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TODA NUDEZ E UM lofLlO:
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"...£Scuta meu marido. Uma noite em tua casa... "
(Geni)
"Hd dezenas de anos que s6 falamos de sexo fazendo pose. "
(Michel Foucault)

Falar sobre sexo, a obsessao de Nelson Rodrigues,
foi tambem uma das preocupayoes de Michel Foucault. Em
sua obra Histaria da Sexualidade, ele persegue os
momentos que fizeram 0 homem anotar, c1assificar,
discorrer, descrever, analisar 0 discurso do sexo. Por que
tamanho aparato foi desenvolvido em determinada epoca
constituindo verdadeiros saberes sobre 0 sexo? 0 que
animava essa vontade de verdade? Ao inves de repisar a tese
da repressao, Foucault busca os mecanismos que fizeram do
sexo urn assunto do qual se devia falar incessantemente. 0
teatro de Nelson fala de sexo. Toda Nuder. Sera Castigada
nao foge a. regra.

No dia 21 de junho de 1965, portanto, pouco mais de
um ano ap6s

0

golpe militar, ela estreava nos palcos cario-
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cas. Cercada pela aura maldita do autor, a pe~a havia sido
recusada por varios atores. Ninguem queria fazer 0 papel de
Geni, a prostituta. Fernanda Montenegro, que a havia
encomendado, alegara gravidez. Tereza Raquel negou que
fosse por puritanismo; simplesmente achou "mim" e outra
atriz disse a Cleyde Yaconis que havia aceitado: "Nao sei
como voce tem coragem. Eu nao fa~o no palco um personagem que finge que lava a xoxota na bacia!" A recusa
apontava para a hist6ria do dramaturgo que desde Vestido
de Noiva, na celebre montagem de Ziembinski de 1943/44,
escandalizava 0 pais com seu teatro repleto de sexo, de corpos obcecados por um desejo insaciavel. Desta vez, porem,
ela vinha da classe teatral. Nelson havia estreado com A
Mulher sem Pecado em 1941 e, durante a decada de 40, os
cariocas veriam ainda Album de Familia (1946), Anjo
Negro (1947), Senhora dos Afogados (1947), Doroteia
(1949).
A hist6ria de Toda Nude: gira em torno da familia
de Herculano, uma familia burguesa decadente cuja queda
havia come~ado com a mae, morta por um cancer no seio.
Esta imagem da decadencia, da morte pela a~ao de um
tumor maligno que destr6i lentamente a vitima, e 0
Leitmotiv da pe~a. Ha sem duvida um tom moralista, uma
inten~ao de punir 0 prazer nao consentido de Herculano (a
hip6tese da repressao), mas ha tambem uma politica de corpos no sistema da familia. Nessa politica, Herculano e Geni
sao certamente os perdedores; 0 novo sistema e montado por
Serginho eo ladrao boliviano.
o objetivo deste ensaio e mostrar que Toda Nude:
fala de corpos; e mapear esses corpos (da familia, do pai, do
filho, da prostituta, das tias, do ladrao boliviano), com a
ajuda de conceitos de Michel Foucault, Sigmund Freud,

Georges Bataille, Gilles Deleuze e Felix Guatari, e esbo9ar
184

travessia 28

uma leitura. Se a pe~a fala da morte de urna familia e do
castigo de Herculano por sua nudez, cremos poder falar
tambem de urn "final feliz", ironico, provocador, mas sem
duvida positivo. A morte da familia - 0 suicfdio da nova
mae, Geni, a prostituta - coincide com a maturidade sexual
de Serginho que escapa do infernal circulo familiar para
fugir com 0 ladrao boliviano. Vma leitura que caminha a
contrapelo da moral que parece reger a pe~a.

