 

consagrada: 

 
O progresso de A mulher sem pecado para Vestido de noiva foi grande. Sem 
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dúvida, o teatro desse estreante desnorteia bastante porque nunca é 
apresentado só nas três dimensões euclidianas da realidade física. Nelson 
Rodrigues é poeta. Talvez não faça nem possa fazer versos. Eu sei fazê-los. 
O que me dana é não ter como ele esse dom divino de dar vida às criaturas 
da minha imaginação. Vestido de noiva em outro meio consagraria um autor. 
Que será aqui? Se for bem aceita, consagrará... o público. (Rodrigues, 2004a, 
p. 287).  

 

A temática central de Vestido de noiva é bastante simples: a rivalidade entre duas 

irmãs que disputavam o amor de um homem. Uma das irmãs se casou com ele e, quando esta 

morreu, a preterida se casou com o viúvo. A trama, que apresenta um assunto simples, trouxe 

na sua formulação alguns ingredientes que atuaram como fermento para promover a adesão de 

intelectuais e artistas que conferiram uma dimensão de inovação à obra e contribuíram na 

consagração de um autor que ainda não possuía uma longa trajetória no teatro.  

Logo no início da peça Alaíde foi atropelada. A trama envolvendo a disputa entre ela e 

sua irmã Lúcia pelo amor de Pedro se revelou na exposição das suas memórias e alucinações 

enquanto se encontrava em uma mesa de cirurgia no plano da realidade. As alucinações 

levaram a moça a percorrer os caminhos de sua mente para recuperar alguns significados na 

memória fragmentada de alguém que se encontrava em coma.  

A simultaneidade de dimensões que, segundo o relato de Nelson Rodrigues, figurou 

para Henrique Pongetti como um impedimento para ordenar as cenas no palco, seria mais um 

atestado da genialidade da obra, ressaltada pelo autor através das palavras dos comentaristas 

que ele citava à exaustão nas crônicas. De fato, conferir unidade cênica a ações em três planos 

que se revezavam e, em alguns momentos se entrelaçavam, foi um exercício bastante 

complexo. Isso pode ser notado através das narrativas do dramaturgo acerca dos ensaios de 

Vestido de Noiva:  

 

O ensaio geral de Vestido de noiva foi o próprio inferno. (...) Os intérpretes 
sabiam o texto, as inflexões e cada movimento. Durante oito meses, à tarde e 
à noite, a peça fora repisada até o extremo limite da saturação. (...) 
Ziembinski exigira dez ensaios gerais. Era pedir demais ao nosso Municipal. 
Os dez foram reduzidos a três. Por três dias e por três noites, o bárbaro 
polonês esganiçou-se no palco. Ninguém faz idéia da paciência e martírio do 
elenco. (Rodrigues, 2002a, p. 166). 
   

 

Mesmo considerando o tom dramático e atravessado de traços de imaginação ficcional 

característico das narrativas publicadas como memórias, é possível notar a importância da 

direção de Zbignew Ziembinski para a realização e o êxito de Vestido de noiva. A obsessão 
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pela luz exata, a exigência de que os atores decorassem o texto para não depender do ponto e 

até mesmo os desentendimentos entre o diretor e o elenco, foram elementos ventilados pelo 

dramaturgo para ressaltar as dificuldades para conferir um ordenamento inteligível à 

complexidade de Vestido de noiva.  

A dinâmica da peça, as expectativas em relação à recepção e o entrelaçamento dos 

planos de forma simultânea em cena foram temas de diversas crônicas de Nelson Rodrigues, 

que, considerando o sucesso da obra, mobilizou inúmeros argumentos para ressaltar que lidar 

com toda a complexidade do texto era um elemento já previsto no seu plano, no seu projeto 

dramatúrgico. Assim, descreveu:  

   

Eu imaginara, para Vestido de Noiva, o processo de ações simultâneas, em 
tempos diferentes. Uma mulher morta assistia ao próprio velório e dizia do 
próprio cadáver: – ‘Gente morta como fica’. Morrera assassinada, em 1905 
e contracenava com uma noiva de 1943. Eu acreditava no êxito intelectual, 
mas acreditava ainda mais no fracasso de bilheteria. (Rodrigues, 2002a, p. 
158). 
 

Na definição do autor, a história de Vestido de Noiva não está presa ao tempo dos 

relógios e das folhinhas. Na década de 1940 uma família da classe média carioca se mudou 

para a casa em que havia vivido uma famosa cortesã assassinada em 1905 pelo namorado. 

Alaíde, uma das filhas, se interessou pelos objetos da antiga prostituta, principalmente pelo 

diário que continha a narrativa da sua vida, das paixões e experiências. Lúcia, a outra filha, 

namorava Pedro, mas este terminou se casando com Alaíde. Mesmo casado, Pedro continuou 

alimentando um romance com a irmã de Alaíde e esta, terminou sofrendo o atropelamento 

que a deixou entre a vida e a morte. A partir desse ponto, com a protagonista em coma na 

mesa de cirurgia, se desenrola a trama. Então os planos da realidade, da memória e da 

alucinação se revelam, se misturam e se diferenciam mediante a exibição do que se passa na 

mente em franca decomposição de Alaíde.  

No plano da realidade se passam os fatos relativos ao acidente de Alaíde e ao 

casamento de Lúcia e Pedro. A realidade figura como uma referência em contraste com a 

desconexão dos fatos da memória e da alucinação, um contraponto que mostra o que levou 

Alaíde a tal situação e de que maneira o seu estado de saúde estava envolvido nos 

encaminhamentos dos outros planos expostos. O núcleo da narrativa é a interface entre 

memória e alucinação. Passeando por esses planos, Alaíde procurava recobrar a consciência 

de si, sempre acompanhada pela Madame Clessi, a antiga cortesã. Nesse sentido, há uma 

reconstrução de fatos da memória fragmentada de Alaíde, orientada em grande medida pela 
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alucinação. Em alguns momentos é possível distinguir os planos, mas quanto mais Alaíde se 

vê envolvida no seu percurso, os planos vão se misturando e se confundindo, constituindo 

uma narrativa que não é só memória nem só alucinação.  

A presença de Clessi junto a Alaíde na sua caminhada pelas lembranças e delírios 

representava os desejos da moça e os diálogos entre elas expressava tudo que estava 

reprimido. No contato com os objetos e com o diário de Clessi, Alaíde se viu diante de seus 

desejos escondidos e inconscientes. O acidente a libertou do desconforto que lhe causavam os 

recalques e abriu a possibilidade de realização de suas fantasias, mesmo que em um plano 

fora do real. Essa característica ficou evidente na afirmação do autor de que “quase 

agonizando, ela se imagina num prostíbulo”14.  

A presença de Pedro no delírio de Alaíde figurava como a repressão dos desejos. O 

marido, que sempre recriminava o modo como ela se mostrava atraída pelas histórias de 

Clessi, foi apresentado na expressão dos fragmentos do inconsciente como um elemento 

incômodo – no plano da alucinação, ela acreditava ter assassinado o marido e, ao mesmo 

tempo, enxergava seu rosto em quase todos os homens, como uma espécie de acusador que 

recriminava a sua aproximação de Clessi. Depois de toda a tentativa de reconstrução dos 

fatos, Alaíde morreu e Lúcia se casou com Pedro. O modo como o autor construiu a cena 

mostrava Alaíde após sua morte se dirigindo para entregar o buquê à irmã. 

Após um longo e exaustivo processo de preparação e ensaios, uma grande expectativa 

cercou a estreia de Vestido de Noiva. Após a encenação, Nelson Rodrigues recebeu os elogios 

de Roberto Marinho, do maestro Silvio Piergile e do crítico José César Borba. Em uma 

memória de 1967, ele mencionou o elogio que recebeu do dono do Correio da Manhã, um 

dos veículos que mais reservou espaço para a crítica literária e teatral: “Álvaro Lins me puxa 

pelo braço: ‘Vem cá que eu quero te apresentar o Paulo Bittencourt’. Lembro-me exatamente 

das palavras de Paulo: ‘Sua peça é extremamente interessante’. Alguém ciciou no meu 

ouvido: ‘Genial!’ Isso, dito baixinho, como se fosse uma obscenidade, deu-me vontade de 

 
14   A frustração feminina é uma das obsessões rodrigueanas mais recorrentes. Essa é uma percepção afiançada 
por Sábato Magaldi sobretudo em “Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações” (1992). O próprio autor 
reconheceu que as experiências da Rua do Mangue e da reportagem policial estiveram presentes na composição 
desse imaginário acerca da frustração feminina ao se encaixar em moldes sociais que podam seus desejos. 
Enquanto muito se fala acerca da prostituição como a mais antiga das profissões, Nelson Rodrigues afirmou 
considerá-la como a mais antiga das vocações.  E para justificar uma afirmação tão polêmica, narrou que nos 
ensaios de Vestido de noiva as atrizes se fascinavam pela cena que se ambientava no lupanar. Afirmou que não 
importava se na vida real atriz era uma mulher fidelíssima, mãe de família, “de comportamento irretocável”.  
Representando a prostituta, cada atriz tinha a naturalidade e a graça, o movimento exato, a inflexão certa. Diante 
disso o autor considerou que “era como se naquele momento, cada uma estivesse cumprindo um imortal hábito 
feminino” (Rodrigues, 2002, p. 202). 
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chorar.” (Rodrigues, 2002a, p. 170).  

Nas memórias ele descreveu os elogios recebidos e como havia se sentido diante 

destes. Assim, segundo narrou, após a encenação recebeu no camarim a ovação dos atores e 

do diretor. Na segunda noite, Carlos Drummond foi ver a peça e Nelson o esperou no final. 

Perguntou se o poeta estava desiludido com a peça “e aquele magro, aquele áspero, teve uma 

luz na sua aridez; respondeu: – ‘Formidável!’ (Rodrigues, 2002a, p. 214).   

Logo os elogios impressos começaram a aparecer: Na sua coluna no Correio da 

Manhã, Álvaro Lins afirmou que pela primeira vez o teatro brasileiro entrava na literatura. 

Além de citar Pirandello, o crítico comparou a participação de Nelson Rodrigues no teatro à 

de Carlos Drummond de Andrade na poesia, no sentido de que ambas estavam afinadas à 

estética modernista. Além disso, afirmou que o autor estava “em uma posição excepcional e 

revolucionária” (Lins, Correio da Manhã, 09/01/1944). 

  Também no Correio da manhã, Paulo Bittencourt celebrou a estreia de Vestido de 

Noiva como o nascimento do moderno teatro brasileiro. José César Borba considerou a peça 

poderosa e que o autor havia elevado ao nível de tragédia um enredo a princípio frágil como 

uma rivalidade entre duas irmãs. Elogiou: “O milagre do Sr. Nelson Rodrigues, que quase 

atinge as raias da genialidade, foi ter permanecido presente e neutro como um poeta ou um 

microscopista registrando as reações de sua personagem participando dos seus sofrimentos e 

da sua mutilação com um máximo de serenidade, de consciência e de firmeza.” (Rodrigues, 

2004a, p. 291). 

Manuel Bandeira, que já havia escrito uma espécie de recomendação da peça aos seus 

leitores, escreveu após a estreia uma nova crítica tocando exatamente no ponto referente à 

genialidade do ordenamento de um material aparentemente caótico, como se pode notar:  

 

Já tive ocasião de escrever neste jornal sobre o drama de Nelson Rodrigues. 
Conhecia-o, então, só de leitura. No meio da emoção que me despertavam 
aquelas cenas de tão profunda penetração no subconsciente humano, eu me 
perguntava, incerto como Guarnieri com a partitura de Villa-Lobos, se a 
peça de Nelson Rodrigues resistiria à prova do palco. 
A resposta está dada nos aplausos entusiásticos do público que enchia o 
Municipal em duas noites que se podem classificar de memoráveis na 
história do nosso teatro. Vestido de Noiva ganhou cem por cento com a 
realização cênica e não se diga que foi apenas um triunfo da mise-en-scène 
de Santa Rosa e Ziembinski, e direção de Adaucto Filho, do talento dos 
amadores, entre os quais cumpre destacar a atuação das duas protagonistas, 
as sras. Evangelina Rocha Miranda e Stela Perry. O drama em si adquiriu 
extraordinário relevo, concretizou-se em inesquecíveis imagens plásticas, 
assumiu aos nossos olhos iluminados uma realidade, ou antes, uma 
superrealidade mais forte, mais prestigiosa, mais humana. Tudo que parecia 
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audácias facilmente descontáveis na imaginação excepcional do autor estava 
ali, magnificamente orquestrado no jogo de cena. (...) 
Nelson Rodrigues está de parabéns: é um autêntico homem de teatro, e mais 
– um grande poeta. Na segunda tentativa atingiu a altura da obra prima. 
(Bandeira, O Cruzeiro, 10/06/1944). 
 

 

Sérgio Milliet, poeta e crítico com nome consagrado desde a Semana de Arte Moderna 

escreveu na coluna que assinava no jornal O Estado de São Paulo um depoimento que 

demonstrou como Vestido de noiva veio ao encontro de suas expectativas com relação à 

realização de peças que não se destinassem apenas ao consumo de um público pagante. Nesse 

depoimento, Milliet revelou a sua satisfação quando afirmou que Vestido de noiva o havia 

interessado profundamente, pois, segundo ele, “O bom teatro ressurgia após o período 

lamentável de decadência e de comércio, em que só se salvaram algumas peças de Joracy 

Camargo.” (Milliet, 1981a, p. 116). 

Adriana Facina recuperou uma nota publicada por Guilherme Figueiredo, encontrada 

no arquivo do Centro de Documentação da Funarte sem referência ao nome do jornal ou à 

data de publicação. Apesar da lacuna na referência do documento, é importante exibir seu 

conteúdo. Na nota, o autor que mais tarde escreveu o premiado A raposa e as uvas (1953), 

considerou Vestido de Noiva “alguma coisa de novo, de realmente grande e artisticamente 

nobre”. Mais adiante afirmou: “é preciso saudar em Vestido de Noiva um dos instantes mais 

representativos do teatro brasileiro. Representativo e inaugural.” (Figueiredo apud Facina, 

2004, p. 38). 

O mergulho na mente das personagens, deixando de lado as ambientações consagradas 

por autores estrangeiros, não foi a única surpresa de Vestido de Noiva. A linguagem cotidiana 

foi um dos pontos mais valorizados que o autor trouxe para a cena. Além das gírias que as 

personagens utilizavam, o autor imprimiu nos diálogos um ritmo que se assemelhava ao das 

conversações cotidianas. Nas falas dos personagens, é como se as frases fossem construídas 

na medida em que o diálogo se desenvolvia, com interrupções para formular o pensamento, 

inflexões, pensamentos em voz alta. Ou seja, foram mobilizados recursos diversos daqueles 

utilizados na linguagem “nobre” habitual das tragédias e recursos distantes do “sotaque 

lisboeta” que incomodava o autor e tantos outros literatos.  

A aceitação de Vestido de Noiva por nomes importantes da crítica, dramaturgia e 

intelectualidade, permitiu que Nelson Rodrigues advogasse em suas crônicas mais um 

elemento de valorização de seu talento autoral: a sugestão de uma genialidade nata. Para 

tanto, negava qualquer conhecimento dramatúrgico que pudesse ser encarado como uma 
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influência na sua criação: 

Eis a verdade: até a estréia de Vestido de Noiva eu não lera nada de teatro, 
nada. Ou por outra: – lera certa vez como já disse, Maria Cachucha de 
Joracy Camargo. Sempre fui, desde garoto, um leitor voracíssimo de 
romance. Eu me considerava romancista e só o romance me fascinava. Não 
queria ler nem ver teatro. Depois de A Mulher Sem Pecado é que passei a 
usar a pose de quem conhece todos os autores dramáticos passados, 
presentes e futuros. Na verdade sempre achei um tédio sufocante qualquer 
texto teatral. Só depois de Vestido de Noiva é que tratei de me iniciar em 
alguns dramaturgos obrigatórios, inclusive Shakespeare. (Rodrigues, 2002a, 
p. 171).   

 

Pode se objetar que Nelson Rodrigues talvez não seja a pessoa mais indicada para 

revelar através dos relatos como os processos de fato ocorreram na realização de suas peças, 

graças ao envolvimento total em que se encontrava nas situações. Mas esses discursos 

construídos pelo autor têm a possibilidade de revelar nuances do modo como ele vivenciou 

cada situação, o que considerava importante afirmar e o que pretendia enfatizar. As narrativas 

publicadas pelo autor expõem valores que certamente estavam envolvidos no seu processo 

criativo e as contradições existentes nessas narrativas permitem notar aspectos da dinâmica da 

dramaturgia rodrigueana, ou seja, a modificação lenta, mas não insignificante, de orientação 

na criação das peças – processo que muitas vezes o artista envolvido não consegue notar com 

muita clareza, daí a incidência de contradições.  

Com muitos elogios impressos, Nelson Rodrigues estabeleceu nos escritos em que 

refletia sobre sua obra um contraponto entre o reconhecimento do público leigo e do público 

intelectual. Na sua experiência, conseguia ter alguma ideia de como a recepção e a reação do 

público de intelectuais tinha poder de influenciar a sua obra, mas não notava como o público 

leigo também podia influir. Então, já não interessava simplesmente desqualificar o público de 

não iniciados tal como realizou após a estreia de A Mulher Sem Pecado. As admirações 

“anônimas e jucundas” passaram a ser tratadas como expressão de um gosto “puro”, como se 

pode perceber na descrição:  

 

Outro dia, passo por um guardador de automóveis. Ao me reconhecer, ele se 
pôs a berrar: – ‘Óbvio ululante! Óbvio ululante!’. Volto-me e faço um 
aceno amigo. E, então, ele pergunta, numa luminosa humildade: – ‘Está 
certa a pronúncia?’. Fiz que sim com a cabeça. Assim nos separamos: vim 
para a redação, enquanto o guardador, iluminado, ia passar estopa num 
pára-lama. (...) Essas admirações de rua, de esquina, de boteco dão ao 
artista uma sensação de plenitude. Já os admiradores literários causam um 
desgaste homicida. (Rodrigues, 2002a, p. 213). 
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A narrativa acima aludida, comparada aos discursos nos quais o autor desdenhava da 

plateia e exibia um verdadeiro apetite por elogios impressos, demonstra uma modificação 

significativa nas ideias expostas e exibe uma sugestão, lentamente construída pelo autor, de 

uma crescente busca de autonomia. Ao mesmo tempo em que ressaltava os elogios e a 

consagração, ele declarava sentir um incômodo em face da pressão que as expectativas 

implícitas nos elogios impressos exerciam sobre a criação. A busca de autonomia que 

desejava vincular à sua trajetória fica clara no trecho: 

 

 Nas minhas atuais crônicas de futebol, digo que certos jogadores são 
carregados na bandeja e de maçã na boca, como um leitão assado. Essa 
metáfora também me cabia nos tempos de Vestido de Noiva. Por vezes me 
sentia carregado numa prodigiosa bandeja. Todas as noites, antes do sono 
baixava em mim uma obsessão linda: – “Hollywood vai me descobrir”. 
(Rodrigues, 2002a, p. 214).  
 

O autor passou a declarar que o comprometimento com pessoas a quem admirava lhe 

causou dificuldades para dar prosseguimento ao seu processo criativo. Afirmava que pensar 

nas expectativas dos críticos e intelectuais lhe impedia de escrever sua próxima peça: 

começava e recomeçava sempre orientado pelo que pensaria Drummond, Bandeira, Álvaro 

Lins e Pompeu de Souza: “Um belo dia descobri que todos os citados, e mais outros, e outros, 

seriam meus co-autores fatais. Eu era um território ocupado pelos bandeiras, alvaros, 

pompeus, borbas, prudentes. Cada admiração me corrompia ao infinito.” (Rodrigues, 2002a, 

p. 214). 

Textos com esse teor serviram como justificativa dos caminhos que o seu teatro trilhou 

após a consagração, lembrando que essas crônicas foram escritas a partir da década de 1960, 

quando a relação com os entusiastas de sua obra já havia se transformado bastante. O teatro 

que se iniciou como inovador e promissor foi aos poucos assumindo contornos que impediam 

a imediata realização nos palcos e corroborando com uma imagem de autor que escrevia para 

chocar o público. Mais tarde, a consagração passou a ser apresentada como uma “falsa e 

perversa delícia” e as peças renegadas pelos antigos entusiastas foram definidas pelo autor 

como uma reação purificadora na tentativa de chegar a um estado de solidão artística. Esse 

argumento se tornou constante nos textos sobre a dramaturgia e principalmente no texto 

“Teatro desagradável”, publicado em 1949 no primeiro número da revista Dionysos, editada 

pelo Serviço Nacional de Teatro. No texto, Nelson Rodrigues recuperou impressões acerca de 

suas peças escritas até 1949 e expôs as linhas gerais do que seria o seu teatro e do que 

pretendia com a atividade dramatúrgica.  
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 3.2 Tessitura, prática e narrativa do teatro desagradável  

 

Após a consagração de Vestido de noiva, Nelson Rodrigues seguiu trilhando o 

caminho do teatro. A obra criada após a consagração representou um divisor de águas na 

carreira que se mostrava promissora, mesmo que não tenha sido encenada logo após a criação. 

Essa obra foi Álbum de família, classificada como tragédia pelo autor para afirmar sua adesão 

aos princípios do teatro sério e com vistas a afetar o público mediante os destinos expostos em 

cena, sem deixar de trazer traços de ironia e muito exagero na elaboração das cenas, 

características que foram se conformando como marcas do teatro rodrigueano.  

Álbum de Família mostra os contrastes entre a aparência das poses familiares fixadas 

em fotografias e os fatos em curso na trama envolvendo os integrantes de uma família tomada 

por desejos incestuosos que se encontrava em vias de uma situação limite. Enquanto as sete 

imagens aparentemente felizes que compõem o álbum de família são exibidas e descritas por 

um speaker – que na rubrica do autor representava uma espécie de opinião pública15 –, as 

cenas da fragmentação da família central da peça se desenrolam em uma sucessão de diálogos 

e cenas trágicas. 

As imagens do álbum apresentam momentos chave que marcariam a felicidade e 

harmonia de qualquer família considerada comum, como a lua de mel do casal, a primeira 

comunhão da filha ou uma imagem de toda a família posando. A família que figura no álbum 

se formou quando os primos Jonas e Senhorinha se casaram no início do século XX e se 

mudaram para uma fazenda na cidade fictícia de São José de Golgonhas. Na fazenda também 

vivia Rute, irmã de Senhorinha. Longe da convivência de vizinhos e de qualquer interferência 

ou controle social que uma vizinhança pudesse exercer, a família se multiplicou com o 

nascimento dos quatro filhos do casal que aparecem na segunda fotografia do álbum: 

Guilherme, Edmundo Nonô e Glória.  

Os contrastes que povoam a peça se revelam à medida que as fotografias são expostas. 

Assim, Senhorinha e Glória se odiavam e se viam como inimigas, mas na terceira fotografia 

do álbum elas apareceram posando na ocasião da primeira comunhão da menina aparentando 

 
15 É interessante notar como a figura do speaker é importante em Álbum de Família. Esse fato pode ser 
percebido através da rubrica do autor, que escreve em letras garrafais que o speaker, além do mau gosto 
hediondo dos comentários, prima em oferecer informações erradas sobre a família (2004b: 33). Essa informação 
denota como Nelson Rodrigues acreditava que a sociedade, na sua vontade de ignorar certos fatos considerados à 
margem de uma normalidade moral, muitas vezes os encobria hipocritamente. Isso porque esse speaker foi 
qualificado enquanto uma espécie de opinião pública, ou seja, o modo como a sociedade enxergava as poses 
feitas pela família que aparecia nas fotos do álbum.  
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uma relação de carinho entre mãe e filha, reforçada pela narração do speaker: – “Mãe e filha 

se completam. (...) Se Senhorinha é uma mãe extremosa, Glória é uma filha obediente e 

respeitadora.” (Rodrigues, 2004b, p. 49).  

A chave da peça remete ao fato que levou a família à situação limite vivida no tempo 

da ação e é retratada na quinta fotografia do álbum. Na imagem aparecem Nonô aos treze 

anos e D. Senhorinha. O speaker narra que a foto foi tirada na véspera do enlouquecimento do 

garoto. Segundo o narrador, um ladrão entrou no quarto da mãe e, devido ao “natural abalo, o 

juízo do rapaz ficou obliterado”. Ao contrário do que disse o speaker, o surto de loucura de 

Nonô se deu após ele e sua mãe consumarem o incesto. Na verdade, o que todos os parentes 

caracterizavam como loucura era na verdade o rompimento de praticamente todos os vínculos 

com a civilização – sobretudo com o horror ao incesto (Rodrigues, 2004b, p. 66).    

Após a consumação do incesto, Nonô passou a viver nu na mata ao redor da fazenda 

uivando para convidar Senhorinha a viver com ele uma vida sem limites morais para a 

realização do amor entre mãe e filho. Os familiares não sabiam que Senhorinha havia traído 

Jonas com Nonô, mas, mesmo assim, após a descoberta do adultério, as relações familiares 

tomaram rumos irreversíveis, com a gradual revelação dos desejos incestuosos entre diversos 

membros que permaneciam adormecidos pela distância dos filhos que haviam partido da 

fazenda para estudar.   

 A situação limite que consiste na ação da peça se passa quando Edmundo, o filho que 

havia se separado recentemente, e Guilherme, o filho havia deixado o seminário, voltaram 

para casa. Edmundo nunca conseguiu tocar sua esposa em virtude do amor que sentia pela 

mãe e Guilherme deixou o seminário para impedir que Glória, recém expulsa do colégio 

interno, ficasse próxima do pai. Para Guilherme, o pai não teria condições de ter contato nem 

com a própria filha, declarando: – “Você mancha, você emporcalha tudo – a casa, os móveis, 

as paredes, tudo!” (Rodrigues, 2004b, p. 57).  

Guilherme acreditava ser a única pessoa capaz de ter contato com Glória sem profanar 

sua pureza, pois havia realizado uma mutilação genital. Essa foi a maneira que encontrou para 

evitar o desejo que sentia pela irmã e uma forma de expiar a culpa que sentia em virtude desse 

desejo. Nesse sentido, mutilado, poderia ter contato com Glória sem cometer o incesto e, ao 

mesmo tempo, a proteger dos desejos de Jonas. Ele foi buscar Glória no internato onde 

estudava e no caminho de volta percebeu que ela não via nenhum pecado no amor pelo pai – 

inclusive enxergava em Jonas a imagem de Cristo. Assim, lhe propôs um pacto de morte, mas 

como ela se recusou a morrer, ele a matou e, em seguida, cometeu suicídio.  
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Enquanto isso, na fazenda, uma grávida que dava à luz um filho de Jonas morreu por 

complicações causadas pelas agressões cometidas pelo pai de seu filho. Simultaneamente, 

Edmundo confessou a Senhorinha que a amava, mas descobriu que o amante de sua mãe na 

verdade havia sido Nonô. Incapaz de suportar o ciúme do irmão, ele comete suicídio diante da 

mãe.      

Com a morte de Glória, Jonas sentiu que havia morrido também o seu desejo. Ele 

propôs a Senhorinha que tivessem outra filha como Glória, mas a mulher, que só conseguia 

amar aos filhos, não aceitou a proposta. Em meio a uma discussão ela o matou e atendeu ao 

chamado de Nonô, que ainda gritava lhe convidando. Segundo a rubrica de Nelson Rodrigues, 

D. Senhorinha partiu para uma vida nova com Nonô. 

A peça, que exibe o contraste entre a imagem que uma família revela à sociedade e as 

situações que de fato protagonizam, representou uma reviravolta na carreira que vinha se 

afirmando como um sucesso de crítica. A proposta perigosa de expor esses contrastes 

envolvendo cenas com as quais as pessoas dificilmente concordariam em conviver 

cotidianamente, mesmo que no âmbito doméstico e reservado, foi caracterizada mais tarde 

pelo autor como uma tentativa de solidão para uma satisfatória expressão artística:   

 

Foi isso, pouco mais ou menos, que fiz depois da apoteose de Vestido de 
Noiva. O furioso Álbum de Família foi, sim, uma tentativa de solidão, de 
ruptura, de aniquilamento. (...) Eu queria e não queria agredir o bom gosto 
literário. Queria para sobreviver como poeta dramático; e não queria, 
porque ainda estava ferido pela nostalgia de Vestido de Noiva. (Rodrigues, 
2002a, p. 215)  
 

Escrita em 1945, Álbum de Família foi submetida à censura e interditada em 1946, 

sendo encenada apenas em 1967. Segundo Ruy Castro, após a interdição o autor buscou 

recursos legais para liberar a peça, mas não obteve sucesso. Publicou o texto sob forma de 

livro e assim o conteúdo que no palco só poderia ser acessado por um público adulto que 

fosse até o teatro ficou acessível a qualquer um que soubesse ler (Castro, 1993, p. 196).  

Se desejava figurar no rodapé de Álvaro Lins no Correio da Manhã com A mulher 

sem pecado e se dizia frustrado por só haver sido mencionado pelo crítico na revista 

Diretrizes, com Álbum de família ele teve espaço no rodapé do crítico, mas em um texto ácido 

intitulado “Tragédia ou farsa”, que chegou a ser publicado no programa de estreia da peça em 

1967. O teor da crítica foi a justificativa que Nelson Rodrigues utilizou para tomar o crítico 

como um de seus principais interlocutores nas crônicas publicadas a partir de 1960 nas 

colunas de memórias e confissões – embora Lins se abstivesse de responder aos ataques e 
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neste momento já não escrevesse mais sobre as peças do autor. No rodapé publicado em 1946, 

Álvaro Lins ofereceu sua solidariedade a Nelson por não concordar com a censura, mas 

afirmou não poder oferecer uma “solidariedade literária”: 

 

Álbum de família é vulgar na forma e banal na concepção. E maciça 
vulgaridade num caso destes fecha todos os caminhos, não deixa lugar para 
outra sensação além do desencanto, da decepção e do aborrecimento. Peça 
mal planejada e ainda pior executada Álbum de família será condenada antes 
de tudo pelo senso literário e artístico dos seus possíveis leitores ou 
espectadores e só poderá despertar prazer ou interessa lascivo naqueles que 
estejam atingidos por alguma perversão nos últimos graus da baixeza 
humana. (Lins  apud Facina, 2004, p. 46).   

  

No auge da polêmica, ainda em 1946, Nelson Rodrigues se absteve de publicar 

defesas a respeito de Álbum de Família. Mas em entrevista a Daniel Caetano que escrevia no 

Diário de Notícias, sugeriu acreditar que um autor não devia se limitar a tentar oferecer um 

texto de fácil compreensão, afirmando que quem entendia de teatro aplaudiu a peça. E foi 

além ao desprezar o público: 

 

– Acho que um espetáculo teatral é a reunião do autor, diretor e ator.  
– E o público? 
– É com o bilheteiro. O autor que pensa no público mata a obra de arte. 
(Rodrigues apud Pereira, 1998, p. 153).  

