NELSON RODRIGUES:
A MULHER EM TR~S PLANOS
MiI1'Uz Lub Ramos Boff(UFRGS)
... os pombos que se encontram na Cinellindia silo mais realizados do que os mulheres. J
Ao longo de quarenta anos Nelson Rodrigues escreveu dezessete
PC9as teatrais, euja edi9Aa eompleta abrange quatro volumes. Jomalista
por excelaneia, sua ~niea ou pross e hoje "redescoberta" e relida com
crescente interesse. Foi a dramaturgia, entretanto, que 0 consagrou como 0
autor de teatro mais poletnico e discutido do Brasil.
Por sua tematica profunda e pela propria concq>9lo teatral, Nelson
Rodrigues nao eonsegue passar indiferente perante a critica ou os leigos.
Eamado ou detestado. Assim se autodefiniu:

Tenho quose trinto anos de vida autoral. Fafo pefos, contos, romances, criJnicas, 0 diabo. Trabalho mais que um remador de Ben-Hur. Eis 0 resultado de meu abnegado
esfoTfo fisico, as duos imagens que fazem de mim: uns me
abominam porque me acham tarado; oulros me adoram
porque tambem me acham tarado. 2

Em agosto deste ano Nelson estaria completando 80 anos. Alem de
uma biografia a ser lan98da brevemente3, 0 painel das encenft\X'Ses de suas
PC9as e hoje bem diverso daquele que ele chegou a presenciar ate 0 fun de
sua vida. 4
A dramaturgia rodriguiana e inovadora e 81TOjada~ nilo teme a
critica, tampouco os conflitos interiores que desperta, atestando a coragem
de denunciar, nAa os males s6cio-politico-culturais, mas 0 infemo pessoal
de eada um, com tudo 0 que dele advem.
Numa sociedade predominantemente machista como a brasileira,
um escritor que se tenha preocupado em tentar desvendar a alma feminina
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ja se constitui num vanguardista. Se esse autor ainda der relevo Ii mulher
em toda a sua obra. mesmo que se limitando a pintar suas mazelas ou evi-

denciar seus defeitos, nio pode ser ignorado ou simplesmente inserido no
grande universo de escritores do sexo masculino.
A mulher ainda possuia uma voz quase inexpressiva Ii epoea da
dramaturgia rodriguiana. Em nosso pais apenas obras esparsas de "escritura feminina" pontilhavam a literaturas. Nelson Rodrigues nlo pode, 00viamente, ser considerado um desbravador e muito menos um profundo
estudioso do feminismo no Brasil. Todavia, nlo se sabe com que inten~
ou plena consci&1cia, Nelson procurou penetrar, 0 quanto lbe foi passivel
diante da visio da 6poca e de suas proprias caracteristicas, no universo
ainda sombrio e nebuloso da alma da mulher.
Atraves dele, as mulheres que criou falaram e agiram como arquitetas de seu pr6prio destino. Quando esmagadas, foram-no mais pelas
conseqQ&1cias de seus pr6prios atos ou pela inexorabilidade do destino do
que pela opressio masculina.
As zonas insondaveis do pensar e sentir femininos, onde seu machismo nato e aprendido nlo conseguiu perscrutar, foram povoadas por
maquin~ terrlveis e atos tragicos-her6icos que lhe pareceram peeuliares as personagens que criara.
De grande mito ou figurante no teatro de entio, a mulher rodriguiana aparece como dona de seu proprio papel, com a relevincia exata
de seu desempenho social e familiar.
As personagens femininas do teatro rodriguiano parecem tecidas
em alto-relevo nos contextos em 2-ue se inserem, destacando-se em cada
peya e protagonizando ooze delas.
A intuil(io do autor fez com que ele desvendasse a alma feminina
num myel mais profundo e numa abordagem diferente (para a 6poca),
onde a mulher n!o se cristalizava em heroina ou feiticeira, mater-dolorosa
ou prostituta - a mulher rodriguiana foi sempre A Mulher.
Esta universidade gerantiu-lhe 0 destaque, mostrando ora uma, ora
outra face, oscilando, evadindo-se, sem perder a unidade.
Nelson Rodrigues deu

amulher, em seu teatro, uma possibilidade

ainda ponco difundida ate entia - a de refugiar-se na mem6ria ou na alu-

cin8Qio, como forma de se evadir da realidade, quando esta a oprimia ou
nio lbe deixava altemativas.
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Dai a bip6tese da "mulher em tr& planos", numa referancia • trido palco da JlC98 V_tldo tie Nelv.. consagI89io mlxima do
autor . Assim como ele libertara 0 palco da tradicional sala de visitas, de-compondo-o em ~s pIanos, livrara tambem a mulher do estigma de passividade a eIa imposto.

