
    Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – setembro  2012  - Dossiê Jorge Amado 

  

Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

 www.revistaliteris.com.br 

 

1 

A representação do “negro” nas obras “Memórias Póstumas de Brás Cuba” de 

Machado de Assis e “Jubiabá” de Jorge Amado 

 

 

Patrícia Adriana Silva Freire 

Regiane dos Santos Aguiar
1
 (UNEB) 

 

 

Resumo 

Este artigo científico aborda a presença do preconceito racial nas obras “Memórias Póstumas 

de Brás Cuba” de Machado de Assis e “Jubiabá” de Jorge Amado, perpassando o enfoque que 

cada autor dá às suas personagens. Nas obras analisadas, a representação do “negro” é 

marcada por uma visão social de inferioridade e desprestígio em relação à sociedade branca e 

abastada.   

 

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Preconceito. Raça. Diferenças Sociais. Sociedade.  

 

 

Abstract 

This scientific article is about the presence of the racial prejudice in the works “Memórias 

Póstumas de Brás Cuba” of Machado de Assis and “Jubiabá” of Jorge Amado, going by the 

focus that each author give to his characters. In the examined works, the representation of the 

“black” is marked for a social vision of inferiority and discredit in relation to the white and 

wealthy society.  
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 Temos como objeto de estudo as seguintes personagens: Prudêncio, da obra 

“Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis, e Antonio Balduíno, da obra 

“Jubiabá” de Jorge Amado. O intuito é destacar semelhanças e diferenças nas formas como 

seus criadores tratam da temática do “negro”, ressaltando que a primeira é do século XIX e a 

segunda, mais contemporânea, datada de 1935. Procura-se, desta forma, evidenciar o 

preconceito racial existente nas obras supracitadas, através de um breve estudo comparativo 

entre as referidas personagens.  

Ao longo da história do país, o negro sempre foi visto meramente como um 

instrumento de trabalho e, mais recentemente, como elemento que vive à margem da 

sociedade. Lutando, agora, não para serem livres, mas, sobretudo, por igualdade de condições 

de uma vida digna, os negros buscam o reconhecimento de seu valor, como qualquer 

indivíduo que faz parte de uma sociedade. Assim sendo, será enfatizada a questão cultural 

afro-brasileira e a contribuição desta para a formação da identidade nacional.     

 No decorrer da história da literatura brasileira, a representação do povo afro se 

configurou impregnada de estereótipos reprodutores de uma visão preconceituosa, 

explicitamente, e, agora, de forma mascarada. A presença do negro na literatura brasileira 

materializa-se num discurso literário que pode se reduzido a dois posicionamentos: 1) uma 

visão distanciada, tendo o negro como mero objeto; 2) uma atitude compromissada, trazendo-

o como sujeito de seu próprio discurso. Ou seja, a literatura nacional caracteriza-se em dois 

pólos: de um lado, a literatura sobre o negro, e do outro, a literatura do negro. 

 Podemos afirmar que as duas obras propostas como objeto de análise para o presente 

artigo são literaturas sobre o negro, uma vez que ambos trazem, em seus enredos, personagens 

negras como tema, em contextos diferentes é verdade, mas com alguns aspectos semelhantes, 

principalmente no que tange a condição inferiorizada destes elementos em relação à sociedade 

branca. Sobre essa perspectiva, tencionamos examinar as características das personagens 

fictícias, dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, visto que a inserção do negro na 

literatura possibilita a discussão sobre a forma com que o mesmo é visto pela sociedade: 

(...) 

Como os demais grupos étnicos, ele é parte da comunidade que fez e faz o 

país. Se a luta em que se empenha se tornou e continua necessária, isto se 

deve, como é sabido, ao fato de ter-se tornado alvo de tratamento social e 

historicamente discriminatório...( PROENÇA FILHO, Domício.  A 

Trajetória do Negro na Literatura Brasileira. Revista do Patrimônio 

Histórico Artístico e Nacional: 2004) 
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 Os negros que habitavam nosso país chegaram até aqui através do processo de 

mercantilização e escravização do povo africano, tão necessário ao regime escravocrata, e tal 

processo acabou por transformá-lo em “coisa”, em um objeto de escambo ou de troca 

monetária, desmerecendo, desta forma, a raça negra. Mesmo após a abolição da escravatura, 

os negros continuaram de certa forma escravos dessa mesma sociedade, pois esta última ainda 

os enxergava como objetos, desprovidos de inteligência e de alma, não merecedor de políticas 

educacionais e sociais. Dessa forma, a discriminação contra essa raça prosseguiu, e continua 

até os dias de hoje. Fonseca diz isso em seu livro “Brasil Afro-Brasileiro”, prelecionando que 

esse preconceito continua, mas agora de certa forma camuflado, ou seja, um pré-conceito 

mascarado através da estratégia de igualdade social, fato que certamente resulta na 

inferiorização da raça negra:   

 

(...) 

É pertinente observar que, em decorrência do modo como a sociedade 

brasileira lidou com a questão escravocrata, as imagens de negro e de 

negrura continuam a ser moldadas por uma gama imensa de preconceitos 

que podem ser percebidos em diferentes lugares sociais ainda que, muitas 

vezes, encobertos por eufemismos que contornam o fato de o país haver 

decidido ver-se, particularmente a partir da metade do século XX, como 

mestiço e reconhecer a pluralidade étnica de sua população... (FONSECA, 

Marcus Vinícius. Brasil Afro-Brasileiro, São Paulo, 2004, p.92) 

 

 Mesmo após tantos anos de militância negra, em busca de espaços em todos os 

âmbitos, de reconhecimento de seu valor e de sua contribuição cultural para a identidade 

nacional, a sociedade continua reafirmar esse preconceito quando os diminuem pela sua cor, 

pelo modo como se vestem, pelo seu cabelo crespo, pela suas crenças, etc. Esse preconceito 

ficou arraigado tanto na mente da sociedade, como nas dos próprios membros dessa raça, 

tornando-os vítimas de todo um processo de desvalorização do negro, resultando, 

principalmente, na sua própria baixa estima. Diante disso, as obras literárias representam a 

raça negra a partir da forma como a sociedade os concebe, seres inferiorizados e 

desprestigiados, ainda que a partir do século XX a temática racial comece a se apresentar de 

uma maneira mais significativa do ponto de vista do caráter humanizador:  

  

(...) 

O personagem negro ou mestiço de negros caracterizado como tal ganha 

presença ora como elemento perturbador do equilíbrio familiar ou social, 
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ora como negro heróico, ora como negro humanizado, amante, força de 

trabalho produtivo, vítima sofrida de sua ascendência, elemento 

tranqüilamente integrador da gente brasileira, em termos de 

manifestações...( PROENÇA FILHO, Domício.  A Trajetória do Negro na 

Literatura Brasileira. Revista do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional: 

2004) 

  

 Diante dessa perspectiva, abordaremos esse preconceito no interior dessas duas obras 

literárias, afirmando que a presença do negro na literatura brasileira restringe-se a uma 

representação de caráter marginalizadora. O que evidencia que o racismo está configurado na 

imagem do negro visto apenas como objeto ou, ainda, como elemento à margem da sociedade. 

Assim, numa atitude de distanciamento, a raça negra é representada por estereótipos que a 

coloca numa situação de submissão frente a supremacia do branqueamento social. 

 As personagens em análise assumem, através dos seus respectivos autores, uma linha 

não muito distante da apresentada nos parágrafos anteriores: Prudêncio, personagem do 

romance de Machado de Assis, é retratado como um escravo que recebe um tratamento 

dispensado apenas aos animais, estando sujeito ao capricho e a vontade de seus donos 

brancos; já Antonio Balduíno, de “Jubiabá”, em um contexto mais atual, era um descendente 

de escravos, oprimido pelo sistema, alienado, esquecido de seus ancestrais negros e das 

tradições de sua raça. 

 

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO EM MACHADO DE ASSIS 

 

 Na obra “Memórias Póstumas de Brás Cubas” de Machado de Assis, a personagem 

Prudêncio, representada como elemento secundário numa história de brancos de classe média, 

passa pela animalização humilhante que os escravos sofriam neste período. Podemos 

constatar tal situação no seguinte trecho: 

 

(...) 

Prudêncio, um moleque de casa, era meu cavalo de todos os dias; punha as 

mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-

lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o dava mil voltas a um 

lado, e ele obedecia, - algumas vezes gemendo, - mas obedecia sem dizer 

palavra, ou, quando muito, um – ‘ai, nhonhô!’- ao que eu retorquia: - ‘Cala 

a boca, besta!... (ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 

24 ed. Ática. São Paulo: 1998 p. 37). 

  

  Dessa forma, constata-se que o tratamento destinado a Prudêncio por parte de seus 

senhores não era diferente do tratamento da maioria dos escravos. O fato de Prudêncio aceitar 
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que Bentinho montasse-o como se ele fosse um cavalo, sendo açoitado, demonstra a sua 

conduta de servidão e submissão às vontades de seu senhorzinho, uma vez que fora instruído, 

“adestrado” para servir e obedecer aos brancos sem questionar suas atitudes brutais e 

humilhantes.  

 Essa atitude de Bentinho representa o caráter de uma coletividade, na qual é 

caracterizada uma sociedade racista e preconceituosa, e que tem a escravidão como algo 

normal para o seu tempo. Este é o cenário do contexto sócio-histórico em que o negro estava 

inserido dentro da literatura, inclusive Prudêncio. Pois, este último era um “moleque de casa”, 

que cuidava dos afazeres da fazenda e que, como seus irmãos de cor, eram vítimas da 

desumanização que o sistema escravocrata empreendia no Brasil. 

 Ao mesmo tempo em que Machado de Assis, retrata em Prudêncio um estereótipo de 

negro animalesco, servil, sem cultura, apresenta, em outros trechos do romance, a “quebra” 

desse estereótipo, quando coloca Prudêncio consolando, ouvindo e aconselhando Brás Cuba 

(Bentinho), despertando neste um sentimento tão nobre como a gratidão: 

 

(...) 

- Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. 

Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. 

(...) 

A ponderação do moleque era razoável; eu devia-lhe uma visita; determinei 

fazê-la imediatamente, e descer...( ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. 24 ed. Ática. São Paulo: 1998 p. 37) 
 

 No entanto, numa análise mais profunda, podemos inferir que o autor quis também 

demonstrar que o negro, mesmo que inconsciente, é subserviente ao seu senhor, pois está 

sempre de prontidão para defender ou ajudar o seu dono. Isto é, Prudêncio não fez nada mais 

do que cumprir com sua obrigação de bom escravo.  