 

Mais tarde, quando nas memórias as narrativas sobre o teatro se revelavam como uma 

retrospectiva de mais de 20 anos de atividade dramatúrgica, as reações que Álbum de família 

suscitou na década de 1940 se tornaram tema recorrente dos ataques direcionados aos 

detratores da obra, em especial à Álvaro Lins, como se pode notar em crônica de 1967: 

 

Eis o que me passava pela cabeça: – “Cretino. Oswaldo Teixeira da crítica. 
Não entende nada de teatro. Dengoso do estilo”. E o pior é que ia sair na 
página de livros de O Cruzeiro um artigo escrito por mim, e assinado por 
outro, arrasando o crítico. Rimos um para o outro, até a Gomes Freire. 
Antes de saltar, Álvaro Lins ainda perguntou: – “Continuamos amigos?”. 
Respondi com lívido descaro: – “Sempre”. (Rodrigues, 2002a, p. 217). 
 

Nas provocações publicadas nas crônicas, chegou a afirmar que havia escrito diversos 

artigos criticando Álvaro Lins e pedido que colegas assinassem. Assim, mencionou artigos 

assinados por Freddy Chateaubriand e Monte Brito que saíram em O Cruzeiro e O Jornal, 

sempre o desqualificando como crítico de teatro. Mas voltando à repercussão de Álbum de 
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família quando a peça permanecia interditada, uma forte polêmica se estabeleceu. No Correio 

da Manhã, foram publicadas críticas de Pompeu de Sousa e Prudente de Moraes Neto 

elogiando a peça. Enquanto isso, no mesmo jornal, José César Borba publicou o texto “Os 

boys de Suzana Flag e seu álbum de escândalos”, no qual reconheceu algum talento no 

dramaturgo, mas deu maior ênfase à ideia de que ele possuía um apetite por escândalos.  

É interessante notar que não apenas os elogios eram utilizados para corroborar com a 

construção da imagem do dramaturgo. As críticas que desqualificavam as obras também 

tinham espaço nas publicações, pois confirmavam a ideia de que não se tratava de um autor 

que agradava à unanimidade. Assim, além da crítica de Álvaro Lins, no programa de Álbum 

de família de 1967 foi publicada também a crítica que o jornalista, poeta e dramaturgo 

Raimundo Magalhães havia publicado em 1946. No texto, ele também reconheceu o talento 

de Nelson Rodrigues, mas detratou a obra, como se pode notar no trecho:  

 

Seus personagens são brutos eróticos, desenhado mais ou menos linearmente 
de forma primária e grosseira; todos eles anormais, tarados, digamos mesmo 
monstruosos, chafurdando-se na degradação e todos eles dominados por um 
pensamento único: o de continuarem se degradando. (Magalhães Júnior apud 
Facina, 2004, p. 47). 
  

Adiante, Magalhães Júnior aderiu à ideia de que a concepção da obra inaugurava o 

interesse de Nelson Rodrigues por atrair o público através de cenas escandalosas: “A 

impressão que o Sr. Nelson Rodrigues nos dá é a de que quis fazer uma peça para 

escandalizar e para provocar polêmica, um pouco cabotinescamente. O elogio fácil parece que 

está estragando um autor de muitas possibilidades.” (Magalhães Júnior apud Facina, 2004, p. 

47).   

Ainda em 1947 a polêmica foi aproveitada em O Globo através de uma enquete 

realizada entre intelectuais com a pergunta: “Deve ou não ser representada ‘Álbum de 

família’?”. Pompeu de Souza, o poeta Lêdo Ivo, Agripino Grieco, Rachel de Queiroz, Emil 

Faraht, Nelson Werneck Sodré, Manuel Bandeira, Prudente de Moraes Neto foram alguns dos 

que apoiaram a liberação do texto.  Álvaro Lins reafirmou sua posição: defendia tanto o 

direito da peça ser representada quanto o seu próprio direito de considerá-la subliterária. 

Apenas duas pessoas inquiridas apoiaram a interdição de Álbum de Família: Jaime Costa e 

Alceu Amoroso Lima  (Castro, 1993, p. 199).  

Alceu, em texto de 1946, declarou que considerava a peça “literariamente nula” e foi 

além:  
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Nela, nada se salva, nem o tema, nem a expressão, nem o efeito dramático. 
Não passa da mais vulgar subliteratura. A própria monstruosidade 
sistemática, a que não escapa qualquer personagem, lhe tira toda a 
humanidade. Quanto à interdição, me parece, no caso, perfeitamente 
legítima. O guarda civil tem, não só o direito, mas o dever, de impedir que 
um louco se dispa em plena avenida. Os loucos de Álbum de Família , que se  
despem moralmente no palco, também podem legitimamente ser convidados 
a fazê-lo de modo mais discreto. (Lima apud programa de Álbum de família, 
1967).   

 

Já Prudente de Moraes Neto teceu uma crítica em defesa de Álbum de Família 

situando-a no gênero trágico. Ele considerou que não foi a condição de subliteratura que 

concorreu para a interdição, mas sim o horror à palavra incesto. Para ele, um destino 

implacável pesava sobre cada personagem dirigindo-lhes a vida e nesse peso residia a força da 

tragédia. A esse destino se entregaram todas as personagens, cada uma à sua maneira. Mas, 

em sua opinião, a personagem trágica por excelência seria Senhorinha, que se deixava levar 

pelo destino com a “grandeza de quem tem consciência da própria tragédia”. Para concluir, 

afirmou: “É escuso dizer que nunca o teatro brasileiro subiu tão alto. (...) onde quer que seja 

apresentado e, principalmente, representado, Álbum de Família suscitará, ao lado das mesmas 

críticas idênticos entusiasmos.” (Rodrigues, 2004b, p. 292).   

Sérgio Milliet analisou longamente Álbum de família e reconheceu o valor literário da 

peça, independentemente do fato de ter sido impedida de chegar aos palcos. Para ele as 

qualidades literárias da obra eram dignas de nota. Nesse sentido, considerou:  

 

Não sei até que ponto essa obra se revela teatral, parece-me até que ela 
ganhará em ser lida como um poema estranho de angústia, como uma 
tragédia em que as personagens usam a máscara clássica para que desapareça 
a sugestão da realidade exterior e das coincidências cotidianas e fique tão 
apenas o valor essencial dos caracteres. (...) Se algum defeito devesse ser 
apontado na peça de Nelson Rodrigues seria o da extrema clareza da 
concepção e explanação. Nesses momentos menos felizes suas personagens 
transformam-se em exemplos justificativos de uma teoria, em exemplos sem 
mistérios. (Milliet, 1981a, p. 117). 

 

Direcionando o olhar para a questão temática de Álbum de Família, Arnaldo Jabor, em 

um artigo publicado em dezembro de 1960 no Diário de Notícias, considerou a peça um 

drama de raiz. Nas suas palavras: “É uma obra que joga com essências com seres ideais, 

fundamentais”. Isso porque a peça trata do homem como se quisesse tratar do momento 

inicial da civilização, demonstrando os incômodos da pureza perdida. Nesse sentido, o parto 

constituiria a primeira morte, o fim da paz total do ventre materno. Polêmicas à parte, a 
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análise de Jabor conduz para o fio condutor da peça: a exposição do mal estar da perda da 

pureza vivida por todos que vivem em sociedade. (Jabor, Diário de Notícias, 11/12/1960). 

Nelson Rodrigues, que não defendeu o texto enquanto o mesmo permaneceu 

interditado, escreveu um depoimento após a encenação em 1967. Neste depoimento, a ênfase 

na necessidade de criação sem atender às expectativas da recepção foi o ponto chave, 

ressaltando o projeto de teatro desagradável e de sua livre expressão como necessidades 

artísticas:  

 

Escrevi essa peça como um anjo. (...) realmente não fiz a menor concessão 
dos critérios, aos valores convencionais. Fui até as últimas conseqüências 
do assunto. (...) Álbum de Família é uma peça suicida, que da primeira a 
última linha desiste do aplauso crítico e tranquilamente admite a própria 
destruição. Tanto que ela passou 21 anos encarcerada, enjaulada como uma 
cachorra hidrófoba. (Rodrigues, 2004b, p. 285).  

  

Com a abertura do que mais tarde foi classificado como o ciclo mítico do teatro 

rodrigueano, a narrativa de um teatro que se consolidava na negação de concessões a qualquer 

expectativa ou pressão de críticos e do público ganhou corpo e expressão, característica que 

também se fez presente nas três produções seguintes do autor.  

No ano da interdição de Álbum de Família, em 1946, Nelson Rodrigues escreveu Anjo 

Negro. Apesar da indicação de que a ação de Anjo Negro se passa em qualquer tempo e em 

qualquer lugar, o tipo de relação tematizada na trama constituía um problema real e bastante 

localizado no cotidiano brasileiro para Nelson Rodrigues: a questão do preconceito racial. 

Anjo Negro apresenta a história de Ismael, um homem negro que amaldiçoou a sua cor. 

Ismael nunca aceitou o fato de ser negro como pode revelar a descrição que as falas de seu 

irmão de criação oferecem:  

 

Desde menino ele tem vergonha; vergonha, não: ódio da própria cor.(...) 
Quando ele era rapaz não bebia cachaça porque achava cachaça bebida de 
negro. Nunca se embriagou. E destruiu em si o desejo que sentia por 
mulatas e negras – ele que é tão sensual. A mim nunca perdoou que eu fosse 
filho de brancos e não de negros como ele. (...) estudava muito para ser 
mais que os brancos, quis ser médico – só por orgulho, tudo orgulho. O que 
ele fez com São Jorge? Tirou da parede o quadro de São Jorge, atirou pela 
janela – porque era santo de preto. Um dia desapareceu de casa, depois de 
ter dito à mãe dele: “Sou negro por tua causa!”  (Rodrigues, 2004b, p. 106 – 
107). 
 

Ismael se apaixonou por Virgínia, uma moça branca que vivia com a tia e quatro 

primas. Dentre as primas, apenas uma era noiva. Um dia o noivo desta beijou Virgínia, o que 
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resultou no suicídio da noiva e a consequente vingança da tia: ela trancou Virgínia no quarto 

para que Ismael entrasse e a estuprasse. Logo após o episódio eles se casaram e é a relação 

entre a moça branca e o rapaz negro que constitui a trama de Anjo Negro. Para evitar que 

qualquer homem desejasse Virgínia, Ismael construiu muros altíssimos na casa, de modo que 

o mundo ficasse reduzido a eles dois e seus filhos que nasciam e morriam. Durante oito anos 

de casamento, três filhos negros nasceram e foram afogados pela mãe, que se sentia vigiada 

por Ismael através dos olhos das crianças.  

No dia do enterro do terceiro “anjo negro”, Ismael revelou que sabia da 

responsabilidade de Virgínia sobre a morte dos filhos e lhe disse que não permitiria novos 

assassinatos. Nesse dia, Virgínia engravidou do único homem branco de quem pôde se 

aproximar: Elias, irmão de criação a quem Ismael havia cegado no passado por sentir inveja 

de sua cor. Ao descobrir a traição, Ismael matou o irmão e ameaçou matar o filho que 

Virgínia esperava, vingando assim os seus filhos assassinados. Porém, quando nasceu uma 

menina, Ismael resolveu criá-la como pai.  

Com a filha, Ismael operou o “milagre” de ser branco: cegou a menina quando ela 

ainda era um bebê e lhe ensinou que era branco. Em uma discussão com Virgínia, Ismael 

revelou que seria capaz até mesmo de mudar os mandamentos ao criar uma menina cega para 

que ela o amasse acima de Deus. Criada desta maneira, Ana Maria desenvolveu uma 

verdadeira adoração por Ismael e, apesar de acreditar que era sua filha, não concebia nenhum 

impedimento para se relacionar amorosamente com ele. O que a menina entendia como amor 

havia sido moldado pelo pai de criação justamente com essa finalidade: de que viesse a se 

tornar sua mulher. 

Ismael planejava viver com Ana Maria em um mausoléu construído especialmente 

para que permanecessem longe do convívio de qualquer outro ser humano quando ela 

completasse quinze anos, a mesma idade que Virgínia tinha quando se casou. Os planos de 

Ismael despertaram ciúmes em Virgínia, que passou a reconhecer que sentia amor pelo 

marido. Assim, ela o convenceu de que esse sentimento era mais real do que o de Ana Maria, 

pois esta o amava por imaginá-lo branco, ou seja, amava baseada em uma mentira. Então os 

dois encerraram Ana Maria sozinha para sempre no túmulo preparado por Ismael e foram 

viver seu “idílio”. O coro de senhoras negras, que ao longo da peça versava presságios, 

encerrava a peça, sugerindo o futuro do casal:  

 

Ó branca Virgínia!/ Mãe de pouco amor!/ Vossos quadris já descansam!/ 
Em vosso ventre já existe um novo filho!/ Ainda não é carne, ainda não tem 
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cor! Futuro anjo negro que morrerá como os outros!/ que matareis com 
vossas mãos!/ Ó Virgínia, Ismael!/ Vosso amor, vosso ódio não têm fim 
neste mundo!...(Rodrigues, 2004b, p. 149).  

 

Ao narrar nas memórias a motivação para escrever Anjo Negro, Nelson Rodrigues 

ressaltou a percepção de uma verdade que, na sua ênfase, teria escapado até a Gilberto Freyre: 

– “Não gostamos de negro. Nada mais nítido, límpido, inequívoco, do que o nosso racismo”. 

Sem aderir a uma posição de desvalorização do negro, a reflexão citada diz respeito à 

percepção que tinha do caráter humilhante das relações entre negros e brancos no Brasil. Tal 

percepção pode ser encontrada em diversas crônicas do autor, como ilustra o trecho: “Os 

brancos não gostam dos negros; e o pior é que os negros não reagem. Vejam bem: – não 

reagem. Em vez de odiar o branco, o preto brasileiro é um ressentido contra o próprio preto.” 

(Rodrigues, 2002a, p. 225).  

Na construção do seu argumento, carregando nas tintas como era o seu costume, 

Nelson Rodrigues ressaltou que, para ele, o único negro do Brasil era Abdias do Nascimento. 

Por trás do seu exagero, havia a admiração pelo ator que havia conhecido no início de sua 

carreira. Nas suas crônicas, falava de Abdias como o único negro que assumia “com lúcida 

ferocidade, uma posição racista”. O argumento fica mais claro no trecho: “quando Pelé se 

casou, dizia-me Abdias, como que ofendido e humilhado: – porque não se casou com uma 

preta? Devia ter se casado com uma preta.” (Rodrigues, 2002a, p. 226).  

A convivência com Abdias reforçou o incômodo de Nelson Rodrigues com a falta de 

reação do negro brasileiro diante de humilhações por diferenças de cor, o que, combinado 

com a vontade de tocar em mais um tema tratado como tabu no cotidiano da sociedade 

brasileira, resultou na criação do texto de Anjo negro. Nas memórias essa reflexão figura 

como inspiração para criar a tragédia racial: 

 

E essa paixão negra de Abdias, esse potencial de ira deram quase toda a 
substância do herói Ismael. Confesso que há muito de Abdias no meu texto. 
Abdias é doutor e meu personagem também. Mas a grande semelhança está 
no ódio, o grande, puro, luminoso ódio. (Rodrigues, 2002a, p. 226).  
 

A ideia da aceitação do racismo por parte dos negros foi reforçada pela narrativa 

segundo a qual, quando distribuiu algumas cópias do texto, encontrou a mais feroz resistência 

inclusive de pessoas negras das quais esperava apoio. Essa argumentação consta em memória 

publicada em 1967, onde contou que o ator negro Agnaldo Camargo leu o texto e “com um 

tédio cruel” afirmou: – “Mas isso não existe! Não há esse problema no Brasil. Você acha que 
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uma diferença epidérmica vale alguma coisa?”. Na mesma memória, afirmou que a 

facticidade da humilhação ao negro se consumou quando a peça foi submetida à comissão que 

selecionava o repertório do Teatro Municipal. Segundo o autor, os membros da comissão 

afirmaram que não ficaria bem que um negro representasse o papel principal no Municipal, 

sugerindo que o protagonista fosse um ator branco pintado de preto. Se fosse uma peça 

folclórica até aceitariam a interpretação de um negro, mas em uma tragédia não seria 

interessante (Rodrigues, 2002a, p. 227). 

A decisão colocou em risco a encenação da obra, como pode se notar no trecho:  

 

Aí está: – o Municipal não admitia que o herói negro fosse negro. Tinha 
que ser um branco pintado. Sim, pintado com rolha queimada, carvão, 
piche. Eu imaginava, para o papel, uma figura plástica, crispada, uma 
obsessiva presença vital. Sim, um negro belo e voluptuoso, como Paul 
Robeson. Ismael não tinha nada dos moleques gaiatos das burletas 
domésticas. Creio que foi o primeiro herói negro do teatro brasileiro. Que 
autenticidade cênica se poderia esperar de um branco pintado? (Rodrigues, 
2002a, p. 227). 
 

 

 
Anjo negro.  
Acervo Cedoc/Funarte 
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O próprio Abdias do Nascimento incentivou Nelson Rodrigues a montar a peça assim 

mesmo, com um ator branco pintado de preto. Compreendendo a importância do texto para a 

problematização da questão racial no Brasil, Nascimento desabafou: “Temiam, naturalmente, 

que depois do espetáculo o Ismael, fora do palco e na companhia de outros negros, saísse 

pelas ruas caçando brancas para violar... Dir-se-á uma anedota. Entretanto, não existe nem 

ironia nem humorismo.” (Nascimento, 2006). 

Os problemas envolvendo Anjo Negro não haviam se encerrado: três meses antes da 

estreia, a peça foi interditada pela censura. Em crônica publicada em 1967, Nelson Rodrigues 

fez questão de ressaltar mais uma antipatia direcionada à obra. Segundo descreveu, quando 

Carlos Lacerda soube da interdição, lhe pediu uma cópia da peça para que pudesse escrever 

contra a censura. No entanto, após a leitura do texto, a reação de Lacerda lhe surpreendeu, 

conforme narrou:     

 

Eu estava certo, não sei porque, de que ele ia se apaixonar pelo meu Anjo 
Negro. Três dias depois, fui buscar sua opinião. Ele me devolveu o texto 
sem uma palavra. Não me deu nem bom-dia. Ainda fiquei, um momento, 
rondando sua mesa. Não me disse nada e repito: nada. Estendi-lhe a mão: – 
“Até logo”. Respondeu: – “Até logo”. (Rodrigues, 2002a, p. 218).  

 

Paschoal Carlos Magno se posicionou contra a censura na sua coluna crítica no 

Correio da Manhã em dezembro de 1947, enumerando os pontos que a dita censura 

pedagógica postulava e declarando acreditar que as peças de Nelson Rodrigues não feriam 

nenhum destes. Na ocasião, declarou sua admiração pelo autor com os elogios: “Trata-se de 

um autor de pulso, que traz para a arte aspectos da vida de todos os dias e de muitos homens. 

Talvez pareça imoral aos que têm preconceitos, por ser a única maneira que descobriram para 

não olhar de frente o que os rodeia.” (Magno, 2006, p. 67). 

Para a liberação do texto, Nelson Rodrigues contou com o apoio do padre Leonel 

Franca, um teólogo jesuíta, consultor dos bispos brasileiros e fundador da PUC, além da 

intervenção do Ministro da Justiça, Adroaldo Mesquita da Costa, que redigiu um parecer 

favorável à peça. Logo após a estreia em abril de 1948 o Diário da Noite publicou um 

anúncio de página inteira, no qual propunha em manchete: “‘ANJO NEGRO’: IMORAL OU 

OBRA DE ARTE”. Ruy Castro ressaltou que o próprio anúncio oferecia frases que defendiam 

as duas posições. Para o biógrafo, aí se manifestava o apetite promocional de Nelson, 

capitalizando o rótulo de “imoral” recebido desde a interdição de Álbum de Família (Castro, 

1993, p. 201). 



94 
 

Apesar de todos os obstáculos para a montagem, Anjo negro permaneceu dois meses 

em cartaz e teve uma boa aceitação do público de iniciados, recebendo algumas críticas 

positivas de intelectuais consagrados, como, por exemplo, Menotti Del Picchia. Para ele, o 

teatro na América nunca havia subido “a tão altos coturnos”. Com Anjo Negro, o autor foi 

colocado na galeria de Strindberg, de Pirandello e de O’Neill, pois, para Del Picchia, com a 

simplicidade própria das coisas perfeitas, ele conseguia criar “instantes de beleza suprema”. 

Del Picchia afirmou ainda que, diante do palco, se sentiu diante de uma imagem em 

movimento típica das imagens pictóricas modernas, fora das normas acadêmicas, como se 

pode notar no trecho: “Quantas vezes não estão presentes aos nossos olhos as telas de 

Portinari, de Rivera, de Orozco nesses quadros vivos de surpreendente efeito sugestivo? Arte 

moderna sem ser hermética. Coisas lógicas do tempo.” (Rodrigues, 2004b, p. 293).  

Anjo negro mesclou a exposição dos dramas morais e dilemas psicológicos dos 

personagens com uma questão relativa a um problema cotidiano da sociedade brasileira, o que 

até então não havia se feito presente em sua obra. A dificuldade de encenação esteve ligada à 

abordagem de um tema velado e negligenciado, inclusive por grande parte dos intelectuais. 

Mas, ainda assim, o tratamento da questão do preconceito de cor, como foi realizado em Anjo 

negro, se encaixa na definição que Nelson Rodrigues foi tecendo acerca de seu teatro como 

um todo. A peça seria uma obra desagradável na medida em que tratava da questão racial na 

sociedade brasileira sem cair no óbvio de apresentar apenas a relação de dominação entre 

brancos e negros.   

Em Anjo negro, além do preconceito que os brancos revelavam, é fundamental a 

exposição também do ódio que um negro sentia pela própria cor. Nesse sentido, a obra 

apresenta nuances que a transformam em uma produção difícil, inacessível em uma fruição 

ligeira e sem reflexões, tal como o autor mais tarde definiu seu teatro desagradável. Por outro 

lado, a exposição dos dois lados de um drama social existente no cotidiano ressaltou as cores 

do preconceito racial na prática, na medida em que o episódio da restrição da representação de 

Ismael por um ator negro permaneceu como documento histórico da falta de acesso de atores 

negros aos palcos do Teatro Municipal na época.  

Para Sérgio Milliet, na sua coluna crítica, o que caracterizou Anjo negro não foi 

propriamente a preocupação de fazer teatro social, mas “mas a dolorosa e obscura poesia que 

brota de seu tema”. A peça agradou o crítico e poeta a ponto de ele estabelecer paralelos entre 

as artes, como fica claro no texto:  
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 Dia a dia mais me convenço de que Nelson Rodrigues é principalmente um 
poeta (...)Disse porém que o que caracterizava a tragédia era a poesia. Uma 
poesia que domina tudo, hermética por vezes, grandiloqüente amiúde, 
perturbadora da lógica da intriga e que emerge de um modo inesperado dos 
momentos de clímax emocional, empurrando o espectador (ou leitor) para 
desvios de conseqüências imprevistas. Acontece então uma atmosfera 
surrealista, do melhor surrealismo que é realismo profundo, a ligação, 
normalmente imperceptível, dos atos contraditórios. (...) O dramaturgo abre 
as almas de seus personagens, procede a cortes ousados no cérebro deles. Na 
verdade o palco é esses cérebros abertos, essas almas desnudadas. (...) Já se 
falou demasiado na importância do teatro de Nelson Rodrigues neste 
momento literário nosso para que eu insista. O aparecimento de peças 
merecedoras de discussão e análise, em meio a enxurrada de revistecas e 
comédias provocou espanto e entusiasmo. (Milliet, 1981b, p. 96 - 98).  

 

Anjo Negro ainda permanecia interditada quando Nelson Rodrigues escreveu em 1947 

Senhora dos afogados. Esta é uma peça chave para compreender a narrativa de Nelson 

Rodrigues acerca de sua dramaturgia, pois, a partir das reações a esta peça, o autor destacou 

as transformações na sua relação com os intelectuais que, a despeito das controvérsias com 

Álbum de família e Anjo negro, permaneciam entusiasmados com o seu talento dramático. Ela 

foi interditada em 1948 e o Correio da Manhã publicou o despacho da interdição. Os trechos 

do despacho apresentados abaixo oferecem um resumo do argumento da censura:  

 

Na peça em tela, além de passagens, infelizmente não raras, do mais 
chocante realismo, em que se apresentam, como requintes práticas lascivas e 
pervertidas. Nenhum vislumbre se nota de desaprovação por personagens tão 
hediondos. Se em macabra sequência todos se eliminam no decorrer das 
cenas, com isso nada lucra o aspecto moral da peça. Nenhum sentido de 
justiça divina ou dos homens se pressente.  
Se ainda, como querem os defensores da licença na arte, examinássemos as 
diversas produções do autor Nelson Rodrigues, encontraríamos sempre a 
exploração dos mesmos motivos: incestos, perversões sexuais, homicídios e 
suicídios. Sempre o mesmo tema trazendo à cena, incondicionalmente, 
personalidades psicopáticas, eróticas e perversas. (Correio da Manhã, 
27/05/1949). 

 

Assim como em Anjo negro, na criação de Senhora dos afogados, Nelson Rodrigues 

carregou nos tons tristes e soturnos ao compor os diálogos, a fim de tecer uma trama que 

apresenta uma relação de rivalidade entre mãe e filha. É a história de Moema, uma moça que 

amava seu pai e empenhou seus esforços para se tornar a única mulher da sua vida, 

eliminando as irmãs e a mãe.  

Nesta trama, que traz novamente a temática do incesto como em Álbum de família, um 

homem que advogava os padrões morais típicos dos “homens de bem”, manteve um 
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relacionamento com uma prostituta e a assassinou no dia do seu casamento, dezenove anos 

antes do momento em que se passa a ação. Mais tarde, enquanto se permitia manter relações 

com prostitutas, evocava os valores da seriedade e da fidelidade ao lidar com sua esposa, D. 

Eduarda. Esta, em determinado momento, cometeu um adultério e passou a colaborar com o 

filho da prostituta morta na vingança que planejava contra seu marido, Misael. Após descobrir 

que havia sido traído, Misael se deixou convencer por Moema de que D. Eduarda merecia um 

castigo e decepou as mãos da esposa – que representavam uma espécie de unidade entre mãe 

e filha, pois era a única característica semelhante que possuíam. Com a mutilação da mãe, 

Moema acreditava que poderia então viver com o pai. No plano cênico, além das personagens 

humanas, havia a presença do mar que figurava como um ente sempre a convidar os 

integrantes da família Drummond à morte. Havia também a presença dos vizinhos que 

apareciam em todos os lugares, como um coro que enfatizava os tons tristes da peça. 

A estreia, em junho de 1954, teve direção de Bibi Ferreira e cenários de Tomás Santa 

Rosa. Assim como Álbum de família e Anjo negro, ao apresentar tabus, sobretudo o amor 

entre pai e filha, suicídios e a ausência de culpa por parte de alguns personagens que 

cometeram assassinatos, Senhora dos afogados se enquadrava na ideia de teatro rodrigueano 

que vinha ganhando cada vez mais nitidez: um teatro disposto a revolver a moralidade 

sedimentada. Além dos tabus, foram postos em cena aspectos da degradação humana, como a 

loucura da mãe de Misael ou a decadência física da dona do prostíbulo onde trabalhava a 

amante de Misael. Pode-se selecionar também como traço típico do teatro desagradável a 

revelação da solidão advinda da concessão aos desejos mais escondidos, como no caso de 

Moema, que passou por cima de todos para viver com o pai, mas, ao final, ficou só.  

Adriana Facina recuperou em sua pesquisa a campanha promocional que o jornal 

Última hora, onde Nelson Rodrigues trabalhava, realizou após a estreia da peça. No dia 3 de 

junho de 1954, foi noticiado: 

 

A estréia de Senhora dos afogados, acontecida na noite de 1 de junho, isto é, 
anteontem, foi a mais sensacional dos nossos palcos, nesses últimos tempos. 
Autor discutidíssimo, Nelson Rodrigues permanece entre aqueles que 
detestam verdadeiramente a sua obra, aqueles que a detestam por atitude, 
motivos de ordem ou falso moralismo, aqueles que aceitam com restrições a 
obra e aqueles que o consideram um gênio e o nosso maior dramaturgo.  
Com Senhora dos afogados as coisas esquentaram e o resultado é que o 
municipal, repleto, agitou-se como há muito não se agitava. Pois, terminada 
a peça, por não terem gostado do espetáculo ou por prevenção contra Nelson 
(A vida como ela é) Rodrigues muitos começaram a vaiar, motivando uma 
reação tremenda do outro lado, reação que terminar por abafar, 
sensacionalmente, os apupos, recebendo o autor, e mais Bibi Ferreira, a 
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excelente diretora e todo o elenco – muitos choravam, emocionados – uma 
espetacular e merecida consagração. (Facina, 2004, p. 53).  
 

A adesão da diretora Bibi Ferreira foi total. Seu depoimento publicado em O Jornal 

em 30 de maio de 1954, pouco antes da estreia, deixou clara a admiração pelo texto e pela 

concepção estética da obra: 

 

Desde a primeira fala, com efeito, cria-se o clima, a tensão, a magia do 
verdadeiro teatro. Creio que o impacto emocional que a leitura transmite será 
o mesmo do espetáculo. Não vejo como o espectador possa resistir à carga 
de emoção, de poesia, de dramaticidade pura. É uma peça, a um só tempo, 
violenta e triste. Mas essa tristeza e essa violência estão resolvidas em 
termos estritamente estéticos. Toda a construção da tragédia me satisfaz. É 
uma estrutura admirável pela solidez, pela harmonia, pelo rigor. Como 
poderia eu recusar a direção de uma obra que reúne tantos elementos 
poéticos e dramáticos, e que oferece soluções plásticas inesquecíveis? 
(Ferreira, O Jornal, 30/05/1954). 

  

Assim como Bibi Ferreira, Santa Rosa ressaltou, em texto publicado no programa da 

montagem da peça em 1954 pela Companhia Dramática Nacional, as características estéticas 

do texto que abria caminho para que adotasse soluções plásticas específicas. Nesse sentido, 

ressaltou Santa Rosa, responsável pelos cenários de diversas obras do dramaturgo, para 

compor os cenários de Nelson Rodrigues, somente poderia ter êxito aquele que participasse da 

essência de seu drama. Seria então necessário fugir do decorativo de forma tal que o cenário 

funcionasse como uma espécie de pedestal para a obra (Rodrigues, 2004b, p. 301). 

Nas memórias, Nelson Rodrigues situou Senhora dos afogados como peça chave nas 

negociações de legitimidade com o seu mais propalado interlocutor. Desenhando o seu quadro 

do “teatro desagradável”, Nelson ressaltou que ao ler uma cópia do texto, o sempre amável 

entusiasta Manuel Bandeira teve uma reação dura, revelando um desgaste na admiração. Na 

narrativa, o autor se mostrava resignado em face da mudança na admiração de Bandeira, 

observando que tal desgaste seria inevitável para uma proposta de dramaturgia que se 

dispunha a não fazer concessões. Desde então o autor não pôde mais contar com os elogios 

impressos e as recomendações do poeta: 

 

Disse que, em todas as minhas estréias, mandava buscar a opinião do poeta. 
Até que escrevi Senhora dos afogados. Liguei para o Bandeira. Ele quis 
saber: – “O que é que achou o Prudente?”. Ri, feliz: – “Achou a minha 
melhor peça” . Fui ao apartamento do poeta levar-lhe a cópia. Três dias 
depois, voltei. Eu estava apaixonado por Senhora dos afogados. Cuidei que o 
velho Bandeira diria: – “Formidável”.  
Abriu-me a porta, entrei e senti que não era mais o mesmo. (...) Primeiro 
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hesitou e foi dizendo: “Desta vez senti um certo cansaço do processo” 
(Rodrigues, 2002a, p. 220). 