Um titulo
Antes do come~o, urn titulo: Toda Nudez Sera
Castigada. 0 enunciado nos fala de urna prescri~ao, urna
normativa, urn castigo a cada vez que os corpos forem
expostos. Nudez que apaga as marcas sociais, oposta ao
estado normal, com sentido de urna nega~ao. A mulher nua
esta proxima do momenta de fusao, diz Bataille; ela amea~a
dissolver 0 isolamento dos seres na continuidade que tambem e a morte. Bataille afirma que 0 domfnio do erotismo e
o domfnio da violencia, da viola~ao (Serginho) e que a concretiza~ao erotica tem como principio a destrui~ao da estrutura do ser fechado. Ai, 0 desnudamento, a nudez, e a a~ao
decisiva.
A nudez de Herculano e Geni e castigada com a viola~ao de Serginho pelo.ladrao boliviano. A nudez amea~a a
familia que se define pelo rigoroso controle sexual. Em
outras palavras, amea~a os seres descontinuos que compoem
o corpo familiar.
Mas um titulo deve confundir as ideias, nunca disciplina-Ias. Toda Nudez fala de corpos, de corpos
rebaixados na fingida dicotomia alma/corpo, corpos nus,
expostos ao castigo e as aventuras. Corpo de viuvo casto
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que se acopla ao corpo publico da prostituta, corpo do
jovem casto violentado pelo ladrao boliviano, corpos do pai
e do filho unidos pela prostituta. Obsessao em tres atos, no
sentido latino, obsessio, obsessionis, a~ao de sitiar, cerco,
bloqueio - Ii familia -, e de ideia fixa, mania. 0 tom e
profetico, biblico e a liga~ao com Freud tentadora: nudez,
ausencia de adere~os, de roupa, de artificios, estado natural
oposto ao da cultura. Vma normativa que aponta para 0 malestar inerente ao homem civilizado.
Mas se devemos desconfiar do titulo, podemos ve-Io
como a clara marca das fronteiras, dos limites que devem ser
transgredidos para serem ampliados e novamente transgredidos no jogo sem fim da experiencia. A nudez de Serginho
nao sera castigada, pois a fuga 0 lan~a na aventura.
Confessar

o que detona a hist6ria e uma confissao, a enunciade uma verdade - "...Voce pensa que sabe muito. 0 que
voce sabe e tao pouco". Via gravador, de forma indireta,
a~raves de um mediador-maquina da cultura de massa, Geni
confessa ao marido a parte do enredo que ate entao the era
vedada. A pe~a toda e uma confissao, a confissao, mediada
pelo gravador, de uma prostituta ao marido enganado; a
enuncia~ao de uma verdade sobre 0 sexo da familia decadente. Ao inves do quadro classico da confissao crista (0
padre meio escondido no confessionArio, 0 sussuro do discurso que atravessa as trelissas no claro-escuro das igrejas),
o gravador (confessionArio da era da industria cultural que
encena para 0 atonito marido a tragedia de sua familia),
aquele que confessaausente (uma morta, uma voz) e a
~ao