 Prudêncio quando se torna alforriado, dono de um estabelecimento comercial e de 

escravo, ainda traz em seu caráter os mesmos sentimentos de dominação branca e 

subserviência negra que vivenciou quando ainda era cativo, visto que destinava ao seu 

escravo o mesmo tratamento humilhante e inferiorizante ao qual era submetido por seus 

senhores. Prudêncio, agora como parte da “sociedade”, reveste-se do “direito” de tratar seu 

escravo como este “merecia”: 

 

(...) 

__ Toma, diabo! Dizia ele; toma mais perdão, bêbado! 

__ Meu senhor! gemia o outro. 

__ Cale a boca, besta! Replicava o vargalho (Prudêncio). 
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(...) 

Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, 

- transmitindo-as sem compaixão; ele gemia e sofria... agora é que ele se 

desbancava: comprou um escravo, e ia-lhe pagando, com alto juro, as 

quantias que de mim recebera...( ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas 

de Brás Cubas. 24 ed. Ática. São Paulo: 1998 p. 37) 

   

 Entretanto, ao mesmo tempo em que apresentava essa conduta de “dono superior” em 

relação ao seu escravo, Prudêncio ainda carregava em seu inconsciente a mesma servidão de 

cativo para com Brás Cuba, pois quando o mesmo ordenou-o que deixasse em paz o “infeliz” 

escravo, este o obedece prontamente: 

(...) 

__ Fez-te alguma coisa? 

__ É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na 

quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade... 

__ Está bom, perdoa-lhe, disse eu. 

__ Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra pra casa, bêbado. 

(ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 24 ed. Ática. São 

Paulo: 1998 p. 37) 

  

 Nesse sentido, é válido salientar que Prudêncio se encontra em situações 

completamente opostas no desenrolar da trama. Ele representa os condicionamentos sociais, 

os valores e os comportamentos ditados pela sociedade e que vêm refletir o sistema de 

produção e de trabalho imposto no país. De um lado, Prudêncio se vê como negrinho de casa, 

um subalterno; de outro, ele goza da liberdade e se apossa das atitudes de um “branco”, 

tornando-se um deles. 

 

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO EM JORGE AMADO 

 

 Por seu turno, o escrito Jorge Amado contribui, em alguns de seus romances, para 

uma configuração do elemento negro com uma tendência diferenciada da encontrada na obra 

do romancista analisado acima, apresentando, por vezes, com uma conotação simpática e 

valorizada. No entanto, encontramos, por outro lado, ainda a presença de visões 

estereotipadas. Isso é perceptível em obras como Gabriela, cravo e canela e Tereza Batista, 

cansada de guerra, que criam uma imagem de mulatas sensuais. Também em “Jubiabá”, 

percebemos o estereótipo de negro marginalizado, agora pela falta de emprego, de educação, 

de condições de vida digna, vivendo outro tipo de “escravidão”.  

 Na referida obra, Jorge Amado fez um registro dos sofrimentos da massa anônima, 

mormente dos negros baianos, ontem na escravidão das senzalas, hoje misturados aos brancos 
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e aos mulatos operários, presos ao regime econômico globalizado. Este autor enfoca as 

relações sociais a partir da distinção de dois olhares, de duas experiências sócio-culturais 

opostas. O confronto dessas apreciações divergentes, do olhar branco e do olhar negro, é 

determinado pela hegemonia da cultura branca.  

 Assim, o livro “Jubiabá” denota a preocupação existente com relação à impregnação 

do racismo na vida de suas personagens. Antonio Balduíno, doravante Baldo, é o único que 

sofre este infortúnio na pele, referenciando sua angústia no final da obra, quando numa 

assembléia sindical, preste a decretar uma greve, ele demonstra seus sentimentos até então 

guardados: “__Eu também tenho um filho e não quero que ele seja um escravo... E agora via 

que os operários se quisessem não seriam escravos...” (AMADO, Jorge. Jubiabá. 21ª ed. 

Martins. São Paulo: ?, p. 275).   

 A obra de Jorge Amado, assim como a de Machado de Assis, apresenta as 

contradições de sua época (década de 30). Ou seja, adere à idéia de que o Brasil era 

controlado por uma minoria de brancos afortunados, em detrimento das classes menos 

favorecidas, destacando dentro destas, a dos negros.  

 A semelhança entre as duas obras se dá na representação do negro em meio ao 

preconceito racial e na luta deste último por melhores condições de vida. Isso fica notório 

quando Antonio Balduíno vai morar na casa do comendador Perreira, que o coloca numa 

escola publica, onde sofre, por parte da empregada da casa, atos racistas: “__ negro é uma 

raça que só serve para escravo. Negro não nasceu para saber”. (AMADO, Jorge. Jubiabá. 21ª 

ed. Martins. São Paulo: ?, p. 57). 

 Dentro da perspectiva das diferenças, podemos afirmar que a representação do negro 

em “Jubiabá” difere do negro de “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, principalmente no que 

tange à condição da personagem principal Baldo. Pois, esta última não era um escravo e sim 

um afro descendente, que, passando por transformações durante a narrativa, desemboca num 

processo de conscientização social e racial.  

 Outro aspecto diferenciador, existente entre as obras analisadas, é o fato de que em 

“Jubiabá”, a personagem Baldo é protagonista, sendo toda a trama desenvolvida em função 

desta. Já em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, a personagem negra serve de plano de 

fundo para uma história sobre a vida de um branco escravocrata. Ainda dentro dessa 

perspectiva, em “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, Prudêncio é corrompido pelo sistema, 

renegando sua raça. Por seu turno, em “Jubiabá”, Baldo é configurado como um anti-herói, que se 

redime devido a morte de seu grande amor, transformando sua posição enquanto cidadão. Isso deve se 
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ao fato de que Baldo, diferentemente de Prudêncio, encontra e recebe referências da cultura negra no 

seu pai Jubiabá, que representa simbolicamente a reserva dessas tradições. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Diante do estudo, consideramos que a literatura tem, em seu contexto, subsídios capazes de 

subsidiar discussões acerca do papel dos negros e afro-descendentes como entes integrantes da 

sociedade brasileira. Notamos também a precisão de rever os padrões, os paradigmas dessa sociedade, 

com o intuito de dissipar inteiramente o preconceito, a exclusão, a indiferença às massas 

marginalizadas e as diferenças sociais. 

 Como ficou perceptível nas obras analisadas, a literatura por muito tempo, tratou o negro 

como objeto ou coisa, totalmente desprovido de características humanas, submetidos à animalização e 

aviltamento por parte daqueles que julgava serem superiores. Essa sociedade amparada pelo ideário do 

branqueamento, criou assim, o estereótipo da supremacia racial e social.  

 Através das análises das personagens Prudêncio de “Memórias Póstumas de Brás Cubas” e 

Antonio Balduíno de “Jubiabá” é possível afirmar que a humilhação sofrida pelos negros, configurada 

na literatura, é uma constante social e histórica. Pois Prudêncio, o “moleque de casa”, apesar de ser 

tratado como animal por Brás Cubas, quando criança, destina um grande respeito e fidelidade ao seu 

ex-dono, quando adulto e alforriado. Prudêncio liberto e dono de um escravo assume a postura de 

“senhorzinho”, destinando ao seu escravo as mesmas humilhações, castigos e ofensas que sofrera no 

passado. Já Antonio Balduíno sofre descriminações ao longo de sua vida, diferentes das sofridas por 

Prudêncio, pois era um afro descendentes, mas vivia em uma sociedade que tem o preconceito 

arraigado em sua mente e o usa como elemento fundamental para a manutenção de velhos privilégios 

de classes, favorecendo assim, a exclusão dos negros na sociedade brasileira. 

  Sendo assim, é necessário uma literatura compromissada que tenha o papel de despertar nas 

pessoas a consciência do drama social que o negro passou e ainda passa na tentativa de ser 

completamente livre, que busque resgatar a identidade dessa raça, a qual tudo lhe foi tirado: sua pátria, 

sua cultura, sua língua, sua vestimenta, sua religião e, principalmente, sua liberdade. Não podemos 

esquecer que já se passaram centos e vinte anos do fim da escravidão, sendo, portanto, inadmissível 

que a nossa cultura, incluindo as obras literárias, continue a reproduzir uma ideologia racista e 

preconceituosa. 
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Livros na areia: vestibulares, literatura e o ensino de Jorge 

Amado 
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Abstract: Captains of Sands is a novel by Jorge Amado, published in 1937; decade of 

deep changes in politics and culture. This article discusses, from an analysis of Captains 

of Sands, social and historical issues, while considering its relevance to literary 

teaching, how it is presented in university’s exams and the teaching of Jorge Amado’s 

works.  

Key-words: Jorge Amado, Captains of Sands, Teaching, Literature 

 

Resumo: Capitães da Areia é um romance de Jorge Amado, publicado em 1937, 

década de profundas mudanças políticas e culturais. Este artigo apresenta uma análise 

de Capitães da Areia a partir de questões sociais e históricas, levando em consideração 

sua relevância para o ensino literário, a forma em que são desenvolvidas nos 

vestibulares e o ensino da obra de Jorge Amado.  

Palavras-chave: Jorge Amado, Capitães da Areia, Ensino, Literatura 

 

 

Capitães da Areia foi um romance publicado em 1937, década de profundas 

mudanças políticas e culturais. A primeira parte do século XX no Brasil é a de maior 

florescência cultural, com obras de grandes autores. Na política, o país passava pelo 

estabelecimento de um regime ditatorial e antifederalista, o Estado Novo; acompanhado 

de fortes mudanças e modernizações em todos os níveis da sociedade brasileira, como o 

surgimento de grandes empresas, novos tipos e postos de trabalhos e a urbanização. 

                                                           
1 Aluno de Graduação da Universidade de São Paulo. São Paulo, Brasil. E-mail: 

fi.rodrigues.santos@gmail.com. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4895411037741589   
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 Em meio a esse emaranhado de modernização, desenvolvimento e imposição de 

tantos valores, o romance de Jorge Amado toca em grandes feridas da sociedade 

brasileira, situando os acontecimentos no nordeste, a região mais empobrecida do país, 

mostrando suas mazelas, a desordem social, a injustiça, suas tradições e seus costumes. 

 Os personagens do romance situam-se em diversas camadas sociais, mesmo 

fazendo parte de um mesmo grupo que está à margem da sociedade. Pedro bala, filho de 

marinheiros; Gato, que convive com uma prostituta; Sem-Pernas, coxo; Pirulito, um 

menino tocado pela religião; Volta Seca, um futuro lampião. Cada um deles têm suas 

histórias contadas ao mesmo tempo em que caracterizam questões importantes da 

estrutura social do recôncavo baiano.  Padre José Pedro, religioso que defende os 

Capitães da Areia, tem suas ações questionadas frente à igreja e seus benfeitores, que se 

recusam a aceitar um bando de meninos de rua. As questões sociais que culminam em 

tantos outros aspectos da vida cotidiana, como sexualidade, saúde e religião, são o foco 

do romance.  