  

Essa má impressão que Nelson Rodrigues atribui a Manuel Bandeira só pode ser 

encontrada nas crônicas do dramaturgo, pois o poeta se absteve de comentar a peça. A reação 

negativa dos espectadores na estreia da montagem da Companhia Dramática Nacional do 

SNT pode ser verificada na ressalva que a diretora Bibi Ferreira fez no seu texto do programa 

da montagem de 1954 para a publicação da edição do Teatro Completo de Nelson Rodrigues 

de 2004: “Na noite da estréia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro o espanto foi o 

espetáculo. Enquanto o elenco de um lado era aplaudido, Nelson Rodrigues do lado oposto 

era vaiado. Consternação total.” (Rodrigues, 2004b, p. 300).  

Paschoal Carlos Magno, que havia considerado Nelson Rodrigues um autor de pulso e 

se posicionado contra a censura de Anjo negro, avaliou que o autor trouxe para o palco do 

Municipal “noções primárias e hirtas” sobre o desespero na tragédia e afogou Senhora dos 

afogados em erros fundamentais. Os aspectos considerados como erros foram 

pormenorizados, como era de costume, em sua coluna:  

 

Não tem defesa, porque não tem teatro (desesperado ou esperançoso) a 
última peça do Sr. Nelson Rodrigues. Certos míopes intelectuais a defendem, 
e até procuram quixotescamente ‘explicá-la’; atribuem-lhe ineditismos; 
chamam-na renovadora. (...) A “inovação” do Sr. Nelson Rodrigues consiste 
em montar uma indústria cênica que participa do incesto – produzido em 
série – e da metralhadora com que o autor desesperado acaba matando a 
todos os seus personagens. (...) Não é mais tragédia. O público não se 
desespera; ri... Há muita alegria nas platéias que assistem às tragédias do sr. 
Nelson Rodrigues, às vezes há também  enervamento, aborrecimento, ante 
certa grosseria, certa falta de educação artística, presentes nos traços pesados 
com que o desenho foi feito. (Magno, 2006, p. 263 - 264).   
 

A crítica de Paschoal Carlos Magno não apenas desqualificou a peça apontando os 

equívocos e a decepção diante da apresentação de elementos de gosto duvidoso postos em 

cena. O crítico foi além e desacreditou mesmo da qualidade dramática que reconheceu no 

autor através das peças iniciais: 

  

Havia nesse autor – em seus trabalhos iniciais – uma forma poética que se 
perdeu. Não a encontramos mais em Senhora dos Afogados. (...) Na vesperal 
a assisti, o público visivelmente se dividia em dois campos: – o dos que não 
gostavam mas aplaudiam e o dos que não gostavam e diziam. O Sr. Nelson 
Rodrigues talvez seja apenas um caçador de escândalos. Acha que lhe fica 
muito bem esse ar de mártir, de herói da sua própria obra, de vítima de seu 
próprio gênio. (Magno, 2006, p. 263 - 264).   
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Em 1949 Nelson Rodrigues escreveu Dorotéia. Após uma sucessão de interdições, a 

peça que pôde ser montada logo após a criação do texto apresenta a história de uma prostituta 

que desejava abandonar a vida de luxúria. Para tanto, ela buscou abrigo com suas primas 

viúvas que reprimiam a manifestação de qualquer desejo sexual. Elas trajavam vestidos pretos 

que impediam a exibição das curvas de seus corpos e viviam em uma casa sem quartos para 

que não dormissem jamais, pois tinham horror dos sonhos. Além disso, não podiam enxergar 

homens e na noite de núpcias sentiram uma náusea, espécie de maldição herdada desde que 

uma bisavó casou com um homem a quem não amava.    

A inserção de Dorotéia no círculo familiar é a representação da luta e vitória da morte 

sobre a vida. A beleza representava o caminho para o pecado, sendo uma característica 

incompatível com a virtude. A luta travada entre a vida e a morte é intensa e as viúvas que se 

traíram de alguma forma ao longo da trama tiveram que morrer. Apenas Dorotéia e D. Flávia, 

a mais rígida dentre as primas, permaneceram vivas, apodrecendo com as chagas que 

representavam a morte do desejo na medida em que destruíam a beleza.  

Caso à parte no quesito realização sem interdições, Dorotéia passou pela censura 

como um original de Walter Paíno, cunhado da protagonista da peça, Eleonor Bruno, e foi 

montada em 1950. Não cabe afirmar que a montagem da peça foi autorizada justamente pela 

ausência da assinatura de Nelson Rodrigues como sugeriu o biógrafo Ruy Castro (1993). 

Entretanto é necessário considerar que outros elementos estiveram em jogo. Dorotéia trata da 

temática dos desejos, do inconsciente e questiona aspectos da moral da sociedade, assim 

como se nota em Álbum de família, Anjo negro e Senhora dos Afogados, mas o faz de forma 

alegórica. Além disso, temáticas como o incesto e a questão racial na sociedade brasileira, 

responsáveis por conferir uma gradação mais desagradável às peças interditadas, não se 

apresentam no texto de Dorotéia.  

A narrativa de uma ex-prostituta arrependida da vida que levava, assim como a 

história da disputa de duas irmãs pelo mesmo homem ou a história da infidelidade de uma 

esposa abriu espaço para a apresentação da dimensão dos desejos, do inconsciente e dos 

valores morais. Entretanto, é notável que a peça não apresenta elementos de teor desagradável 

no sentido que o autor atribuiu ao termo, ou seja, elementos que provocassem uma reflexão 

profunda capaz de fazer ver como os próprios desejos muitas vezes vão de encontro aos 

valores morais advogados em sociedade.   

Não se deseja afirmar que a censura das peças acima se deveu apenas ao fato de que 
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traziam aspectos “desagradáveis” à cena. Pelo contrário, se deseja ressaltar que a censura e a 

aprovação estiveram relacionadas à combinação de fatores como temas abordados, relações 

entre o dramaturgo e as instâncias responsáveis pela autorização das montagens. Apesar da 

ausência de problemas com a censura, a primeira montagem de Dorotéia permaneceu apenas 

13 dias em cartaz, obtendo uma adesão bastante escassa junto aos espectadores e recebendo 

apenas a indiferença de críticos e intelectuais que preferiram se abster de alimentar qualquer 

polêmica acerca da peça.  

Em 1951, Nelson Rodrigues escreveu Valsa nº6. A peça apresenta apenas uma 

personagem, a jovem Sônia, que foi assassinada pelo médico da família e se mostra em cena 

tentando recuperar memórias sem saber que não está mais viva. A princípio a impressão é de 

que se trata de uma moça que perdeu a memória ou enlouqueceu, tentando estabelecer um 

ordenamento lógico nas poucas lembranças que lhe restaram, para ao menos descobrir quem 

é. Ao longo do monólogo em que se dirige à plateia, Sônia vai montando um quebra-cabeça 

que permite ao público compor uma imagem da história: a moça de 15 anos adoeceu e seus 

pais chamaram o médico da família para examiná-la. O médico, um senhor que desejava 

meninas de idade entre 14 e 15 anos, matou Sônia com um golpe de punhal enquanto ela 

tocava ao piano a Valsa nº 6 de Chopin. Ao final do monólogo, é possível ao ouvinte notar 

que a menina está morta e o que se desenrola no palco é uma sucessão de fragmentos de 

memória de alguém que não percebeu sua morte. 

Valsa nº 6 não repercutiu na crítica como a maioria das peças anteriores. O espetáculo 

ficou quatro meses em cartaz, mas ia à cena apenas uma vez por semana, às segundas-feiras. 

O argumento do autor acerca da inspiração para a peça remete ao bem estar que sentia ao 

ouvir a valsa de Chopin que dá nome à obra. Nesse sentido, afirmou em um texto publicado 

no Jornal do Brasil que desejava que os espectadores, sem saber como e porque, sentissem 

profunda tensão e prazer estéticos, mesmo sem entender a peça, através da tensão da valsa de 

Chopin (Rodrigues, 2004a, p. 293).  

Valsa nº 6 possui discrepâncias com os textos das primeiras peças e a formulação que 

Nelson Rodrigues ofereceu acerca de sua inserção na dramaturgia, como se fosse 

fundamentada pelo projeto acabado de teatro sério, comprometido com princípios artísticos 

segundo os quais a realização da arte como um fim em si fosse o fundamento e visando levar 

o público não formado e parte de uma sociedade moralmente corrompida à expiação.  

Alguns críticos se abstiveram de comentar a peça, enquanto outros a consideraram 

fraca literariamente. Marques Rebelo publicou um artigo sobre a peça, considerando-a 
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subliterária e Nelson Rodrigues enviou uma carta de resposta a este artigo para que fosse 

publicada na coluna de Antônio Olinto em O Globo.  Na carta, que foi publicada em 22 de 

agosto de 1951, Nelson Rodrigues ressaltou os elogios que recebeu de Marques Rebelo para 

depois comentar o juízo crítico sobre Valsa nº 6. Ironicamente, ele concordou com as 

indicações de trechos subliterários na peça, mas afirmou que não compreendia o tom 

restritivo, já que na obra mais recente do próprio Marques Rebelo haveria um número 

considerável de clichês pouco elaborados literariamente (Rodrigues, O Globo, 22/08/1951). 

No momento da criação e realização das peças analisadas até então, ainda estava em 

desenvolvimento o que em 1949 Nelson Rodrigues apresentou como seu “projeto” de teatro 

desagradável e que veio reafirmar exaustivamente nas crônicas escritas quando ele já se via 

consagrado e envolto em polêmicas de relevo no contexto teatral. Em uma década de 

atividade no teatro, Nelson Rodrigues teve uma atuação rica em diversos sentidos. Produziu 

sete textos, obteve um reconhecimento ascendente da primeira para a segunda obra, que o 

consagrou, modificou a linha das peças na produção das quatro que compuseram o ciclo 

mítico e encarou dificuldades com a censura e as montagens, viu a adesão de seus maiores 

entusiastas decrescer e enfim, começou a inserir novas modificações, abrindo  espaço para 

traços de humor discretos em Dorotéia.  

Mesmo com a continuidade discursiva em torno das concepções do “teatro 

desagradável”, peças como Dorotéia e Valsa nº 6 davam mostras de novas experiências, 

novas tentativas de mudanças na forma de fazer dramaturgia. Esse caminho de transformação 

na dramaturgia rodrigueana ganhou corpo, combinado com outros fatores, como a abundante 

criação de contos situados na cidade do Rio de Janeiro e o envolvimento nos debates que já 

não giravam mais em torno da necessidade de um passo do teatro brasileiro no caminho de 

desenvolvimento de uma arte séria. Nesse percurso, a criação dramatúrgica de Nelson 

Rodrigues começou a apresentar inspirações mais prosaicas e cotidianas que foram mais 

facilmente postas em cena.  

Dando seguimento à abordagem, chega o momento da análise das peças que 

apresentam essa inspiração mais cotidiana, chamadas de “tragédias cariocas”. O passo a 

seguir apresenta mais do diálogo travado com os críticos que permaneceram tendo as peças de 

Nelson Rodrigues como alvo de suas considerações. A análise revela, como se poderá notar, o 

passo além da consolidação da imagem de obra dramatúrgica como um conjunto, uma 

totalidade dotada de certa “unidade”, bem como as novas conformações do diálogo entre o 

autor e os interlocutores com novas formas de considerar e valorizar a arte e a dramaturgia.  
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CAPÍTULO IV: O dramaturgo da cidade: produção de obra e autor na realização das 

tragédias cariocas  

 

O presente capítulo aborda o conjunto de peças de Nelson Rodrigues classificadas 

como tragédias cariocas. No desenvolvimento da análise, além de perceber a transformação 

na comunicação entre o autor e o público de intelectuais esboçada no capítulo anterior, pode-

se notar também a relação entre o teatro de Nelson Rodrigues, alguns aspectos dos contos de 

A vida como ela é... e as crônicas de memórias do autor. O foco nesses pontos permite notar 

como a imagem do dramaturgo, que vinha se desenhando desde a encenação de A mulher sem 

pecado, ganhou nitidez e se consolidou mediante a concorrência de diversos fatores, inclusive 

a dedicação do próprio autor no sentido de se definir como tal.  

 Mesmo após os problemas com a censura, há dois anos longe dos palcos e já sem 

contar com a adesão de alguns dos seus entusiastas, Nelson Rodrigues conservou suas 

pretensões dramatúrgicas. Com a criação de A Falecida, em 1953, mais uma virada na obra e 

na tessitura da imagem de dramaturgo ganhou realidade. A partir de então, as peças passaram 

a se ambientar em um cenário específico: o Rio de Janeiro. Elas ganharam sotaque local 

mantendo a linguagem cotidiana utilizada pelos cariocas com as gírias típicas do momento. 

É impossível abordar as tragédias cariocas deixando de lado as transformações 

implícitas nos novos contornos da dramaturgia de Nelson Rodrigues. Um estilo mais leve e 

traços de humor se fizeram presentes em alguns momentos e podem ser vistos como parte do 

processo de popularização da obra teatral em questão. A posição reflexiva acerca de sua obra 

também se reforçou no intervalo analisado neste capítulo, de forma que se pode notar ainda 

mais claramente os aspectos narrativos que apontam para o empenho do autor em participar 

da elaboração da ideia de dramaturgo que passo a passo se tecia.  

Este capítulo apresenta ainda alguns momentos do debate entre Nelson Rodrigues e os 

intelectuais de esquerda que começou a se estabelecer no período de criação das últimas 

tragédias cariocas. Nota-se que as peças do autor guardam uma distância considerável do tipo 

de produção que visava à crítica social e política, tão em voga na segunda metade da década 

de 1960. Assim, a crítica à arte engajada se tornou tema central dos textos que publicou em 

crônicas. Nesse debate, é possível notar transformações no próprio discurso do autor acerca 

do Teatro Desagradável e a reafirmação de outros princípios artísticos que considerava 

fundamentais para a sua imagem de dramaturgo – não apenas uma ideia de gênio nato, mas 

também de artista autônomo e independente de correntes ideológicas e políticas.  
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4.1 A narrativa da trajetória como inspiração fundamental do teatro rodrigueano 

 

Quando começou a escrever crônicas de memórias em 1967, Nelson Rodrigues 

permanecia inspirado pela atmosfera das encenações de suas peças e pelas repercussões, 

polêmicas e censuras com as quais estiveram envolvidas. Ele também continuava motivado a 

seguir consolidando a sua imagem de autor de teatro. Visando este fim, teve nas crônicas o 

espaço necessário para sugerir fatos que desejava associar como determinantes de sua 

inclinação para a dramaturgia. Nesse sentido, em diversas crônicas o autor recuperou 

conteúdos que pôde relacionar à criação e realização das peças ou apontar como inspirações 

que o teriam motivado a escrever.  

O ordenamento das experiências do passado tomando como ponto de chegada a 

concepção dramatúrgica, como foi realizado por Nelson Rodrigues nas memórias, trazia a 

sugestão de que a sua trajetória apontava para a dramaturgia e o tipo específico de teatro que 

produziu como uma espécie de destino inexorável. A força do sentido impresso nos textos 

ecoou na elaboração da biografia “O anjo pornográfico” (1993), escrita pelo jornalista Ruy 

Castro, que, convencido pelos argumentos do dramaturgo, reproduziu diversas passagens e 

corroborou com os significados propostos por Nelson Rodrigues na elaboração das memórias. 

A linha das memórias publicadas a partir de janeiro de 1967 na coluna “Memórias de 

Nelson Rodrigues”, no Correio da Manhã, seguia uma direção que relacionava a herança 

afetiva dos pais, as vivências no subúrbio carioca da Rua Alegre, a ascensão da família 

Rodrigues, a vivência nas redações de jornal, o assassinato de Roberto Rodrigues, o 

empobrecimento da família, a fome e a tuberculose como fatores determinantes diretos do 

surgimento de um ímpeto criativo que ganhou forma e expressão nos textos dramáticos. Além 

disso, em alguns momentos o autor ultrapassava o limite das sugestões implícitas e afirmava 

de maneira explícita a vinculação entre algumas experiências vividas e determinadas cenas ou 

temas abordados nas peças. 

Segundo a indicação do autor, as peças iniciais, ou seja, as peças classificadas de 

psicológicas, como A mulher sem pecado e Vestido de noiva, e as quatro peças que compõem 

o conjunto mítico, teriam brotado de sementes germinadas a partir de experiências e tragédias 

pessoais, como o assassinato de seu irmão, as humilhações vividas nos anos de privação que 

sua família enfrentou ao perder o jornal que possuía na década de 1930 e a experiência do 

internamento no Sanatório Popular de Campos de Jordão para tratar da tuberculose, onde teria 

presenciado inúmeras cenas de desespero e escutado histórias de amor, solidão e ciúme, 
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contadas por companheiros de enfermaria.  

O assassinato do irmão Roberto Rodrigues se mostrou quase como uma obsessão nas 

memórias, apontado como fonte dos sentimentos tristes presentes em toda a sua obra e 

inspiração fundamental para as peças. Na tentativa de reforçar a associação entre experiências 

vividas e cenas da ficção, Nelson Rodrigues mobilizava inclusive falas de amigos para dar a 

ideia de que a relação entre fatos e ficção era facilmente perceptível por aqueles que 

conheciam a sua história. Uma ação desse tipo pode ser vista no trecho de uma crônica 

selecionada a seguir:   

 

O que tocou Lúcio Cardoso foi uma cena, ainda no primeiro ato, cena de 
uma mulher matando um homem. E, segundo o romancista eu estaria 
fazendo, ali, uma imitação da vida. Era Roberto que morria outra vez, 
assassinado outra vez. E confesso: – o meu teatro não seria como é, nem eu 
seria como sou, se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse 
chorado até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto. (Rodrigues, 
2002a, p.84). 

 

Essa tragédia familiar testemunhada pelo autor foi exaustivamente retratada nas suas 

narrativas como experiência chave que teria determinado a sua postura diante da vida. Essa 

postura se fundamentava em atentar para a dimensão da crueldade humana que implicava em 

uma dificuldade de sorrir e, portanto, na impossibilidade de realizar um teatro leve e 

destinado a provocar o riso e a descontração do público. A descrição da postura e a relação da 

tragédia com a concepção do teatro transparecem nos trechos: 

   

Três anos depois [da morte de Roberto Rodrigues] descobri o teatro. Fui ver, 
com uns outros, um vaudeville. Durante os três atos, houve, ali uma loucura 
de gargalhadas. Só um espectador não ria: – eu. Depois da morte de Roberto 
aprendera a quase não rir; o meu próprio riso me feria e envergonhava. E, no 
teatro para não rir, comecei a pensar em Roberto e na nudez violada da 
autópsia. Mas, no segundo ato, eu já achava que ninguém deve rir no teatro. 
Liguei as duas coisas: – teatro e martírio, teatro e desespero. No terceiro ato, 
ou no intervalo do segundo para o último, eu imaginei uma igreja. De 
repente, em tal igreja, o padre começa a engolir espadas, o coroinha a plantar 
bananeiras, os santos a equilibrar laranjas no nariz como focas amestradas. 
Ao sair do vaudeville, eu levava comigo todo um projeto dramático e 
definitivo. Acabava de tocar o mistério profundíssimo do teatro. Eis a 
verdade súbita que eu descobrira: a peça para rir, com essa destinação 
específica, é tão obscena e idiota como o seria uma missa cômica. 
(Rodrigues, 2002a, p. 95 - 96). 
 
 

Muitos outros trechos poderiam ser mencionados para demonstrar essa tentativa de 



105 
 

apontar uma correlação direta entre imagens que guardava na memória e as cenas 

apresentadas no palco. Além dos acontecimentos relacionados ao assassinato de Roberto 

Rodrigues, diversos episódios testemunhados na infância foram mencionados, como a 

narrativa sobre uma menina que vivia na Aldeia Campista e teve uma morte precoce depois de 

contrair febre amarela: “A menina morrera (de febre amarela, já disse); estava no caixão 

pequenino, de arminho e vestida de anjo. Vinte anos depois, uma das personagens de Vestido 

de noiva diria, lânguida e nostálgica: – ‘Enterro de anjo é mais bonito que de gente grande’. 

Essa personagem era Alaíde, a heroína da tragédia” E não poupou argumentos para justificar a 

inspiração em cenas reais: “E, por todo o meu teatro, há uma palpitação de sombras e luzes. 

De texto em texto, a chama de um círio passa a outro círio, numa obsessão feérica que para 

sempre me persegue.” (Rodrigues, 2002a, p. 96).     

Se por um lado, o autor relacionava as inspirações poéticas que nasceram de 

experiências de sofrimento à criação das peças psicológicas e míticas, por outro lado, nas 

memórias em que refletia acerca das tragédias cariocas, ressaltou o presenciar de cenas 

cotidianas dos habitantes do subúrbio no decorrer de sua infância e adolescência como fatores 

determinantes dessas obras, tendo em vista que elas se ambientam no cenário do Rio de 

Janeiro, e a maioria na Zona Norte da cidade.      

Ao recuperar as lembranças da infância, Nelson Rodrigues se descreveu em diversos 

momentos como a criança que havia presenciado inúmeros suicídios, escândalos, crimes 

passionais e casos de infidelidade, sem deixar de ressaltar como essas cenas foram levadas 

para as tragédias cariocas. As relações entre vizinhos presentes nesse conjunto de peças são 

associadas em diversos momentos às testemunhadas na Rua Alegre, tal como se pode 

perceber em um trecho da crônica em que narrou um episódio no qual havia recebido 

quatrocentos réis de um vizinho para que entregasse uma joia a uma vizinha casada.  

Na mesma crônica, ele recorreu mais uma vez ao depoimento de um amigo para 

salientar como era marcante a presença das experiências em sua obra artística: “O meu amigo 

Alfredo C. Machado reclama que, por vezes, certas lembranças minhas parecem A vida como 

ela é... Eu me justifico facilmente. Eis a verdade: todos os sonhos da carne e da alma estão em 

A vida como ela é... (Rodrigues, 2002a, p.267). 

 Além das vivências da Rua Alegre como fonte de inspiração, Nelson Rodrigues 

elencou as experiências nas redações de jornal também como determinantes do seu teatro, 

sobretudo das tragédias cariocas. Em diversos momentos, descreveu fatos relacionados ao 

tempo em que atuou no jornalismo como repórter de polícia. Durante esse período, segundo 
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descreveu, pôde apurar e escrever sobre alguns casos policiais envolvendo o elemento 

passional e esse material se converteu em uma fonte de conhecimento a respeito das diversas 

formas de sofrimento humano.  

Um tom irônico ganhava expressão nas memórias ao caracterizar os repórteres que 

iam cobrir ocorrências policiais como verdadeiros delinquentes ávidos por informações. Foi 

essa imagem do jornalista que o autor imprimiu ao construir personagens que cobriam os 

casos de morte ou crimes passionais presentes nas peças. Para se ter uma ideia acerca dessa 

imagem do jornalista, ao comentar a presença de atropelamentos em algumas obras como O 

beijo no asfalto e Vestido de noiva, Nelson Rodrigues lembrou que sua primeira nota em um 

jornal foi sobre um caso desse tipo: “Voltando a Vestido de noiva, o ponto de partida é um 

atropelamento. Aliás, em toda a minha obra, o repórter de polícia é uma presença obsessiva.” 

(Rodrigues, 2002a, p. 191). 

A avidez na busca de informações e a ausência de critérios éticos que primassem pela 

integridade das pessoas envolvidas na notícia se tornaram frequentes nas peças que 

apresentam a ação de repórteres, o que se relaciona com o trecho a seguir: “Mas era quase 

impossível ‘furar’ A Noite. Nada acontecia sem que A Noite soubesse. Alguém telefonava, 

avisando. Lembro-me de um sujeito que ligou para o fabuloso vespertino; e disse: – ‘Vou 

matar minha mulher. Pode vir’. Deu nome, endereço, o diabo. A reportagem chegou quase 

com o primeiro tiro.” (Rodrigues, 2002a, p.199). 

A relação que se estabeleceu entre as obras e as experiências cotidianas e passadas do 

autor, tendo como elo as narrativas que este ofereceu em crônicas, teve uma participação 

significativa nas transformações na imagem do dramaturgo e na ideia acerca de sua 

dramaturgia que vinham se desenhando. Além das narrativas presentes nas crônicas, a 

transformação no imaginário acerca desse universo rodrigueano contou também com 

transformações formais nas obras, mudanças na crítica literária e a emergência de novos 

aspectos nas sociabilidades e no cotidiano da cidade com que o dramaturgo se defrontava.  

No momento da realização das peças situadas no Rio de Janeiro, já não se mostrava 

tão definida a consideração do autor apenas como gênio ou obsceno, desagradável e maldito, 

pois as fronteiras se mostravam mais fluidas. Por outro lado, antigos admiradores da produção 

teatral começaram a considerar a abordagem nas tragédias cariocas como um desperdício de 

talento dramático. Nesse momento, começou a surgir uma ideia de autor carioca, dramaturgo 

do cotidiano da cidade. Essa nova imagem e essa nova relação merecem ser desvendadas com 

a exposição de elementos e aspectos das tragédias cariocas.  
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4.2 O Rio de Janeiro como cenário da dissolução moral 

 

Em 1951, Samuel Weiner lançou o jornal Última hora, onde Nelson Rodrigues foi 

escrever na seção de esportes. A relação entre a atividade jornalística e literária do autor 

nunca se mostrou tão afinada como a partir da atuação nesse veículo. Pouco tempo depois do 

lançamento do jornal, Samuel Weiner pediu que Nelson Rodrigues escrevesse uma coluna 

sobre fatos diários que, como foi mencionado no primeiro capítulo, se transformou na coluna 

de contos intitulada A vida como ela é... No mesmo ano, ele escreveu para o Última hora o 

folhetim O Homem Proibido, que assinou com o pseudônimo Suzana Flag.  

Em 1953, Nelson Rodrigues escreveu A Falecida. Essa obra apresenta feições bastante 

distintas das peças anteriores do autor, além de uma afinidade temática e de inspirações 

comuns aos contos que vinham fazendo sucesso no Última hora. Traços de humor, que já se 

esboçavam de maneira tímida em algumas falas de Dorotéia, ganharam força e se associaram 

ao caráter prosaico e de aproximação com as formas de sociabilidade do cotidiano na 

construção dos diálogos e situações do enredo de A Falecida.  Na história de uma moça pobre 

que alimentava o único sonho de ter um enterro luxuoso, Nelson Rodrigues revelou as 

nuances de uma trama na qual os personagens eram capazes de pôr em suspenso valores 

morais e familiares visando à satisfação de vontades que, embora simples, significavam a 

superação de antigas frustrações vividas.  

 Zulmira, casada com o desatencioso Tuninho, havia vivido no passado um rápido 

romance com um rico empresário de lotações. Ao descobrir que tinha tuberculose e estava 

prestes a morrer, tomou todas as providências para o enterro: escolheu o caixão, selecionou a 

roupa que desejava como último traje e fez todas as recomendações à família. Quanto ao 

dinheiro necessário para a realização de seu enterro apoteótico, ela acreditava que o ex-

amante poderia arranjar e recomendou que Tuninho fosse lhe pedir o valor, mas sem revelar 

que era seu marido. 

Mesmo com o sonho do enterro prestes a se realizar, Zulmira, que conservava a 

imagem de esposa virtuosa, vivia as peripécias de conciliar a culpa e a vontade realizar seu 

desejo a todo custo. Não que amasse o marido, mas o fato de ter sido flagrada com o amante 

pela prima Glória e o receio de ser desmoralizada perante toda a vizinhança a preocupavam. 

Para se defender, começou a difamar a prima ressaltando que sua castidade se fundamentava 

na vergonha por ter sofrido a mutilação de um seio para se tratar de um câncer. Em alguns 

momentos, fazia referências cruéis sobre como ela achava que seria o enterro da prima: – 
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“Imagina só: Glorinha morrendo. Acaba de morrer. Está na cama, morta. Aí vão vestir a 

defunta. E antes a despem. Dá-se a melódia. As pessoas que estiverem no quarto, vão ver um 

seio, (ri) unzinho só!” (Rodrigues, 2004c, p. 53).   

Enquanto Zulmira se desdobrava para conciliar culpa e desejo em face da morte cada 

vez mais próxima, Tuninho não esboçava a menor preocupação com a doença da esposa e só 

pensava no próprio sono ou no próximo jogo do Vasco.  Sentindo a proximidade da morte, 

Zulmira fez Tuninho prometer que buscaria o dinheiro para pagar o enterro com penacho e 

alças de bronze no caixão. Mas no encontro com o empresário, Tuninho descobriu a traição da 

esposa e revelou que era casado com ela.  Após extorquir o dinheiro, pagou para a esposa o 

enterro mais barato e, na hora da cerimônia, ao invés de acompanhar o funeral, seguiu para o 

jogo do Vasco no Maracanã. Em meio a duzentas mil pessoas, caiu de joelhos e soluçou como 

o mais solitário dos homens ao perder todo o dinheiro da extorsão em uma aposta no estádio. 

 

   
A Falecida.  
Acervo Cedoc/Funarte. 
 

Pode-se notar alguma afinidade entre a construção da personagem Zulmira, no que diz 

respeito à valorização do ritual envolvendo a morte no contexto de sua vizinhança, e a 

formulação exibida pelo autor nas memórias acerca da morte e de como as pessoas lidavam 
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com esse fato na sua vizinhança na época de sua infância. Segundo as narrativas do autor, na 

Rua Alegre do início do século XX, era como se as pessoas vivessem a experiência do 

falecimento de familiares e vizinhos de forma mais apaixonada. Se apresentando como 

espectador das cenas do Rio de Janeiro do passado e traçando um contraponto com a cidade 

que se transformava e exibia novas formas de sociabilidade cada vez mais impessoais, Nelson 

Rodrigues narrava lançando mão de afirmações como “e lá estava eu, pequenino, cabeçudo, 

como um anão de Velásquez”. Dessa forma, apresentava-se como uma espécie de observador 

onipresente que pôde presenciar as cenas que davam forma à imagem de uma época que já 

havia passado (Rodrigues, 2002a, p. 29). 

Rui Castro ofereceu pistas acerca do impacto das inovações apresentadas no palco na 

ocasião da estreia de A Falecida: “Quando os personagens de “A Falecida” disseram suas 

primeiras falas no palco do Teatro Municipal, no dia 8 de junho de 1953, a plateia levou um 

susto”. Segundo o biógrafo, a exibição de um jogo de sinuca, das gírias e de uma discussão 

sobre futebol no palco eram novidades para o público do Municipal. “Na platéia, o escândalo 

se resumia numa frase: “Mas como??? Futebol no Municipal! Onde é que nós estamos?” 