solidao daquele que ouve.
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Sabemos como Michel Foucault concebeu a confissao em sua tentativa de buscar as condi~oes que tomaram
possiveis os discursos sobre 0 sexo. Desde a Idade Media, a
confissao se transformou nurna das tecnicas mais
valorizadas para produzir a verdade: na Justi~a, na medicina,
na pedagogia, nas rela~oes familiares, nas rela~oes amorosas
e psicanaliticas. Desde la, nossa sociedade ocidental tern na
confissao urn dos ritos mais importantes para a produ~ao da
verdade. Por isso, nos parece sintomatico que a a~ao da pe~a
comece com a confissao de Geni. A prostituta, urn ser social
da margem, produz a verdade sobre a familia, 0 centro. 0
jogo entre centro e periferia, alias, marca tambem a liga~ao
do ladrao boliviano com 0 jovem burgues, Serginho.
Nao e a toa tambem que Herculano, pressionado de
urn lado pela familia, de outro por Geni, procure os conselhos do medico socialista (0 materialismo historico) e do
padre (a teologia crista): dois extremos representantes institucionais de saberes que se alimentaram do discurso do sexo
confessado.
E a narrativa-confissao da prostituta que reconstitui a
historia: 0 sofrimento do viuvo; a necessidade de salva-lo
para que a familia se mantenha; a ideia de Patricio (em vez
do padre, a prostituta, ligando como queria Bataille erotismo
e religiao); a sedu~ao de Herculano via foto (mais uma vez 0
"real", Geni, mediado pela tecnologia cultural) e alcool; 0
encontro de Herculano e Geni na zona; 0 relacionamento
impedido pelo filho Serginho que exige fidelidade a
memoria da mae; Serginho violentado na prisao; a falsa
reconcilia~ao e a constitui~ao do triangulo Herculano-GeniSerginho (na verdade urn falso triangulo, pois ha uma figura
eliptica, 0 ladrao boliviano); e por tim, a fuga de Serginho
com 0 ladrao boliviano e 0 suicidio de Geni.
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A voz de Geni, urna morta, revela a verdade sobre a
familia: corpo social apodrecido por urn sempre iminente
cancer noseio. A familia tradicional mesmo em sua tentativa desesperada de manter 0 modelo - pai e mae como
centro - apagando 0 passado de Geni - cf dialogo das tias no
terceiro ato ("Geni nunca foi da zona. Honestissima." ...
"Geni se casou virgem.") - e tomada pelo cancer, por urna
ferida que the corr6i de dentro. A morte da familia, no
entanto, permite que Serginho ingresse nurn novo espa~o e
exer~a sua sexualidade ate entao trabalhada em prol das tias
(elemento fundamental na economia intema da familia). Se
a fuga de Serginho com 0 ladrao boliviano levou Geni ao
suicidio, nao se pode esquecer que para 0 pr6prio Serginho
ela representa urna nova fase. A violencia da curra se transforma no rito de passagem que the permite abandonar 0 seio
canceroso por urna nova fonte de prazer: 0 viri! ladrao
boliviano.
o cancer no seio, uma obsessao de Geni e a causa da
morte da mulher de Herculano, aproximou os dois amantes:
"Herculano, voce me interessou de cara. Teconfesso. Talvez
porque havia uma morta. Uma morta entre n6s dois. E a
ferida no seio". Herculano tambem tinha obsessao pela
imagem e assim definia sua mulher: "Para mim, ela nao tem
um rosto, urn nome, um olhar. E uma ferida, quase linda. No
seio". A mesma mulher que, quando bebado, tomado por
Dioniso na casa de Laura, chamou de chata, lembrou das
varizes e do nojo que the causavam, das coxas separadas, do
banho de assento.
Corpos em oposi~ao, em constante tensao e troca de
fluxos: do casto e da prostituta, do pai e do filho, do ladrao
boliviano e do jovem burgues, das tias. Tres tias solteironas
que devoram 0 jovem casto, Serginho, e manobram como
uma especie de cora grego para a manuten~ao do status quo,
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do sistema fechado da familia; um irmio, Patricio, cheio de
rancor, fio que conduz a familia a desintegra~io. "Eu
conhe~o meu pessoal", diz ele para logo em seguida contar a
Geni porque era diferente das tias e de Herculano, todos
castos. A hist6ria da rela~io com a cabra, que de maneira
alguma escandaliza Geni - "Crian~a e safada!" -, liga sexo a
puni~io: apanhado por uma das tias, Patricio eobrigado a
ficar ajoelhado no milho, doloroso castigo corporal. "Assim
somos n6s. Eu, Herculano, as minhas tias." Assim, Patricio
define a familia pela pratica da puni~io.
Entre a norma exacerbada, 0 luto e a abstinencia
sexual, e 0 desejo, Herculano sucumbe. A primeira vez, sob
o dominio do alcool; a segunda, na orgia de tres noites com
Geni, ja nio ha mais bebida para desfazer as fronteiras entre
a lei (principio da realidade) e as for~as vitais (principio do
prazer). Herculano mergulha com Geni no amor tantas vezes
contido, adiado, para saber depois que sua "loucura" havia
sido vista pelo filho que acabara violado na prisio. A transgressio de Herculano provoca a violencia contra Serginho,
mas uma violencia que acaba se impondo e transformando a
rela~io nio-consentida em idilio amoroso: Serginho e 0
ladrio boliviano fogem juntos no melhor estilo
rocambolesco.
Por duas vezes, portanto, Herculano viola 0 interdito
e mergulha no prazer com Geni. Nas duas vezes, 0 tempo e
esquecido, apagado - a primeira, na Laura, por 72 horas, e a
segunda, no final do segundo ato, por tres dias. Bataille faz
a liga~io entre erotismo e morte. Segundo ele, tanto um
quanta outro suspendem a descontinuidade dos seres, sua
inalienavel solidio, e impoem a continuidade, fluxo que
apaga as identidades descontinuas necessarias avida social.
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Mal-Estal'

Enquanto Foucault se preocupa em descobrir as condiy<ses de possibilidade para" 0 desenvolvimento de uma
serie de saberes que descrevem, classificam, analisam 0
sexo enos obrigam a nunca deixar de falar nele, Freud 0
estabelece como 0 elemento central de sua teoria. Em sua
obra de 1930, 0 Mal-Estar na Civiliza~iio, aflrma estar 0
homem dividido entre 0 principio do prazer e 0 da realidade,
ou seja, entre natureza e cultura. Freud concebe 0 homem
como uma fragilconstruyao que reside nesse equilibrio
complicado. Ser civilizado implicareprimir instintos
provocando com isso desprazer, ou seja,ser modemo e ser
dividido entre duas categorias irreconciliaveis que ameayam
o ser de dilaceramento. Destino tragico, dionisiaco.
Reside ai um dos aspectos da modemidade de Nelson
Rodrigues.Seu Herculano e um homem dilacerado entre a
lei e <> prazer, amarrado por um destino tragico que nao Ihe
permite escolher, pois qualquer escolha implica um abandono. Sua ayao empurra os limites do permitido mergrilhando a familia na dissoluyao. Sua inclinayao pelo desejo
leva a familia a morte. Entre Geni e a familia, entre 0 luto e
a castidade e 0 mergulho na continuidade do erotismo - 0
que Freud chamava de apagamento das fronteiras entre 0
ego e 0 objeto do desejo - Herculano vive a tensao dos
limites. As visitas ao padre e ao medico nao Ihe ajudam
muito. 0 destino tragico que 0 aguarda e que ele ouve na
narrativa-confissao de Geni e a morte da familia, sua pr6pria
morte como pai, centro, morte de Geni e nova vida para
Serginho; vida, alias, que se constr6i fora dos modelos da de
seu paL Nao ha conciliayao possivel entre 0 desejo por Geni
e a posiyao central que ocupa na familia.