 A problemática do gênero é também adicionada ao preconceito generalizado, que 

resultam em diversos acontecimentos dentro do grupo de jovens delinquentes. É a partir 

da relação íntima entre os meninos que alguns passam a contrair a bexiga, ocasionando 

a morte de alguns garotos do grupo. Pedro Bala é um líder no romance, como um pai 

para o grupo, separando os garotos que tinham relações uns com os outros e 

determinando sua expulsão. A completa ausência, na época, de medidas para os pobres 

e marginalizados é que faz com a doença espalhe-se, matando milhares de pessoas; 

aumentando o isolamento de grupos sociais mais favorecidos dos moribundos, tanto 

como medida profilática quanto por preconceito. Sendo esse, exposto pela narrativa, em 

diferentes graus e modos: gênero, raça, cor e religião; reforçados e sofridos pelos 

personagens do romance.  

 Capitães da Areia é um romance de extrema importância pela sua contribuição à 

história e à problemática social brasileira, traçando a vida de personagens que terão os 

mais diversos fins, em sua diversidade, e sofrimento pelas mazelas sociais, que tornam a 

narrativa tão rica. 

  Sendo, com toda certeza, a obra mais lida de Jorge Amado, Capitães da Areia é 

acima de tudo um romance singular; partimos das transcrições de jornais, estes 
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questionados pelo que ocultavam e camuflavam, e somos carregados pelas emoções e 

sofrimentos do outro lado da história, adentrando numa infância que nos leva à reflexão, 

mesmo onde a opressão e preconceito é regra.  

O preconceito e exclusão são marcas da violência, física e psicológica, sofrida 

pelas personagens e pelos grupos sociais que elas representam. Nesse sentido, poder-se-

ia estabelecer uma relação traumática dentro do romance, pelo qual são expostos os atos 

de violência física, racismo e homofobia característicos daquele período do país, fatores 

normalmente apagados do ensino de história e literatura brasileiras.  

Assim, o trauma é uma ferida na memória
2
, as ações de violência, de privação e 

repressão que são apagados do ensino de história local e nacional. É o trauma que é 

apagado na historiografia conservadora; é sob o prisma do trauma que a obra nos 

permite voltar à história sem conservadorismo, dando voz às minorias e grupos 

marginalizados. 
3
  

A obra abre um espaço de debate sobre a situação política e social brasileira, 

levando em consideração as consequências e marcas do período, tratando da exclusão 

social, do racismo e da homofobia.   

A expulsão dos “pederastas”, a intolerância religiosa por parte das autoridades  

locais, a violência sofrida e praticada pelos meninos do grupo, são reflexos de 

marginalização e trauma; uma marca que persiste na sociedade. O poder da autoridade 

numa sociedade patriarcal se configura nas ações das pessoas e das instituições, é uma 

força institucional e social, em que a figura sexual masculina impõe-se como soberana, 

marginalizando qualquer outro tipo de comportamento que não siga a regra.  

Para Foucault, é fundamental a relação entre ideologia e repressão, que formam 

uma força violenta de proibição social. 
4
 Dentro do contexto brasileiro do período, essa 

força é ainda mais fundamentada na violência e no controle do Estado do que num 

contrato social.  

                                                           
2
 SELIGMANN-SILVA, Márcio.  A história como  Trauma. 

3
 Idem 

4
 FOULCAULT, Michel. Microfísica do Poder. São Paulo: Graal. 1998 
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No romance de Jorge Amado, essa estrutura patriarcal é adotada a partir de uma 

ressignificação dentro do grupo marginal, os capitães da areia, que é afetado pelos 

moldes ideológicos e culturais; podemos compreender isso a partir das leis estabelecidas 

e que reforçavam a homofobia do grupo, em que “uma das leis do grupo era que não se 

admitiriam pederastas passivos.” 
5
 

Capitães da Areia é uma obra que dá elementos de análise e reflexão da história 

do Brasil e suas minorias, além de desenvolver a criticidade do aluno frente aos textos 

do cânone da literatura brasileira.  

As questões de racismo, homofobia e preconceito de classe presentes na obra de 

Jorge Amado são simplesmente constatadas e apagadas do ensino literário, em escolas e 

cursos pré-vestibulares. Não há incentivo algum à leitura crítica e à construção 

sistematizada de ideias, releituras interdisciplinares – como história, política, 

sexualidade e saúde – o valor da obra para o ensino é jogado na areia. 

O ensino literário deve ser fundamentado – em sua heterogeneidade – pela 

preparação da reflexão crítica do aluno, capacitando-o a ler obras dos mais diversos 

gêneros, realizando atividades de interpretação e intertextualidade com outros livros, de 

forma a esclarecer a relação da obra literária com a sociedade em que está inserido e seu 

valor crítico e artístico.  

A literatura é o objeto de interpretação; o que importa na literatura o que o texto 

exprime. O ensino calcado pela interpretação e a reflexão dá ao aluno a capacidade de 

entender e produzir significados – meaning-making – de forma a desenvolver seu senso 

crítico; ser introduzido ao debate das ideais em diferentes âmbitos (político, acadêmico, 

etc.). 

Porém, no ensino brasileiro – guiado pelo vestibular e pelo alcance de vagas do 

ensino superior – a reflexão é substituída por uma simples taxonomia de períodos em 

que essa literatura se insere, dando uma falsa homogeneidade à literatura brasileira, e, 

                                                           
5
 É importante ressaltar o caráter preconceituoso do romance de Jorge Amado. Embora a obra 

traga à tona as questões de sexualidade, a relação direta entre homossexualidade e degradação é 

estabelecida, e o leitor é levado à afirmação desse preconceito; não há um adensamento das 

questões relativas a ele, como ocorre no caso do preconceito religioso e racial. Temática que 

não trataremos nesse artigo.  
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muitas vezes, far-se-á o mesmo com a política e os grupos étnicos do país, criando um 

padrão pelo qual muitos são excluídos. 

Segundo Ginzburg (2012), trata-se de  

 

um círculo vicioso, escolas de ensino médio e cursinhos preparatórios 

se organizam em função de perfis de exames vestibulares. 

Acostumados às rotinas previsíveis e aos princípios de trabalho das 

aplicações dos exames, muitas escolas condicionam os ambientes de 

ensino à preparação para o alcance de vagas no ensino superior. O 

ensino de literatura se torna, desse modo, alavanca para realização de 

provas. Essa função instrumental caracteriza com exatidão, para a 

direção da escola, as famílias e os estudantes a partir de um critério de 

qualidade do professor e de suas aulas – será um bom professor aquele 

que se preparar bem para os exames.
6
 

 

A instrumentalização exclui as possibilidades de interpretação e reflexão do texto 

literário. O vestibular, ao examinar o estudante frente às questões de cidadania e 

capacidade de compreensão e interpretação, tem em suas questões um grau baixíssimo 

de dificuldade, que não exige, necessariamente, reflexão e, muitas vezes, nem mesmo a 

leitura dos livros exigidos para o exame. 

Na questão abaixo, retirada do vestibular da Universidade de Campinas, a obra é 

abordada de forma leviana e dentro de uma exigência de categorização da literatura 

brasileira por parte do candidato. 

 

(Unicamp 2011)  Leia a passagem seguinte, de Capitães da areia: 

 

Pedro Bala olhou mais uma vez os homens que nas docas carregavam 

fardos para o navio holandês. Nas largas costas negras e mestiças 

                                                           
6
 GINZBURG, Jaime. O ensino de literatura como fantasmagoria. Revista da ANPOLL, 

Vol. 1, nº. 33. Brasília-DF, Jul. 2012 
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brilhavam gotas de suor. Os pescoços musculosos iam curvados sob 

os fardos. E os guindastes rodavam ruidosamente. Um dia iria fazer 

uma greve como seu pai... Lutar pelo direito... Um dia um homem 

assim como João de Adão poderia contar a outros meninos na porta 

das docas a sua história, como contavam a de seu pai. Seus olhos 

tinham um intenso brilho na noite recém-chegada. 

(Jorge Amado, Capitães da areia. São Paulo: Companhia das Letras, 

2008, p. 88.) 

 

a) Que consequências a descoberta de sua verdadeira origem tem para 

a personagem de Pedro Bala? 

b) Em que medida o trecho acima pode definir o contexto literário em 

que foi escrito o romance de Jorge Amado? 

 

Espera-se do candidato uma habilidade de localizar e definir o contexto literário 

do romance, dentro de uma literatura da causa proletária, do caráter comunista de Jorge 

Amado, a partir de dicotomias como capitalismo e comunismo, pobreza e riqueza, 

opressores e oprimidos, como forma de denúncia social do período. Essa resposta, 

sugerida pelos grandes nomes que determinam e desenvolvem os livros e apostilas das 

escolas e cursos pré-vestibulares, faz parte de uma categorização que esvazia a obra e a 

coloca como parte de um período que já não mais existe ou nos afeta; o romance se 

torna vazio e suas questões são sempre postas no passado, nunca no presente. 

O aluno, treinado a partir de resumos e tópicos sistematizados, poderá responder 

sem a leitura do romance e de forma abrangente, pontuando as questões como pobreza e 

riqueza, o preconceito de raça, cor e orientação sexual – questões tão atuais – como algo 

passado; sem refletir em suas consequências para o Brasil contemporâneo.  

A sistematização e a taxonomia das formas e temas literários dominam os exames 

e o ensino, não deixando que se discutam criticamente questões de extrema importância, 

como racismo e homofobia. 

Na questão abaixo, discute-se, supostamente, as variedades de preconceito 

presentes em Capitães da Areia: 
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(FUVEST 2011) Entre as variedades de preconceito enumeradas a 

seguir, aponte aquelas que o grupo dos “capitães da areia” (do 

romance homônimo) rejeita e aquelas que acata e reforça: preconceito 

de raça e cor; de religião; de gênero (homem e mulher); de orientação 

sexual. Justifique suas respostas. 

 

A questão não exige fundamentação e reflexão por parte do candidato. Cobra-se 

do candidato a enumeração de atos classificados como preconceito e quais ocorrem 

dentro de um determinado grupo presente na obra. A justificativa fica por parte de 

trechos ou citações retiradas do livro ou que restaram na mente do candidato, por meio 

da leitura ou de resumos sistematizados por livros didáticos e cursinhos. 