(Castro, 1993, p. 246).  

Além das gírias, do futebol, da sinuca, A Falecida é uma peça repleta de ironia. O 

humor com que Nelson Rodrigues compôs as falas de Zulmira a respeito da castidade 

mutilada de sua prima Glorinha estava impregnado de crueldade e ambivalência. A mesma 

ironia se exibe na forma como Tuninho descobriu a traição da sua esposa e na maneira como 

se sentiu só em meio ao Maracanã repleto de torcedores. A decadência do corpo, já presente 

em outras peças, perdeu a tonalidade agressiva que se podia notar na descrição dos eczemas 

da cafetina de Senhora dos Afogados, por exemplo, e assumiu contornos mais sutis graças à 

utilização da ironia com que a doença de Zulmira e a mutilação de Glória foram tratadas nas 

falas dos personagens. Ou ainda quando os funcionários da funerária se referiam a uma 

menina que havia morrido atropelada e fizeram questão de reforçar o peso da situação, 

descrevendo que ela havia virado “papa, papinha, um sanduíche autêntico” entre um bonde e 

um ônibus, como se a morte, a dor e o sofrimento do outro não causasse nenhum desconforto 

(Rodrigues, 2004c, p.34).  

A liberdade de escolha da linguagem utilizada só aumentou em relação às peças 

anteriores. Nesse sentido, são incontáveis as gírias como “desembucha”, “chispa”, “espeto”, 

determinadas afirmações como: – “Você não respeita nem poste!”, ou quando o amante 

descreveu como se deu a conquista de Zulmira: “– Basta eu lhe dizer o seguinte, dois pontos: 
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foi a única mulher que eu conquistei no peito, à galega. Entrei de sola”. Mais do que nunca a 

construção dos diálogos de Nelson Rodrigues se aproximou da fala popular, apresentando no 

palco temas e detalhes de foro íntimo dos personagens (Rodrigues, 2004c, p. 49 - 66).   

O diretor José Maria Monteiro só teve elogios para falar sobre A Falecida. Para ele, 

dentre as peças de Nelson Rodrigues escritas até então, esta era a de conteúdo mais popular e 

mais poética. A história e as personagens a tornaram mais acessível ao público e a linguagem 

utilizada era de um “carioquismo delicioso”, entremeada de poesia angustiante nas falas da 

personagem principal. Para ele, A Falecida não seria uma comédia nem uma tragédia, mas 

sim uma farsa trágica. Isso porque todas as personagens existiam na peça em função da 

personagem principal, ou seja, para esclarecer o seu caso: o de “uma menina grande que não 

sabe viver sem sonhar, só tem um desejo já que a vida lhe negou tudo: um enterro luxuoso” 

(RODRIGUES: 2004c, p.269). 

Em O Jornal, o crítico Renato Vieira de Melo, que assinava uma coluna sobre teatro, 

considerou a peça mais uma história de marido enganado e se perguntou: “Não sei como se 

possa descobrir nessa história sentido trágico e político; só mesmo um grupinho de iniciados e 

eleitos, no qual, garanto, não se inclui o público a julgar pelas reações que pressenti na 

platéia”. O crítico foi além na sua avaliação e chegou a afirmar que a peça não se afinava ao 

gênero trágico e escapava do poético, considerando que a história não tinha estrutura 

dramática, preparo cênico ou caracterização dos personagens. Para ele tratava-se de um 

folhetim que teria se transviado no palco. Assim, finalizou o texto com a seguinte questão e 

sua resposta: “Será isso arte, tragédia e poesia? Tenho minhas dúvidas” (Melo, O Jornal, 

11/07/1953).   

Paschoal Carlos Magno, que ainda deixava entrever certo desapontamento que havia 

lhe causado Senhora dos afogados, se absteve de realizar uma crítica pormenorizada sobre os 

aspectos literários como era de costume e preferiu apontar a reação da plateia para falar da 

estreia de A Falecida, dando voz ao público na aprovação da obra: 

O teatro cheíssimo. Aplausos calorosos no final de cada ato. Riso 
sublinhando aquelas passagens que assim o exigiam. Um sucesso total. Se 
alguém não gostou da peça deve ser parte de uma minoria insignificante, que 
nem sequer a considerava uma peça, pois havia gente até de pé gritando pelo 
autor, num delírio raro nos nossos espetáculos. (Magno, 2006, p. 227). 

 

O crítico Pompeu de Sousa considerou A falecida um marco na trajetória dramatúrgica 

de Nelson Rodrigues e destacou com entusiasmo o novo rumo que o autor passava a trilhar, 

deixando de lado a tragédia universal para se dedicar à “comédia de costumes carioca, 
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suburbana, ‘Zona Norte da cidade’, sem perder, entretanto, sua universalidade essencial”. 

Embora Sábato Magaldi (1992, p. 66) tenha justificado que a denominação das peças escritas 

entre 1953 e 1954 como tragédias cariocas estava ligada à vontade de Nelson Rodrigues de 

manter suas obras associadas ao gênero trágico com a perspectiva de lhes conferir certo valor 

dramático, Pompeu de Sousa destacou o caráter de “comédia de costumes” dotada de 

características elaboradas que considerou dignas de nota: 

 

Comédia de costumes de uma altitude onde nunca se elevara o pobre gênero 
em nossa língua, digna daquela onde se situou a tragédia do mesmo autor. 
Comédia de costumes de uma altitude onde nunca se elevara o pobre gênero 
em nossa língua, digna daquela onde se situou a tragédia do mesmo autor. 
Comédia de costumes que oferece todo o mesmo extenso e rico campo de 
estudos sobre a contribuição do autor, tanto no terreno da concepção 
criadora, como no da construção cênica e no da composição literária. Neste 
último, jamais se terá exemplo de tão extraordinária dignificação dramática 
do trivial e de tão bela poetização da gíria. (Sousa, 1959, p.14). 
 

O novo caminho de criação de peças com sotaque carioca se confirmou quando, em 

1957, Nelson Rodrigues escreveu Perdoa-me Por Me Traíres, mais uma peça ambientada no 

subúrbio do Rio de Janeiro, mas com personagens de classe média mais abastada. É uma obra 

que trata da infidelidade em uma sociedade na qual o adultério feminino era visto como uma 

atitude inaceitável. Perdoa-me Por Me Traíres traz a narrativa da relação entre Glorinha, uma 

colegial órfã, e seu tio Raul, que a criou após a morte de seus pais e exercia todo o peso da 

rigidez e repressão sobre uma adolescente que começava a se tornar uma mulher.  

A ação tem início quando Nair leva Glorinha à casa de Madame Luba, uma lituana que 

recebia homens ricos para fazer programas com garotas com idade entre 14 e 17 anos. 

Glorinha se preparou em casa para fazer o programa arranjado pela Madame Luba, mas, 

temendo a reação do tio, tentou desistir de ir adiante e foi praticamente forçada por Nair, Póla 

Negri – funcionário do prostíbulo –, e Madame Luba a receber um deputado idoso que vivia 

na sua vizinhança.   

Desconfiando que a sobrinha se prostituía, Raul conduziu a cena para a situação limite 

ao revelar toda a verdade da família. Judite e Gilberto, pais de Glorinha, viviam em constante 

lua de mel até que ele começou a achar que estava sendo traído. Enlouquecido de ciúmes, ele 

agrediu Judite, que procurou apoio em seu irmão, Raul. O cunhado tentou levá-la de volta à 

casa de seus pais, mas ela preferiu permanecer com o marido. 

 O texto de Nelson Rodrigues se apresentou carregado nos tons obsessivos na 

composição das falas dos personagens, principalmente do marido ciumento, Gilberto, como o 
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trecho abaixo demonstra:   

Antes minha mulher não tinha vergonha de mim. Nenhuma! Já no namoro 
houve entre nós o diabo! Casamos e, no dia seguinte, tomou banho comigo, 
Raul. Tomamos banho juntos! (...) durante dois anos, todo o santo dia, o 
banho em comum era sagrado! E de repente, Raul, vê só: de repente, ela 
começa a ter vergonha de mim, pudor Raul! Cortou o nosso banho (...) isso 
quer dizer o quê? Mas claro: a mulher que passa a ter vergonha do marido é 
porque tem outro, porque arrumou um amante! Ou não é? (...) Casei-me 
com uma marafona! (Rodrigues, 2004c, p. 107).  
 

Apesar do exagero no ciúme, Gilberto tinha consciência de que estava perturbado e 

precisava de ajuda psicológica, pois, se continuasse naquele ritmo, as desconfianças o 

levariam a matar Judite e a se matar. Ele foi internado e se submeteu à malarioterapia. Passou 

seis meses na casa de saúde sem receber visitas, conforme pediu ao irmão. Após receber alta, 

voltou para casa de surpresa e foi recebido pela esposa de maneira totalmente diferente. Ela se 

mostrou fria, sem interesse na sua presença e, afirmando que ia cumprir uma promessa feita 

pela sua cura, saiu para um encontro amoroso.  

Logo que soube da chegada do irmão, Raul foi visitá-lo e, ao ficar sabendo da saída de 

Judite, estranhou a sua atitude inerte. A temporada na casa de saúde havia transformado 

completamente sua maneira de enxergar as coisas: o homem que antes via amantes 

“escorrendo nas paredes da casa” passou a pensar que as pessoas traíam pela falta de amor, na 

esperança do amor impossível.  Frustrando as expectativas dos parentes, que desejavam ver a 

esposa infiel humilhada pelo marido, Gilberto se atirou aos pés de Judite proferindo a 

polêmica frase que deu nome à peça. Diante da atitude inesperada de Gilberto, Raul o 

internou novamente e obrigou Judite a tomar veneno, sofrendo por ela ter se relacionado com 

tantos homens e nunca ter pensado em se relacionar com ele.  

Após contar a Glorinha a verdade sobre o passado, Raul tentou desvendar a verdade 

do presente. Angustiado por viver entre o silêncio de uma sobrinha que o temia e a loucura de 

sua esposa, ele desejava saber qual o sentimento que as duas tinham por ele. Repetindo a cena 

que havia se passado com Judite, ele pôs veneno em um copo e disse a Glorinha que só lhe 

pouparia a vida se ela lhe contasse toda a verdade sobre o que havia acontecido entre ela e o 

cliente de Madame Luba.  

Após ouvir a verdade narrada pela sobrinha, de que ela apenas havia escutado o 

deputado recitar leis da Física, Raul não se convenceu. Então, para evitar a morte, ela mentiu, 

tentando convencer o tio de que o amava e que só pensava nele enquanto estava com o 

deputado. Sensibilizado, Raul confessou que a havia criado para ele, pois a amava, assim 

como amava a sua mãe. Aproveitando a fraqueza do tio, ela lhe fez um último pedido: que 
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morresse com ela, que tomassem o veneno juntos. Ela então o deixou tomar o veneno sozinho 

e partiu livre para mais um programa na casa da Madame Luba.   

Nelson Rodrigues buscou relacionar a criação de Perdoa-me Por Me Traíres com 

cenas presenciadas na Rua Alegre durante a infância. Em uma memória publicada em 1967, 

narrou que quando tinha sete anos chegou à rua uma mulher casada com um ourives que era 

acusada de adultério por toda a vizinhança. Um dia a mulher se matou e pela rua se 

disseminou o boato de que ela havia sido obrigada pelo marido a tomar veneno. Quando o 

caixão passou a caminho do cemitério, o viúvo começou a gritar “– canalha”. Depois, 

segundo o autor, ele percebeu que o homem não chamava a mulher de canalha, mas estava se 

autoflagelando, pois se sentia culpado por não ter amado a mulher suficientemente, levando-a 

assim ao adultério. “Vem assim dos meus sete anos casimirianos toda a minha compaixão 

pela infiel. É um sentimento que sobe, que se irradia de não sei que profundezas. Eis o que 

aprendi em Aldeia Campista: – não se chama uma adúltera de adúltera, jamais.” (Rodrigues, 

2003, p. 44).  

Ruy Castro reforçou a relação entre experiências da infância de Nelson Rodrigues e a 

inspiração para as obras na medida em que reproduziu o mesmo episódio narrado pelo autor, 

dando tons de veracidade a tal relação “Nelson contaria depois que tirou o tema de ‘Perdoa-

me por me traíres’ de um episódio que presenciara em sua infância na Rua Alegre: a de um 

marido traído, ourives de profissão, que, quanto mais traído, mais amava a infiel...” 

(Castro,1993, p. 270). 

Ao ser submetido à censura, o texto de Perdoa-me por me traíres encontrou um 

obstáculo por conter uma cena de aborto envolvendo a personagem Nair. Com o argumento 

de que a cena era uma condenação à pratica, o diretor Leo Júsi conseguiu a liberação. A peça 

estreou no Teatro Municipal com a novidade de que Nelson Rodrigues integrava o elenco no 

papel de Raul. A ideia de ter o autor no palco teve um apelo promocional confirmado no 

anúncio publicado na revista Manchete em 15 de junho de 1957, no qual o autor dizia: 

 

Vou estrear como ator. Por dez dias, e nunca mais, representarei no 
Municipal a minha tragédia de costumes, “Perdoa-me por me traíres”. Há 
quem me pergunte se não tenho medo do ridículo. Absolutamente. E digo 
mais: só os imbecis têm medo do ridículo. Considero um soturno pobre-
diabo o sujeito que não consegue ser ridículo de vez em quando. (Castro, 
1993, p. 271). 

 

Além do anúncio, a manifestação de Nelson Rodrigues em Manchete trouxe também 

uma justificativa para a peça que parecia sugerir a reação que esperava da plateia:  



114 
 

Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico: a ficção, para ser 
purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil, para que não o sejamos. 
Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. A partir do momento 
em que Ana Karenina, ou Bovary, trai, muitas senhoras da vida real 
deixarão de fazê-lo. No “Crime e castigo”, Raskolnikov mata uma velha e, 
no mesmo instante, o ódio social que fermenta em nós estará diminuído, 
aplacado. Ele matou por todos. E, no teatro, que é mais plástico, direto, e de 
um impacto tão mais puro, esse fenômeno de transferência torna-se mais 
válido. Para salvar a platéia, é preciso encher o palco de assassinos, de 
adúlteros, de insanos e, em suma, de uma rajada de monstros. São os nossos 
monstros, dos quais eventualmente nos libertamos, para depois recriá-los. 
(Castro, 1993, p. 271). 
  

 

 
Perdoa-me por me traíres.  
Acervo Cedoc/Funarte.  
 

Os acontecimentos da noite de estreia serviram de munição para as crônicas nas quais 

o autor discutia sua obra dramatúrgica, utilizando a vaia que a peça sofreu para ironizar e 

atacar o público que desaprovou Perdoa-me por me traíres. Na contagem de Rui Castro 

(1993), cerca de quarenta por cento da plateia aplaudia a peça, enquanto os sessenta por cento 

restantes vaiavam.  A noite de estreia figurou em diversas crônicas, dentre elas a intitulada “O 

autor como um ladrão de cavalos”. Sua descrição dos acontecimentos apontava que os dois 
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primeiros atos foram aplaudidos, mas ao final a vaia foi antológica. Para fazer a descrição, o 

dramaturgo não poupou ironia: “senhoras grã-finérrimas subiam nas cadeiras e assoviavam 

como apaches”. De um camarote o vereador Wilson Leite Passos sacou um revólver e, 

segundo o autor, “como um Tom Mix, queria decerto fuzilar o texto.” (Rodrigues, 2002b, p. 

287).  

As crônicas acerca desse embate com a plateia corroboraram com as formulações 

sobre sua imagem de autor que revirava o público e por isso estava em constante conflito com 

o mesmo. Assim, contou que em um primeiro momento sentiu uma fúria que o levou a revidar 

os insultos, chamando os que o vaiavam de “Zebus”. Mas logo em seguida teria se dado conta 

do fluxo de consciência que a peça havia provocado na plateia. Nas suas irônicas palavras: 

“Quem não gosta simplesmente não gosta, vai para casa mais cedo, sai no primeiro intervalo. 

Mas se as damas subiam pelas paredes como lagartixas profissionais; se outras sapateavam 

como bailarinas espanholas; e se cavalheiros queriam invadir a cena – aquilo tinha que ser 

algo mais profundo, inexorável e vital (Rodrigues, 2002b, p. 287).  

 

 
Nelson Rodrigues como Tio Raul em Perdoa-me por me traíres. 
Acervo Manchete.  
 

Assim, Nelson Rodrigues se situou nas crônicas sobre a peça em uma posição 

ambivalente, entre o autor que desagradou o público por mostrar em cena fatos que agrediam 
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a moral e o autor que desagradou o público ao revelar sentimentos que a sociedade costumava 

esconder. Pelo fato de estar exposto no palco, ele pôde se colocar como o autor agredido, que 

presenciou e sentiu o desrespeito da reação direta da plateia diante de uma obra através da 

qual ele apenas desejava se expressar com liberdade. A vaia e a reação do público 

repercutiram nas afirmações de que desejava permanecer reconhecido como autor difícil de 

digerir, que gostaria de se realizar através de sua obra sem fazer concessões ao que esse 

público desejava ver em cena. Pode-se notar em muitos trechos de suas crônicas esse desejo, 

como na afirmação: “Ao ser vaiado em pleno Municipal, fui, por um momento fulminante e 

eterno, um dramaturgo realizado, da cabeça aos sapatos.” (Rodrigues, 2002b, p. 288).   

Os elogios feitos pelo produtor da peça Gláucio Gill e pelo diretor Leo Júsi 

demonstraram sua adesão à obra. Para Gláucio Gill, a peça apresentava problemas, 

personagens, situações e diálogos em essência e forma capazes de se identificar com o 

espectador médio brasileiro. Além disso, considerou indiscutível o valor dramático da peça, 

defendendo que o teatro podia apresentar qualquer situação dramática (Rodrigues, 2004c, p. 

275).  

Já o diretor Leo Júsi considerou Perdoa-me Por Me Traíres um original violento por 

revelar tudo que a ação dramática exigia expor. Além disso, ele trouxe uma inovação 

importante na montagem da peça, ao entrosar elementos brancos e negros no palco sem 

apontar a distinção de cor16, concordando com Abdias do Nascimento em relação ao fato de 

que os negros habitualmente recebiam pequenos papéis no teatro. Segundo o diretor, 

“Perdoa-me Por Me Traíres” criava vida, pois tinha o mérito de apontar a desorientação da 

juventude insegura emocionalmente, e desejosa de compreensão e de carinho (Rodrigues, 

2004c, p. 276). 

O crítico Paschoal Carlos Magno publicou no Correio da Manhã uma crítica 

minuciosa acerca de Perdoa-me por me traíres, realizando como era sua prática, uma análise 

acerca do texto, da direção, da participação dos atores e da reação da plateia. Como a peça 

parece ter lhe incomodado, ele teceu uma análise detalhada comentando ato por ato, 

separando as partes que acreditava merecer elogios e as partes que considerou de má 

qualidade, visando destacar a credibilidade que as críticas negativas de seu texto mereciam, na 

medida em que reconhecia também os méritos da peça.  

 
16 Na montagem dirigida por Léo Jusi, em 1957, Abdias do Nascimento, para quem Nelson Rodrigues havia 
escrito o papel principal de Anjo negro, representou o papel do Dr. Jubileu de Almeida, um deputado que vivia 
próximo à Glorinha e era apaixonado pela adolescente. Casado, o deputado recorre aos serviços de Madame 
Luba para conseguir um encontro com Glorinha para realizar sua fantasia sexual: recitar fórmulas da Física, algo 
que não podia fazer com sua esposa. 
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Na opinião de Paschoal Carlos Magno, o primeiro ato foi admiravelmente bem feito, 

embora a reação da plateia tenha sido quase nula em cenas chocantes como, por exemplo, a 

cena em que ocorreu um aborto. Para o crítico, esta reação da plateia seria compreensível, 

pois a força de Nelson Rodrigues como autor estaria mais nas coisas que dizia do que nas que 

mandava executar. Já no segundo ato, considerou o crítico, o autor fez “concessões ao 

folhetinesco, ao barato, ao radiofônico”. Nessa categoria, se enquadrava a cena em que Raul 

obrigou a cunhada a tomar veneno, o que ele considerou “extremamente ridículo”. O terceiro 

ato foi considerado o pior: “o autor se perdeu. Já não tem o mesmo ímpeto do primeiro ato. 

(...) Não encontramos sua verdadeira face no último. A direção não sabe mais controlar o 

autor como intérprete.” (Magno, 2006, p. 328). 

Apesar da tentativa de apontar a má qualidade que percebeu em alguns momentos da 

peça, Paschoal Carlos Magno ressaltou certa força dramática que encontrou na recepção da 

obra: “O destino de Glorinha já faz parte da inquietação e dos cuidados da plateia. Aí é que se 

verifica a autenticidade do Sr. Nelson Rodrigues como autor. Pode-se discordar dos temas que 

escolhe, das suas obsessões como autor, do seu processo de prolongar a vida na arte, da fatura 

teatral, mas seus personagens são vivos, mesmo quando absurdos (Magno, 2006, p. 328).  

Mais tarde, ao escrever na sua coluna recomendando que os leitores fossem ao Festival 

Nelson Rodrigues17, o autor recuperou a recepção da peça para apontar a força da obra do 

dramaturgo: “Perdoa-me por me traíres constituiu um impacto na nossa rotina teatral. Foi 

aplaudida, foi vaiada, e teve, conforme atestam os boletins do SBAT, uma bilheteria recorde 

(Magno, 2006, p. 365).  

Na crônica intitulada “Confrontos e contrastes” Alceu Amoroso Lima discutiu a peça 

Perdoa-me por me traíres, estabelecendo uma comparação entre os romances de Antônio 

Callado e a obra de Nelson Rodrigues a partir da crítica a esta peça. Para ele, se tratou de uma 

peça “em que desde o título somos transportados para o mundo da abjeção pura, sem 

esperança, que por isso mesmo elimina todo valor dramático da obra.” (Lima, 1969, p. 78). 

A partir de Perdoa-me por me traíres, Alceu Amoroso Lima generalizou uma opinião 

acerca do teatro de Nelson Rodrigues, afirmando que uma absoluta ausência de valores 

caracterizaria a sua obra teatral, sendo que na peça em questão, esta ausência se manifestaria 

de modo total, afetando irremediavelmente seu valor artístico. Nas palavras do crítico: “Nela 

o sentimento da irresponsabilidade absoluta, característica do teatro de Tennessee Williams, 

redundou no teatro de Nelson Rodrigues, num completo malogro cênico.” (Lima, 1969, p 80). 
 

17 O Festival Nelson Rodrigues teve na programação a estreia de Os sete gatinhos e a reapresentação de Vestido 
de noiva, Anjo negro, A falecida, Senhora dos afogados, Valsa nº 6 e Perdoa-me por me traíres.  
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Apesar do tom severo, Alceu Amoroso Lima não colocou a obra do dramaturgo no 

mesmo patamar de outros tipos de produção que estavam bastante aquém do que os críticos e 

intelectuais consideravam como artístico: “Seu teatro evidentemente não explora a 

pornografia, como o fazem os palcos infectos que infestam a nossa cidade. Mas transporta 

para o palco apenas os resíduos das crônicas policiais, sem que os faits divers do crime e da 

luxúria sejam elevados à categoria de símbolos (Lima, 1969, p. 80). 

 A reação manifesta na noite da estreia foi mobilizada também nas crônicas por Nelson 

Rodrigues como a grande inspiração para escrever, no mesmo ano, a peça Viúva, porém 

honesta, em que satirizava e desqualificava os críticos teatrais de modo que o crítico da trama 

é caracterizado como homossexual e totalmente ignorante acerca de qualquer assunto que 

dissesse respeito à dramaturgia. A peça não possui as características das tragédias cariocas 

como a ambiência e as relações típicas do cotidiano do Rio de Janeiro. A peça, qualificada 

pelo autor como “farsa irresponsável”, apresenta uma sucessão de alegorias dos aspectos que 

o autor desejava criticar na sociedade, nas relações de família, na medicina, na moral, nas 

relações entre a imprensa e a sociedade, na política e na atuação dos críticos de arte, sem 

assumir um compromisso com a verossimilhança.   

A obra apresenta a história de Ivonete, uma moça que traiu o marido inclusive na lua 

de mel, mas depois que ficou viúva, passou a assumir uma devoção e fidelidade obsessivas ao 

falecido. O pai de Ivonete, dono de um jornal e detentor de um poder político que lhe permitia 

inclusive nomear ministros, convocou alguns especialistas para tentar solucionar o problema 

da filha que não conseguia ter uma vida normal após a morte do marido. Assim, uma cafetina 

polonesa, um psicanalista e um otorrino foram chamados para ajudar Ivonete. Além dos 

especialistas, o Diabo da Fonseca se apresentou e se juntou ao grupo, pois sentiu o cheiro de 

viúva no ar e desde a infância alimentava a fantasia de conhecer uma viúva que fosse honesta.   

As alegorias que Nelson Rodrigues utilizou se referiam a temas como o abuso de 

poder praticado pela imprensa, através do dono de jornal JB de Oliveira; a imperícia médica 

através do Dr. Lambreta, um médico que se limitava a auscultar a respiração dos pacientes e 

sempre diagnosticava neles casos de gravidez, inclusive em homens, e do otorrino que 

recomendava a análise dos focos dentários para resolver qualquer problema de saúde; a 

prostituição, através da cafetina que vendia mulheres; a descrença na psicanálise, através do 

psicólogo que cobrava o tempo de consulta pelo taxímetro; e, por fim, a falta de credibilidade 

da crítica de arte, através do crítico de teatro Dorothy Dalton, um fugitivo do Serviço de 

Assistência ao Menor, o SAM, que havia pedido ajuda no jornal e, por não saber fazer nada, 



119 
 

foi contratado para que o dono fizesse demagogia por recuperar um menor infrator.   

De todos os segmentos que o autor desejava atacar com Viúva, porém honesta,o da 

crítica teatral foi o principal. Dorothy Dalton foi caracterizado como totalmente 

desinteressado por Ivonete, com quem se casou, e alheio a qualquer valor ou princípio 

artístico. Ele só trabalhava no jornal para escapar da detenção no SAM. Nesse sentido, Nelson 

Rodrigues construiu uma alegoria que desacreditava a crítica teatral ao situá-la como 

atividade desempenhada por pessoas sem qualificação ou credibilidade.  No programa de 

estreia da peça em 1957, Nelson Rodrigues exibiu sob forma de expectativas para a realização 

da peça mais algumas provocações a quem desejava agredir: 

  

Eu vos digo que ninguém entenderá Viúva, porém honesta. Não por culpa da 
peça, mas do teatro que é a mais cretinizante das artes. (...) Como quereis 
entender Viúva, porém honesta se uma experiência milenar ensina que toda a 
obra dramática implica um equívoco geral, do autor, do intérprete, do 
espectador? (...) Todos vieram aqui na presunção de que Viúva, porém 
honesta quer dizer alguma coisa. Ninguém admitiria uma peça teatral que 
não quisesse dizer absolutamente nada. (...) E se, todavia, quereis saber, 
ainda, o que quer dizer Viúva, porém honesta, eu vos direi: sua mensagem é 
demoníaca. Por demoníaco eu entendo esse impulso que vem de dentro, das 
profundezas, esse grito irredutível contra tudo e contra todos que falsificam 
os valores da vida. É essa negação da ordem social, política, familiar ou 
religiosa que já apodreceu ou que representa verdades esgotadas.  
(Rodrigues, 2004a, p. 297). 

 

Em 1958 Nelson Rodrigues voltou a escrever tomando as relações da vida cotidiana 

como tema e criou Os sete gatinhos, uma obra bastante polêmica que apresenta uma família 

na qual quatro irmãs se prostituíam a fim de obter dinheiro para realizar o casamento da irmã 

mais nova. A mãe era a responsável por guardar o dinheiro e o pai, contínuo na câmara dos 

deputados, indicava as filhas para os deputados. Todos na família acreditavam que a pureza 

da irmã mais nova poderia redimir as suas perversões, mas quando esta ficou grávida de um 

homem casado, a esperança de redenção da família ruiu. 

No tempo da ação, o pai assumiu que enviava os deputados para fazer programas com 

as filhas, a mãe confessou que fazia desenhos obscenos na parede do banheiro para dar vazão 

aos desejos reprimidos e uma das filhas revelou que se relacionava com mulheres por sentir 

nojo dos homens com quem se prostituía. A situação saiu do controle quando o pai decidiu 

oferecer também a filha mais nova, grávida, ao médico da família, que cometeu suicídio ao 

prostituir a menina que tinha a idade de sua filha.  

Em diversos momentos da trama o pai dizia receber mensagens de um espírito que 
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acusava um homem de levar toda a família à perdição. Todos foram levados a pensar que se 

tratava do rapaz que havia engravidado Cilene e também era amante da irmã mais velha, 

Aurora. Mas depois que o assassinaram, descobriram que o espírito se referia ao seu Noronha, 

o chefe da família.  

Os sete gatinhos estreou no Festival Nelson Rodrigues, no qual sete textos do autor 

foram encenados. Ele foi convidado a falar sobre a peça no jornal Diário da Noite. Anunciado 

na publicação como “o autor mais combatido do Brasil, o mais incensado e o mais 

caluniado”, ele teve espaço para falar sobre a obra antes da estreia: 

 

Um dos personagens de Os sete gatinhos afirma que nós usamos na terra 
uma cara que não é a nossa. Está aí, talvez, toda a chave da minha “divina 
comédia”. Os sete gatinhos projetarão no palco, com sua luz violenta e 
implacável, a verdadeira, a inconfessa fisionomia de todos nós e de cada um 
de nós. Quem quiser ver a sua própria cara, assista Os sete gatinhos. 
(Rodrigues, Diário da Noite, 07/10/1953).    

 

 
Nelson Rodrigues e a plateia de Os sete gatinhos 
Acervo Manchete. 
 

A apresentação de tantas cenas envolvendo sexo, prostituição, corrupção das filhas 
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pelo pai e outros elementos, foi considerada de mau gosto pelo crítico Paschoal Carlos 

Magno, que desabafou na crítica:  

 

O Sr. Nelson Rodrigues disse que Os sete Gatinhos exaltava a sordidez. E 
não nos mentiu. Pois tudo que há de mais abjeto, repelente, repulsivo, 
nojento, sórdido, extravasa nos três atos recém estreados no Carlos Gomes 
inaugurando o festival Nelson Rodrigues. Como é que esse autor – dos mais 
importantes do Brasil de todos os tempos, com uma peça de ressonância 
universal – desperdiça seu tempo com a imundice? (Magno, 2006, p. 366). 
 
 

Além de desqualificar a temática, o crítico apontou que em Os sete gatinhos não havia 

a força poética da qual os trabalhos anteriores de Nelson Rodrigues davam provas. Apesar 

disso, ressaltou um aspecto que considerou positivo na obra: “seu diálogo é ainda o mesmo, 

dos mais expressivos, dos mais próximos ao cotidiano.” (Magno, 2006, p. 366). 