parti~o

Vivendo quase que de paroxismo em paroxismo, a mulher 10driguiana agride, comove, surpreende e demonstra uma grande fOl9& inte-rior. Como diz Fonseca Pimentel, poucas vezes, de fato, se hd levado 0
efeilo no leolro, liJo 0 fundo e com 1110 comumado moeslria, 0 di&secflJo
do alma humana. de uma alma de mulher. cheio de sUlilezas e reca/ques,
de delicadezas e complexos. 8

Nelson destaca e denuncia a alma feminins, enlretanto, situa a mulher dentro dos limites estreitos da
estando sempre a ela vinculada Toda tentativa de amplia9io de imbito familiar perde-se em becos
sem safda. Ao burlar nonnas e conv~ sociais, investindo com
6dio/amor sobre outros membros da propria familia, assina sua conde-nllQAo; a transgressAo gera culpa, mutila9io, crime, suicidio ou enlouquecimento. Em outras palavras, 0 vO<> e livre, mas a queda e certeira.

famma.

Nelson Rodrigues nAo foi um autor "feminista", alias recusava todo
e qualquer engajamento em seu teatro, como sempre enfatizava: Nilo
ocredilo no leolro de demincio, porque ocho meio esdrUxulo 0 aulor, que
mama nos personogens, que cria silUaflJes. injetar 0 proprio senlimenlo
nos pobre-diabos que ele manipula. 9

o relevo dado a mulher deve-se mais a sua intui9l0 e sensibilidade
do que ao desejo de denunciar opre~. Esta e a razIo pela qual os conflitos intemos e extemos da mulher nAo encontraram resolu9iO favoravel.
A parte intuitiva do autor niio 0 impelia a buscar solu~{'les.
E nesse sentido que a mulher rodriguiana consegue representar as
mulheres de seu tempo. Sem denlincias, cobran~, queixumes, ela e a
mulher com todas as manhas e artimanhas de seu seKO, com todas as
latmcias e frustra~ que sabe sentir.
Ressaltada em uma ou outra face, predominando num plano ou 00tro, mantem-se Unica em sua dimensiio final. E, por assim dizer, a mulher
universal, que se esconde aOO de cada personagem feminina, dando-lhe
estrutura para se destacar na "diferen~".
No panorama das dezessete ~s que compOem a prodU9iIo teatral
de Nelson Rodrigues, um universo coeso, com um flo condutor de unidade hem delineado, repousam as personagens femininas, oscilando entre
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tr& pIanos. 1ripartidas em sua UDidade. de acmdo com as sitl1a9&S que
eofraJ.tam ou necessitam compreender.

Organjzada pelo critico teatral Sabato Magaldi. a dramaturgia rodriguiana foi agrupada (com a aprov89lo do autor) em quatro blocoB que
obcdecenm. nIo Ii ordem cronologica. mas a urna oerta predominincia de
IO
tanas e C8IlICteristicas • Os tIes grandes blocos foram iDtitulados: PC98S
Psicologicas. PCl98S Mfticas e TragCdias Cariocas (volumes I e 11).
Segundo sabato. WsO para efeito didAtico vale a pena distinguir diferentes
fases na dramaturgia rodriguiana. de aconlo com a «mica maior dos tex-

tos-.u

VaUtie lie Noiva (1943) pertence ao primeiro bloco. que se
poderia tamlXm chamar primeiro plano. Nas PCl98S Psicologicas encootramOB a busca da memoria e 0 rompimento da consci&lcia para apreender
os processos do subconsciente. ALAIDE e a protagonista desta pcl9& que
leprescnta as demais.
A pI6pria condi\110 de monounda propicia uma desvincul89lo da
consciencia procurando. na memOria. meios de mjnjmjzar sua &gonia.