Trata-se de um sistema de classificação e constatação, em que o candidato deve 

isolar informações umas das outras e atribuir-lhes sentido, sem necessariamente 

entender de que forma funcionam dentro do romance e quais os limites de sua 

interpretação para aquele período e sua contextualização para hoje. Há uma restrição de 

interpretação, as questões de vestibular partem das interpretações canônicas e encerram 

as possibilidades de reinterpretação; é como se não restassem questões sobre a obra e o 

candidato devesse apenas apontar respostas que se aproximassem do ideal. 

Assim, parte-se da ideia de “verdades incondicionadas” (NIETZSCHE, 1983: 

117), sobre as quais o candidato deve se mostrar familiarizado, e, além disso, devem ser 

verdades norteadoras com relação às respostas e às possíveis interpretações, como se 

aquilo que não está de acordo com o canônico fosse errado. 

O estabelecimento do limite entre uma resposta certa e uma resposta errada, 

ambas sem reflexão ou crítica, fazem com que o ensino de literatura seja reduzido às 

classificações que tanto vemos e a tantas outras atividades do ambiente escolar que não 

resultam em aprendizado, mas afastam alunos das bibliotecas e fazem de uma 

aprovação sem leitura uma espécie de conquista. 

Além disso, grandes obras que apresentam teor histórico e crítico em relação à 

exclusão de minorias, o preconceito racial e sexual, são deixadas de lado e quando lidas 
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devem estar dentro do padrão de constatação e isolamento de um momento histórico. O 

aluno lê obras de autores já mortos, os problemas de seus livros são colocados 

juntamente com eles no passado; o preconceito racial não existe, e a homossexualidade 

faz parte da degradação. O estudante é levado ao erro e ao mito de uma sociedade 

contemporânea que não mais enfrenta o racismo e a homofobia. 

Capitães da Areia é um exemplo de obra que deveria ser ensinada e debatida, não 

pelas vias canônicas e conservadoras, mas trazendo o contexto de um período histórico, 

os dilemas e mazelas sociais, a diversidade de uma sociedade tão heterogênea como a 

brasileira. 

Em um país que enfrenta grandes índices de violência e preconceito, trazer o 

racismo e a homofobia para o centro da sala de aula é uma iniciativa de mudança e 

conscientização, diferentemente de um ensino que privilegia a passividade, a taxonomia 

de conceitos e valores, e a simples constatação de eventos passados.  
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                      Imagens em movimento: o sangue alheio dos golpes cênicos  
 

Ana Luiza Andrade (UFSC) 

 
 “Amava o movimento musical das vidas, assim como adorava tudo o que obriga às reações do 

sentido e da inteligência. Não deixava passar inaproveitada uma centelha ou ânsia que pudesse 

resultar num golpe cênico eletrizante”.    

                                                                    (Nelson Rodrigues, Baú de Nelson Rodrigues ) 

 

 

 

      As memórias de Nelson Rodrigues acrescentam-se a uma produção complexa e 

multifacetada, em que o sentido do erotismo moderniza-se, passando da privacidade à 

publicidade, ou do interior da casa, ao palco de consumo de uma sociedade do espetáculo
1
. 

O amor, a morte e o sexo participam de uma autobiografia dramatizada em A Menina sem 

Estrela, onde se pode ler sobre um autor-produtor que se refuncionaliza socialmente através 

de uma produção diversificada e contraditória relativamente a seus respectivos públicos.
2
 

Como se aponta em trabalho anterior, a metáfora que dá título ao livro de Ruy Castro, “o 

anjo pornográfico” para o voyeur em Nelson Rodrigues, referente ao observador da cena da 

nudez através do buraco da fechadura, pode ser levada a uma leitura entre o privado e o 

público, mas antes de tudo, a uma leitura política, de sua produção.
3
  As memórias e 

confissões também esclarecem os voyeurismos, justamente a partir de uma singular cisão 

na formação de sua subjetividade artística, descobrindo “outros” de sua produção.   

 O impacto do assassinato sofrido por seu jovem irmão Roberto Rodrigues, o artista 

plástico da família, com um tiro de revólver a queima-roupa dentro do próprio jornal,  se 

reflete autobiograficamente como um golpe “que vem de baixo” em suas crônicas, e como 

golpe trágico em seu teatro. Nelson Rodrigues chega a dizer : “nunca mais me libertei de 

seu grito. Foi o espanto de ver e de ouvir, foi esse espanto que os outros não sentiram na 

carne e na alma. E só eu, um dia, hei de morrer abraçado ao grito do meu irmão Roberto. 

                                                 
1
 Debord, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Tradução de estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: 

Contraponto,1997. 
2
 Andrade, Ana Luiza.”O voyeur Nelson Rodrigues e a teatralidade do sexo” In: Travessia Revista de 

Literatura Brasileira,n.28, Florianópolis, 1
o
. semestre de 1994,pp.159-180 

3
 Andrade, “O voyeur Nelson Rodrigues e a teatralidade do sexo” ,pp.159-180. 
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Roberto Rodrigues.”
4
 O golpe cênico que disso resulta, circula nos jornais,  vendável ele 

próprio como “furo de reportagem”. Com respeito ao seu contra-golpe, uma rajada de 

sinônimos blasfematórios para “prostituta” desferidos à assassina, ficam impressos no 

jornal Crítica: “fuá, gandaia, paneleira, hetaira, galdéria, cróia, barregã, rulara, sentina, 

ribombeira, pederasta, ribalda, pataqueira, sifilítica, loureira, marafona, cachorra, porca, 

biraia, Frinéia de sarjeta, comborça dos lupanares, esgoto da “ala fresca”, literata do 

Mangue e cadela das pernas felpudas”. Ruy Castro transcreve e comenta: “Isto numa época 

em que os jornais só se referiam a uma mulher , desde que casada, como “senhora de 

pulchras virtudes”.
5
 As blasfêmias funcionariam então como um necessário 

descomedimento jornalístico purificador da morte criminosa, ao passo em que estas se 

contraporiam à linguagem, paradoxalmente pura, protetora das palavras impuras no teatro, 

caracterizado por ele próprio como “desagradável”, como o  teatro pestilento de Artaud..  

 Pode-se dizer que o jornal transmite uma invasão da vida privada na pública, 

apontando para uma falta de separação entre o lado profissional de uma nova mentalidade 

consumidora capitalista, e o sentimento arcaico de vingança vindo de uma endógena “casa 

grande”: o jornal dos Rodrigues. A publicação de um caso pessoal, ao lançar-se 

provincianamente como um furo de reportagem, mostrava também a invasão de uma cena 

de subúrbio no coração da metrópole. Ao publicar-se  como verdade “objetiva”, a vingança 

pessoal se torna ela mesma a impossibilidade de uma objetividade jornalística, o que, 

ironicamente, seria, a partir de então, condição sine qua non do funcionamento de um 

jornal. Mas só muito mais tarde esta impossibilidade se desvendaria. É a decadência de 

Crítica. Nas palavras de Nelson Rodrigues: “Ninguém queria empregar os filhos de Mário 

Rodrigues. Em vida de meu pai e enquanto circulou a Crítica, tínhamos amigos por toda a 

parte. Eu era tratado, desde os treze anos, como um pequeno gênio. Mas morto Mário 

Rodrigues e morta a Crítica, os rapapés sumiram até o último vestígio. Ninguém era amigo. 

                                                 
4
 Rodrigues, Nelson. Menina Sem estrela Memórias, Org. Ruy Castro, São Paulo: Cia das Letras,2002,p.86. 

5
 Castro, Ruy de. O Anjo Pornográfico, São Paulo: Cia das Letras, 1992, p.94. 
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E adquiri, naqueles dias, uma experiência de Balzac. Todo mundo tinha medo e ódio de 

meu pai. O ódio era amável, era risonho, era cínico por causa do medo.”
6
  

        Aparentemente, isso se traduz em uma descrença nas unanimidades, o que explicaria, 

de um lado, a queda de Nelson Rodrigues no descrédito de todos. De outro lado, isso 

reforça a sua crença em um estado de exceção avant la lettre, o que o leva a desconsiderar, 

dentro do jornal  “os idiotas da objetividade”.  Descrença esta muito atual que se estende à 

de um “estado democrático”. Para Nelson Rodrigues, desde que o copy desk se instalou 

como “a figura demoníaca da redação” do jornal, o leitor se tornou um idiota da 

objetividade, o que desacatava profanamente como coletividade: a  abominável “Juventude 

copy desk”.
7
 Ampliando-se esta noção  de descrença na objetividade à política de um 

governo ditatorial que se tomava como democrático, o que resultava era literalmente um 

estado de exceção, conceito que Giorgio Agambem usa para situações variadas de 

emergência política ou econômica que teria sido o motor invisível das democracias 

ocidentais (Agamben aproxima a lógica da exceção do problema do lugar do soberano nas 

teorias clássicas da filosofia política). 
8
 

Para o memorialista Nelson Rodrigues, o estado de exceção que, sob a máscara da 

docilidade escondia a dureza, era a “norma” que o acompanhava desde a infância 

nordestina e, em sua vida inconstante de mudanças de norma através dos jornais em que 

trabalhou, estendia-se à falsidade de um governo ditatorial vigente sob a máscara de 

normalidade. Como voyeur, ou como um espião (ou a versão política do voyeur) ele via as 

coisas de fora, mas, ao mesmo tempo, também pertencia a esta (a)normalidade.
9
 Nas 

crônicas, percebe-se a facilidade com que se invertem os falsos interditos e normas vigentes 

tais como as “politicamente corretas”, através de uma provocante e inédita variação de 

                                                 
6
 Rodrigues, Nelson. Menina Sem Estrela,p.107. 

7
 Rodrigues, Nelson, “Os idiotas da Objetividade” in A Cabra Vadia (Novas Confissões) Rio de Janeiro: 

Livraria Eldorado Editora, s/d, p.99. 
8
 AGAMBEN, Giorgio, O Estado de Exceção. Tradução de Iraci Poleti. São Paulo: Boitempo: 2004. 