Por outro lado, houve quem defendesse o caráter poético de Os sete gatinhos, como o 

poeta e crítico Paulo Mendes Campos, que a considerou a melhor peça do autor, destacando a 

dimensão realista que revelava as discrepâncias sociais através da exposição de mazelas da 

classe menos favorecida sem perder a dimensão poética: 

 

O desenho é perfeito, pungente, desvendando-nos a visão de outro pecado 
original, o pecado de nosso tipo de civilização; a sociedade dividida em 
castas. Nessa ordem de idéias, o fulcro da peça pode ser o momento em que 
uma das filhas do velho Noronha atira-lhe ao rosto o insulto ignominioso: 
Contínuo! Dentro do contexto, essa simples palavra resume toda a dimensão 
social de Os sete gatinhos. Um contínuo que não quer ser contínuo e cujas 
filhas se prostituem. Uma sociedade sem segurança material ou mental, 
corroída pelo dinheiro e pela fricção com que as idéias e semi-idéias se 
transmitem entre pessoas desprovidas de dinheiro. Uma sociedade injusta e 
imbecilizada: na casa, no colégio, no trabalho. Uma sociedade que sofre de 
vermes como Silene. Uma família que apodrece dentro da ordem capitalista. 
(Campos, 1993, p. 154-5). 
 

 

Em 1959, Nelson Rodrigues escreveu Boca de Ouro. A peça traz a história de um 

homem que, assim como Zulmira de A Falecida, sonhava em superar as humilhações da vida 

na pobreza através do luxo na morte. Filho de uma prostituta, nascido em uma gafieira, Boca 

de Ouro se transformou em um mito de Madureira. Atuando como bicheiro, enriqueceu e logo 

pôde colocar em prática a sua obsessão pela riqueza: para começar, extraiu todos os dentes e 

passou a usar dentaduras feitas de ouro. Mas a obsessão ia além e então ele começou a 

acumular dinheiro e ouro para poder fazer um caixão do metal, visando compensar o modo 
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violento como abandonou o “paraíso uterino”. Mesmo sendo filho de uma prostituta e tendo 

passado pelo “batismo pagão na pia de gafieira”, fazia questão de atribuir uma pureza quase 

própria das santas ao se referir à sua mãe, o que era ironizado pelos outros personagens: “o 

Boca, quando bebe, chama a mãe de ‘A Virgem de Ouro’. Uma vagabunda, sabe o que é uma 

vagabunda de apanhar homem na esquina, no meio da rua, rapaz?”(Rodrigues, 2004c, p. 216).  

Mas o acúmulo de riqueza e a santificação da mãe não foram suficientes para fazê-lo 

superar as humilhações que praticamente nasceram com ele. Para tanto, seria necessário algo 

como nascer para outra vida. A morte e o enterro apoteótico significavam a passagem para 

esta nova vida. Capaz de crueldades sem limites, Boca de ouro, ou o “Drácula de Madureira”, 

também era capaz de gestos de caridade com aqueles que, assim como ele, foram 

desfavorecidos desde o nascimento. Dessa forma, ele era uma figura ambivalente que 

despertava admiração e medo nos que o cercavam.  

A ação se passa após o assassinato de Boca de Ouro, quando a “caravana” – o repórter 

e o fotógrafo – de um jornal se dirigiu a Madureira em busca de um “furo” de reportagem a 

respeito do mítico bicheiro. Para colher as informações, procuraram D. Guigui, uma mulher 

que havia abandonado o marido e os filhos para viver com o bicheiro, mas foi mandada 

embora por ele e voltou a viver com o marido. Sem saber que Boca estava morto, D. Guigui o 

descreveu como um homem extremamente cruel. Na narrativa de D. Guigui, Celeste, uma 

vizinha de Boca de Ouro que precisava de dinheiro para enterrar a mãe, foi pedir o dinheiro 

ao bicheiro e este lhe assediou e assassinou seu marido, quando em meio a uma discussão o 

rapaz mencionou o batismo na pia de gafieira.  

Quando o repórter revelou que Boca de Ouro havia sido assassinado, D. Guigui ficou 

transtornada pois ainda o amava. Então ela ofereceu outra versão dos fatos: Celeste mantinha 

um caso amoroso com Boca de Ouro. Quando o marido descobriu, tentou fazê-la extorquir 

dinheiro do bicheiro, mas ela o abandonou para ficar com o amante. O marido inconformado 

foi se vingar e ameaçou Boca de Ouro com um revólver. Por trás dele, Celeste cravou um 

punhal em suas costas e livrou o amante.  

Nesta versão dos acontecimentos, Dona Guigui narrou uma das cenas que exibe a 

sordidez e o cinismo com que Boca de Ouro humilhava as pessoas abastadas: o concurso de 

seios. Em virtude do folclore que se formou em torno do seu sorriso e do caixão de ouro que 

estava sendo construído, além da sua assiduidade nas páginas policiais dos jornais, o bicheiro 

terminou atraindo a curiosidade de mulheres da alta sociedade, que faziam caravanas para lhe 

visitar e observar como se fosse um animal exótico. Em uma dessas visitas, uma grã fina lhe 
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perguntou acerca do batismo na pia de gafieira. Boca de Ouro resolveu devolver a humilhação 

e ofereceu uma joia a quem tivesse os seios mais bonitos. Deslumbradas, as mulheres da alta 

sociedade mostraram os seios ao bicheiro, mas ele deu o colar para a suburbana Celeste e 

enxotou as grã-finas. 

 

 
Boca de Ouro, a suburbana Celeste e a grã-fina  
Maria Luisa na temporada de estreia de Boca de Ouro.  
Acervo Cedoc/Funarte. 
 

A nova versão deixou o marido de D. Guigui enciumado e isso a fez recuar, 

formulando a terceira versão dos fatos, na qual caracterizou o bicheiro como um homem 

covarde. Na última versão, Celeste teria sido vista com Boca de Ouro em um táxi por Leleco, 

que jogou na loteria o número da placa e disse à esposa que, se perdesse, mataria ela e o 

amante. Celeste então contou que o amante era Boca de Ouro e que o faria pagar o prêmio. O 

marido traído ameaçou o bicheiro que o dominou e chamou Celeste para que eles cometessem 

o crime juntos. Enquanto ele batia com a coronha do revólver na cabeça, ela dava punhaladas 



124 
 

no corpo do marido. Em seguida o bicheiro teria matado Celeste.  

Após colher as três versões acerca de um dos crimes de Boca de Ouro, o repórter 

seguiu até o velório do bicheiro e lá foi entrevistado por um locutor de rádio. Depois de ter 

permanecido tanto tempo ouvindo as histórias de D. Guigui, o repórter percebeu que havia 

deixado de lado a notícia que importava. Só então, através do rádio, descobriu como Boca de 

Ouro havia sido assassinado: recebeu vinte e nove facadas de Maria Luisa, uma das grã finas 

que haviam participado do concurso de seios, que ainda por cima lhe roubou a dentadura de 

ouro. Na descrição do locutor, a morte paradoxal do bicheiro ganhou feições anedóticas:  

 

Mataram o Boca de Ouro, o Al Capone, o Drácula de Madureira, o D. 
Quixote do jogo do bicho, o homem que matava com uma mão e dava 
esmola com a outra! Uma multidão, uma fila dupla que se alonga, que 
serpenteia, que ondula da presidente Vargas até o pátio do necrotério. São 
homens mulheres e até crianças. Até crianças que vêm olhar pela última vez 
essa estrela do crime que foi Boca de Ouro. (...) Esse povo veio ver o Boca 
de Ouro, o célebre Boca de Ouro. Entra no necrotério e encontra, em cima 
da mesa, um cadáver desdentado. (...) Mas o povo carioca é formidável, de 
amargar esse povo! E de uma irreverência deliciosa! Ali, na fila estão 
fazendo piadas com o pobre defunto. Um já disse que é o Boca de Ouro de 
araque...(Rodrigues, 2004c, p. 256). 
 

As imagens que Nelson Rodrigues construiu nessa peça de cada um dos segmentos 

sociais e de cada um dos tipos humanos, são bastante ambivalentes. Nota-se, por exemplo, 

uma inconstância no discurso de D. Guigui sobre Boca de Ouro e sobre seu marido, de acordo 

com os estímulos emocionais que vão surgindo ao longo da peça. Esse tipo de reação pode ser 

notado também nas reações de Seu Agenor, marido de D. Guigui, que se revelava covarde ou 

corajoso de acordo com a possibilidade de sofrer ou não retaliações por parte do bicheiro. As 

grã finas demonstravam uma grande curiosidade pela figura de Boca de Ouro como se ele 

fosse um animal de circo, mas, por outro lado, mostravam que tinham interesse no seu 

dinheiro. Essa curiosidade que as grã finas sentiam por Boca de Ouro representam o fluxo 

entre o antigo e o novo Rio de Janeiro que se dava através da frequência de habitantes da 

Zona Sul na Zona Norte, revelando nos habitantes do Rio antigo o pitoresco, o inusitado.    

Em relação à repercussão de Boca de Ouro, Nelson Rodrigues fez declarações que 

corroboravam no sentido de consolidar seu discurso do “teatro desagradável”, mesmo se 

tratando de uma peça que não encontrou grandes objeções por parte do público ou da crítica. 

As declarações ressaltavam o caráter equivocado e ingênuo das recepções positivas, 

agredindo o público de uma forma que não havia conseguido agredir com a peça:  

Amigos, a obra de arte é a que escoiceia. E este Boca de Ouro, como o mais 
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recente O Beijo no Asfalto, e como todos os meus outros escritos, atiram 
suas patas em todas as direções. Eu disse ‘patas’ e repito: patas. O bom 
gosto, a polidez, a correção, a cerimônia – não têm função na obra de arte. É 
preciso agredir, e essa agressão contínua é a marca de todo o meu teatro. 
(...)Reparem. Em cada momento de Boca de Ouro há sempre um coice 
prestes a ser deflagrado. Eis a verdade teatral de todos os tempos: não se faz 
uma peça sem ofender, sem ferir, sem dilacerar. (...)Assim é Boca de Ouro. 
Vocês podem rir, mas acreditem, por equívoco. Em verdade, aberto o pano, 
Boca de Ouro se revela uma peça de 28 patas furiosas. Poderão elogiá-la, e 
eu diria – outro equívoco. Não tem sentido aplaudir meu teatro. É tão 
absurdo como seria o aplauso da vítima à agressão (Rodrigues, 2004c, 281).  
 

 
Plateia da estreia de Boca de Ouro no Teatro Nacional de Comédia. 

 Foto Carlos. Arquivo Cedoc/Funarte. 
 

Essas afirmações contêm implícita uma ironia direcionada ao público que vaiou as 

peças Perdoa-me por Me Traíres e Senhora dos Afogados, mas aplaudiu Boca de ouro, que 

em sua opinião, não destoava das peças anteriores no que diz respeito à exibição de cenas com 

potencial para causar incômodos. Dessa maneira, o autor insinuou que, ao receber vaias, 

sentiu a satisfação das expectativas que o motivavam a seguir no seu processo criativo em 

dramaturgia. Além de desarmar a vaia recebida anteriormente, reforçava a capacidade que seu 

teatro tinha de levar o público à reflexão após a fruição.   

Certa, certíssima a reação da platéia. Ofendida reagia. Humilhada, 
esperneava. Eu próprio tive vontade de vaiar também. Porque o que estava 
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projetado no palco era a face hedionda de todos nós, inclusive a minha. 
Mas, depois do apupo, cada um partiu com a feia tristeza, a inconsolável 
humilhação do condenado.  (Rodrigues, 2004c, p. 281).  
 

Após a aplaudida Boca de Ouro, Nelson Rodrigues escreveu O Beijo no Asfalto em 

1961. Sugerindo que a inspiração para conceber a peça também havia nascido a partir de um 

episódio real, em uma das confissões narrou que um colega de redação de O Globo estava 

indo empenhar uma joia na Caixa Econômica e, ao atravessar uma rua, foi atropelado por um 

tipo de lotação conhecida como “arrasta sandália”. Agonizando, o colega teria pedido um 

beijo a um estranho que se aproximou. Nas palavras do próprio Nelson: “O episódio me tocou 

tanto que, anos depois, escrevi O Beijo no Asfalto. (...) Todo o núcleo lírico e dramático da 

peça é um beijo pedido por um atropelado.” (Rodrigues, 2002a, p. 232).  

Além do beijo como acontecimento que deu início ao desenrolar da trama, a ideia que 

o autor formulou em diversos momentos acerca do caráter dos jornalistas ganhou expressão 

máxima nessa obra. Assim, não é apenas o medo da solidão na hora da morte, que levou um 

rapaz atropelado pedir um beijo antes de morrer a um desconhecido, que tem centralidade em 

O Beijo no Asfalto. São centrais também a concepção do autor acerca da capacidade criadora 

de “fatos” que os agentes da imprensa possuíam e a sugestão de que os desejos reprimidos 

terminam se revelando nas situações limite.  

Juntando esses elementos – e mais alguns – tem-se o enredo de O Beijo no Asfalto: 

Arandir presenciou o atropelamento de um rapaz por uma lotação e ao chegar perto do 

atropelado, este lhe pediu um beijo. Arandir beijou o rapaz, que morreu logo em seguida. Na 

multidão anônima que presenciou o beijo, estava o repórter Amado Ribeiro do Última Hora, 

caracterizado como um repórter que forjava notícias para vender jornais.  Diante da cena, ele 

teve a ideia de explorar o fato criando a história de um relacionamento entre Arandir e o rapaz 

atropelado, o que conseguiu realizar com a ajuda do Delegado Cunha.  

No dia seguinte, na primeira página do Última Hora estava estampada a manchete “O 

Beijo no Asfalto”, insinuando a existência de um relacionamento homossexual entre Arandir 

e o morto. Iniciou-se então um processo de destruição da vida de Arandir, pois a sua família, a 

vizinhança e os colegas de trabalho terminaram acreditando na existência do relacionamento e 

no seu envolvimento na morte do rapaz, o que o fez fugir de todos. Sozinho, escondido em 

um quarto de hotel, Arandir foi assassinado pelo sogro que mantinha em segredo a paixão que 

sentia por ele. O sogro admitia o relacionamento de Arandir com sua filha ou com qualquer 

mulher, mas não conseguiu admitir um beijo em outro homem.  

Além do núcleo central da trama, a leviandade da imprensa no uso do poder de “criar” 
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fatos e “verdades” merece atenção. As falas e ações de Amado Ribeiro constituem o ícone 

dessa leviandade na peça. O repórter, que antes havia publicado uma matéria contra o 

Delegado Cunha acusando-o de ter chutado a barriga de uma grávida, durante a ação lhe 

propôs uma parceria na criação da notícia sobre o beijo no asfalto: o delegado teria o nome 

limpo perante a sociedade e o jornal venderia mais. Além de inventar e publicar o 

relacionamento entre os dois rapazes, percebendo como a notícia sobre homossexualismo 

aumentou as vendas do jornal, resolveu incrementar a história chegando ao ponto de acusar 

Arandir de ter empurrado o rapaz na frente do lotação.   

 

 
O beijo no asfalto.  
Acervo Cedoc/Funarte. 
 

É interessante notar que fora da ficção Amado Ribeiro era repórter no jornal Última 

Hora, onde Nelson Rodrigues trabalhava no período. Nelson Rodrigues já havia inserido o 

personagem no folhetim Asfalto selvagem atuando da mesma maneira que em O beijo no 

asfalto: forjando acontecimentos, acusando inocentes, comprando testemunhas e criando 

notícias. Segundo Ruy Castro, Fernando Torres e Fernanda Montenegro pediram a Nelson 

Rodrigues uma autorização de Amado Ribeiro e de Samuel Weiner, dono do Última Hora, 
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para que os nomes pudessem ser utilizados na peça. Amado Ribeiro assinou a autorização, 

mas Samuel Weiner estava fora do Brasil e a autorização foi dada por um editor interino. Para 

Ruy Castro, a forma como o Última Hora foi exposto na peça esteve relacionada à saída de 

Nelson Rodrigues do jornal (Castro, 1993, p. 316).  

O sogro de Arandir, Aprígio, também teve destaque na composição da obra. Durante 

todo o desenrolar da trama, Aprígio não escondeu o incômodo que lhe causava o casamento 

da filha. A impressão que passava é de que ele alimentava um desejo escondido por ela. Mas 

no desfecho da ação se revelou que o ímpeto acusador de Aprígio em relação a Arandir tinha 

a marca do sofrimento que a repressão do desejo que sentia pelo genro havia lhe causado. 

Assim como em outras obras de Nelson Rodrigues, tais como Álbum de família e Perdoa-me 

por me traíres, a exacerbação de um sentimento reprimido levou ao desfecho trágico da 

situação, de modo que se revelou como mais uma peça que abordava um tabu e colocava em 

questão as formas de manutenção do que era socialmente bem visto.  

Por fim, o sentimento que na peça é tratado como a bondade de Arandir, também 

merece atenção. Pressionado ao extremo e correndo o risco de desconfiar das próprias 

certezas, Arandir acreditava que a bondade que o fez confortar alguém nos seus últimos 

instantes de vida era a única coisa que o salvava. Nas falas de Arandir, transparece um 

sentimento de amor pelo ser humano, independentemente do seu gênero. Esse fato se torna 

ainda mais claro ao se observar que ele costumava mencionar o rapaz atropelado como 

“alguém” que estava morrendo, e não como um homem. Mesmo diante de toda a perseguição 

de que foi vítima, Arandir não fraquejou em relação ao seu nobre gesto. Diante da pressão da 

sociedade, desabafou com sua cunhada: 

  

Em toda a minha vida, a única coisa que se salva é o beijo no asfalto. Pela 
primeira vez. Dália, escuta! Pela primeira vez eu me senti bom! Eu me senti 
quase, nem sei! Escuta, escuta! Quando eu te vi no banheiro, eu não fui 
bom, entende? Desejei você. Naquele momento, você devia ser a irmã nua. 
E eu desejei. Saí logo, mas desejei a cunhada. Na Praça da Bandeira, não. 
Lá eu fui bom. É lindo! É lindo, eles não entendem. Lindo beijar quem está 
morrendo! Eu não me arrependo! Eu não me arrependo! (Rodrigues, 2004 
d, p. 101). 
 

O desespero experimentado por Arandir expressa dois aspectos bastante trabalhados 

por Nelson Rodrigues: a profunda solidão do homem e a importância da fidelidade ao 

pensamento individual não contaminado pelas crenças massificadas. Em contraposição à 

“unanimidade burra”, Nelson Rodrigues proclamou o valor do gesto solitário.  Pensar nas 

danações do homem e apontar um sentimento como capaz de salvar sua pureza é algo 
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marcante em diversas peças do teatro rodrigueano. Esse elemento pode ser visto na pureza do 

amor que Dorotéia sentia pelo filho que morreu ainda bebê.  

A presença das formas de lidar com o que os homens escondem e o que se permitem 

mostrar em sociedade fez com que Giovanni Ratto, o cenógrafo italiano responsável pelos 

cenários da peça, considerasse O Beijo no Asfalto um verdadeiro libelo contra a mesquinharia, 

a calhordice, a mediocridade e a hipocrisia, “tudo permeado de uma atmosfera bairrista que se 

mistura ao aspecto caótico de uma metrópole onde os assuntos são absorvidos e reciclados”. 

Ratto detectou nas raízes da relação entre Arandir e Aprígio a presença de personagens como 

Édipo e Lady MacBeth, de maneira que a relação entre sogro e genro, “fulcro de uma 

homossexualidade enrustida”, não se limitou a um fenômeno mediocremente dramático 

(Rodrigues, 2004d, p. 255).   

Já o poeta Walmir Ayala afirmou:  

 

Nelson Rodrigues continua sendo motivo do meu mais vivo espanto e me 
encaminha para a convicção de que estamos diante de um raro escritor, ao 
qual faltando o manejo da profundidade e o adensamento, sobeja o 
tratamento epidérmico das realidades, o domínio da máquina das relações 
cotidianas, o misticismo da vulgaridade e do materialismo. É certo que na 
peça O beijo no asfalto Nelson Rodrigues enceta um ensaio de 
transcendência. (Rodrigues, 2004 d, p. 273). 
 

Para Ayala, O Beijo no Asfalto revelava em Nelson Rodrigues uma grandeza que ele 

mesmo queria renegar. Nas suas palavras, o autor construiu “três atos eletrizantes, enxutos, 

bem pesados e equilibrados em suas culminâncias, em suas surpresas.” Tais elementos 

serviriam para situar o “momento” de uma dramaturgia que gradativamente se aprofundava, 

ornada de “um sofrimento sem pieguismo” (Rodrigues, 2004 d, p. 274).  

Em comparação com outras obras, O Beijo no Asfalto foi pouco comentada pelo autor. 

O apelo promocional muitas vezes utilizado por Nelson Rodrigues ao discorrer sobre suas 

peças não se manifestou acerca de O Beijo no Asfalto. Ela só foi mencionada na crônica em 

que ele relembrou o acidente que teria lhe inspirado para a concepção da peça (Rodrigues, 

2002a, p. 232).  

Em 1962, a primeira peça com final feliz de Nelson Rodrigues foi criada, desde que se 

entenda como final feliz um desfecho envolvendo o êxito amoroso. A peça, que recebeu o 

polêmico título Otto Lara Resende, ou Bonitinha, mas ordinária, colocava em cena inúmeras 

situações que se poderia qualificar como moralmente condenáveis, segundo os padrões morais 

compartilhados então. Essas situações envolviam quase todos os personagens e se 
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desenrolavam por uma trama que surpreendentemente se encerra com um casal caminhando 

na esperança de uma vida feliz.  

Fazendo o contraponto entre a Zona Norte e a Zona Sul do Rio de Janeiro, Nelson 

Rodrigues colocou em contato personagens suburbanos e personagens ricos que acreditavam 

poder comprar qualquer coisa ou pessoa, desde um marido até a virgindade de adolescentes 

estupradas por eles mesmos. No núcleo da Zona Norte, Ritinha foi estuprada pelo ex-chefe de 

sua mãe quando tentou livrá-la de uma acusação de roubo e, desde então, passou a se 

prostituir para sustentar as irmãs e a mãe que enlouqueceu. No núcleo da Zona Sul, Maria 

Cecília, filha de um empresário que só acreditava no valor do dinheiro, foi estuprada por 

quatro homens e buscava um marido que aceitasse ser comprado pelo dinheiro do seu pai. 

  

 
Bonitinha, mas ordinária. 
Acervo Cedoc/Funarte 
 

Edgar, empregado da empresa do pai de Maria Cecília era o elo entre os dois mundos. 

Apaixonado por Ritinha, ele recebeu a proposta de casamento com a filha do patrão.  Peixoto, 

cunhado de Maria Cecília, usou o incidente com a moça para sensibilizar e convencer Edgar a 

aceitar o casamento mesmo gostando de outra pessoa. Mesmo assim, o pai dela fez questão de 

deixar bem claro que queria um genro que casasse por dinheiro, pois desejava oferecer uma 

espécie de funcionário sem voz e sem dignidade para servir a filha. Edgar, que se via dividido 
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entre as duas moças que haviam sofrido violência sexual, após saber que na verdade Maria 

Cecília era amante de Peixoto e havia pedido que ele providenciasse a curra e um marido que 

aceitasse se vender, desistiu da moça rica e das vantagens financeiras que o casamento traria. 

Decidiu então ir ao encontro de Ritinha e deixar para trás o dinheiro, a submissão a Werneck 

e toda a vida de perversões.  

A presença mais marcante na peça é a da frase “O mineiro só é solidário no câncer.”, 

que figura quase como um personagem central, inspirando a dissolução moral e psicológica 

da maioria dos personagens. Essa frase, cuja autoria o personagem Edgar atribui a Otto Lara 

Resende, foi, segundo Nelson Rodrigues, inspirada na leitura de Os irmãos Karamazov de 

Dostoiévski, a partir da qual ele formula a simplificação da reflexão de Ivan Karamazov com 

a frase “se deus não existe, então tudo é permitido”.   

Interessante é notar como na trama o autor conferia ironicamente densidade e 

profundidade à frase que atribuiu a Otto Lara Resende, a ponto de insinuar, mediante as falas 

dos personagens, que a afirmação “o mineiro só e solidário no câncer” seria capaz de levar o 

ser humano a reflexões morais profundas, a relativizar valores e colocar em suspenso 

princípios, ao pensar que todos são na verdade canalhas, restando a cada um apenas assumir 

esta condição. Pensar nessa profundidade em face das crônicas e comentários do autor a 

respeito da frase e também acerca do próprio Otto, leva a repensar a homenagem e perceber a 

ironia subjacente a toda a construção de Bonitinha, mas ordinária.  Em uma crônica de 1967, 

Nelson Rodrigues narrou que Otto Lara Resende, em uma viagem a Minas Gerais, começou a 

se sentir incomodado com o contato com os familiares e vizinhos. Quando voltavam para o 

Rio de Janeiro, o Otto teria dito a frase que deu nome à peça:  

 

E foi então, no meio da viagem, que assisti ao nascimento de uma de suas 
frases mais famosas. Não sei se ele a improvisou, ou se foi uma inspiração 
fulminante e abençoada. Só sei que, de repente, Otto vira-se para mim e diz: 
– ‘O mineiro só é solidário no câncer’ Não direi que ele pôs mais sociologia 
numa frase do que Euclides nas seiscentas páginas de Os Sertões. Mas aquilo 
se cravou em mim para sempre. Ainda comentei, gravemente: “Bonito”.  
Quando entramos no Rio, eu tinha na cabeça o título de minha nova peça: –
Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária. (Rodrigues, 2002a, p. 262). 
 

No texto publicado no programa da montagem de estreia da peça em 1962, Nelson 

Rodrigues foi além, fazendo referências a obras literárias consagradas como a de Tolstoi e a 

de Flaubert para ressaltar a discrepância entre a fama que Otto Lara Resende possuía e a sua 

parca produção: “Mas aí que está: o autor sem livros, ou de poucos livros, ele tornou-se 
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famosíssimo. O sujeito não entra num boteco, numa farmácia, num salão sem tropeçar no 

nome do Otto.” (Rodrigues, 2004d, p. 283). 

Torna-se perceptível que a grande crítica da peça se inicia no enunciar de seu título, ao 

sugerir ironicamente uma falha na intelectualidade brasileira que não produzia livros, 

literatura e conhecimento, mas recebia reconhecimento assim mesmo. Esse caráter crítico 

atribuído ao título se mostra em outro trecho do texto citado acima: “O que se dá com o nome 

da minha peça é a irritação da vaidade ferida. No fundo, o homem em geral e cada amigo do 

Otto em particular tem a vocação do título e gostaria de ser título. Andei mesmo com vontade 

de chamar minha peça assim: ‘Otto Lara Resende ou Fernando Sabino, ou ainda Cláudio 

Melo e Souza’.” (Rodrigues, 2004d, p. 283). 

Após três anos, Nelson Rodrigues escreveu Toda Nudez Será Castigada. A obra 

condensa elementos típicos das peças psicológicas como a exposição do modo como as 

personagens vivenciam certas angústias e sentimentos, um caráter visceral de entrega ao 

destino até as últimas consequências que se pode notar nas peças míticas e tem ambientação 

no Rio de Janeiro, trazendo hábitos do cotidiano assim como os que caracterizam as tragédias 

cariocas, embora não se passe no subúrbio como a maioria das tragédias. Nesse sentido, a 

peça oferece a possibilidade de contato com inúmeras facetas do universo fictício construído 

pelo autor.   

Em diversas memórias e confissões Nelson Rodrigues chamou a atenção dos leitores 

para a sua percepção acerca das mudanças nos costumes em voga na sua época. A crescente 

liberdade para a exposição do corpo vista nas praias, nas ruas, na televisão e nas revistas foi 

exaustivamente tratada por ele nas crônicas como uma das principais causas do sentimento de 

solidão. Na crônica intitulada “Flor de obsessão”, essa ideia ganhou forma nítida:  

 
Aí está o biquíni, que é a forma mais desesperada de nudez. Como é triste o 
nu que ninguém pediu, que ninguém quer ver, que não espanta ninguém. O 
biquíni vai comprar grapete e o crioulo da carrocinha tem o maior tédio 
visual pela plástica nada misteriosa. E aí começa a expiação da nudez sem 
amor: a inconsolável solidão da mulher  (Rodrigues, 1970).  
 

Toda nudez será castigada foi caracterizada pelo autor nas crônicas como síntese de 

sua concepção sobre os sentimentos humanos, sobre a condição de solidão que a vida 

cotidiana nos seus dias estava consolidando. Essa caracterização da peça como síntese foi tão 

intensa que o autor chegou a declarar em relação ao processo de concepção do texto: “Alguém 

quer saber em que dia, hora e local e porque pensei eu pela primeira vez na minha peça Toda 

Nudez Será Castigada? Eu diria que sempre.” (Rodrigues, 2004d, p. 245).  
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Mais adiante, na mesma crônica, descreveu que a ideia teria surgido na ocasião da 

morte de Marilyn Monroe, sugerindo que enxergava uma relação nítida entre o impudor da 

nudez e o pudor da morte. A obsessão sobre o tema iria além: “Também pensei em Toda 

Nudez Será Castigada muitas vezes, ao atravessar a avenida atlântica do Forte ao Leme. Eu 

não sei como se pode ir à praia ou simplesmente olhar a praia, sem nenhum sentimento de 

culpa ou pânico. (...) É uma orla de umbigos, toda uma ostentação indiscriminada. Essa nudez 

pública gratuita dá o que pensar.” (Rodrigues, 2004d, p. 245).  

A trama de Toda Nudez Será Castigada é um desenrolar desse imaginário sobre a 

solidão e o sofrimento nas sociabilidades contemporâneas: é a história de um viúvo casto que 

se apaixonou por uma prostituta. É a história de seres dilacerados pela solidão resultante da 

separação entre sexo e amor. Herculano foi casado com uma mulher que morreu de câncer no 

seio. Eles tinham um filho, Serginho, um rapaz de dezoito anos que não admitia sexo nem no 

casamento e tinha um comportamento conservador de menino que foi criado por três tias 

solteironas que o tratavam como uma criança assexuada. Serginho foi estudar em um colégio 

interno e Herculano foi viver na casa das tias, onde também morava Patrício – o canalha da 

família que odiava o irmão, mas vivia à custa do seu dinheiro. A dor de Herculano estava o 

levando a desistir de viver e Patrício, para não perder a sua fonte de sobrevivência, promoveu 

a sua aproximação de uma prostituta chamada Geni, acreditando que a entrega ao sexo e a 

desistência da castidade e do luto conservariam a sua vida.  

Após se embriagar e ver uma foto de Geni com os seios à mostra, Herculano foi ao 

rendez-vous onde ela trabalhava. Ainda embriagado, ele não resistiu ao desejo e passou 72 

horas no local. Quando acordou, sentiu nojo do lugar, da prostituta e de si mesmo. Mas Geni 

mexeu com ele, que se viu cindido entre o amor a uma prostituta e o cumprimento do 

juramento que fez ao filho de nunca mais se relacionar com uma mulher. Herculano planejou 

casar com Geni e mandar Serginho fazer uma viagem. Mas antes que tudo fosse resolvido, o 

rapaz descobriu a relação entre os dois. Descontrolado, foi beber em um bar e acabou se 

envolvendo em uma briga e sendo preso. Na delegacia, foi estuprado por um ladrão boliviano.   