Ji DO primeiro &to coofundem-se os SODS do acidente (que causou
sua mortc)com a chegada dela no bordel de Mme. Clessi. 0 subcoDscieote
aflora vigm'OS8ll1ente. tIo logo rompem-se os entraves que a mantinbam
presa Ii realidade.
A divislo interna sugerida nas mulheres e hem Ditida nesta JlC9&
onde. inclusive. os pianos do delim.itados pelo autor. como se va na
primeira rubrica: (CenQrio - dividido em trel pianos: }2 plono: alIlci7UJf1Jo;:P- plono: memoria; 32 plono: realidade. Quatro arcol no plono da
memoria; duQl elcadQllaterais. Trewu}2

SeDIlora dol Alol_. (1941) inclui-se no segundo plano - 0 das
PC98S Mfticas. onde Nelson Rodrigues mergulha no inconsciente primitivo indo 80S arquCtipos abstratos da nattueza humana.
Imagens coletivas de uma determinada Cpoca. cujos motivos eram
comWlS a povos inteiroS13. Nesse wmergulhow 80 inconsciente primitivo 0
autor pennite e se ~te a revel89l1o de imagens mfticas atraves da atividade do inconsciente. 14

Relacionada por virios estudiosos Ii Eleetra EDiutada. 1rilogia de
Eugene O'Neill e Ii Oriltla, 1rilogia de EsquiIo. devido Ii semelhan9a da
f6bula e dos caracteres das tres tragCdias. escritas e encenadas em Cpocas
hem diversas e sofrendo as influ&cias do tempo e dos acontecimentos
que as cercaram quando da sua criaQio. SeDhora possui basicamente a
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mesma tan8tica de Alb.. de F..... JlC98 inaugural deste segundo
plano: 0 mito do incesto. a patologia das rela9&s familiares e a ineacapabilidade da vida humana.
Os desejos incestuosos descritos par Freud encontram terreno
propicio DIS personagcos deste bloco. pes80as reprimidas, egofstas e arcaicas cuja disposi9fo inconsciente alcan98 os limites do brutal e do perverso. l S
Os erros. acertos e desatinos sio cometidos dentro do ell familiar e
a vida 010 tan escape. Nada desvia a personagem de sua trajet6ria. nan
existe a possibilidade de mudan98 au ~ . A ml9Io inconsciente.
paralisando a 8910 consciente. e tambem a respons&vel pelo desfecho
catastrofico das JlC98S. 16 .

MOEMA npraeDta a ..ullaer date bloeo.

No terceiro plano encontra-se A Faledcla (1953). escolbida entre
as Tragedias Cariocas, que marcam a passagem ao mundo objetivo. ao estudo das re~ humanas DO seu atrito consciente. ZULMIRA. embora
tripartida como as outras duas. guarda uma clara prepooderincia do real.
evadindo-se ao imagin8rio apenas quando ja nlo enoontra 801~ para
seus tantos problemas. Acomoda-se as eireunstineias porque. segundo sua
pI6pria experietlcia demonstra. 010 existe outra possibilidade.
Inserida num contexto mais objetivo, orienta-se de aoordo com os
dados que 0 mundo exterior Jhe fOOlCCC, praticamente zerando sua objetividade e nIo se pennitindo grandes vb No motnento em q,ue -criaseu m\Uldinho particular. violando as leis da vida e da moral vigentcs.
afunda-se com tudo que a cerea.
Apesar de pertenoerem a planos diferentes, as tres JlC98S representativas de cada um dos blocos. slio caracterizadas e subtituJadas pelo
autor de tngidiaa.

AWde - 0 Im. . . . . .FemJDlno - Tudo e8tO tlJo embaralhodo nil minha
mem6ria! Misttlro coua que aconteceu e coua que nIJo aconteceu. Pm8odo com 0 pre8ente. (num lamento) t uma mi8turoda!17

Oriunda de uma familia bw"guesa. Alaide tern a passividade da

-muJher feminina_ 18• descobrindo-se no presente como uma transcendeD.-

cia, nada fazendo alew de sonhar sua futura passividade. Voltada adooilidade. a resi~. 010 pode senIo aceitar. na sociedade. um lugar ja
preparado.
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Assim chega ao casamento e Ii morte. No espaQo entre um e outro,
entretanto, entrega-se a um devaneio quase m6rbido destinado essencialmente a satisfazer seu narcisismo, numa vida que considera insatisfat6ria,
mas temendo enfrentar a verdade da exist&1cia. Alaide leva ao extremo
um processo de compensaQlo que ecomum em numerosas adolescentes.