9
 “Estar-fora e, ao mesmo tempo, pertencer: tal  é a estrutura topológica do estado de exceção, e apenas 

porque o soberano que decide sobre a exceção é, na realidade, logicamnete definido por ela em seu ser, é que 

ele pode também ser definido pelo oxímoro êxtase-pertencimento.” In Agamben, Giorgio. Estado de 

Excessão,p.57. 
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transgressões rodriguianas.  Miméticos dos golpes desferidos por um espião que também 

atuava na contra-espionagem, ou seja, entre palco/platéia, aqui vão alguns exemplos de 

exceção que se encenam como pontos de fuga da norma: (1)um manifesto de artistas de 

Hollywood contra a violência seria traduzido por ele no ridículo de “fazer filmes sem 

violência para uma platéia de violentos”
10

. O nosso problema, para a atriz inteligente “ é a 

opção”, enquanto, para Nelson Rodrigues, ele se traduz no simples fato de uma atriz ser 

inteligente
11

 (2).  Golpes excepcionais em cadeia a partir de um terceiro exemplo, o caso da 

grãfina que leu as orelhas de Marcuse (4), sai em passeata contra o governo (5)e, quando 

todos os intelectuais estavam cansados, e sentam-se no meio fio, ela permanece em pé (6), 

para não amarrotar o vestido vindo de Paris (7), sua solidão sendo comparada à de Joana 

D’Arc (8).
12

 Insurgem-se e ressurgem ineditamente golpes a contra-golpes excepcionais em 

Nelson como um sinal típico do “estar-fora” do voyeur observador, e ao mesmo tempo, 

entregar-se ao prazer da cena que vê.  Polêmico como Gilberto Freyre, Nelson foi taxado de 

reacionário. Sobre seu conterrâneo, diz o seguinte: 

 

 “As esquerdas o abominam. Por que, não se sabe, ou por outra, sabe-se 

perfeitamente. Gilberto Freyre é um homem livre. Pensa, vejam vocês e 

pasmem: - pensa. Pois bem. Até outro dia era, na vida intelectual do Brasil, 

uma presença enorme, obrigatória, obsessiva. Lembro-me de que certa vez, 

as grandes figuras literárias do Brasil  propunham que ele fosse o nosso 

candidato ao prêmio Nobel. E , súbito, desaba sobre seu nome e sua obra 

um vil silêncio. Não há mais notícia nem reportagem, nem crônica, nem 

artigo sobre Gilberto Freyre. Acabou? Morreu? Deixou de pensar, ler, 

escrever? Não, mil vezes não. Simplesmente não aceitou a pressão das 

esquerdas.E estas, que têm a posse de todos os meios de promoção, não 

falam em Gilberto Freyre, negam-lhe uma notícia de duas linhas ou uma 

vaga referência.” 
13

 

 

                                                 
10

 Rodrigues, Nelson, “Contra a violência” in A Cabra Vadia (Novas Confissões),p.305. 
11

 Rodrigues, Nelson, “A inteligente” in A Cabra Vadia (Novas Confissões),p.311. 
12

 Rodrigues, Nelson, “A inteligente” in A Cabra Vadia (Novas Confissões),p.312. 
13

 Rodrigues, Nelson, “A Cabra Vadia” Novas Confissões, Seleção Ruy Castro, São Paulo: Companhia das 

Letras,1995,p.259, e ver também, “Um Senhor Chamado Gilberto Freyre” in O Reacionário, Memórias e 

Confissões, Rio de Janeiro, Editora Record,1977,p.326. 
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      Para um Nelson Rodrigues que presentifica, com Freyre, as ansiedades culturais de um 

passado escravocrata muito recente, em suas raízes duras e dóceis nordestinas, estas 

discordâncias entre objetividade e subjetividade cindem-no, como sujeito, no artista voyeur 

desde o princípio,e esta cisão, proliferadora de “outros nelsons”, como o cronista, o 

dramaturgo, o ator, o romancista,  etc, transfiguram-no através de “ansiedades ancestrais” 

que, se não eram vividas eram também inventadas, podendo ser claramente percebidas 

através da expressão trágica dele com suas próprias ansiedades: 

 

 “O homem sofre agonias ancestrais; gritos de idades sepultas vibram aos seus 

ouvidos em ressonâncias trágicas; há taras, sonhos, desejos, paixões, melancolias que 

não resultaram de acidentes próprios à vida particular do indivíduo e que, apenas, 
lhe foram impostos por um pretérito de que ele não participou. Tem idéias que não 

nasceram das contrações sangrentas de seu cérebro; guarda pensamentos que não 

foram gerados pelo lampejo criador do seu raciocínio, e sim pelo esforço de 

raciocínios alheios; agita paixões que não viveu; e mesmo as suas mais íntimas e 

sinceras sensações parecem vir molhadas em sangue estranho.” (meus grifos) 

 

Este sentimento trágico de um “outro” sofredor que o molha “em sangue estranho” não só 

traduz a sua própria ansiedade com relação ao irmão, mas também em relação ao ser 

humano. Ela reaparece em Vestido de Noiva como observa Lucio Cardoso, que lê a peça 

como uma re-encenação do assassinato de Roberto.
14

 “E segundo o romancista, [acrescenta 

Nelson] 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 o 

assassinato de Roberto.” A tragédia se estende ao drama familiar em que todos acabaram 

sofrendo: “Foi uma tragédia que quase destruiu a minha família.”  

          Deste modo, é bem provável que Nelson Rodrigues, em uma descrição em que 

analisa esteticamente a obra do irmão, incorpore o Roberto pintor da vida carioca, 

transferindo-a para seu próprio universo cênico, através de uma luta ancestral. Em  “O 

estilista do amor e da morte I”  descreve a cena social que o atrai:  

                                                 
14

Rodrigues, Nelson. Menina Sem estrela Memórias,p.84. 
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“Na arte sombria de Roberto Rodrigues encontramos, a cada instante, espíritos torturados pela sede 

de libertação que fixei. O homem arde e grita dentro do círculo de influências que o constringe; 

quer desgarrar do movimento social que o impele; tenta soltar-se das longas raízes escravizantes 

que o prendem à história.”  

 

Sobre o desenho abaixo copiado, intitulado O menino que foi comprar vara de marmelo 

para apanhar da mãe...” Nelson capta  perversidades de uma herança escravocrata 

aflorando na “maioria [dos meninos que Roberto focalizou] na fuga breve de um sorriso 

como que o galopar de maldades e sarcasmos precoces” como Gilberto Freyre já havia 

observado em “O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro”.
15

 Detecta, 

inclusive, os saltos temporais em voltas ao futuro no movimento das imagens de “infâncias 

sombrias”, cujos “dramas futuros” são de “uma realidade latente e presente”. 
16

 De fato, 

nesta sua leitura do quadro do irmão, Nelson capta uma cena microcósmica da infância 

individual identificada a um passado coletivo, no sentido benjaminiano.  Ou seja: a própria  

infância sombria de Nelson espelhada na de Roberto, sofrimento comum, transparece no 

adulto, através das ansiedades sombrias de um passado histórico escravocrata: a infância 

colonial de seu país refletem os castigos corporais que antecedem a violência das práticas 

de tortura, tão comuns em sua época. Nelson surpreende, nesta caricatura de época feita 

pelo irmão, a representatividade de uma realidade brasileira cuja encenação tem a 

atualidade de um tableau.
17

 

Em sua leitura das imagens de Roberto, Nelson une o traço caricatural do ilustrador 

ao golpe cênico dramatúrgico, entrelaçando o traço de seu irmão ao seu próprio golpe 

incorporador : 

 

                                                 
15

 Freyre, Gilberto. “O escravo negro na vida sexual e de família do brasileiro” in Casa Grande & 

Senzala.Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1963,p.331. 
16

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O Homem Fora de Moda” in O Baú de Nelson Rodrigues Os 

primeiros anos de crítica e reportagem (1928-35) SP: Cia das Letras,2004 pp.161-2. Todas as ilustrações de 

Roberto Rodrigues são desta edição. 
17

 Bolle, Willi. “Alegorias, imagens, tableau” in Artepensamento”. Org. Adauto Novaes. São Paulo: 

Companhia das Letras,1994,p.411. 
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“O ilustrador ao focalizar uma criatura não mostra apenas um instante: espectraliza 

uma vida; não grava apenas uma tragédia, mas acentua toda a série de reações 

morais que desferiu essa tragédia; não surpreende nunca uma alma solitária, mas 

estabelece a solidariedade que essa alma manifesta à sociedade em que vive.”   

 

Imagem de Roberto Rodrigues : bar de esquina  

 

        Evidentemente, ao captar a vida em seus espectros, Nelson Rodrigues o cronista 

coloca em movimento as imagens  ridículas de uma burguesia caricata , por exemplo, com 

a imagem, evocadora de imagens do ilustrador francês Daumier, da velha Paris, da “grã-

fina de narinas enormes”, trazendo-a ao presente ao ser contraposta à grã fina que lia as 

orelhas de Marcuse e termina numa solidão de Joana D’Arc, paradoxalmente solidária à 

causa dos intelectuais, imagem da pauta do dia. Ao alcançar a representatividade atualizada 
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do tableau, onde a vivacidade da cena parece fazer renascer  o tableau escrito no tableau 

vivant, teatral,  o Nelson ilustrador e o caricaturista se descobrem em Nelson Rodrigues. 

Desde as ilustrações de Roberto Rodrigues, onde Nelson observa a dança e a ópera, 

as suas imagens se movimentam. Animadas, além disso, por um movimento social de um 

flâneur e de um voyeur baudelairiano,  a arte do retrato de Roberto se descreve em “um 

homem fora de moda” onde o gosto realista da burguesia  é criticado, por ser pautado pelo 

academicismo (o gosto pelo detalhe descritivo), quando a modernidade já contaria com o 

detalhe burguês da foto kodak,  e, ao contrário,  teria no borrão, a sugestão misteriosa e 

fugaz. 
18

 Como em O pintor da Vida Moderna de Baudelaire
19

, Nelson escreve que  “A 

vida moderna alucinante não permite o acadêmico. Não se admite o homem das linhas 

exatas numa hora dionisíaca, barcada, desvairada. O homem que passa no auto-ônibus, no 

táxi, no trem, não pode reter, com todos os detalhes, as imagens que surgem e desaparecem 

numa sucessão vertiginosa.” 
20

 Roberto captaria , para Nelson, o movimento na “beleza da 

circunstância e a pintura de costumes.” 
21

  

Em seus croquis, Nelson percebe que há um esforço de memória ressurrecionista 

“que diz a cada coisa: ‘Lázaro, levanta-te!’” e um “fogo, uma embriaguez de  lápis, de 

pincel, que se assemelha quase a um furor. É o medo de não agir com suficiente rapidez, de 

deixar o fantasma escapar antes que sua síntese tenha sido extraída e captada; (...)”Desta 

mesma forma, assim como Roberto ressuscita a vara de marmelo no tableau  que 

presentifica a escravidão, em suas crônicas Nelson Rodrigues ressuscita leques, chapéus, 

“velhos espartilhos” e uma infinidade de objetos cultuados pela mulher finissecular, antes 

de se tornarem fetiches. Sua volta ressingulariza o presente, qual memória involuntária 

proustiana, retornos similares aos de  Gilberto Freyre, no sentido do que Guattari denomina 

de “ritornelos existenciais” como lugares catalíticos de subjetivação (o sabor da Madeleine) 

que operando na vida cotidiana, no caso de Nelson Rodrigues, acaba sendo ético-político, 

                                                 
18

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O Homem Fora de Moda” in O Baú de Nelson Rodrigues, p.115. 
19

 Baudelaire, Charles .”O croqui de costumes” in Sobre a Modernidade: o pintor da vida moderna, Org. 