Sentindo-se culpado pelo que havia acontecido com o filho, Herculano passou a 

desprezar Geni, mas ela, em uma tentativa de expiar a culpa que sentia, se ofereceu para 

cuidar do rapaz. Serginho pediu que o pai casasse com Geni para poder traí-lo com a 

madrasta. Durante a cerimônia de casamento um dos diálogos é muito revelador do modo 

como o autor acusava a hipocrisia dos moralistas e castos. Antes do casamento as tias 

chamavam Geni de prostituta, de vagabunda. Mas durante a cerimônia, quando uma delas 
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falou que Geni nem parecia ter vindo da “zona” a outra retrucou: “Geni nunca foi da zona. 

Honestíssima! Você que pôs isso na cabeça porque está fraca da memória. Arteriosclerose! 

(...) Geni se casou virgem.” (Rodrigues, 2004 d, p. 166). 

Após o casamento, Geni e Serginho começaram a viver um romance e ela descobriu 

um amor diferente de todos os sentimentos que conhecia, capaz de fazê-la acreditar em 

eternidade, em não morrer sozinha. Serginho despertou em Geni um amor puro, mas ao 

mesmo tempo com ciúmes e sentimento de posse excessivos. Nesse interlúdio, Herculano que 

não imaginava a traição, se sentia realizado por poder viver com Geni tendo o consentimento 

do filho. Mas o quadro amoroso ainda não estava completo.  

Como se não bastasse o triângulo amoroso entre uma ex-prostituta, um marido 

puritano a quem desejou e um enteado por quem sentia um amor purificador, logo se 

acrescentou o elemento que faltava: o ladrão boliviano. Serginho não conseguiu se desligar 

daquele que o fizera despertar para a sexualidade. Então ele fugiu para o exterior com o ladrão 

boliviano e Geni se suicidou. Morrendo, gravou uma fita onde narrou para Herculano toda a 

história da traição e da fuga do filho com o ladrão boliviano, que ele ouviu em sua solidão.        

A máxima rodrigueana “Todo casto é um obsceno”, que constitui o fio condutor da 

peça, revela a ambivalência entre o amor e o ódio, entre a atração e a repulsão que se 

apresenta em muitos outros momentos da produção de Nelson Rodrigues. Para Décio de 

Almeida Prado, pelo absurdo Nelson Rodrigues tratava do puritanismo, de modo a revelar seu 

reverso: “a inconfessada fascinação pelo vício que constituiria a natureza profunda do 

puritanismo”. Para o crítico:  

 

Todo o primeiro ato é de uma grande ferocidade, parecendo o texto estar 
sempre se divertindo à custa das personagens. Mas estas se vingam: se a 
peça vive dramaticamente é sobretudo porque uma delas, a prostituta, se 
rebela contra o sarcasmo do autor, afirmando-se com um primitivismo, uma 
elementaridade animal, que acaba por se impor como uma verdadeira força 
da natureza, para além de qualquer noção de bem ou de mal (Prado, O 
Estado de São Paulo, 24/10/1965). 
 

Toda Nudez Será Castigada foi escrita a pedido da atriz Fernanda Montenegro, mas 

quando o texto ficou pronto a atriz estava grávida e não o encenou. Segundo Ruy Castro, 

diversas atrizes se recusaram a fazer o papel de Geni, que foi aceito por Cleide Yáconis. 

Quando a peça foi encenada, a aceitação do público foi de encontro ao que todos imaginavam. 

Ruy Castro chegou a imaginar que carreira de Toda Nudez Será Castigada pode ter feito com 

que algumas daquelas atrizes se arrependessem de seu julgamento. Isso porque a estreia no 
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dia 21 de junho de 1965 foi bastante aplaudida. A peça permaneceu seis meses em cartaz no 

Teatro Serrador e depois seguiu em excursão pelo Brasil (Castro, 1993, p. 342-343). 

Apesar de todo o êxito, dos aplausos e de figurar como tema de muitas crônicas de 

Nelson Rodrigues enquanto a síntese de seu olhar sobre as relações sociais contemporâneas, 

Toda nudez será castigada se realizou em um momento em que as críticas não estavam tendo 

tanto destaque nas páginas de jornal e não detinham mais o prestígio de consagrar ou 

desqualificar obras como tiveram no passado, quando os intensos debates em crônicas e 

rodapés que ocupavam um lugar privilegiado nas páginas de jornal.  

Tão diferentes das peças iniciais e do ciclo mítico, as tragédias cariocas trouxeram na 

sua realização uma revolução na dramaturgia de Nelson Rodrigues. Embora no discurso 

presente nas crônicas o autor permanecesse afirmando o desejo de realizar um teatro 

desagradável, acessível a poucos e que levasse a pensar acerca de tabus e questões morais, as 

tragédias cariocas trouxeram a marca de peças mais acessíveis, inclusive pelo fato de 

apresentar em cena o cotidiano da cidade. Inovando sem perder a marca de questionar o que a 

sociedade considerava aceitável e de revelar como as transgressões à moral vigente 

possivelmente se davam no âmbito privado, as tragédias cariocas modificaram a imagem de 

Nelson Rodrigues nas percepções dos críticos e da sociedade. 

A recepção das tragédias cariocas por parte do público em geral é inacessível, mas 

fatores como as diversas montagens de algumas dessas peças, ou a facilidade de montá-las 

logo após a criação, revelam como, desde 1953, o autor encontrou abertura para a realização 

de suas peças ambientadas no subúrbio do Rio de Janeiro. Já na crítica, nuances foram 

acrescidas à imagem de Nelson Rodrigues que vinha sendo construída. O nome Nelson 

Rodrigues não significava mais apenas o gênio que revolucionou os palcos, ou o autor 

maldito que tocava os pontos abissais da sociedade. A realização de nove tragédias cariocas 

trouxe a marca de um autor considerado irônico, atento à dura realidade social, com um 

apetite promocional e ávido por escândalos.     

Como foi possível começar a notar, algumas transformações na crítica teatral 

começaram a se delinear. Expectativas e valores começavam a se mostrar diversos dos 

advogados quando Nelson Rodrigues despontou como dramaturgo, ou quando as peças 

míticas estavam sob os holofotes. Houve também mudanças no espaço da realização da crítica 

nos jornais. Essas transformações e as peças que completam o conjunto da obra de Nelson 

Rodrigues são alguns aspectos apresentados no capítulo seguinte que acompanha os últimos 

passos de uma trajetória se encerra em 1979 com a peça A serpente.  
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CAPÍTULO V: Maldição, consagração e o Nelson Rodrigues que conhecemos 

 

Percorrer a trilha do capítulo que encerra a abordagem das peças de Nelson Rodrigues 

é uma tarefa que exige o cuidado de não sugerir que se chegou enfim a uma ideia fechada 

acerca da dramaturgia de Nelson Rodrigues. A pesquisa até então apresentada exibiu aspectos 

importantes da realização de uma obra dramatúrgica que teve uma participação decisiva na 

construção do que se conhece como o moderno teatro brasileiro. O autor analisado teve uma 

trajetória ímpar de dedicação à criação literária, dramatúrgica e biográfica. Ao longo de quase 

quatro décadas de atividade, inovou, trabalhou na construção de uma obra dramatúrgica 

anunciada como dotada de unidade e participou da construção da sua imagem como a de um 

autor dedicado apenas à expressão de seu ímpeto criativo. 

Chegar ao momento de expor os passos finais dessa trajetória e tecer considerações 

sobre os últimos momentos de participação do autor na dramaturgia e na construção da 

narrativa acerca desta, apresenta o risco de sugerir que se está chegando a uma conclusão 

capaz de definir essa obra e essa ideia de dramaturgo, ou de propor uma síntese dos impactos 

que sua atuação como autor e a repercussão de sua obra causaram no teatro brasileiro.  

O capítulo em curso trata da pesquisa que envolve as duas últimas peças de Nelson 

Rodrigues e acrescenta os desdobramentos acerca da imagem de dramaturgo e dramaturgia 

que continuavam sendo tecidas no momento da realização dessas obras. Ao apresentar as 

peças em questão em face de todo o intenso processo de comunicação, recepção e realização 

artística que já havia ocorrido até o momento, ficam patentes as especificidades que essas 

obras guardavam em relação às anteriores e que diferenciavam o momento que Nelson 

Rodrigues vivia como autor. O capítulo apresenta o texto de Anti-Nelson Rodrigues e A 

Serpente, revelando as características dos textos, da comunicação entre autor e público crítico 

e intelectual que se mostrava bastante escassa. 

Em um segundo momento, a discussão se atém às imagens do dramaturgo e à ideia de 

dramaturgia rodrigueana, dando continuidade à compreensão da relação entre o autor e os 

segmentos com os quais manteve diálogo nos momentos chave de realização das obras. 

Apesar de apresentar as últimas peças escritas pelo autor, que apontam para uma 

desaceleração no ímpeto polêmico, não se pretende oferecer neste capítulo soluções que 

fechem a ideia da dramaturgia de Nelson Rodrigues e a imagem de “Nelson Rodrigues, 

dramaturgo”, como um quadro acabado. Como capítulo final, terá cumprido o objetivo se 

conseguir revelar mais alguns passos da atuação de Nelson Rodrigues no teatro.  
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5.1 As últimas obras do autor desagradável 

 

 Oito anos após a estreia e o êxito de Toda nudez será castigada, Nelson Rodrigues 

escreveu Anti-Nelson Rodrigues, que estreou nos palcos em 1974. Assim como em Bonitinha, 

mas ordinária, a trama da peça expõe os conflitos e contrastes que transparecem nas relações 

entre personagens pobres que vivem no subúrbio e personagens ricas, explorando a forma 

como a posse de riqueza pode ser encarada enquanto moeda de troca para negociar a 

dignidade e os sentimentos humanos.  

Anti-Nelson Rodrigues consiste na história de Osvaldinho e Joice. Oswaldinho era o 

filho de um rico empresário que não trabalhava nem respeitava ninguém e acreditava que o 

dinheiro de seu pai podia convencer qualquer pessoa a fazer o que ele desejava. Joice, filha do 

jornalista aposentado Salim Simão, era uma moça religiosa que trabalhava na empresa do pai 

de Oswaldinho. Apesar de não gostar de trabalhar, o rapaz conseguiu se tornar presidente da 

empresa do pai através da insistência de sua mãe e de suas chantagens. No primeiro dia de 

trabalho, ele se encantou por Joice.  

A princípio pensou que poderia conquistá-la como costumava fazer com outras 

mulheres: demonstrando ser um rapaz de posses e, segundo as suas palavras, sem nem um 

‘romancezinho’. Mas, alertado pelo amigo Leleco, descobriu que a moça era fiel aos preceitos 

morais de sua religião e também era noiva, percebendo assim que não seria tão simples 

realizar seus desejos. Empenhado na conquista, convidou-a para ser sua secretária pessoal, 

dobrou seu salário e, para completar, tentou comprar Salim Simão com um salário fabuloso 

para trabalhar fazendo o marketing da fábrica.  Porém, nenhum método ou tentativa de 

corrupção para chegar ao seu simples objetivo funcionou. No auge do desespero, o rapaz, que 

não estava acostumado a ser rejeitado em suas conquistas, ofereceu dinheiro a Joice para 

comprar apenas uma hora com ela. A moça compareceu ao encontro, mas rasgou o cheque e 

se entregou a ele por vontade própria.  

Repetindo o que havia realizado ao transformar colegas e amigos como Amado 

Ribeiro e Otto Lara Resende em personagens da ficção, Nelson Rodrigues colocou em cena 

como o pai de Joice o jornalista Salim Simão,que fazia parte de seu círculo de relações. Salim 

Simão era uma figura constantemente lembrada nas memórias de Nelson Rodrigues, 

mencionado em diversas crônicas que ressaltavam seu caráter emotivo afinado com o 

temperamento do personagem Salim, caracterizado como um pai extremamente afetuoso e 

preocupado em proteger a filha dos perigos do dinheiro que corrompe.   
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Anti-Nelson Rodrigues não repercutiu na crítica de forma semelhante a outras peças do 

autor. A obra trabalhava a relação entre personagens ricos e pobres e os desdobramentos de 

seus desejos tendo como fundo as discrepâncias financeiras. Mas a trama simplória sobre uma 

conquista amorosa e a vitória do sentimento sobre os valores financeiros não teve força para 

impactar, positiva ou negativamente, como outras obras do autor impactaram e alimentaram 

os momentos áureos do diálogo entre o autor e a crítica, quando seus textos foram 

consagrados ou questionados.   

Entretanto, é necessário considerar, a diferença na recepção não se explica apenas 

pelas diferenças formais ou no conteúdo da peça. Em 1974, ano em que ocorreu a estreia, o 

tipo de produção dramatúrgica em voga não privilegiava os enredos românticos e os clichês 

do amor desinteressado e puro. Os acontecimentos do momento inspiravam a realização de 

obras com um conteúdo de crítica social e, apesar de Anti-Nelson Rodrigues expor 

discrepâncias e relações entre ricos e pobres suburbanos, esboçando as nuances de diferenças 

morais e de formas de considerar valores envolvendo o dinheiro e o afeto, a crítica social não 

se coloca como ponto central na obra.  

Em uma entrevista publicada em 21/12/1973 no jornal O Globo, Nelson Rodrigues, 

Salim Simão e Paulo César Pereio, que dirigiu a peça em 1974, falaram sobre Anti-Nelson 

Rodrigues, anunciando a estreia. É flagrante o tom descompromissado e mesmo divertido dos 

três ao tratar da peça, a começar pelo título da entrevista: “A nova peça do chato genial”. A 

entrevista se assemelha a um bate-papo entre os entrevistados, que preferiram brincar com 

alguns elementos da obra ao invés de defini-la, simulando certa indiferença com relação ao 

objetivo de atrair o público para a estreia.  

Quando questionados sobre o significado do título da peça, Nelson Rodrigues afirmou 

que consistia em um charme irônico, enquanto Pereio declarou que o considerava uma 

gozação. Os três entrevistados ressaltaram o lado romântico da história, sempre elaborando as 

resposta com ironia. Mas o tom da entrevista assumiu a característica mais ironicamente 

desinteressada quando o autor respondeu a pergunta acerca das suas expectativas para a 

realização nos palcos, sugerindo que ao dar a entrevista para a promoção da peça, estava 

apenas cumprindo uma formalidade, pois acreditava que a peça ao final cumpriria seu destino 

desagradável, na medida em que qualquer obra associava ao seu nome estava predestinada a 

isso:  

 

Espero tudo. Fazer uma peça e lançá-la ao público é uma emoção que só os 
autores podem sentir. Uma satisfação misturada com um medo terrível, tem 
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sido assim comigo desde o Vestido de noiva que está fazendo trinta anos de 
uma estréia incrível. Você talvez não saiba porque tem pouca idade, mas fui 
eu quem começou com essa história de pornografia, violência, 
homossexualismo, tudo isso que era tabu e está agora nos palcos.  
(Rodrigues, 2004a, p. 299). 
 

Quando escreveu sobre Anti-Nelson Rodrigues em O Estado de São Paulo, o poeta e 

crítico José Lino Grünewald ressaltou a posição de Nelson Rodrigues em face da tendência da 

produção de arte engajada politicamente em 1974. Para o crítico, apesar de muitos anos sem 

escrever um novo texto para o teatro, Nelson Rodrigues era um autor com um específico 

“humor e compulsão para a polêmica”, que fazia questão de sair da moda político-literária e 

se classificar como “reacionário” (Rodrigues, 2004a, p.300). 

Na crítica, Grünewald fez questão de ressaltar a importância da obra teatral de Nelson 

Rodrigues para o teatro brasileiro, além de tecer algumas considerações sobre Anti-Nelson 

Rodrigues.  Reconhecendo a importância das inovações que Nelson Rodrigues trouxe para o 

teatro com boa parte de sua obra, Grünewald o situou como “o maior criador da história 

teatral brasileira”, apontando as inovações em termos de linguagem, técnica e escolha dos 

temas. Ele considerou que Anti-Nelson Rodrigues não chegava ao patamar de obras anteriores 

como Vestido de Noiva e Álbum de família, mas atribuiu a qualidade inferior a outros setores 

como a direção e a fotografia. Apesar disso, elogiou a riqueza do texto, que trazia humor e 

sátira a fatos da realidade – características apontadas como costumeiras na atividade autoral 

de Nelson Rodrigues (Rodrigues, 2004a, p. 300). 

A recusa de realizar de uma peça crítica em termos de política, apesar de apresentar o 

contato e discrepâncias de valores entre pessoas de classes diferentes, e a inusitada adoção do 

final com êxito amoroso, são algumas características do texto de Anti-Nelson Rodrigues. Há 

subjacente na trama, uma crítica à forma como os ricos acreditam poder comprar a tudo e a 

todos, mas não se nota uma crítica às diferenças e desigualdades sociais tal como se percebe 

nas produções de cunho marxista ou de esquerda, ou seja, sugerindo a transformação da 

realidade através da tomada de consciência por parte da classe menos favorecida.  

É notável a escassez de considerações críticas acerca de Anti-Nelson Rodrigues. Pode-

se destacar as mudanças temáticas ou a suavização da abordagem das situações entre os 

personagens como elementos relacionados a essa escassez crítica a respeito da obra. Mas a 

explicação não será satisfatória, caso não se considere as transformações pelas quais a crítica 

publicada nos jornais passou desde meados da década de 1960 e que determinaram seus novos 

limites na década de 1970. Neste momento, as relações entre críticos, universidade, artistas e 

público ganharam novas formas. Esse processo, por sua vez, esteve ligado à transformação da 
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cena teatral na qual Anti-Nelson Rodrigues e A serpente, a última peça do autor, se realizaram.  

Assim como Anti-Nelson Rodrigues, A serpente, escrita em 1978, passa ao largo de 

propostas de reflexões ou reformas morais e de qualquer proposta de crítica social, tal como 

se notava nas obras de intelectuais e artistas da esquerda. A serpente tem como enredo a 

história de duas irmãs que se casaram no mesmo dia e foram morar no mesmo apartamento. 

Guida vivia feliz com o marido, enquanto Lígia não chegou a consumar o casamento – o 

marido só se sentia atraído pela lavadeira da casa. 

Quando Lígia se separou, Guida lhe ofereceu uma noite com seu marido para demovê-

la da ideia fixa do suicídio. Após a noite juntos, Paulo e Lígia se apaixonaram e ele terminou 

matando a esposa, porém foi denunciado pela cunhada que não conseguiu lidar com o 

remorso. O enredo reapresenta diversos clichês rodrigueanos como o desejo entre cunhados, o 

amor de uma irmã pela outra e, por outro lado, a rivalidade entre elas, bem como a ausência 

de desejo de um homem pela própria esposa enquanto sentia atração por outras mulheres.    

Nota-se em A serpente um ocaso do ímpeto desagradável de Nelson Rodrigues, antes 

mesmo de ver a peça realizada nos palcos. O seu apetite promocional, que o levava a agitar as 

páginas de jornal nas vésperas das estreias da maioria das peças, não se manifestou como de 

costume, não foram escritas crônicas a respeito da realização, nem mesmo houve uma 

tentativa descompromissada e leve de promover a divulgação da peça antes da estreia como 

fez em 1974, quando sua penúltima peça estreou. Acerca de A serpente, Nelson Rodrigues se 

limitou a conceder um depoimento bastante simples publicado em O Globo em 28/01/1980, 

no qual declarou que gostava muito dessa peça e definiu a obra nos seguintes termos: “São 

duas irmãs (Guida e Lígia) onde uma tenta a outra oferecendo o marido para ter relações com 

ela. Por isso esse símbolo, uma imagem da ‘serpente’.” (Rodrigues, 2004d, p. 253).  

O intenso contato que se pôde observar ao longo de quase quatro décadas de 

realização dramatúrgica permite pensar uma série de possibilidades que justifiquem a 

específica indiferença crítica em relação a A serpente. Pode-se pensar em um declínio do 

potencial dramático, ou apontar que o texto previsível e entremeado de clichês e repetições de 

cenas já vistas em outras obras do autor seria incapaz de gerar polêmicas e reações 

apaixonadas. Mas o caminho mais promissor é pensar uma discussão que envolva as 

transformações na crítica literária e teatral que foi gradualmente perdendo o espaço antes 

ocupado nos rodapés literários de jornal, nos quais críticos tinham o poder de influenciar o 

êxito ou a ruína de obras através de recomendações ou críticas, podiam cobrar ações das 

forças políticas e até mesmo questionar decisões da censura. 
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5.2 Os novos caminhos da crítica e as perspectivas para o teatro de Nelson Rodrigues 

  

Até o presente momento foram apresentados registros dos conteúdos da obra teatral de 

Nelson Rodrigues e das crônicas e argumentos do autor, publicados com vistas a divulgar, 

defender e definir seu teatro. Através da abordagem da realização e publicação dessas obras, 

se tornou possível perceber o percurso da produção da crítica literária acerca do autor, que 

passou por momentos nos quais revelou surpresa, corroborou com consagração e maldição do 

autor, até chegar a um momento em que já não participava mais com tanta intensidade das 

realizações dramatúrgicas.   

O exercício de retomada da realização das dezessete peças de Nelson Rodrigues, 

pensando no ponto de contato entre conteúdos, críticas e crônicas, pôs em evidência uma 

tessitura de ideias acerca do dramaturgo e as transformações no teatro do autor, além de 

chamar a atenção para transformações na atividade crítica ao longo desses quase quarenta 

anos que foram abordados. As transformações ocorreram em relação a expectativas e valores 

que figuravam como pressupostos das avaliações que os críticos realizavam acerca das obras, 

relacionadas ao alcance que seus escritos tinham diante dos leitores e ainda relacionadas ao 

espaço que ocupavam nos veículos impressos. Essas transformações tiveram uma íntima 

ligação com os novos caminhos da dramaturgia e da literatura brasileira.  

Após o percurso até aqui trilhado, se mostra como um imperativo considerar com mais 

cuidado alguns aspectos acerca dessas transformações da crítica, a fim de perceber como os 

críticos puderam atuar nos últimos momentos de criação dramatúrgica de Nelson Rodrigues. 

Observar esses aspectos mencionados tornará possível considerar a relação entre as últimas 

obras de Nelson Rodrigues e a nova crítica sem cair no perigo de acreditar apenas que a 

crítica virou as costas para a obra do autor tomando como base os dados quantitativos que 

apontam para o declínio da publicação sobre o tema nos jornais. 

A pesquisa envolvendo a realização das obras teatrais de Nelson Rodrigues permitiu 

conhecer um pouco da crítica a partir da década de 1940, quando eruditos e homens de letras 

ofereciam nas páginas de jornal uma espécie de leitura autorizada de produções literárias e 

dramatúrgicas, recomendando ao público determinadas obras e apontando lacunas em outras, 

sem seguir as linhas de um programa teórico definido. Alceu Amoroso Lima, que teve uma 

longeva atuação na crítica literária nos jornais cariocas, ofereceu uma ideia clara acerca da 

forma como entendia o desempenho dos homens de letras no momento em que as críticas 

ocupavam colunas e rodapés de jornais a partir de algumas reflexões que teceu sobre a 
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atividade. Para ele, cada autor e cada obra oferecia um problema novo que cabia ao crítico 

expor e analisar, mas não solucionar. Tratava-se de uma “crítica opinativa e individual, guiada 

apenas por um propósito de obediência e honestidade.” (Lima, 1966, p. 31). 

A crítica consistia em uma espécie de leitura de apresentação das novas obras, uma 

abordagem que fosse capaz de abrir o caminho para que os leitores comuns pudessem 

compreendê-las. Essa leitura do crítico era, para Alceu, “mais consciente”, pois graças à 

erudição dos críticos, o leitor comum poderia ter acesso a aspectos do texto que talvez não 

tivesse sem a crítica. Assim, pensando o crítico como um leitor “mais consciente”, ele não via 

a necessidade da adesão a um programa teórico de consideração crítica das obras, mas 

acreditava na necessidade de uma erudição que possibilitasse a análise de suas próprias 

impressões de leitura, para oferecê-las aos leitores através das páginas dos jornais de grande 

circulação (Lima, 1966, p. 29 - 31). 

A tarefa era considerada como uma missão segundo a qual o crítico deveria fazer com 

que o leitor comum tomasse uma consciência mais ampla da obra literária, o que pressupunha 

o conhecimento de certas correntes de pensamento e de outras obras literárias, além de uma 

iniciação em história da arte e da literatura. Essa concepção fica clara no depoimento: “O 

jornal deve ser um orientador de espíritos, um guia consciencioso de consulta fácil. Assim, 

não pode uma seção de bibliografia confinar-se na seca enumeração de livros que afloram.” 

(Lima, 1966, p. 13). 

Esse tipo de leitura crítica publicada no rodapé de jornais de grande circulação teve 

seu momento áureo entre as décadas de 1940 e 1950. Mas de forma simultânea ao apogeu dos 

rodapés, começou a se delinear de um novo tipo de abordagem das obras literárias. Se por um 

lado, os críticos de formação humanística prezavam a liberdade e a produção de uma leitura 

de referência das obras, por outro lado, novas formas de abordagem tiveram espaço para se 

desenvolver com a criação da Faculdade de Filosofia de São Paulo em 1934 e do Rio de 

Janeiro em 1938.  

Segundo Flora Sussekind (1993), a partir de meados da década de 1940, os críticos de 

rodapé passaram a enfrentar constantes debates com os acadêmicos que visavam à 

substituição das páginas de jornal pela Universidade como templo por excelência da cultura 

literária. A produção acadêmica, que começou com pouca expressão, aos poucos foi ganhando 

força e fazendo frente aos críticos de rodapé, protagonizando polêmicas com as figuras mais 

influentes da crítica. 

A esse respeito, Sussekind afirmou: 
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Se abria espaço para um outro tipo de critério de avaliação profissional, para 
a substituição do jornal pela universidade como “templo da cultura literária” 
e da figura do crítico enciclopédico e impressionista, com sua habilidade 
para a crônica, pela do professor universitário, com seu jargão próprio e uma 
crença inabalável no papel “modernizador” que poderia exercer no campo 
dos estudos literários. (Sussekind, 1993, p. 20). 
  

       

 Enquanto os críticos de formação humanística ofereciam em veículos de comunicação 

de grande alcance as impressões de leitura de obras em linguagem de fácil acesso, visando 

despertar o gosto pela leitura e oferecer um parâmetro de leitura que permitisse ao leitor ter 

uma consciência mais ampla do texto, a crítica produzida nos espaços universitários, que 

atendiam a programas teóricos e eram expressas a partir do jargão profissional utilizado nos 

meios universitários, obedeceu à tendência de permanecer circunscrita aos círculos 

acadêmicos. O espaço para a literatura e a dramaturgia nas páginas de jornal assinado pelos 

críticos não acadêmicos, antes hegemônico, começou a ser questionado por críticos 

acadêmicos que desejavam se legitimar como analistas das obras literárias e teatrais.   

 No centro desse processo em que se revia a produção crítica em voga até então e se 

pensava novos contornos da produção com uma adesão à ideia de análise das obras como 

produção de conhecimento, situaram-se as polêmicas provocadas por Afrânio Coutinho, que 

tomava Álvaro Lins como principal alvo de seus ataques. Os ataques de Afrânio Coutinho aos 

críticos de rodapé dão mostra de como os críticos ligados à universidade olhavam com 

desconfiança para o modelo do “homem de letras” que tecia críticas fundamentado no 

primado da liberdade. Para Afrânio Coutinho, havia a necessidade de que o crítico tivesse 

uma formação básica para poder desenvolver análises legítimas que só poderia ser adquirida 

nas universidades e faculdades de Letras (Coutinho, Jornal de Letras, 08/1957).  

Acerca do tema que abrange a relação entre literatura e imprensa, Silviano Santiago 

(2008) chegou a afirmar que a história da imprensa escrita na sociedade ocidental foi a 

história de sua “desliteraturização”, tendo em vista que a literatura foi gradativamente 

perdendo espaço, prestígio, função e poder na imprensa diária e mensal. Os textos, que a 

princípio ocupavam rodapés diários, foram deslocados e reunidos em suplementos semanais 

que podiam ser ignorados sem prejuízo do todo, diferente do que ocorria quando a crítica se 

situava na parte central do jornal e o leitor que não estivesse necessariamente buscando um 

conteúdo literário, podia acessar as críticas ao folhear cada edição.  

Santiago considerou mais irônico o fato de que a separação litigiosa entre literatura e 

imprensa escrita foi exigida por professores universitários, com formação nas grandes teorias 
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e metodologias de leitura do século XX (formalismo russo, estilística, new criticism, 

estruturalismo etc.), insatisfeitos com o “impressionismo” do ensaio e da crítica literária 

escrita por intelectuais sem formação acadêmica e disciplinar (Santiago, 2008, p. 161).  

Se por um lado a emergente crítica de formação disciplinar buscou negar a 

superficialidade das críticas e ensaios escritos pelos homens de letras eruditos sem a formação 

acadêmica específica em Letras, para Silviano Santiago, com o suplemento literário, o jornal 

brasileiro deu, a partir de meados dos anos 1940, guarida a uma excelente geração de 

intelectuais sem formação universitária especializada em literatura. Perderam espaço no 

rodapé, mas continuaram em contato com o público letrado, “divulgando novas experiências 

estéticas, proporcionando o enriquecimento do debate de ideias e disseminando a avaliação 

cuidadosa de obras literárias do tempo.” (Santiago, 2008, p. 162).   

Além do suplemento literário, a literatura passou a ocupar o segundo caderno, onde 

dividia espaço com outras artes e aspectos de cultura. Mas nos cadernos de cultura, não se 

discutia mais as obras. O autor passou a ser visto como “ícone pop” que, através de 

entrevistas, divulgava a sua obra ou opinava a respeito de questões de cultura, política etc. 

(Santiago, 2008, p. 163). 

Desde 1948, segundo revelou Santiago, Afrânio Coutinho defendia a tese de ser 

“impossível tratar o fenômeno literário em termos puramente jornalísticos como fazia a crítica 

tradicional”. Nas palavras de Coutinho transparecem as ideias daqueles que desejavam ver 

transformações na crítica mediante a adesão a sistemas teóricos. Ele militava nessa causa 

através de ataques sistemáticos em sua coluna dominical intitulada “correntes cruzadas”, onde 

caracterizava o modelo vigente de crítica como “o velho impressionismo diletante e vazio, 

baseado no gosto e na opinião”, que precisava ser abandonado e substituído pelo “estudo da 

literatura em bases rigorosas, inclusive científicas.” (Santiago, 2008, p. 164). 