Esse culto solitario nAo the basta, precisando, para se realizar, existir numa outra consci8ncia. Busca, assim, 0 auxilio de Mme. Clessi, ressuscitada no di8rio que encontrara no s6t10 da casa dos pais.
Segundo Simone de Beauvoir, 0 casamento tem como correlativo
imediato a prostituiQlo. Ja noiva e, depois, casada, Alaide sente brotar
dentro de si a prostituta cuja vida a fascinara e passa a viver, ainda que
ilusoriamente, essa duplicidadt.
Ultrapassado 0 marco do casamento, ao qual se chocou no afl de
disputar com a irmA 0 homem par ambas desejado, parece que nada faz
senAo sobreviver a si mesma: os sonhos e desejos que nlo realizou permanecerlo insatisfeitos - enesta nova perspectiva que se volta para 0 passado e se apavora com as estreitas limit8Qi5es que a vida the inflingiu. Pelo
fato de ser mulher e ter suportado mais ou menos passivamente 0 seu
destino, parece que the roubaram SUBS possibilidades. Sente-se incompreendida e entrega-se a um delirio remoto ou futuro que a arranque da realidade. A fronteira entre 0 imagin8rio e 0 real e ainda mais indecisa. A
persistblcia da mem6ria torna impossivel a mudanQa. Perdida entre dois
mundos conflitantes, foge dos dois para a alucinaQlo. Personagem principal, quando passa a narradora, distorce a hist6ria oficial, contando a sua
est6ria passada.
No desenrolar da peQa 0 espectador/leitor se enfrenta com tres
pIanos superpostos: 0 presente, representado pelo corpo lacerado de
Alaide numa mesa cirUrgica~ 0 passado evocado e distoccido por ela e a
imaginaQlo delirante que the compensa a situaQlo-limite que vive. A luz
faz com que os pIanos se alterem e sUIjam fugazes evoc¢s au devaneios irreais, a par da realidade fria e desesperanQOsa.
Dessa forma apresentou-se Ve.tldo de Nolv. e se consagrou ao
de forma semelhante apresenta-se a simultaneidade das caracteristicas femininas. Tendo os tres planas (Mem6ria, Realidade e AlucinaQlo) linearmente interligados, tanto Alaide quanta Moema e Zulmira
oscilam entre um e outro, de acordo com os apelos da trama ou a necessidade de reaQlo naquele momento. Trata-se, pois, de uma espeeie de metamorfose incompleta, nAo defmitiva, nem estanque, ja que a realidade
pUblico~

Travessia N° 25 - 1992

85

•

inflltra-se pelas brechas da mem6ria e da alucinllQilo e vai obedecendo a
sua propria trajet6ria.

Em Alafde salienta-se 0 "imaginario feminino", forte Presen98 n'A
Mulher rodriguiana.

E ele quem a liberta da passividade num meio que the e hostil. E
atraves dele que primeiro a mulher conseguiu atingir algwna forma de realizaQilo. Ainda tragil para conquistar seu espllQo concretamente. a fuga
para 0 imaginano possibilitou-lhe criar fOlVa de sfmbolo diante dt>s
misterios de seu proprio coraQAo.
Moema - 0 Mistirlo Feminlno
- Chora lUas jUhas!... Chora... Destle menina, meu sonho
era ficar sozinha contigo nesla casa; queria ser a fi/ha
unica, a unica mulher desta casa... E agora sou lila filha
unica... e unica mulher. Estamos sozinhos, poi, na casa
vazia... Entra nos quartos, nas salas, procura nos espelhos,
•
.l.
19
mnguc:m...

o "misterio" de Moema, se nilo justifica suas atitudes. e um alibi
que repousa no enigma da condiQilo humana, mais ressaltado nas mulheres, pelo pr6prio desconhecimento do homem em relaQlo ao "misterio
feminino". E misteriosa Moema quando n!o se manifesta abertamente,
quando sua linguagem esconde-se sob veus, sem a pretenslo de se tornar
clara. Sua subjetividade e medida por seus atos, de sua presenQa imanente
nada se pode dizer ou constatar, ja que entre 0 imaginario e 0 real s6 ha
discriminllQilo atraves das condutas.
Misterio no passado (quando p6e luto pelas irmAs que ela mesma
matou); misterio no presente (ao arquitetar a traiQAo da mle com seu
noivo) e misterio na alucinllQilo, no futuro que ela propria construiu para si
e que acabou por destrui-Ia.
Scm familia, sem identidade, Moema encerra a cena odiando suas
proprias milos (pivo da trama) e tentando (novamente refugiando-se na
alucinaQilo) expulsa-Ias de si mesma.