Teixeira Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1996, p. 12. 
20

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O Homem fora de Moda”,in O Baú de Nelson Rodrigues, p.119. 
21

Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O Homem Fora de Moda” , p.119. 
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como se pode perceber através do anacronismo da crítica ao copy-desk redimensionada na 

indecidibilidade de um estado de exceção. Na contra-mão da padronização tecnológica, ele 

opta pela singularização quando diz: “É terrível. O passado irrompe numa gravata, num 

gesto, num sapato ou num colarinho”
22

. Neste sentido, um dente de ouro trazido à tona por 

Gilberto Freyre como um fetiche cafajeste, moda transmitida pelos dentistas em certa época 

de mudança de mãos do dinheiro
23

 deu nome à  peça de Nelson Rodrigues  intitulada O 

Boca de Ouro(1959) sobre um famoso bicheiro e assassino com a boca inteira de dentes de 

ouro, que morre assassinado e desdentado por uma grã-fina amiga de Joaquim Nabuco, 

evidentemente, um de seus contra-golpes excepcionais. Mas o Boca-de-Ouro de Nelson é 

anterior ao de Gilberto, mesmo que este recupere as míticas origens da figura. O Boca-de-

Ouro da lenda, de acordo com Freyre, era um fantasma roxo e amarelo que assombrava o 

“pacato recifense”nos princípios do século XX 
24

.  

Estas fantasmagorias de passagem à modernidade que Nelson Rodrigues procura 

salvar da prostituição de um mundo à venda, ao voltarem a ser cultuadas em sua aura 

perdida, são surpreendidas através do olhar de exceção do voyeur, ou seja, de um  erotismo 

que se volta ao privado, a partir da profanação pública. É o cristão-protestante em Nelson 

Rodrigues que observa, transgressivamente, a mesma “fagulha sensualista” nos traços 

eróticos do irmão pintor, capaz de “transportes afetivos” caricaturais. 

 

“Surpreendia nos enamorados expressões propícias à teatralização imediata. Tinha um 

modo especial de lhes fixar as falsas hilaridades, as exaltações danadas, os risos 

encharcados de saliva e os olhos grotescamente estrábicos.Apreendeu essa linha galopante 

do soluço que traz a dramatização imprevista de uma garganta. Criou sóis lívidos, outonos 

soturnos, crepúsculos funestos para idílios e núpcias. Não raro, assinalava uma semelhança 

estranha entre os perfis dos mortos e dos amorosos.”
25

 

 

 

                                                 
22

 Rodrigues, Nelson, O Óbvio e o Ululante, Primeiras Confissões(crônicas) org. Ruy Castro,São Paulo: 

Companhia das Letras,1993. 
23

 Freyre,Gilberto. Ordem e Progresso, Rio de Janeiro: INL-MEC/José Olympio,1974. 
24

 Freyre, Gilberto. “O Boca-de-Ouro”, Assombrações do Recife Velho, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 

Ed.,1970,p.32.  
25

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O estilista do amor e da morte II”,p.160 
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Imagem dos amantes 

 

 

 

       “Há ilustrações suas em que um beijo transmuda-se em morte. Por que fazia, quase 

sempre, a união do amor com a eternidade, da carne com o além.” 
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Esta união do amor com a morte que se define como erotismo em Bataille ao expressar a 

continuidade erótica do ser humano em sua efemeridade e descontinuidade, com a 

divindade eterna, transforma-se em alegoria moderna ao colocar, como os barrocos antigos, 

a caveira emblemática da morte, símbolo da vaidade e da fugacidade de um  momento 

excepcional de entrega, como  uma lembrança transgressiva aos valores humanos 

espirituais. E por isso, na leitura de Nelson,  ele era o “animador satânico das linhas, um 

agitador sinistro de sombras” 
26

 

Nelson Rodrigues revigora o orientalismo das funções patriarcais antigas evocadas 

por  Gilberto Freyre, ao caminhar na contra-corrente das tendências ocidentais 

padronizadoras e modernas.  Mais que isso, os ecos de um discurso plástico heterossexual 

respectivo à exuberância paisagística em Freyre e à angulosidade seca de Euclides da 

Cunha, parecem retomar sua força em Nelson Rodrigues. Ao perceber a repugnância de 

Euclydes à  paisagem “gorda” do engenho de açúcar, Freyre contrapõe “a doçura do 

massapê”
27

 associado  à fertilidade reprodutiva das terras. Uma volta a essa primeira 

natureza feminina ligada à terra, mulher e mãe, na sua natureza reprodutiva ameaçada pela 

reprodutibilidade técnica de um projeto moderno progressista de modernidade, é captada 

por Roberto Rodrigues, na leitura de suas imagens por Nelson, quando até os “rumores 

cósmicos têm uma comoção correspondente na carne da mulher” , no desenho de “ tipos 

femininos onde a terra sofre, o ventre ondulando onde o solo flameja, a carne eletrizada 

onde as raízes vibram.”
28

 Como Freyre, Nelson transfere às paisagens de Roberto o gesto 

feminino de pudor sensual das paisagens “Agitam-se, fulguram, sonham, ondeiam. São 

dionisíacas e musicais; levam coloridos às arestas, aos pensamentos, aos sonos, cromatizam 

a sombra errante dos vôos. Mas têm uma agonia súbita, uma inocência linda. E se vão 

fechando sobre si mesmas num gesto de suavíssimo pudor...”
29

 

Mais que isso, a passagem da mulher  de dentro de casa para a rua, como parte de 

um processo de urbanização, é observada por Nelson Rodrigues no decadentismo 

                                                 
26

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O estilista do amor e da morte II”,p.163. 
27

 Freyre,Gilberto.  Perfil de Euclides e Outros Perfis, Rio de Janeiro: Livraria José Olympio,1944, p.30  
28

Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O estilista do amor e da morte II”, p.159. 
29

 Coelho, Caco. Seleção e Organização. “O estilista do amor e da morte II”,p.165. 
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baudelairiano oriental das prostitutas. Baudelaire as descreve como “verdadeiras caricaturas 

da decadência” (...) “geralmente compostas de húngaras, valáquias, judias, polonesas, 

gregas e armênias, já que, num governo despótico, são as raças oprimidas , e entre estas 

sobretudo as fadadas ao maior sofrimento, que fornecem mais contingentes à 

prostituição.”
30

 

 

Imagem das prostitutas 

 

 Nelson se aproxima do Baudelaire que diferencia as mulheres das cortesãs (ou 

atrizes) 
31

 através da teatralidade de seus gestos: “Se de um lado a atriz se aproxima da 

cortesã, por outro, assemelha-se ao poeta.” (...) Baudelaire descreve os diversos tipos de 

mulher dentro de sua errância individual e social, revoltadas, em sua situação marginalizada 

(dantes ao pat5riarcalismo e agora a um mundo em que vigora o capitalismo), tanto a jovem 

como a escrava: “exibem-se prostradas em atitudes desesperadas de tédio, em indolências 

de botequim, com um cinismo masculino, fumando cigarros para matar o tempo, com a 

resignação do fatalismo oriental; (...) ,”
32

 Baudelaire assinala que sua beleza está em sua 

“fecundidade moral”, assim como para Nelson, através das imagens das prostitutas de 

Roberto. Potencializa seus traços decadentes em “O estilista do amor e da morte”: “Através 

de jogos de traços, movimentos de volumes, fazia a reconstituição de organizações 

psíquicas internas. Ilustrou almas esquisitas: almas lívidas que olham sem gratidão as horas 

possuídas e esperam sem encanto as horas virgens do porvir.”  

As voltas cênicas ao passado obedecem a um gesto pós-moderno em Nelson. Elas 

abrem a brecha para a visão futura de um presente em seu normatizado totalitarismo 

midiático, ou, como diria Giorgio Agamben, um presente em que os excluídos, efeitos 

colaterais desencadeados pelo estado de exceção, movem as democracias ocidentais, em 

seus processos de suspensão da norma. Assim, em uma de suas crônicas representativas -

                                                 
30

 Baudelaire, Charles, Sobre a Modernidade:O Pintor da Vida Moderna.Org. Teixeira Coelho, Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1996, p.61. 
31

 Baudelaire, Charles, “O Pintor da Vida Moderna”,1996,p.61. 
32
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“O leque foi um momento”- Nelson Rodrigues se detém no “frêmito plástico do gesto” de 

se abanar com um leque de uma senhora em uma multidão. O leque obedece então à sua 

ordem : “Lázaro, levanta-te”. Pretextando a incompreensão das novas gerações em relação 

ao papel do leque relativo à  “graça e o comportamento da mulher”, ele relembra que os 

leques de sua infância também serviam para a falsificação, quando uma mulher “não 

conseguia flertar, ou gostar, ou trair, sem o leque. As Ana Kareninas do seu tempo tinham 

que olhar por cima do leque, ou sorrir por trás do leque. Esses momentos insinuavam não 

sei que delicada voluptuosidade.”
33

 Apontando para uma “natural” máscara de atriz na 

mulher, nesta crônica, Nelson Rodrigues desenterra a lembrança de uma senhora velhíssima 

que não falava nem fazia mais nada . Era o leque que respirava por ela. Mas na agonia da 

morte, recupera a fala e repete o grito da primeira noite de seu casamento, “um apelo 

erótico que se irradiava de não sei que profundezas.” E Nelson termina com as palavras: 

“Morreu amada, morreu amando”. Nelson o cronista, tanto quanto o dramaturgo, chama 

atenção para este erotismo que vela e desvela a nudez do rosto, e por extensão, a do corpo, 

o erotismo de uma transição entre  privado e  público, entre  objeto de arte e  fetiche, entre 

o teatro e o melodrama, entre o gesto cotidiano e o gesto erótico. Através das passagens 

entre um e outro, coloca em movimento a unidade complexa de entrelugares imagéticos na 

formação de subjetividades, anseios e mortes, purezas e impurezas, continuidades e 

descontinuidades, diferenças e singularidades. 