Embora a hegemonia do modelo de crítica qualificada como “impressionista” 

começasse a ser questionada, a sua força continuou se fazendo sentir até o início da década de 

1960, na permanência da elaboração dos textos e, sobretudo, nas reações às tentativas de 

desqualificação dirigidas aos críticos mais proeminentes. Enquanto se tentava desqualificar a 

crítica de rodapé pela falta de formação disciplinar, os críticos eruditos como Alceu Amoroso 

Lima, Sérgio Milliet e Álvaro Lins discutiram aspectos e fundamentos de sua atividade e, em 

certa medida, buscaram se defender de ataques. Álvaro Lins, para citar um exemplo, não 

aceitou passivamente os ataques de Afrânio Coutinho, utilizando seu prestígio e espaço na 

imprensa para desautorizar qualquer tentativa sua de deslegitimar a crítica de rodapé, 
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argumentando inclusive que suas motivações tinham origem em rixas pessoais. A posição de 

Lins e a forma como notava a empreitada de Coutinho, fica clara no seguinte trecho da nota 

CCII do seu caderno de notas, onde estabeleceu seus fundamentos críticos18: 

 
Escreveu Afrânio Coutinho um artigo contra a crítica de rodapés, contra o 
que chama de instituição dos folhetins semanais de crítica. O seu argumento 
é curioso: o rodapé não deve existir no Brasil porque não existe nos Estados 
Unidos da América. Qualquer dia acrescentará que deve ser abolida a língua 
portuguesa no Brasil, porque a língua falada nos Estados Unidos é a inglesa. 
Não chegará a tanto, com certeza, o pobre rapaz que, feito secretário de uma 
revista de divulgação popular, pretende ser juiz em assuntos de crítica, com a 
autoridade exclusiva de uma estada de alguns meses em Nova York.  A sua 
atitude, porém, tem uma origem mais melancólica do que o seu 
conhecimento tão servil quanto grotesco ou grosseiro dos Estados Unidos da 
América. Ele publicou um livro, certa vez; e enviou-o, solícito, aos redatores 
dos rodapés de crítica. Foi o fracasso do livro que o conduziu agora a essa 
atitude de raiva pueril e inofensiva contra a crítica. (Lins, 1963, p. 149).   

 

Consciente do poder de recomendação de sua coluna e de alguns colegas, Álvaro Lins 

se sentiu à vontade para associar o insucesso do livro de Afrânio Coutinho a uma falta de 

apoio da crítica. Ele se mostrava confiante na vitória nessa batalha em que os rodapés estavam 

sendo postos em xeque, principalmente no seu caso, pois não escrevia apenas uma coluna 

sobre literatura no Correio da manhã, mas foi o redator chefe deste jornal de 1940 a 1956. De 

fato, apesar de se tentar desde 1948 questionar a legitimidade da crítica impressionista, apenas 

a partir da década de 1960 esta modalidade começou a perder prestígio.   

Sérgio Milliet também entrou no debate que colocava em questão o fazer crítico. Ele 

não considerava coerente qualificar a crítica de rodapé como impressionista. Para ele esta 

crítica se afinava mais a uma linhagem “estética”, na medida em que seus representantes 

adotavam padrões de apreciação “preferencialmente estéticos” e optavam por fazer da crítica 

uma espécie de “filosofia da literatura”.  

Além de se enquadrar nessa linhagem, Milliet situava também Tristão de Ataíde 

(pseudônimo de Alceu Amoroso Lima), Mário de Andrade, Afonso Arinos de Melo Franco, 

Álvaro Lins, dentre outros. No desempenho da atividade, acrescentou Milliet, faria parte da 

responsabilidade do crítico opinar, ajuizar e se manifestar contra ou a favor das obras. Nesse 

 
18  As notas escritas entre 1939 e 1943, são para Álvaro Lins uma espécie de complemento das críticas. Enquanto 
as críticas foram publicadas nas sete séries do Jornal de crítica, as notas foram organizadas em dois volumes que 
o autor deu a conhecer o público, imaginando com isso que tornaria conhecido o seu processo de crítica. Essas 
notas, para José César Borba, destinar-se-iam, sobretudo a uma elite intelectual que representaria o “único 
público que deveria interessar ao artista”. Como afirmou Borba, a personalidade de Lins se revelou nas notas, 
assim como a sua dureza em lançar julgamentos como ficou claro no exemplo transcrito, que envolvia Afrânio 
Coutinho. (Lins, 1963: 145-146)  
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sentido, não se trataria apenas de dar notas, aplaudir ou punir, algo que ele reprovava. O ato 

de opinar estaria mais próximo de um “penetrar na obra em apreço” do que simplesmente 

emitir juízos sobre as obras mediante adesões ideológicas (Milliet, 1981c, p. 14 - 18). 

A legitimidade de críticos de rodapé até a década de 1960 foi atestada por Silviano 

Santiago quando ele ressaltou que nomes como Álvaro Lins, Sérgio Milliet e Brito Broca 

determinavam o sucesso ou o fracasso de obras literárias nas décadas de 1940 e 195019. As 

ironias de Nelson Rodrigues presentes em algumas crônicas de memórias também dão 

indícios do poder de consagração dos rodapés críticos. Um exemplo é quando ele publicou 

que teve espaço na coluna crítica de Álvaro Lins na Revista Diretrizes em artigo sobre 

Vestido de Noiva, mas o que desejava mesmo era ser mencionado no rodapé do Correio da 

Manhã, pois uma menção elogiosa nesse espaço significava um degrau na consagração de 

uma obra (Rodrigues, 2002a, p. 159). 

É claro que se deve pensar de forma relativa nesse poder de consagração dos rodapés 

críticos. A própria obra de Nelson Rodrigues, que foi o objeto de atenção desta pesquisa, 

permite notar que, embora constituíssem um canal de comunicação intensa entre intelectuais, 

autoridades, artistas e em alguma medida com o leitor comum, os rodapés críticos não 

figuravam como uma corrente de opiniões unificadas e não seguiam apenas uma linha de 

avaliação, de forma que determinadas obras encontravam respaldo em alguns intelectuais 

enquanto provocava críticas negativas ou eram simplesmente ignoradas por outros.  

O sucesso dos folhetins ao longo da década de 1950 também atestam os limites do 

poder de consagração ou não de obras por parte dos críticos de rodapé. Essas obras eram 

ignoradas pelos críticos, talvez por serem consideradas subliterárias, conforme as 

caracterizações da subliteratura pontuadas por Milliet e Lins. Apesar do desprezo dos críticos, 

os folhetins faziam um grande sucesso com o público e eram capazes de levantar a vendagem 

dos jornais que os publicavam, tal como se pôde notar no primeiro capítulo.  

Somente pelos idos da década de 1960, se acentuou o declínio do impacto da atividade 

crítica nas páginas de jornal, assim como se tornou mais evidente a diminuição do seu espaço 

 
19 Outro episódio que ilustra bem o prestígio e o trânsito na sociedade que esses críticos possuíam, foi 
documentado em uma crítica publicada em 14 de maio de 1947, no Correio da manhã, por Paschoal Carlos 
Magno. No texto, o crítico se dirigiu diretamente a Hildebrando de Góes, prefeito do Estado da Guanabara, 
tratando-o como amigo pessoal e solicitando que interviesse junto ao diretor do Departamento da Difusão 
Cultural para que o órgão não impedisse a encenação da Traviata no Municipal pelo Conjunto Lírico dos 
Artistas Novos. O teor do texto revelava uma comunicação direta com as autoridades políticas em prol das 
realizações no teatro. Da mesma forma, a coluna de Paschoal Carlos Magno exibiu a intensa comunicação 
leitores e com artistas através da publicação de sua correspondência com eles, como na coluna de 22 de julho de 
1949 e de 29 de abril de 1947, respectivamente.  
 



147 
 

de publicação. Sérgio Milliet, que escrevia sobre arte no O Estado de São Paulo, escreveu até 

1959. Álvaro Lins encerrou a atividade no Correio da manhã em 1956, mas continuou 

escrevendo sobre literatura e dirigindo o suplemento literário do Diário de Notícias de março 

de 1961 até junho de 1964.  Paschoal Carlos Magno, que escrevia uma coluna crítica 

específica sobre teatro no Correio da manhã, se despediu em 1961 da atividade. Ou seja, três 

dos críticos mais abordados como fontes desta pesquisa, encerraram suas publicações na 

virada para os anos 1960 ou nos primeiros anos desta década. 

A mudança na crítica, que dos rodapés passou a ocupar os suplementos literários, foi 

interpretada de formas diferenciadas por estudiosos do assunto. Enquanto Silviano Santiago 

considerou que ao ocupar os suplementos a crítica literária teve seu alcance restringido, 

Rachel Esteves Lima e Jocevaldo Santiago apontaram que nos suplementos, a crítica assumiu 

a sua forma mais evoluída, antes de um declínio no espaço para os textos após a década de 

1950. Embora tenham concordado com a restrição no espaço para a crítica nos jornais no 

período de crise em questão, Lima e Jocevaldo Santiago ressaltaram que “a redução de espaço 

para o exercício de uma crítica profissional não significa o fim desse gênero.” (Lima; 

Santiago, 2010, p. 2).  

Para Lima e Santiago, esse foi um processo de reconfiguração da crítica especializada 

nos jornais, motivada por diversos fatores como a adoção de uma linguagem específica 

diferente das críticas produzidas por docentes, a consolidação de uma cultura acadêmica com 

produções de saberes restritos às universidades, bem como a transformação nos interesses 

editoriais dos jornais, que passaram a fazer uso da cultura como entretenimento. 

Para a discussão que compõe esse capítulo, é central o período em que a crítica 

ocupava lugar de destaque nas páginas de jornal e pensar no hiato ao longo das décadas de 

1960 e 1970, quando diversas peças de Nelson Rodrigues foram criadas e o debate em torno 

de cultura e arte nas páginas de jornal não mais girava em torno de impressões e julgamentos 

de homens iniciados em princípios humanísticos e correntes artísticas consagradas, mas 

gravitava sobre as perspectivas de transformações sociais e políticas.  

Muitas obras de Nelson Rodrigues foram tema de rodapés críticos como se pôde notar 

ao longo dos capítulos anteriores. Porém as últimas, Anti-Nelson Rodrigues e A serpente, 

estreadas em 1974 e 1980 respectivamente, passaram praticamente despercebidas por críticos 

de jornal. Esse novo momento de abordagem das obras teatrais e a forma como a obra de 

Nelson Rodrigues e sua imagem de autor de teatro foram consideradas nesse período, 

interessam neste momento final da análise. 
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5.3 Acerca de ideias e imagens  

 

“Qualidades literárias”. Essa era a pedra de toque, o valor fundamental que orientava o 

julgamento de obras avaliadas e analisadas nos tempos áureos da crítica de rodapé, 

caracterizada como impressionista. Mas o que se pode entender como “qualidades literárias”? 

A noção que se pode ter a esse respeito brota das afirmações dos próprios críticos que, além 

de escrever sobre as obras literárias, publicaram reflexões acerca da atividade. As notas 

críticas de Álvaro Lins são um exemplo desse tipo de publicação que deixavam claro como 

ele entendia o que significava portar esse tipo de “qualidade”, sendo que esse era o requisito 

fundamental do seu julgamento que também não se vinculava a programas teóricos, mas se 

fundamentava em uma espécie de “confiança na literatura”.   

Segundo outro crítico do Correio da Manhã, José César Borba, a confiança na 

literatura alimentada por Lins significava que ele postulava um valor para a literatura em si 

mesma, independente do público, da época e dos fatos, sendo o público considerado “como 

um acidente”, no sentido de que não deveria ser visto como participante da criação ou um 

elemento esperado no processo de criação, mas deveria ser encarado como algo que surgia 

após a concepção total da obra.  Além disso, destacou Borba, Lins preferia os “atos 

imprevistos e as figuras desordenadas”, pois estes eram capazes de dar uma sensação de vida 

que ele levava como critério de julgamento para as obras de arte. Essas características 

destacadas por Borba se confirmaram na afirmação de Lins: “se me perguntassem de repente 

como distingo, por um critério rápido e sumário, a grande obra de arte da obra vulgar, diria: 

uma pela lógica e a outra pela alogicidade (Lins, 1963, p. 145). 

Em suas notas sobre crítica, Lins deixou claro que defendia a arte desinteressada, mas 

que se identificasse com a vida no plano individual e que não estivesse relacionada a 

doutrinas e ideologias. O artista que operasse de outra forma, não faria obra digna de sua 

aprovação. Para ele, “O papel do artista é ficar acima da guerra e do ódio entre os homens. O 

artista tem a sua finalidade em si mesmo. Vive, antes de tudo, inspirado na inocência da arte. 

Fora daí não realizará nem uma obra de arte, nem uma obra de homem. Fora daí só realizará 

uma obra de demagogo.” (Lins, 1963, p. 146). 

Na nota CXVII, ele revelou a antipatia que sentia em relação ao que classificou como 

subliteratura. Obras desse tipo não mereciam nenhum esforço crítico e não figuravam entre as 

obras sobre as quais escrevia. O silêncio era a expressão do julgamento de Álvaro Lins à 

subliteratura: 
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Às vezes quero irritar-me com a sub-literatura. Mas quando ouço falar ou 
leio alguns dos seus membros mais representativos – logo vejo que posso me 
dominar. Eles representam uma tal segurança, uma tal tranqüilidade, uma tal 
inconsciência – que o meu sentimento fica sendo somente o da piedade. 
Lins, 1963, p. 147) 

 

A qualidade literária era então atribuída a obras que conseguissem transmitir a 

sensação de que eram a genuína expressão das inspirações do artista, versando sobre sua visão 

de mundo, suas concepções sobre a vida, acerca das relações humanas ou acerca de 

sentimentos humanos. Nota-se, portanto, que a qualidade literária era compreendida enquanto 

o atributo de obras que não fossem criações realizadas com vistas a atender a demandas de um 

público e que não fossem utilizadas como veículo para a disseminação de ideologias.  

Apontando qualidades desse tipo, Álvaro Lins teceu elogios a Vestido de noiva, mas 

após a criação de Álbum de família, ele se manifestou apenas contra a censura e se recusou a 

reconhecer qualidades artísticas que justificassem a defesa da montagem da peça que 

considerou subliterária. Após esse juízo crítico, ele silenciou acerca das peças de Nelson 

Rodrigues. É certo que as críticas que publicava versavam sobre literatura e não apenas sobre 

teatro, como era o caso da coluna de Paschoal Carlos Magno, o que reduzia um pouco o 

espaço para a consideração de peças. Mas ele não se furtava de escrever sobre peças que 

considerava válidas. Nesse sentido, pode-se dizer que o silêncio após Álbum de família 

consistiu em um julgamento crítico, tendo em vista que diversas peças como Senhora dos 

afogados e Os sete gatinhos foram temas de discussões, chamando a atenção da crítica, mas 

permaneceram nas sombras dos rodapés de Lins. Até porque essas obras, em muitos aspectos, 

se enquadravam nos critérios adotados pelo crítico como determinantes do seu silêncio.  

Em texto publicado no jornal O Estado de São Paulo, Sérgio Milliet teceu elogios à 

reflexão de Álvaro Lins sobre a subliteratura, concordando com os critérios de avaliação 

sugeridos pelo crítico. Entretanto, Milliet ressaltou que a diferença no tratamento de 

produções desse tipo deveria ser abolida. Para ele, enquanto os críticos ignorassem as 

produções de má qualidade que tivessem sido escritas visando atender ao gosto do público 

sem primar pela realização da expressão da criatividade do autor, elas permaneceriam 

ocupando postos estratégicos e assaltando a boa literatura “com mesquinhez e rancor”, ou 

seja, permaneceriam com seu trânsito exitoso no mercado literário. Com esse trânsito livre, 

acreditava Milliet, a subliteratura constituía um dos fatores que impediam o contato do 

público com obras de valor literário (Lins, 1963, p. 147). 
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Havia certa sintonia entre o que Lins e Milliet consideravam enquanto qualidades 

literárias, mas isso não significava que as obras que surgiam eram avaliadas de forma 

semelhante por eles. Algumas obras de Nelson Rodrigues que receberam de Álvaro Lins a 

sentença do silêncio, foram merecedoras do julgamento crítico e da aprovação de Sérgio 

Milliet. Esse foi o caso das peças Álbum de família, escrita em 1945, e Anjo negro, escrita em 

1946, que foram objeto da defesa do crítico, que se posicionou contra a interdição de ambas e 

diferenciou a obra do mesmo como digna de análise diante da “enxurrada de revistecas” que 

via despontar (Milliet, 1981b, p. 96).    

Alceu Amoroso Lima também não compartilhava a ideia de tratar apenas as obras com 

qualidades literárias. Após revelar a decepção com Álbum de família, que julgou uma obra 

escandalosa, ele permaneceu emitindo juízos sobre as peças de Nelson Rodrigues que lhe 

causavam incômodo, mesmo quando as considerava sem valor literário. Na ocasião da estreia 

de Perdoa-me por me traíres, em 1957, Alceu comparou a obra aos romances Assunção de 

Salviano (1954) e A Madona de cedro (1957) de Antônio Callado, apontando que, desde o 

título, a peça transportava o público para o mundo da abjeção pura, sem esperança, e esta seria 

uma falha, pois passaria ao largo de um humanismo que deveria estar associado à força 

estilística da expressão (Lima, 1969, p. 78 - 82).  

Paschoal Carlos Magno também não se limitava apenas a silenciar acerca das 

empreitadas que julgava subliterárias. Nos textos de sua coluna diária no Correio da manhã, 

tecia considerações sobre todos os tipos de peça que fossem representadas em palcos cariocas. 

Nesse sentido, o seu julgamento sobre as peças de Nelson Rodrigues não se expressava pelo 

silêncio, mas por análises pormenorizadas que abrangia aspectos literários e técnicos, 

envolvendo inclusive a montagem das obras. É possível acompanhar como o autor foi 

avaliado ao longo dos 16 anos de atividade de Magno. O julgamento do crítico, que 

demonstrou admiração após a realização das primeiras obras, se transformou a partir da 

realização de Senhora dos afogados, que foi desqualificada enquanto tragédia e mesmo  

enquanto teatro sério, como foi visto no terceiro capítulo (Magno, 2006, p. 264). 

Após Senhora dos Afogados, as obras de Nelson Rodrigues perderam gradativamente 

prestígio na coluna de Paschoal Carlos Magno, que chegou a sentenciar a perda da “forma 

poética” que reconhecia nas obras iniciais do dramaturgo. Após a estreia de Perdoa-me por 

me traíres 1957, o crítico não deixou de ressaltar alguns aspectos positivos da peça, mas foi 

implacável ao manifestar o descontentamento que sentiu com a realização. Acerca da 

montagem de Os sete gatinhos em 1958, revelou a decepção em relação ao autor que lhe 
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parecia desdenhar do próprio talento dramático ao optar pela criação de uma peça 

insustentável como tentativa literariamente aceitável na sua concepção.  

Em crônica publicada no dia 14 de outubro de 1958 para divulgar a realização de um 

festival com o nome do dramaturgo no qual foram encenadas sete peças de sua autoria, 

Magno ressaltou a opinião corrente de que se tratava do autor mais discutido do Brasil, pondo 

em questão o que motivava o foco na figura do dramaturgo e tantas discussões a seu respeito: 

  

Enquanto tantos outros se consagram em termos definitivos, o público não 
sabe o que dizer, o que pensar, do autor de Os sete gatinhos. Uns como o 
poeta Manuel Bandeira, afirmam, que Nelson Rodrigues “é de longe, o 
maior poeta dramático que já apareceu em nossa literatura”. Outros 
contestam a validade artística de sua obra. Atribuem às suas peças apenas 
um propósito de escândalo, um cru sensacionalismo. Vem o próprio Nelson 
Rodrigues e declara: – Estou só. Cada vez mais só. (Magno, 2006, p. 365). 
 
 

Adiante, Magno ressaltou o apetite por escândalos que percebia nas opiniões de 

Nelson Rodrigues, que, para ele, fazia declarações polêmicas com o objetivo de atrair um 

público que desejasse assistir escândalos no palco e não um público que desejasse uma 

fruição estética de suas obras. Essas cenas de escândalo detectadas pelo crítico em algumas 

das obras encenadas no Festival, foram mencionadas na semana seguinte, em crônica de 21 de 

outubro de 1959, quando Magno se perguntou “como um dos autores mais importantes do 

Brasil de todos os tempos, com uma peça de ressonância internacional, desperdiça seu talento 

com a imundice?”. Para ele, em Os sete gatinhos, o autor se comportou como um “caçador de 

clichês do mais barato sensacionalismo”, muito diferente do autor dono de uma força poética 

que reconheceu em trabalhos anteriores (Magno, 2006, p. 366).  

Segundo Adriana Facina, a imagem de autor ávido por escândalos que criava cenas 

chocantes como forma de obter sucesso de bilheteria se disseminou na mesma época em que o 

silêncio de alguns nomes aderentes às primeiras peças que o consagraram ganhou força.  Para 

ela, o ponto em comum entre os que silenciaram acerca das peças de Nelson Rodrigues e os 

que não silenciaram, mas passaram a ressaltar o apetite promocional pelo uso de escândalos, 

se fundamentava na aliança entre julgamentos estéticos e julgamentos morais acerca das obras 

(Facina, 2004, p. 71-74). 

Enquanto certos críticos desqualificaram as peças de Nelson Rodrigues escritas após 

Senhora dos afogados e outros se limitaram a silenciar acerca destas, alguns comentaristas 

começaram a valorizar o fato de ver retratado o cotidiano da cidade do Rio de Janeiro em 

peças como A Falecida, Boca de ouro e outras tragédias cariocas. Nesse ponto, se revela 
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como representa um perigo postular a consolidação de uma imagem do autor, um risco de 

operar uma simplificação que empobrece um processo complexo. Isso porque em cada 

momento os debates e discordâncias acerca da obra do autor se renovavam, ou novas questões 

surgiam, colocando em pauta as qualidades de um autor em constante transformação de seu 

fazer teatral.  

Essa imagem multifacetada se mostra mais flagrante a partir dos desdobramentos da 

peça Os sete gatinhos em face da recepção crítica difícil, que se expressou na indignação de 

Paschoal Carlos Magno na recém-referida crítica de 21 de outubro. A resposta de Nelson 

Rodrigues, que chamou os críticos de “vira-latas do teatro” provocou a realização de uma 

enquete entre os críticos questionando se ele era um gênio ou um charlatão.  Um entrevistado 

o considerou charlatão, um considerou gênio e oito dos dez entrevistados o consideraram um 

gênio que estava escrevendo peças ruins, um autor de talento que se desperdiçava na busca do 

sensacionalismo e escândalo, que fazia concessões a apelos comerciais pensando na bilheteria 

(Facina, 2004, p. 71).    

Mas a imagem de autor em busca de escândalos, que desperdiçava seu talento em 

subliteratura não foi a única face resultante das transformações nas características do teatro 

que assumiu a forma das tragédias cariocas. A ideia de autor que colocava em cena 

discrepâncias sociais e diferenças de valores entre pessoas de classes diferentes também 

emergiu com o lançamento das tragédias cariocas. Como foi visto no quarto capítulo, em 

algumas dessas peças Nelson Rodrigues colocava em cena diferenças sociais, mas sem a 

perspectiva adotada pelos artistas de esquerda que visavam à transformação social através da 

conscientização da sociedade mediante a fruição artística. As desigualdades sociais eram 

postas nas tramas por Nelson Rodrigues como mais uma forma de apresentar situações em 

que o homem podia revelar até onde seria capaz de chegar visando atingir seus objetivos. 

Enquanto alguns críticos saudavam a renovação temática e a inserção do cunho social nas 

tramas, outros consideravam que a nova característica mantinha o autor no pecado de não 

instrumentalizar a arte para tornar real uma sociedade mais igualitária e livre.  

Fausto Wolff, que escrevia críticas para a Tribuna da Imprensa, ponderou a esse 

respeito, afirmando que a genialidade do autor consagrado graças ao talento que possuía, e 

não a demonstrações de erudição, poderia ter falhado em certa medida em tentativas como Os 

sete gatinhos. Mas, para ele, a falha não retirou completamente a validade da obra, pois a 

perspectiva de crítica social, que começava a ser reconhecida em aspectos de sua obra era 

algo a ser levado em alta conta. Neste momento, não seria mais o aspecto moral associado aos 
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valores estéticos o ponto fundamental dos julgamentos, mas outro parâmetro já se impunha 

como legítimo: a adesão à perspectiva da crítica social (Facina, 2004, p. 73). 

Para Adriana Facina, mesmo que o autor não militasse ou professasse um engajamento 

político, a apresentação dos percalços das sociabilidades suburbanas começou a ganhar lugar 

nas suas obras e nas avaliações dos críticos. Porém, julgamentos críticos fundamentados na 

associação entre princípios estéticos e morais não tinham perdido totalmente o espaço na 

crítica, mas, pode-se dizer que outro elemento de valorização passou a ser adotado e visto 

também como aceitável.  

A valorização de obras de Nelson Rodrigues escritas após 1950 com base no critério 

da abordagem de desigualdades ou injustiças sociais não foi algo que se deu de forma 

unânime. A percepção dessa abordagem do autor em suas peças lhe conferiu um lugar bem 

específico em meio a obras que vinham sendo realizadas então. Enquanto outros autores viam 

na realização de obras um instrumento de educação de indivíduos desprivilegiados na divisão 

de classes, ou reconheciam na arte uma forma de expressão no momento de supressão das 

liberdades individuais nos tempos da ditadura militar, Nelson Rodrigues colocava em cena 

diferentes formas de negociar os interesses em vista das diferentes situações de classe e criava 

personagens que viam a existência e os sentimentos de formas variadas. Assim, o modo de 

retratar as diferenças entre ricos e pobres nas obras de Nelson Rodrigues figurou para muitos 

como conservadora, ou mesmo reacionária.  

O caráter não engajado das tragédias cariocas ficou claro em uma entrevista na qual o 

autor argumentou sobre o porquê de ambientar suas tragédias cariocas na Zona Norte do Rio 

de Janeiro e utilizar o que ele chamou de pequena burguesia para criar suas histórias: 

 
Porque a pequena burguesia é a única que não se corrompe. A miséria 
corrompe, a fome corrompe, a abundância corrompe, o ouro corrompe. Mas 
o ouro, o pobre ouro do pequeno burguês, não o corrompe nunca.  E o 
pequeno burguês é parecidíssimo com o homem. Por isso ele me interessa. 
Há na sua projeção as eternas paixões humanas  (Rodrigues, Última Hora, 
12/01/1976). 

  

Segundo sua concepção, o tipo suburbano seria mais caricato, concentraria as nuances 

da alma humana que desejava pôr em cena. Dessa forma, não seriam seu foco os conflitos de 

classe como postos em cena pelos autores de tendência esquerdista, conforme ressaltou no 

depoimento: “A classe dos meus personagens é um revestimento, não é uma coisa essencial. 

Porque o que me interessa além a classe é o homem. Para mim o sujeito, seja lá de que classe 

for, continua tendo as mesmas paixões” (Rodrigues, O Globo, 14/01/1976).  
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Se consolidava mais uma nuance no leque de imagens de dramaturgo: a de autor 

reacionário que se recusava a aderir à perspectiva de arte como fator transformador da 

realidade social e política.  A imagem de autor reacionário esteve amalgamada aos ataques e 

polêmicas que travou com, Oduvaldo Vianna Filho. Quando Nelson Rodrigues publicou o 

texto “A cambaxirra da revolução”, acerca da obra Patria ou Muerte que Vianinha lançou em 

1961, terminou se tornando alvo dos ataques não apenas daquele a quem atacou, mas também 

dos que admiravam o artista militante. Carlos Estevam Martins, então presidente do CPC da 

UNE, publicou no jornal da União, um texto em defesa do teatro popular em que o qualificava 

de reacionário (Facina, 2004, p. 77). 

A resposta de Vianinha, publicada no Brasil em Marcha em 14 de abril de 1961, teve 

o título “Aves, galinhas e conselhos (carta a um avicultor). No artigo, Vianinha reconheceu o 

valor artístico da postura de Nelson Rodrigues baseada na recusa a escrever de acordo com o 

que a pressão social exigia. Mas, adiante o acusou de reacionário, apesar de se mostrar 

solidário com os humilhados e oprimidos. Isso porque nesse processo de se solidarizar, 

Nelson ressaltava e dramatizava o que esses tipos tinham de pior e os artifícios que utilizavam 

para superar a humilhação20 (Peixoto, 1983, p. 85). 

Como acreditava que esse tipo de obra estava com os dias contados, Vianinha acusou 

Nelson Rodrigues de estar se defendendo através da reputação construída no passado:  

 

É bom você sair para a discussão. É ótimo, é coisa pensada. Mas você está 
começando mal, aferrando-se no escolhido, garantindo com pretéritos 
aplausos recebidos. Está jogando com o que tem de realizado com o eu tem 
de realizar, ditando cátedra enquanto é tempo com dossiê embaixo do braço, 
envolvido de uma atmosfera entre papal, de senhor de engenho e de 
Adhemar de Barros (Peixoto, 1983, p. 86). 
 

Em foco com concepções sobre arte e política, Nelson Rodrigues terminou figurando 

nas interpretações de alguns autores como um artista que aderiu à ditadura militar. Roberto 

Schwarz, analisando a produção cultural no período da ditadura militar, comentou a adesão de 

Nelson Rodrigues ao regime autoritário. É verdade que as diferenças entre as abordagens de 

Nelson Rodrigues e outros artistas a respeito de questões sociais era notável, mas essa 

diferença não justifica a formulação da ideia de que o autor aderia ao regime autoritário, a não 

 
20 Na peça Boca de ouro, o protagonista compensa o sofrimento no nascimento e as humilhações que os ricos lhe 
submetem através da ostentação e da obsessão pelo ouro. Nesse sentido, que pagava os velórios de pobres e ao 
mesmo tempo humilhou grã-finas oferecendo uma joia à que tivesse os seios mais bonitos. Assim como Boca de 
ouro, Zulmira de A falecida deseja compensar a vida de pobreza através do luxo no seu enterro, assim, transita 
nos nichos das classes mais abastadas, tornando-se amante de um rico empresário para que este pague o as 
despesas com o enterro.   
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ser que se tenha em mente que quem não se posicionasse contra o regime, estava 

necessariamente aderindo a ele. Não se pode pensar na criação da imagem de autor 

reacionário tomando como base apenas os conteúdos das peças. A consolidação dessa 

imagem esteve em grande medida relacionada à produção de crônicas nas quais o autor 

assumia ironicamente a qualidade de reacionário e criticava a posição de artistas engajados 

como algo discrepante da dedicação à arte.  

Criticando a adesão do autor que via revelada nas crônicas, Schwarz ressaltou: “Vale a 

pena mencioná-lo, pois tendo recursos literários e uma certa audácia moral, paga integral e 

explicitamente – em abjeção – o preço que hoje o capital cobra de seus lacaios literários”. É 

considerando a qualidade de autor que ousava escrever independentemente das cobranças 

sociais, que Schwarz pondera sobre uma espécie de desperdício de recursos literários nas 

crônicas em favor de um regime político autoritário (Schwarz, 1978, p. 91). 

De fato, hoje, revendo a trajetória dramatúrgica de Nelson Rodrigues, é difícil 

conceber que ele tenha sido um artista engajado no regime autoritário. É certo, como se pôde 

perceber nas polêmicas que travou no terreno das crônicas, que se colocou como avesso à 

concepção do teatro como arte para orientar a sociedade a tomar algum tipo de consciência 

política, a educar operários no chão das fábricas. Mas também não há nas peças do autor 

elogios ao regime militar, nem sugestões implícitas que demonstrassem sua opção política. É 

mais coerente dizer que, no terreno das peças ele se manteve abordando pontos de vista 

morais e não políticos e no terreno das crônicas ele se manteve avesso ao engajamento 

político advogado na arte pelo que Facina definiu como o establishment de esquerda.  