As mlos estariam muito ligadas ao sexo, ao prazer, porque "acariciam, deslizam no corpo". A familia Drummond rejeita a sexualidade.
Para ela, a frieza das mulheres e motivo de orgulho e distinQAo. D.
Eduarda (a mile) nlo e uma Drummond e suas mlos acariciam 0 noivo de
Moema no bordel. A semelhanQa das milos de ambas inita profundamente
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Moema, porque ela sllbe que canega consigo, mesmo sem desejar, um
elemento-chave da sensualidade que rejeita.
Simone de Beauvoir tambem elucida um outro aspecto da tessitura
de Moema nil dose de narcisismo encontrada nas personagens femininas
do teatro rodriguiano.

o "misterio feminino" de Moema e assim delineado: "(...) e por
nlo poder exprimir-se na 8.9io quotidiana que a mulher tambem se
acredita habitada por um misterio inexprimivel: 0 famoso mito do
misterio feminino encoraja-a a isso e v~-se, em compens89Io, conftrmado".20
Assim e Moema, uma das faces da Mulher rodriguiana, por sua vez
tripartida em si mesma. E 0 lado misterioso e enigOllltiCO da mulher, com
a fOlVll do mite possibilitando "os mais diversos comportamentos, pensamentos e linguagens humanas". 21

Zubnira -A Fnut..~io FemiDina
- Eu sou uma pobre diaba! Enquanto a G/orinha vai a um
medico bacana, que ate piano tem no consu/torio! Um
medico que cobra trezentas pratas a consulta - eu lIOU, de
carona, ao Dr. Borborema, um medico do tempo de D. JolJo
Charuto, comp/etamente gaga. Ainda por cima, fiquei, sem
o minimo exagero. umas 37 horas, na sala, esperando, e
com esse calorP2

Alem de osciIar entre os tr&; pIanos e de possui-Ios em germen,
mesmo que privilegie um ou Outro, Zulmira oscila tambem entre avida e a
morte, ja que sofre de uma doen9& grave para a epoca (tuberculose), com
poucas chances de sobreviver, devido principalmente afalta de cuidados e
de recursos.
Sendo A Faleeida 0 texto de ruptW'll com 0 cicIo mitico, Zulmira
tambem encerra dif~as cabais de Alaide e Moema. Nlio provem da
burguesia e quase nenhuma influ!ncia teve sobre ela sua familia de
origem. A linguagem coloquial utilizada na ~a e compativel e adequada
80S personagens, que vivem 0 tempo todo sob um clima de opressllo.

o Destino em A Faleelda ja nllo possui uma conota91o mitica, implacavel.E um destine circunstancial, histOrico, social, quase como conseqt1&1cia dos atos das personagens. Num resumo simplista, Zulmira
morre porque e doente, pobre e sem perspectivas, vivendo de paroxismo
em paroxismo, administrando precariamente sua realidade, pouco ou nada
Travessia N° 25 -1992
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tendo na mem6ria para se refugiar e mesmo sua
limitada.

al~

sendo hem

Numa caracterlstica bern rodriguiana. nIo ha salv89lo para as per8Onagens, OIdinariamente perseguidas e massacradas ate 0 final.
Zulmira possuia um erotismo reprimido peIa moral social. liberado
no plano da ilusIo e novamente enrustido e castrado quando ela se depara
com a realidade croel de seu tim iminente.
Acusando Zulmira de "fria" Tuninho (0 marido) passa a inclui-Ia
entre as "esposas" (castas, sem prazer). E ela se toma "a outra" para Pimentel - aquela que
casamento.

e "um

espet8culo", porque livre do estigma do

Tendo sido rejeitada pelo marido, a infidelidade de Zulmira e "ah8Olvida", porquanto justificada Mesmo que, como as demais infieis, nIo
consiga ter um final feliz.