 Assim, a máscara feminina, a cortina do teatro e o leque adquirem um mesmo valor 

simbólico de esconder e mostrar a nudez desejada. Mas essa nudez é pecaminosa,  contrária 

ao conceito redutor de “vida nua” biológica, administrada pelos dispositivos ordenadores 

do poder. A nudez de Nelson é a do corpo nu que se faz desejado, o corpo como eixo de 

transformações culturais, o corpo como superfície inscrita pela história de sua sujeição 

cristã, ocidental, científica e social. Em suma, um corpo ancestral desmembrado e 

fragmentariamente representado através das coisas como resíduos, que, ao voltarem a 

animá-lo , colocam-no novamente em circulação. Um corpo histórico, inclusive, que ao 
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despertar sensorialmente, se descobre em significados esquecidos de sua função contínua.  

Para detectar estas transformações, como um precursor do cineasta famoso Pedro 

Almodóvar, Nelson vai voltar ao gesto feminino sedutor de um patriarcalismo oriental e 

antigo, onde os papéis sociais/sexuais se delimitavam por funções, as de “dentro” em 

oposição radical às de “fora” da casa, e daí as traições, as falsificações, as máscaras 

transgressoras destes limites: uma teatralização do sexo, onde a cortina do teatro sobe e 

desce , como que vestindo e desnudando o corpo, assim como golpes de abrir e fechar de 

um leque, velando e desvelando,  mostrando e ocultando.    

Como voyeur, ao espiar através da máscara feminina, o outro (ilegítimo) de seu 

desejo, se transveste na autoria feminina de Suzana Flag entre outros pseudônimos 

femininos. Vende seu corpo pela capa do livro. Nelson Rodrigues assume uma (im) postura 

utilitária que contesta a autoridade da literatura canônica através do mundanismo barato do 

romance folhetinesco, como se ele mesmo, ator disfarçado de mulher, despencasse do 

pedestal da dramaturgia, oferecendo-se, na rua, como uma prostituta. Isso revela a 

hipocrisia do público consumidor de seu teatro, uma burguesia “européia” que cultua as 

tradições gregas em que o ator masculino esconderia a mulher sob sua máscara.  Ou 

melhor: a mulher seria sempre atuada por um ator masculino. Mas, ao mascarar-se moderna 

e femininamente, entre “femme fatale” e prostituta, Nelson Rodrigues encena o drama do 

subúrbio carioca dos jornais, sobe ao palco e adquire a monumentalidade grega de uma era 

cinematográfica. Não à toa, Vestido de Noiva encena uma série de transgressões a limites 

antigos em sua teatralidade sexual, ao se colocar na passagem entre o “interior” e o 

“exterior”, ou o privado e o público,  entre o ritual de sacrifício do sacerdote que dá origem 

ao teatro, e o ritual do cirurgião ou o mestre da “vida nua” moderna, expositor dos limites 

científicos e biológicos do corpo. Por isso, entre o vestido e a nudez virginal da noiva, entre 

o palco e a platéia (a cortina) entre a  luz que se irradia da noiva no dia do casamento e a 

luz penetrante da sala cirúrgica, a cortina teatralmente separa e aproxima atores e público, 

exatamente como os movimentos de um leque em seus golpes excepcionais: um jogo 

erótico de atração e repulsa. É neste jogo que se posiciona estrategicamente o voyeur 
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Nelson Rodrigues: ele espia o entrefechar/entreabrir do palco à platéia, e, ao mesmo tempo, 

leva a efeito a contra-espionagem desta ao palco, acabando por agarrar-se à cortina como a 

um limite de ambos os lados, que atua como um leque, em gesticuladores golpes, 

desdobrando os seus “outros” possíveis. 
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Valsa n°6, de Nelson Rodrigues: Aspectos de um poema dramático 

Gabriela Bruschini Grecca 

(Universidade Estadual de Maringá) 

 

Resumo: Este trabalho pretende explorar os aspectos formais da peça psicológica 

“Valsa n°6”, 1951, de Nelson Rodrigues, que contribuíram para algumas inovações 

diante da produção dramatúrgica nacional da época. Apesar de ter sido uma peça que 

ficou em cartaz por apenas quatro meses, insuficiente para garantir sua canonização, a 

obra é um marco no período de experimentalismo pelo qual o teatro brasileiro vinha 

passando desde a década de quarenta. Este experimentalismo marcou uma amplitude de 

expressão antes não vista, haja vista “Valsa n°6” é inteiramente um monólogo. Além 

disso, a incorporação do lirismo torna a peça um exemplo do mito da pureza entre os 

gêneros, um mito que a dramaturgia moderna se preocupou em abolir definitivamente e 

que Nelson contribuiu dentro de sua perspectiva única, crítica-dialética.  

Palavras-chave: Dramaturgia moderna; Nelson Rodrigues; Valsa n°6; linguagem; 

lirismo. 

Abstract: This work intends to explore the formal aspects of the psychological play 

“Valsa n°6”, 1951, by Nelson Rodrigues, which contributed to some innovations before 

the national dramatic production of that period. In spite of being a play that remained in 

theatres for only four months, insufficient to guarantee its canonization, the play is a 

mark in the experimentalism period through which the Brazilian theather was going 

since the fourties. This experimentalism marked an amplitude of expression never seen 

before, for “Valsa n°6” is entirely a monologue. Besides, the incorporation of the 

lyricism makes the play an example of the purity myth between the genres, a myth that 

the modern dramaturgy concerned about abolishing definitely and that Nelson 

contributed within his unique, critic-dialectical perspective.  

Key words: Modern dramaturgy; Nelson Rodrigues; Valsa n°6; language; lyricism.  
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Introdução 

Década de quarenta, Rio de Janeiro. Após um balanço de como se encontravam 

as produções dramatúrgicas na década anterior, cujo lado que mais pesou foi o negativo, 

o início dos anos quarenta não simbolizou apenas a continuidade cronológica do teatro. 

Este foi renovado completamente, desde qual seu papel na sociedade até a realização de 

novos desígnios estéticos, principalmente depois que se tornou inevitável a percepção 

de que o palco perdera de vez para as telas de cinema em termos de entretenimento. O 

que pode ter significado prejuízo para o lado comercial foi definitivo para a passagem 

do teatro como forma de distração para arte. 

Um pouco antes, os anos trinta, período das primeiras tentativas de renovar o 

cenário teatral (mais no campo da dramaturgia que do espetáculo em si), foram 

influenciados pelas “divindades” da época: Karl Marx e Sigmund Freud. Importantes, 

respectivamente, para a economia da sociedade e para instituir um aparelho psíquico 

determinante (Prado, 2009). Estes tópicos foram reaproveitados no teatro para 

concretizar uma atmosfera positiva de profundas transformações estruturais, dando uma 

flexibilidade de repertório que a época da comédia de costumes (século XIX ao final 

dos anos 20) não permitia. 

 Entretanto, o conteúdo das mensagens dessas figuras históricas não foi 

transmitido com tanta eficiência quanto a teoria propunha. Havia profissionalismo 

demais para incorporar as novas tendências, mesmo as literárias, emanadas da Semana 

da Arte Moderna. Tanto é que em nenhuma das discussões em pauta na época foi 

ressaltado o aspecto de questionar a relação, em nível não muito considerável até então, 

que existia entre o que era encenado e o público. 

Da necessidade de preencher as lacunas do questionamento deste tópico, surge 

a interferência do amadorismo a partir da década de quarenta, que, nesta nova fase, 

ganhou consistência e estabeleceu seus objetivos pragmáticos. O que antes faltava ao 

teatro para que este reconquistasse sua unicidade – mesmo admitindo seu segundo lugar 
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no terreno do entretenimento – ganhou forma graças aos grupos amadores, como, por 

exemplo, Os Comediantes. O movimento foi um sucesso tão grande que em 

pouquíssimo tempo, especificamente em1943, aconteceu o chamado “milagre” na 

dramaturgia nacional (Prado, 2009): a junção de “um drama irrepresentável”, no qual 

dois planos a mais que o da realidade vieram à tona na encenação (o da memória e da 

alucinação), com um diretor “em condições de encenar”, que tornou o espetáculo tão 

responsável pela conquista de um lugar de destaque no cenário artístico quanto o 

próprio texto. O drama era Vestido de Noiva. O diretor, Ziembinski. E a peça, de 

ninguém menos que Nelson Rodrigues (1912 – 1980). 

Desde então, a vida pessoal de Nelson, que se resumia em um acúmulo de 

tragédias tão marcantes quanto as que ele escrevia, passou por um processo de 

renascimento. E em relação à carreira profissional, ela finalmente destrinchava por seu 

talento se tornar reconhecido de uma vez por todas. A partir de Vestido de Noiva, 

vieram peças cada vez mais ousadas e que se compunham sempre por alguma espécie 

de fragmentação de planos e da comunicação (inserção de prosaísmos durante 

discussões sérias), representando a “crise do diálogo” do teatro moderno (Rosenfeld, 

2008). Em sequência, vieram Álbum de Família (1946), Anjo Negro (1947), Senhora 

dos afogados (1947), Dorotéia (1949) e, entre futuras outras mais, a peça aqui elegida 

para estudos, Valsa N°6 (1951). 

 

Contexto pós-guerra 

Havia influências de todos os lados para o desenvolvimento de uma 

perspectiva futurista no campo dramático. Era a época de Eugene O’Neill, Tennessee 

Williams, Arthur Miller, Samuel Beckett, Jorge Andrade, Ariano Suassuna. Refletia-se 

sobre as teorias de Albert Camus – e sua concentração em estudar a “essência” humana 

–, e Jean-Paul Sartre, teórico sobre a “existência”. Esses dois novos conceitos estavam 

tão presentes e intensos na época que o teatro acabou por incorporá-los em vários 

aspectos. A partir deles, a atenção voltada para a fragmentação da vida, já expressa em 
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Göethe (1749 – 1832), se acentua nas divisões não só entre tempo presente e passado, 

mas também em realidade, memória e alucinação – exatamente como ocorre em Vestido 

de Noiva. 

 Fundem-se os tempos cênicos, e o cronológico já não é mais tão relevante, 

assim como o espaço euclidiano. Também o questionamento em relação às origens da 

personalidade humana cresce, bem como as explicações para comportamentos sociais 

atiçam mais a curiosidade (Prado, 2009). Cada vez mais interessa como uma história é 

contada, não o que é contado. Isso é válido tanto para o texto quanto par a encenação. O 

interesse pela forma torna explícito seu papel de força organizadora interna da obra, que 

adquire sua acepção de acordo com a configuração externa, objetiva, que a redefine 

(Schwarz, 1999).  