Mas na época e no calor dos embates políticos, ele era convidado a falar como 

dramaturgo e não como cronista. A múltipla dedicação literária possibilitou esse 

entrelaçamento de faces, associando também o cunho político à imagem de dramaturgo.  

Então, associações críticas entre o reacionarismo do autor e a qualidade de seu teatro não 

tardaram a aparecer. Armindo Blanco escreveu no Pasquim um artigo intitulado “Um 

Pirandello para uso doméstico”, no qual desqualificou o teatro rodrigueano que, para ele, 

“requenta idéias manjadas”.  

O comentarista apelou de forma visível, atribuindo um cunho político a obras escritas 

em um período em que Nelson Rodrigues ainda não havia se iniciado nas polêmicas 

envolvendo política e arte. Blanco comentou ainda sobre Vestido de noiva, uma obra que, 

como já visto, não abordava desigualdades sociais, reduzindo-a aos seguintes termos que lhe 

atribuíam um cunho político: “a disputa entre duas irmãs pelo mesmo homem, no âmbito da 
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classe possidente, perdida, adverte o autor por via oblíqua, em questiúnculas intestinais e vis 

quando deveria estar coesa diante do perigo maior, do mal apocalíptico: o comunismo. O alvo 

da disputa podia ser uma gleba ou uma indústria. O que está em causa é a posse por si mesma, 

a propriedade privada” (Blanco, Pasquim, 28/03/1980).  

A realização das tragédias cariocas e o diálogo que provocou em diversos momentos 

entre o dramaturgo e intelectuais, críticos e artistas que se dedicaram a comentar, criticar e 

analisar as peças trouxe novas cores ao desenho de dramaturgia e de dramaturgo que se tinha 

desenvolvido até 1953. Entre 1941 e 1953, embora algumas posições tenham se alterado ao 

longo do intervalo, era bem clara a divisão entre os entusiastas que acreditavam no talento do 

dramaturgo e no seu poder inovador no plano do teatro brasileiro, e os detratores de uma obra 

agressiva que abordava temas que não deveriam ser postos em questão nos palcos e da forma 

exagerada como eram trabalhados.  Após 1953, não se pode facilmente delimitar grupos de 

opinião acerca das peças. Existiram os críticos que reconheceram nas peças ambientadas no 

Rio de Janeiro um apetite por escândalos, os que consideraram algumas peças subliterárias, os 

que o consideravam um autor talentoso que estava desperdiçando seu talento, como também 

os que aprovaram a abordagem do cotidiano da cidade e de formas de sociabilidade 

contemporâneas, assim como os que simplesmente se calaram acerca das novas peças.  

É possível perceber em diversos momentos desse processo de realização dramatúrgica 

de Nelson Rodrigues, o quanto ele se empenhou em capitalizar as avaliações a seu respeito, 

conseguindo, nos mais diversos debates, ressaltar sua adesão ao primado da autonomia 

criativa do artista. Dessa maneira, ele participou da formulação de uma ideia de autor que 

escrevia as peças sérias porque estava marcado na alma por experiências trágicas e não se 

deixava levar pelas demandas por peças leves e divertidas e, no segundo momento, esteve 

ligado à construção da noção autor que se negou a aderir à perspectiva política em voga entre 

os artistas e que criava peças baseadas nas suas vivências na cidade do Rio de Janeiro.  

Como se pode notar, as faces de Nelson Rodrigues não se contradizem, sobretudo 

quando se pensa em compreender o desenvolvimento da imagem de uma obra dramatúrgica e 

de um autor como o que se tentou compreender até o momento. Isso porque não se esperava 

conhecer uma face singular de um artista que jamais se deu a conhecer como um autor 

simples e esteve aberto a travar todas as polêmicas que sua obra suscitou. Nota-se com a 

compreensão de um processo que oferece diversos aspectos discrepantes a respeito de um 

mesmo autor, que se trata de uma imagem que se pode considerar multifacetada e complexa, 

lentamente gerada em um processo igualmente complexo.    
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ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Ao observar em retrospectiva o passo a passo da pesquisa apresentada nos cinco 

capítulos que compõem esta tese, é possível perceber que ela se realizou no trilhar dos 

caminhos que foram sendo abertos a partir da experiência de cada um dos materiais 

envolvidos com a obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues que se revelaram acessíveis. A 

partida da pesquisa foi dada com a releitura das dezessete peças do autor, visando mapear os 

temas que tiveram destaque, as linhas gerais das obras, os aspectos formais e os conteúdos do 

conjunto de peças, sem deixar de perceber as transformações e as diferentes fases.  

A releitura das peças foi seguida da releitura das biografias do autor, uma publicada 

pela sua irmã, Stela Rodrigues e a outra publicada por Ruy Castro. Embora as biografias não 

constituam documentos históricos, não se pode negar que os episódios nelas narrados 

puderam oferecer pistas importantes acerca dos principais interlocutores de Nelson Rodrigues 

ao indicar os críticos cujas publicações mereciam ser buscadas nos jornais e nas publicações 

disponíveis. Nesse sentido, a partir de pistas biográficas, foram buscadas as publicações em 

jornais e as compiladas em livros de Álvaro Lins, Manuel Bandeira, Alceu Amoroso Lima, 

Paschoal Carlos Magno, Sérgio Milliet e Pompeu de Sousa. Além das publicações desses 

grandes nomes da crítica, outras fontes nas quais críticos comentavam uma ou outra obra do 

autor foram encontradas de forma mais esparsa, citadas em outras pesquisas históricas ou 

mesmo em obras biográficas. Mas essa disponibilidade menos abundante não minimizou a 

importância dessas críticas na constituição dos debates acerca das peças de Nelson Rodrigues, 

pois elas revelaram as obras que receberam mais destaque e provocaram mais debates no 

período de sua realização.  

O outro lado do diálogo entre Nelson Rodrigues e os críticos de arte que realizaram 

juízos acerca de suas peças se revelou através do contato com depoimentos, comentários e, 

principalmente, com as crônicas do autor. Sem dúvida, esse material teve fundamental 

importância para compreender a comunicação que ele estabeleceu com os críticos, os valores 

caros para eles e as trocas simbólicas que realizavam. Isso porque nesses textos ele revelava a 

forma como buscava definir a sua obra e a forma como desejava participar da elaboração da 

imagem que as pessoas conheceriam acerca da sua obra e de sua atuação como autor.  

Mas sem considerar a abordagem das críticas, a leitura dos depoimentos e das crônicas 

de Nelson Rodrigues se mostrava um tanto perigosa, pois nelas o autor citava os críticos 

atribuindo a eles a autoria de alguns conteúdos a respeito das suas obras como forma de 
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reforçar a ideia de que um fio condutor bem definido perpassava todo seu teatro, como se toda 

a criação seguisse o plano de realização do teatro desagradável. Somente com a leitura dos 

dois materiais em conjunto foi possível notar essa dimensão argumentativa subjacente nas 

crônicas que foram publicadas sob o rótulo de memórias e perceber a posição que de fato os 

críticos assumiam em relação às peças sobre as quais escreviam.  

 A releitura das peças, críticas e crônicas, conduziu à percepção de que o autor se 

mantinha em constante relação com outros artistas, com críticos e com intelectuais, 

dialogando, trocando conteúdos, considerando os juízos críticos emitidos acerca de suas peças 

e realizando também julgamentos acerca de obras de outros autores. Em outras palavras, 

revisitar esses materiais tornou visíveis as trocas simbólicas entre o autor e as pessoas que 

tinham entrada em discussões acerca da arte, que participavam das definições, do 

estabelecimento de limites e princípios artísticos, e que foram aos poucos se revelando 

enquanto seus principais interlocutores. Estes, de certa forma, participaram da construção da 

dramaturgia rodrigueana através da consagração, ou mediante as críticas e questionamentos 

quanto à validade das obras, que tanto estimularam a produção reflexiva publicada nas 

crônicas por Nelson Rodrigues.  

Além do acesso ao material que versa diretamente acerca das peças de Nelson 

Rodrigues, se mostrou de fundamental importância considerar as demais produções literárias 

do autor. Além das peças, ele escreveu também romances, contos e crônicas de memória e 

crônicas de esporte. A forma como se referia aos outros tipos de literatura que produzia, ou 

mesmo a forma como silenciava acerca de algumas dessas obras, destoava do tratamento que 

dispensava às suas peças nas crônicas. Percebendo esse tratamento diferenciado, se 

considerou a necessidade de abordar alguns aspectos da criação dessas obras em comparação 

com as peças, buscando compreender a forma específica como cada uma dessas produções era 

valorizada pelo autor e se relacionava com a sua dramaturgia.  

Se por um lado o autor revelava nas crônicas a vaidade autoral diante da repercussão 

de suas peças e trabalhava na construção da narrativa acerca de sua trajetória de autor de 

teatro, por outro lado, assinava com pseudônimos os folhetins escritos visando atingir um 

público feminino que aumentasse a vendagem dos jornais onde os capítulos eram publicados 

e, nesse sentido, abdicava da autoria dessas obras. Já nas crônicas de esporte, ele utilizava 

argumentos que ressaltavam a sua dedicação à dramaturgia como a verdadeira vocação que 

acabava por transbordar na forma como narrava os episódios esportivos: de forma mais 

literária do que jornalística. Esses e outros fatores revelaram, a partir da abordagem das outras 
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produções literárias do autor, como a dramaturgia ocupava o centro de suas pretensões 

envolvendo o reconhecimento literário. 

A produção de Nelson Rodrigues que apresentou uma relação mais marcadamente 

literária com a sua obra dramatúrgica foi a dos contos. As histórias publicadas na seção A vida 

como ela é... do jornal Última hora a partir de 1951 revelaram muitas afinidades com as peças 

escritas pelo autor a partir desse momento, classificadas como tragédias cariocas. Assim como 

nos contos, as tragédias cariocas se ambientavam, em sua maioria, no subúrbio carioca e a 

caracterização das relações familiares, entre vizinhos ou entre pessoas de dois segmentos 

muito diferentes da sociedade, também assumia uma forma irônica, a meio caminho entre 

narrativas divertidas e cruéis.    

Percebendo essa afinidade, buscou-se compreender a relação entre esses contos e as 

transformações na dramaturgia do autor que ganharam expressão nas tragédias cariocas e, por 

sua vez, tiveram uma participação importante nas novas configurações da relação entre 

Nelson Rodrigues e a sociedade, que se tornou menos conturbada. As relações entre as obras 

literárias de Nelson Rodrigues e as criações em dramaturgia foram trabalhadas no primeiro 

capítulo, onde ficou clara a forma diferenciada como valorizava o teatro e a afinidade entre as 

tragédias cariocas e os contos do autor. 

Após revisitar os juízos críticos publicados acerca das peças de Nelson Rodrigues, 

revelou-se imprescindível situar historicamente o momento em que essas obras foram 

realizadas e essas críticas foram publicadas. Não seria suficiente mencionar os critérios de 

avaliação utilizados pelos críticos sem considerar os aspectos culturais do Rio de Janeiro no 

momento em que essas obras despontavam. Como Nelson Rodrigues atuou por quase 

quarenta anos na criação de peças, seria um exercício imenso considerar todo esse período de 

forma pormenorizada para apresentar o quadro cultural e os princípios e valores que estavam 

subjacentes nos julgamentos estéticos das suas peças. Por esse motivo, e por se considerar que 

as décadas de 1940 e 1960 foram momentos chave para pensar valores e princípios em voga 

no período que a pesquisa abrange, as transformações culturais processadas nessas duas 

décadas foram utilizadas para traçar esse quadro cultural.   

O ponto inicial da pesquisa não foi propriamente uma hipótese cujos desdobramentos 

da análise serviram para comprovar ou negar. Antes, foi uma pesquisa exploratória acerca da 

obra dramatúrgica de Nelson Rodrigues, apresentada no trabalho de dissertação de mestrado e 

legou as entradas iniciais para o exercício aqui apresentado. Nesse sentido, não cabe aqui 

relatar a comprovação de proposições iniciais ou demonstrar em que medida o processo com 



160 
 

o qual a pesquisa permitiu manter contato se afasta de uma hipótese construída de antemão. 

As últimas considerações acerca do teatro de Nelson Rodrigues que cabem neste trabalho 

constituem uma espécie de balanço da pesquisa, uma retomada de alguns pontos relevantes 

para dar acabamento às imagens que foram desenhadas ao longo da percepção desse processo 

cultural acessado com a pesquisa.    

A pesquisa inicial de mestrado levou à percepção de que a obra dramatúrgica de 

Nelson Rodrigues se desenvolveu acompanhada do desenrolar de um intenso diálogo entre o 

autor e diversos críticos, intelectuais e artistas em geral. Nesse diálogo, foi possível notar que 

o autor buscou definir as linhas gerais de seu teatro, assim como revelar as influências que 

haviam sido determinantes no seu processo criativo e as suas expectativas com a realização 

das peças. Além disso, ele buscou se caracterizar como autor que tinha em mente objetivos 

bem definidos ao escrever os textos. Notar esse esforço reflexivo direcionou a pesquisa para a 

necessidade de conhecer essas definições do teatro de Nelson Rodrigues, bem como da sua 

perspectiva autoral. Nesse sentido, se tornou de fundamental importância compreender a 

construção da imagem de dramaturgo e da ideia de dramaturgia que ele alimentava e buscava 

comunicar aos seus interlocutores. 

Mas ao longo do desenvolvimento da pesquisa, mais do que apenas uma imagem de 

autor e uma ideia geral acerca da sua dramaturgia se revelou. Antes, se percebeu a partir das 

reflexões do autor e dos materiais críticos o desenrolar dinâmico de imagens que em 

momentos se combinavam e em outros momentos se revelavam um tanto incompatíveis, 

evidenciando que se tratava de um processo complexo em que imagens e ideias se constituíam 

mediante negociações de sentidos. Esse desenrolar de imagens, apresentado nos capítulos em 

que se buscou organizá-lo, não inspirou a proposição de que se construiu um quadro fechado, 

uma imagem acabada e inequívoca do conjunto de significados que compõem o teatro 

rodrigueano ou uma ideia consolidada acerca de Nelson Rodrigues como dramaturgo.  

O trabalho com a obra e um autor que despertaram tantas reações diferenciadas, que 

passaram por diversos momentos de transição e que ainda permanecem em constante 

significação até os dias atuais, não estimulou a busca por generalizações ou que se arriscasse a 

construção de sínteses ou sistematizações visando definir a obra em questão. Tendo em vista 

o caráter dialógico percebido na construção dos significados da imagem de autor e obra, 

acredita-se que tentativas desse tipo deixariam passar ao largo aspectos importantes da 

construção de sentidos que ganharam mais evidência no acompanhamento dos momentos de 

diálogo.  
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Entretanto, após visitar incontáveis momentos de produção de sentidos, de criação 

artística, de negociações entre o autor e seus interlocutores acerca do que se colocaria em 

cena, é possível tecer algumas considerações que venham a servir para amarrar as 

compreensões construídas ao longo da pesquisa e realização da tese, desse exercício que 

permitiu juntar tantos fragmentos, figuras, personagens, imagens, imaginários e valores em 

uma narrativa capaz de oferecer um ordenamento que abre o acesso ao complexo, rico e 

multifacetado teatro rodrigueano.  

No percurso trilhado, pôde-se acompanhar o germinar de muitos aspectos participantes 

do desenvolvimento do teatro desagradável, que foi ganhando realidade e não surgiu de 

antemão como o texto publicado por Nelson Rodrigues em 1949 na Dionysos21 e muitas 

outras passagens reflexivas pretendiam sugerir. O diálogo e a troca de ideias e ideais sobre os 

passos seguintes do seu teatro, que se mostrou tímido, mas crescente, após a realização e 

recepção crítica de A mulher sem pecado, atingiu o auge com a obra prima, Vestido de noiva. 

Nesse sentido, nota-se que a confiança na consagração foi aumentando na medida em que um 

retorno dos críticos começou a ser notado e a satisfação de se ver como um autor consagrado 

se confirmou após o segundo passo na dramaturgia.  

O autor, que quando ingressou na dramaturgia era inexpressivo no universo literário e 

dramatúrgico, embora já tivesse escrito críticas sobre óperas e fosse fluente entre figuras da 

intelectualidade e arte que também transitavam nas redações de jornal, já no segundo passo 

como autor ganhou a notoriedade de quem havia ingressado na dramaturgia para fazer a 

diferença: renovar os palcos brasileiros ao inserir temas afinados com aqueles que permeavam 

as discussões dos intelectuais no momento, ao apresentar uma linguagem mais próxima da 

utilizada no cotidiano e ao revelar uma sintonia com o espírito dos intelectuais e artistas 

ansiosos por mudanças no teatro.    

Ao retomar a entrada de Nelson Rodrigues e o processo de sua consagração como 

dramaturgo com a qualidade literária suficiente para introduzir o teatro brasileiro em um 

patamar próximo ao que outras vertentes artísticas como literatura e artes plásticas já 

ocupavam desde a década de 1920, foi possível conhecer os intelectuais e críticos que se 

colocaram em diálogo com o autor a respeito de sua obra. A partir de então, esses intelectuais 

começaram a figurar como interlocutores a quem Nelson Rodrigues se dirigia diretamente ou 

de modo menos direto na criação das peças ou na elaboração dos textos nos quais discutia a 

sua obra. Todos esses interlocutores tiveram importância nos passos seguintes da obra do 
 

21 O texto em questão foi o “Teatro desagradável”, artigo no qual o autor definiu seu projeto de dramaturgia, 
apresentou influências e revelou as expectativas que alimentava com a atuação no teatro. 
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autor, na medida em que expressavam nas publicações a forma como as obras do autor se 

aproximavam ou se afastavam dos ideais a respeito do teatro no momento em que se 

manifestavam.  

O próximo passo dado por Nelson Rodrigues após a consagração foi a abertura do 

ciclo mítico, composto por quatro peças que tratavam de temas como incesto, preconceito 

racial e prostituição de forma bastante aberta e direta, o que trouxe mudanças na sua relação 

com a sociedade. Censura, polêmicas e a dificuldade de ver as peças encenadas, foram 

constantes na realização das peças do ciclo mítico. Mas a sintonia entre o autor e a atmosfera 

de valores estéticos de seu tempo não se dissipou totalmente com a imposição desses limites 

para a realização das peças nos palcos, embora tenha se notado que alguns antigos entusiastas 

tenham passado a rever a admiração pelo talento dramaturgo que antes haviam declarado.  

Apesar de muitos admiradores de Vestido de noiva terem considerado Álbum de 

família uma peça sem as qualidades literárias que justificassem o apoio à sua encenação após 

a censura, não se viu logo de início um afastamento total entre a dramaturgia rodrigueana e os 

valores estéticos aspirados e idealizados pelos intelectuais. O que se começou a notar com a 

realização contingente do ciclo mítico foi a gradual incorporação de uma aura de teatro 

elaborado, destinado a poucos que possuíssem o espírito preparado para receber obras que não 

se ofereciam ao entendimento de forma simplificada e imediata. Mesmo que pela negação de 

alguns aspectos, como a abordagem crua de temas como incesto, muitos intelectuais 

permaneceram qualificando Nelson Rodrigues como um autor que se destacava dos demais na 

busca pela expressão por meio de histórias para serem encenadas. 

A sintonia estética entre as peças de Nelson Rodrigues e os ideais literários de seu 

tempo não se traduzia pela adesão incondicional dos entusiastas que lhe ofereceram a 

sensação de estar no caminho que desejava na dramaturgia. As peças do ciclo mítico 

dividiram opiniões e muitos admiradores de Vestido de noiva passaram a desqualificar ou a 

ignorar as novas produções de Nelson Rodrigues. Enquanto as admirações se tornavam 

escassas, Nelson Rodrigues permanecia reafirmando as ambições literárias e o caminho 

escolhido da realização de uma obra que levasse o público a ver em cena as zonas abissais da 

mente. 

Mais adiante, diversas críticas em que se questionava o valor literário das peças 

míticas foram mobilizadas nas crônicas de Nelson Rodrigues. Para reforçar a ideia de que sua 

ambição literária só poderia se realizar na medida em que alcançasse a autonomia para criar 

sem responder às expectativas de quem o criticasse ou elogiasse, ele lançou mão dos textos de 
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críticos que antes haviam consagrado Vestido de noiva e questionaram o valor literário de 

Álbum de família e Senhora dos afogados, argumentando que enquanto se sentia impelido a 

atender às expectativas desses críticos, não conseguia se expressar. Essa autonomia, segundo 

as crônicas, somente se tornou realidade após a criação das peças míticas sendo que as 

reações de decepção ou de negação da qualidade literária das peças publicadas pelos críticos 

foram utilizadas como um atestado de que ele havia enfim alcançado seu objetivo.  

A produção dos textos criados após a repercussão das peças míticas seguiu uma linha 

diferenciada. Com o discurso acerca das obras radicalizado, como se pôde notar na publicação 

do artigo “Teatro desagradável”, surpreendentemente Nelson Rodrigues atenuou o tom das 

peças, bem como abriu a obra para temas mais próximos do cotidiano. Nas peças criadas a 

partir de 1953, o autor passou a levar para os palcos algo do universo impresso nos contos de 

A vida como ela é, que vinha fazendo um grande sucesso popular no jornal Última hora. As 

tragédias cariocas apresentavam cenas típicas do cotidiano carioca, algo diferente dos quadros 

míticos em que personagens isolados se revelavam e extrapolavam os limites dos tabus 

compartilhados no convívio social. 

A realização de parte das tragédias cariocas ocorreu de forma simultânea ao 

desenvolvimento do material reflexivo de Nelson Rodrigues acerca de sua obra publicado nas 

memórias, no qual o autor permanecia reforçando as linhas do teatro desagradável como uma 

obra destinada a fazer o público presenciar em cena o desenrolar de tudo aquilo que se 

escondia nas convivências em sociedade, para, mediante o desconforto causado pela 

exposição, provocar uma revisão moral na sociedade. Nesse momento, os debates entre autor 

e críticos ganharam intensidade, girando em torno desses dois pilares: as temáticas no palco e 

a concepção de teatro advogada pelo autor. Com o desenvolvimento das tragédias cariocas 

que já não encontravam tanta resistência para chegar os palcos, outra nuance se acrescentou à 

imagem do dramaturgo através das críticas de antigos admiradores de sua obra: a de autor 

talentoso, mas ávido por escândalos.  

Enquanto alguns críticos consideraram as tragédias cariocas peças escandalosas ou 

simplesmente se calaram acerca delas, ressaltando através do silêncio sua condição 

subliterária, outros intelectuais e críticos consideraram a nova forma das peças de Nelson 

Rodrigues uma alternativa interessante para questionar problemas sociais. Nesse sentido, as 

tragédias cariocas sintonizaram Nelson Rodrigues com aspectos da sensibilidade estética que 

ganhava preponderância a partir da década de 1960, pautada em avaliar as obras segundo a 

capacidade de traduzir a vida cotidiana, ou apresentar as questões sociais e políticas que 



164 
 

estivessem em pauta. Mas, apesar de tratar de temas bastante verossímeis, o autor não visava 

à transformação da realidade através das peças e não expressava seus ideais políticos nos 

textos. Por esse motivo, manteve uma posição peculiar em relação aos outros autores atuantes 

no universo da dramaturgia entre as décadas de 1960 e 1980.  

Alguns críticos, que permaneciam afinados com os critérios de avaliação baseados na 

expressão da autonomia autoral em face das demandas do público e no tratamento de 

temáticas de ordem psicológica ou morais, desqualificaram as tragédias cariocas, pois as 

consideraram obras de pouca qualidade que apresentavam cenas tidas como escandalosas com 

o objetivo de atrair um público maior e menos selecionado. Enquanto isso, outros críticos, que 

tomavam como critério de avaliação a aproximação entre as obras literárias e as questões 

morais e sociais da ordem do dia, reconheceram nas tragédias cariocas o mérito apresentar no 

palco cenas do cotidiano da cidade, representando as relações de classe, os aspectos morais e 

outros dilemas da sociedade que mereciam ser revistos, mesmo que essa representação não 

fosse a expressão de uma adesão política de esquerda do autor. 

Nesse momento, as narrativas de Nelson Rodrigues impressas na retrospectiva em que 

ordenava as suas experiências de modo a apontar sua forma de escrever como o destino para o 

qual sua trajetória o havia levado se combinaram à ideia de que ele estava desperdiçando um 

talento dramático pondo no palco escândalos capazes de atrair um público maior, publicada 

por parte dos críticos afinados ao ideal da arte autônoma com qualidades literárias devidas ao 

talento autoral. Essas ideias dividiam espaço com a concepção de que ele estava trazendo uma 

grande inovação ao apresentar cenas e problemas cotidianos e também com a ideia de que ele 

realizava um tipo de obra datado, pois, para esses artistas, a ordem do dia era a produção de 

obras de cunho político, que exibissem a posição política do autor e atuassem no sentido de 

transformar a realidade.  

Apesar de todo o esforço de Nelson Rodrigues de ligar sua obra a uma narrativa 

elaborada com vistas a exibir as linhas gerais do teatro desagradável, oferecendo unidade a 

uma obra pouco homogênea e construída em longo prazo, a ideia que se desenvolveu ao falar 

em teatro rodrigueano e a imagem que se consolidou ao se falar em Nelson Rodrigues como 

autor de teatro transcenderam os limites das definições que ele tentou legar. A tessitura dessa 

ideia, constituída de sentidos construídos acerca dos temas trabalhados nas peças, das 

concepções sobre o teatro e sobre a arte e do processo de inspiração e criação do autor, foi 

sendo conhecida no seu desenvolvimento, na medida em que a realização das peças e a ação 

de Nelson Rodrigues foram colocadas em face das perspectivas críticas que despontavam e 
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ofereciam outros pontos de vista sobre o que ele escrevia.  

Conhecendo a combinação dessas faces no desenho da ideia acerca de autor e sua 

dramaturgia, se pôde perceber a complexidade da obra teatral de Nelson Rodrigues que não 

coube em uma imagem instantânea, mas se fez sentir pelas oscilações entre admiração e 

aversão que suscitou.  Os contrastes entre as diferentes percepções e avaliações acerca das 

obras de Nelson Rodrigues, bem como a multiplicidade das reações que provocou, não foram 

suficientes para obscurecer a ideia de que se tratou de uma produção artística que inovou e 

marcou época no teatro brasileiro como uma das concepções mais difundidas.   

As obras de Nelson Rodrigues para o teatro se realizavam em face de horizontes de 

expectativa que apontavam para produções mais elaboradas do que as antigas e simplórias 

comédias de costume sem qualidade técnica e literária que predominavam nos palcos 

brasileiros até a década de 1940. Essas expectativas visavam produções que levassem o 

público a refletir acerca da vida, da existência e dos valores. Diante desse quadro, suas obras 

se realizavam de forma a participar do estabelecimento de uma relação de troca de sentidos 

entre o autor e outras pessoas que estavam empenhadas na definição dos valores relativos aos 

juízos de gosto na dramaturgia, caracterizando uma realização que transcendia o instante da 

encenação dos textos. A comunicação e a recepção das peças do autor geraram algo mais 

amplo que participou de transformações dos destinos de sua produção artística, atuou na 

formação de suas concepções acerca do teatro e dinamizou as perspectivas críticas em um 

processo que tornou o teatro brasileiro um cenário pulsante a partir da década de 1940.  

Como Nelson Rodrigues escreveu peças ao longo de quase quarenta anos, é notável 

que tanto a cena cultural quanto a obra do autor passaram por transformações. Nesse sentido, 

mais tarde, em um cenário teatral ainda pulsante, mas em constante transformação, foram 

montadas as novas obras do autor com inovações temáticas diante de expectativas que se 

mostraram capazes de colocá-las novamente no centro do debate. Essa volta ao centro do 

debate com a realização das tragédias cariocas pôs em evidência as novas perspectivas do 

autor que apresentavam alguma afinidade com temas caros a muitos intelectuais e artistas que 

consideravam urgente se pensar acerca dos problemas e desigualdades sociais.  

Por outro lado, nesse mesmo momento, pesavam alguns questionamentos acerca das 

obras que vinham sendo realizadas, como a concepção de que ele estava desperdiçando seu 

talento dramático ao conceber obras vulgares e a acusação de que a sua falta de engajamento 

na criação minimizava a importância das obras, tendo em vista que muitos intelectuais 

imaginavam que ele poderia utilizar seu nome e sua representatividade para transformar 
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mentalidades, mas se limitava a ver suas peças encenadas sem compromissos políticos.  

Ao longo de todo o processo de compreensão da forma como a dramaturgia de Nelson 

Rodrigues se desenvolveu e se realizou, foi possível conhecer o fato de que não houve um 

processo linear de construção de um imaginário acerca do teatro rodrigueano, mas que no 

decurso de um processo intenso de comunicação, trocas e construção de significados e de 

participação cultural, muitas ideias se combinaram para construir o que se entende pelo teatro 

do autor. Foi possível notar também a dificuldade de se falar em uma ideia de dramaturgia 

rodrigueana, assim como de propor uma imagem de Nelson Rodrigues como dramaturgo, tal 

como ele pretendeu oferecer ao seu público através de seu manifesto do “Teatro 

desagradável” (1949) e das demais reflexões publicadas. Qualquer tentativa nesse sentido 

certamente deixaria de lado um universo de tensões, relações, transformações e criações.  

Pensando nessas inúmeras combinações, dizer que é insuficiente apresentar uma 

imagem que defina, ou que figure como uma fotografia instantânea capaz de condensar as 

feições fundamentais para o conhecimento da dramaturgia de Nelson Rodrigues, não significa 

que se constatou a inviabilidade de compreender o processo no qual as qualidades artísticas, 

as criações, os imaginários acerca das relações sociais e sobre o Rio de Janeiro, se revelou 

pouco a pouco. Aliás, foi justamente a crença nessa possibilidade de compreensão que 

motivou a apresentação da imagem dinâmica da realização da obra em questão. Essa foi a 

possibilidade de acesso à construção da ideia que se tem ao falar em dramaturgia rodrigueana 

e ao se mencionar a ação do autor na sua realização artística.  

A impossibilidade de exibir uma síntese, um quadro representativo de uma forma 

linear da dramaturgia de Nelson Rodrigues não invalidou o esforço de compreensão da obra, 

mas, ao contrário, abriu o espaço necessário para que se revelasse a forma multifacetada da 

produção que se elegeu para compreender. Ao mesmo tempo, se pôde chegar à percepção de 

que a obra em questão guarda ainda muitos aspectos que justificariam a busca de 

compreensão. Isso porque a dramaturgia rodrigueana não constitui uma obra fechada que se 

realizou apenas no momento de sua criação, como muitos intelectuais imaginaram que seria 

pelos idos da década de 1960, mas é uma construção que permanece em processo de 

realização e significação até os dias atuais. Por tantos motivos como estes, obra dramatúrgica 

abordada continua se revelando aberta ao conhecimento de outros fatores relevantes, tal como 

as novas percepções acerca do conjunto da obra, ou a recepção das novas montagens que 

permanecem participando da constante resignificação e atualização do que se compreende 

como a dramaturgia rodrigueana.  
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