A traiQio de Zulmira nDo aconteceu na alucirJa9Io, porque aconteceu de venJade; todavia, seu romance com Pimentel poderia ter-se passado na iluslo, plano onde a alma feminina se 80118 e se realiza
Nilo e a acus89ilo muda da prima Glorinha que impede Zulmira de
ser mulher (como ela proclama). E a realidade, 0 marido, seu casamento, a
vida fiustrante, a rejei910 da lua-de-mel - tudo isso a impede de ser mulher, porque tudo isso represen18 a sua insatisf'aQio e enoontra-se projetado
em Glorinha, unicamente porque foi atraves da censura velada dela que
Zulmira "acordou".
Mais uma vez fecha-se 0 circu1o.mitico, com 0 desejo de expi89lo
de Zulmira Do reconbecimento de sua "culpa" nasce 0 desejo dese autopunir, procurando religar-se a ordem etica atIaves da morte. De seu "sacrificio" 56 espera uma realizaQio: um enterro fausto8O, compensador das
frustra9&s constantes da vida.
Simone de Beauvoir descreve es18 face de Zulmira, quando ex:p(k
sua teoria sobre ,0 narcisismo nas mulheres:

Na jOlta de um pUblico compiacente, abre 0 corat;1Jo a um
confessor, a um medico, a um psicana/ista; vai consultar
quiromantes, videntes. "NiJo e porque acredite niaso", dizia
uma 6IiJr1J!t aprendiz, "mas gosto tonto que jalem de mimI";
ela conta-se as amigas; no amante, maia avidamente do que
em qualquer outro, busca uma testemunha, a amorosa esquece depre83a 0 seu eu; mas muitas mulheres silo inca-
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U.I de "m amor verdodeiro, preci.sanumte porque nIJo .Ie e.squecem nuncQ. 23

Nilo e por morbidez que Zulmira prepara-se para a morte, antes
porque passa aver nela um momento de glOria.
A morte como redenc;lo

e mais uma conseqOencia da f'rustra9Io

fem inins, aqui representada por Zulmira.
Encamando a terceira face d'A Malher rodriguiana. ela denuncia
as limi~ impostas ao -segundo sexo-, onipresentes na suburbana.
mas tambc!m encoo.tradas na aristocrata e na burguesa.

Em Zulmira. a f'rustra9Io feminina e mais contundente, porque
tudo asua volta colabora para seu infortUnio. Seus apelos ecoam no vazio
e sell mundo desmorona em todos os sentidos.

E a face mais irreali7.ada d'A Muller, ande nem os tres planas silo
suticientes para sua fuga. Eo -destino- inexoravel mais uma vez C1DIlpre
o seupapel.
Apesar de superado em termos de conhecimento e val~ da
muJber na contemponneidade, depois do advento do feminismo e da nova
6tica pela qual a muJber e vista nos tempos atuais, a pintum da degradaylo
da familia patriarcal ahJo Ji7j) a obra. ja que esta deterior89lo progressiva
alcan98 os nossos dias.
Nio se pode neger a Nelson Rodrigues
mundo esta mulher - protagonista de sell teatro.

0

memo de pintar ao

Com AWde ele iniciou a sondagem da alma feminina. em seu 1.00
intuitivo e subconsciente. A partir dai, projetou-se as grandes persooagens
tr6gicas como Moe. . . mais forte porque arquetipica. todavia com problemas semelbantes. Acompanhando sua prOpria mgetOria. comC900 a descrever uma tragCdia real. menos distanciada do sofrimento popular e
feminino. A tragedia de ZuIDaJra nlIo e menos relevante que as anteriores.
diferindo apenas pelas tintas quotidianas e reais de que 0 autor se utiliza
para pintA-la. Aristocr8tica. burguesa ou suburbana. a mulher termina poe
ser somente A Mulher. com questionamentos e angUstias afins, retratada
em contextos e Cpocas diferentes. porCm incontestavelmente a mesma.
Na leitura e estudo da dramaturgia rodriguiana nIo ha como ignocar A Mulher. em sua universaJidade. Sua relevincia -salta aos oJhos· da
primeira a Ultima IJC98, ainda que comece por ser intitulada A MuIIler

Sea Peaido e termine como A Serpeate - refJetindo 0 aprofundamento e
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a con~llo do autor da natureza feminina,
tral.

80

longo de sua produ9io tea-

A IIngoagem, signo da maior importincia na obra de Nelson,
acompanha esta mulher lado a lado, passo a passo. Seja em diaIogos de
fluidez lirica~ seja em reiteradas e obsessivas met8.foras; nas dec~
incompletas, evasivas, na frase inacabada; no naturalismo-realismo beirando 0 grotesco; nos di81ogos sincopados, telegnificos, nurna tecnica
pressionista aliada pratica do jomalismo... Nelson Rodrigues, habil no
manejo das palavras, profundo conhecedor da lingua e da sintaxe, inovou
o palco brasileiro tambCm neste 8specto, trazendo para ele expressl5es de
girla e distorvoes de sintaxe a partir de A Faleeida, primeira peQa das
Tragedias Cariocas.