190

travessia 28

E evidente que esse tragico aqui vem emoldurado por
uma ironia sarcastica que provoca 0 riso nervoso do espectador, ou seja, trata-se de um tragico consciente dos
proprios limites em um mundo que ja nao disp5e de centro.
A aparencia de resoluyao com 0 casamento e a tentativa das tias de apagar 0 passado de Geni sao apenas ilusao,
pois escondem duas outras "verdades" que aparecem na
confissao de Geni. A primeira, que sob 0 casamento tradicional, havia uma relayao triangular, ou seja, HerculanoGeni-Serginho. A segunda, que mais uma "verdade" estava
escondida da propria narradora Geni sob 0 triangulo: a
presenya-ausencia do ladrao boliviano (personagem com
tres fortes marcas de exclusao: e marginal, estrangeiro e
homossexual).
Ditilogos

E interessante observar a construyao dos dialogos na
peya ever como e recorrente 0 procedimento de corta-Ios,
interrompe-Ios, deixar subentendidos, zonas de ausencia que
indicam pontos de tensao. Sao ausencias que marcam presenya, que reforyam aquilo que nao e dito carregando-o de
uma enorme forya na economia do dialogo, mas tambem
cortes e fluxos como nas maquinas desejantes de Deleuze e
Guatari:
"Seja mais delicado, que eu nao estou aqui para. Ou
voce pensa que." (Geni)
"Nao me humilhe que eu te." (Geni)
"Eu tambem te falei de?" (Herculano)
"Ocupado e alem disso." (Herculano)
"Herculano e 0 sujeito que nunca, nunca." (Patricio)
"Mostra, mostra 0." (Herculano)
Nelson Rodrigues
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"Voce nao disse que." (Herculano)
"Voce acha que. E isto aqui? Voce nao compreende
que seu corpo. Ou sera que?" (Herculano)
No sentido de Deleuze e Guatari, como encarregado
das maquinas do universo, Serginho liga apenas sua
maquina desejante a do ladrao boliviano para dar
continuidade a incessante produyao. Se a familia cancerosa
esgotou sua energia nas ayoes do pai, das tias e de Patricio
na batalha interna pelo poder, Serginho procura com 0
ladrao boliviano reconduzir seu fluxo, pois 0 fim de todo
processo e seu acabamento. Por essa linha te6rica, a peya
indicaria apenas 0 incessante religar de fluxos e cortes,
sendo a moral, a condenayao ou nao de Herculano, 0
castigo, apenas uma armadilha do titulo, uma ironia. Aqui,
Freud nao teria vez, pois nao ha distinyao entre homem e
natureza: "A essencia humana da natureza e a essencia
natural do homem se identificam na natureza como
produyao ou industria, isto e, igualmente na vida generica
do homem... " ou ainda "...homem e natureza nao sao como
dois termos, um face ao outro, mesmo tomados numa
relayao de causayao, de compreensao, ou de expressao
(causa-efeito, sujeito-objeto, etc.), mas uma s6 e mesma
realidade essencial do produtor e do produto" . Aqui as
dualidades estao suspensas e a moral pode ser vista como
uma camada superflua, menos importante, ou pelo menos a
primeira voz que esconde sob sua linha mel6dica 0 trayado
arquitetonico da harmonia e a trama das outras vozes.
Nao e Edipo que se intromete entre Herculano e
Serginho, mas as maquinas desejantes que procuram religar
seus fluxos, pois "0 desejo nao cessa de efetuar 0 acoplamento de fluxos continuos e de objetos parciais essencialmente fragmentarios e fragmentados" . 0 final
tragicomico e tambem um final que privilegia a vida. A
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sexualidade contida, represada, de Serginho acaba por
encontrar no ladrio boliviano 0 caminho para escorrer seu
deseJo.
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