a

ex-

Nelson iniciou sua carreira numa epoea de muita censura, onde a

linguagem precisava ser auto-policiada. Com 0 passar do tempo houve um
relativo afrouxamento dos criterios da censura e 0 posterior "advento do
palavrllo" que, de certa forma, deliciava a plateia pelo inusitado, parecendo urna quebra de barreiras, simulando liberdade total de expresslo.
Nesse momento, 0 tAo conhecido moralismo do autor impede que suas investidas nesse campo vllo mais alem do que urna ou outra fala urn pouco
mais irreverente.
Deserevendo a "ilha" para onde vilo as prostitutas mortas (Senbora
dOl Afogadol), encontram-se estas palavras: 0 mar em torno, as vezes e
/ouro, oulros vezes verde, azul. As mulheres £,isam nos espumas... E
quando voltam tem nos pes sanddlias de frescor. -4
Esta relevancia dada pelo autor a palavra mereceu de Manuel Bandeira 0 seguinte comentario: Nelso!, Rodrigues e poeta. Talvez nlJo fOfO
nem possa/azer versos.Eu sei/az2-los. 0 que me dana e nlJo ter como ele
esse dom divino de dar vida as criaturas da minha imaginllfdo.25

Notas
1 - Citado em Nelson Rodrigues, Meu Irmlo, de Stella Rodrigues, p.128
2 -Idem, p.229.
3 - "0 ana do aniversario senll comemorado com uma biografia (a ser
lan98da em outubro, pela Companhia des Letras), de autoria do jarnalista Ruy Castro, que entre outros atrativos, afirma ter encontrado

90

Travessia N° 25 -1992

uma ~ desconhecida, a 18a. de Nelson. Ruy prefere silenciar sobre seu achado". Folha de Sio Paulo, 22 de mar90 de 1992. Marcos
Augusto Gon98lves (Editordo Cademo MAIS).
4 - "JIi na semana que vern, a I1lOmia estarli de volta aos palcos: 0 diretor
Antunes Filho reestr6ia "Paralso Zona Norte", que reune as peQ8S"A
Falecida" e "Os Sete Gatinhos". em sao Jose. No final do ano.
Gabriel Vilela tambem levan~ 0 dramaturgo aos palcos do Rio. A festa
vai cruzar fronteiras. 0 Teatro da Europa, em Paris, embarcara na
efemeride com uma semana voltada para Nelson Rodrigues - com
Ieitura de p~s, eXibi~o de videos e filmes, debates e palestras.
Atualmente, ele pas&eia pelos palcos da Itlilia ("Anjo Negro"), Alemanha ("Seijo no Asfalto" e "Anjo Negro"). Portugal ("Seijo no Asfalto"), Chile e Argentina ("TOOa Nudez Sera Castigada"Y'. Idem.
5 - Rachel de Queiroz (0 Qulnze. 1930); Carolina Nabuco (A Sucessora,
1934); Dinah Silveira de Queiroz (Floradas na Serra, 1937); Clarice
Lispeolor (Perto do Corac;lo Selvagem, 1944) - eSta com apenas
17 anos e Lygia Fagundes TeUes (0 Morto - de 0 Cacto Vermelho,
1949) sAo algumas das contemporAneas brasileiras de Nelson Rodrigues na literatura.
6-

Udia - A Mulher Sem Pecado
A1arde - VesUdo de Nolv.
SOnia - Valsa nil 8
Doroteia - Dorot61a
Moema - Senhora dos Afogados
Ritinha - BonlUnha, Mas Ordlnirla
Geni - Toda NUdez Seri CasUgada
L1gia e Guida - A Serpente
Zulmira - A Faleclda
Judite e Glorinha - Perdoa-me por Me Tralres
Silene e as ilTTlAs - Os Sete GaUnhos

°

poeta (Manuel Bandeira) uma consagra~ que
7 - "(...) antecipava
ocorreria no die 28 de dezembro daquele ana, quando a p~ estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A data tomou-se
hist6rica no teatro brasileiro, porque. ao mesmo tempo que Nelson
dava uma dimenslo insuspeitada i nossa dramaturgia, grupo de
Os Comediantes, dirigido pelo poionAs Ziembinski, renovava 0 nosso
espet6culo". S6bato Magaldl, em Teatro Completo, volume 1, p.151.

°

8 - PIMENTEL, A. Fonseca. 0 Teatro de Nelson Rodrigues, p.24.
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9 -

Citado em Nelson Rodrigues, Meu Irmlo, de Stella Rodrigues,
p.101.

10 - Assim, no primeiro volume do Teatro Completo, sob a classifica~o
de peqas Pslcol6glcas, ficaram as P898s: A Mulher sem Pecado,
Vestldo de NoIva, Valsa n A 6, VI(lva, Por6m Honesta e Antl-NeIson Rodrigues. No bloco das peqas MItIcas - volume 2 - foram
agrupadas: Album de FamRla, AnJo Negro, Dorottla e Senhora
dos Afogados.
terceiro e 0 quarto volumes reunem as Trag6dlas Cariocas: I - A
Faleclda, Perdoa-me Por Me Tralres, Os Sete GIItinhos e Boca de
Ouro (vol. 3) e BelJo no Astalto, Bonltlnha, Mas Ordlnllrla, Toda
Nudez Set'll CastlgRda e A Serpente (vol. 4).

o

11 - Citado em Nelson Rodrigues, Meu Irmlo, de Stella Rodrigues,

p.284.
12 - Teatro Completo, vol. 1, p.109. Org. de Sabato Magaldi.
13- "A imagem primordial, que noutro lugar denominei "arqu6tipo", 6 sempre coletlva, quer dizer, e sempre comum a povos inteiros 00, peIo
menos, a determinadas 6pocas. Provavelmente, os motivos mitol6gicos principals sAo comuns a todas as ra~as e a todas as 6pocas, Assim, pude comprovar uma s6rie de motivos da rnitologia grega nos
sonhos e fantasias de negros de ra~ pura, mentalmente enfermos".
Tlpos Pslcol6glcos, C.G: JUNG, p.515.
14 - "(...) Finalmente, a experi6ncia ensina-nos que existem conexOes
pslquicas inconscientes, imagens mlticas, por exemplo, que por
nunca terem side objeto da eonsci6ncia t6m de revelar sua origem na
atividade eonsciente." Idem, p.524.
15 - "(... ) Essas tend6neias (pensamentos, desejos, afetos, necessidades,
sentimentos, etc.) segundo 0 grau em que sAo reprimidas, adotam
urn carMer agressivo, quer dizer, quanto menos reconhecidas forem,
tanto mais infantis e arcaicas se tomam." Ibidem, p.395.
16 - "0 desfecho eatastr6fieo tamb6m pode ser de uma esp6cie subjetiva,
adotando a forma de urn eolapso nervoso. Isto oeorre sempre que a
reaQio inconsciente e capaz de paralisar, finalmente, a aQio eonsciente. Neste caso, os requisitos do ineonsciente impOem-se de
modo categ6rico a consci6ncia. dando assim lugar aurna diverg6ncia
funesta, que, em geral, revela-se por urna perda de no~o do que raalmente se quer. par uma Ansla ou urna Inapet6ncia exagerada de
coisas que sAo totalmente incessfveis ou impossrveis. Par raz6es
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culturais, a muita vezes necessaria opressAo dos requisitos infantis e
primltivos leva facilmente A neurose ou ao abuso de subsfjncias entorpecentes, como 0 6lcool, a morflna, a cocalna, etc. Em casos mais
graves, essa diverg6ncia tern por desfecho 0 suicfdio". Ibidem, p.396397.

17 -

v••ado d. Nolva. Teatro Completo, vol. 1, p.143.

18 - "Assim, a passividede que caracterizara essencialmente a mulher
femlnina 6 urn tra90 que se desenvolve nela desde os primeiros
anos. Mas e urn erro pretender que se trata de urn dado biol6gico: na
verdade, e urn destino que Ihe e imposto por seus educadores e pela
sociedade." 0 Segundo Suo. Simone de Beauvoir, vol. 2, p.21.
19 -8enhora do. Afogados. Teatro Completo, vol. 2, p.330.
20 - 0 Segundo Sexo. Simone de Beauvoir, yol. 2, p.402.
21 - Arte • Milo. Ernest Grassi, tr. port, p.75.

22 - A Faleclda. Teatro Completo, vol. 3, p.205.

23 - 0 segundo Sexo. Simone de Beauvoir, YOI. 2, p.403.
24 - Teatro Completo, vol. 2, p.260.
25 - DeclaraQlo de Manuel Bandelra em A Manhl, de 06 de feverelro de
1943, a respeito da p~ V_ado d. Nolva, de Nelson Rodrigues.
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