Portanto, o nascimento de uma peça constituída apenas por um monólogo, 

como Valsa n°6, não é de forma alguma alheio ao momento histórico. Apesar de que, 

como uma categoria bem difícil de ser representada, poucos saberia fazê-lo do mesmo 

modo que Nelson Rodrigues: modo este que se caracterizava por refinar o 

funcionamento das intersubjetividades, representadas por uma única personagem. Mais 

do que isso, essas subjetividades não estavam bem formadas e definitivas, mas se 

apresentavam fragmentárias, contraditórias, mudando de uma frase para a outra.  

De um modo geral, vale o comentário de Magaldi (2004) de que, nesta peça, 

também temos uma mulher à beira da morte, agonizando – para Magaldi ela não está 

morta, mas no limiar entre a vida e a morte – e que tenta entender sua situação. Se em 

Vestido de Noiva isso se dá pelo desdobramento de Alaíde em Madame Clessi – que é 

criada, claro está, por Alaíde –, em Valsa n°6 a cesura psicológica da personagem se dá 

nela mesma, pela personagem Sônia, que é ela e é outra, amada e odiada, num vai-e-

vem constitutivo que lhe é formador. Isso dificulta as coisas para o público, sendo mais 

experimental, pois o mesmo não tem acesso às rubricas que permitem ao leitor 

identificar quem é que está falando. Para isso, o espectador depende inteiramente da 

encenação, voltada para a única atriz em cena. 
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De fato, opera-se uma redução às estruturas mínimas de Vestido de Noiva, 

concisão esta muito expressiva e vigorosa. Do mergulho na subjetividade exacerbada, 

neste monólogo, acaba por ocorrer o derramamento tanto lírico (da expressão imediata 

de uma subjetividade) quanto épico (nos momentos em que se dirige diretamente ao 

público, por exemplo), embora este último em menor grau. De todo modo, é uma 

explosão das categorias dramáticas tradicionais, base para um teatro épico-dialético. 

 

Características das peças psicológicas de Nelson Rodrigues 

Magaldi (1993), em uma compilação das dezessete peças rodrigueanas em um 

único volume, organiza-as de acordo com as categorias que generalizam certas 

preocupações/ocorrências da produção do autor em determinadas “fases de escrita”. 

Contudo, precisamente por serem generalizações deve-se manter em mente que são 

divisões didáticas. Assim, dividem-se as peças de cunho psicológico, mítico e as 

tragédias de costumes. 

Valsa n° 6 pertence, sem dúvidas, à categoria das peças psicológicas. Este tipo 

de peça destaca os problemas do homem enquanto ser humano e, ao mesmo tempo, 

enquanto membro de uma sociedade fragmentada, que é corrupta e que o corrompe. Vê-

se, nesta fase, que as personagens sofrem por observarem a integridade de seus Egos 

completamente ameaçada. E a racionalidade, também neste impasse, se desfigura entre 

os vários planos (além do plano da realidade) porque sua impotência é cada vez mais 

nítida ante as forças e desejos do inconsciente. 

Por conta disso, as personagens passam por momentos de extremismo em 

busca de uma solução para os embates psicológicos, que proporcionam ao público 

diversas interpretações: sente-se amor ou ódio? O “eu” é puro ou impuro? É mais livre 

de pecado a pessoa que age para a conservação de sua castidade ou que tira os 

privilégios da devassidão, inevitável no século XX? “Em que medida em que ama 

destrói o objeto do seu amor?” (Magaldi, 2004, p. 113) 



 Revista Litteris –   ISSN: 19837429    n. 10 – setembro  2012  -  
 Dossiê Nelson Rodrigues 
 

Gabriela Bruschini Grecca (Graduanda em Letras pela Universidade Estadual de Maringá). Maringá/PR – 

Brasil. gabrielabgrecca@hotmail.com Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2861940283194621 

Este artigo resultante de uma comunicação oral do evento III Jornada Interartes Outras Palavras e faz 

parte de um Projeto de Iniciação Científica, concluído em abril/2012, denominado “Aspectos do teatro 

épico em Nelson Rodrigues” 
Revista Litteris –   ISSN: 19837429    ANO 4  n. 10 – setembro  2012 

www.revistaliteris.com.br 

38 

 Desta oscilação de pólos entre o atraente e o nojo, o desfecho não vem com a 

revelação de uma saída para toda esta desordem, deixando as personagens num 

comportamento cada vez mais obsessivo e paranóico ao perceberem que o fim dos 

questionamentos e da satisfação nunca chega. A linguagem é o modo mais expressivo 

para sentir a seriedade com a qual os assuntos são tratados, e é o elemento mais 

complicado do texto dramático rodrigueano por tratar de toda a complexidade que 

envolve esses assuntos. Assim, uma ação em um plano pode assumir uma versão 

diferente no outro plano, graças ao envolvimento da linguagem que diferencia um 

simples relato de um desejo reprimido ou de sua forma mais desesperada. Chega a ser 

levemente rimada, como em Vestido de Noiva, mas em Valsa n°6 é o que dá a 

característica lírica, junto à expressão subjetiva, definitiva desta peça.  

 

Valsa n°6: O lirismo na linguagem 

A trama de Valsa n°6 conta a história de uma menina de quinze anos, Sônia, 

que fora assassinada por golpes de faca vindos de um homem, Pedro – mais velho, 

casado, com quem ela tinha um caso e por quem era apaixonada. Sem se lembrar de seu 

passado, nem mesmo de seu próprio nome, ela tenta recordar quem era e o que 

acontecera, falando consigo mesma durante toda a peça e se debatendo com as lacunas 

de sua memória. 

O recurso do monólogo – ou solilóquio, embora alguns autores possam 

distingui-los, na maioria das vezes de modo insuficiente e falho – é um dos mais 

complexos para colocar em cena. É um recurso completamente antinaturalista, pois uma 

análise experimental da personagem de Sônia não levaria em consideração o que ela diz 

ou o que ela deixa de dizer. Vê-se apenas que ela o diz sozinha, algo que então seria um 

caso de insanidade ou violento descontrole de suas emoções (Fraga, 1998). 

 Ela interrompe algumas reflexões e corre ao piano, em plena cena, para tocar 

trechos da Valsa n°6 de Chopin. A cada regresso ao proscênio para continuar a busca 

por sua história, Sônia modifica suas características para assumir o papel de outras 
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personagens: a mãe, um médico, o pai, um bêbado e o rapaz casado com quem ela se 

relacionava – vozes que podem ser também interpretadas como os vários “eus” na 

essência de uma pessoa, “a nossa gradual transformação em máscara, sobrepondo-se ao 

dinamismo instintivo da nossa personalidade” (Fraga, 1998, p. 110). Fazer este papel, 

com um documento de uma peça inteira em mãos para dar vida, não deve ser uma tarefa 

fácil às atrizes que se responsabilizam por esta figura dramática nas remontagens de 

Valsa n°6. Principalmente por haver mais de uma a ser construída em Sônia. 

 Entretanto, para que o texto fosse palatável, introduzir várias personagens 

funcionou como uma chave para que Nelson pudesse lidar com a complexidade do 

monólogo. Através desta cumulação de personagens, a profundidade da vida que Sônia 

levava antes de falecer se revela aos poucos de um modo tão estilhaçado, e de acordo 

com vários pontos de vista, que a torna muito mais interessante do que uma explicação 

contínua e equívoca. Ao contrário de Vestido de Noiva (1941), em vez da existência de 

um diálogo para exteriorizar o mundo em que a personagem principal Alaíde vivia, em 

Valsa n°6 o monólogo leva a uma síntese que Sônia realiza através de seu subconsciente 

(Magaldi, 2004). Suas palavras, que podem incitar dúvida por serem parciais, assumem 

uma forma mais confiável ao serem relacionadas com suas memórias, vindas quase 

diretamente de seus familiares e pessoas próximas: 

(mãe, espevitada) 

Mas que é que tem? Algum crime? Será que uma moça não 

pode ter 15 anos? 

 

(pai) 

Continue, Dr. 

 

(perna de pau) 

A passagem... A transição. 

 

(mãe) 
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Não entendi patavina! 

 

(perna de pau) 

Sua filha era menina. Transformou-se em mulher...  

(Rodrigues, 1993, p. 405) 

Com o comportamento devaneador de sua idade, e ao mesmo tempo com o 

medo de ser exposta ao desconhecido, Sônia tem consciência de seu caráter frágil e se 

mostra perante o público em sua forma mais próxima da pureza que ela poderia ter tido 

não fosse o contato social, que contagia negativamente as pessoas na visão de Nelson. 

Para este efeito de cunho narcísico, Sônia, que desconhece o próprio nome, invoca este 

nome feminino como se fosse de outra pessoa, e é essa divisão de personalidade que 

torna perceptível sua repulsa por algumas características próprias, projetando-as em 

outro “eu”. O “dinamismo da personalidade” faz com que ela perceba que a outra Sônia 

faz coisas que ela não faria (ela não é só ela mesma, é outra).  

(intencionalmente lenta) 

Pois Sônia... 

 

(frívola) 

... tem um caso... 

 

(deixa cair a bomba) 

COM UM HOMEM CASADO! (Rodrigues, 1993, p. 418-9) 

Nota-se que entre acessos de psicose e de doçura, a personagem possui um tom 

sublime, talvez condizente de seu estado rente ao mundo: um espírito. A razão é a 

incorporação de sua forma solta no espaço: ela se contempla ao ponto de abstrair-se; 

desenrola-se no imaginário, já que não consegue mais recuperar o sentido de sua 

existência. E se não consegue se encontrar em lugar algum, também duvida do lugar que 

os outros ocupam: 
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(grita) 

E cada um de vós? 

 

(percorre e examina, face a face, cada um dos rostos da platéia) 

Tem certeza da própria existência? 

 

(grita) 

Respondam! 

 

(baixo, com um riso surdo, feliz e cruel) 

Ou sois uma visão minha, vós e vossa cadeira? (Rodrigues, 

1993, p. 409) 

Este alto grau de subjetividade mistura o lírico ao drama de uma forma intensa. 

Como nas definições arcaicas sobre “drama lírico” podemos encontrá-lo acompanhado 

pela música e pelo canto, também é possível pensar em Valsa n°6 fazendo jus a essas 

características de um modo mais “moderno”. Afinal, inserção do piano e as falas 

poéticas de Sônia tornam a peça quase uma canção, sem que a peça sequer assuma um 

tom de opereta.  

Ainda a respeito de sua linguagem, num plano mais formal, a fala de Sônia 

revela tendências do teatro épico-dialético do século XX. A quebra total de ilusionismo 

já é reconhecida pela falta de cenário, em fins de evidenciar que o encenado faz parte de 

uma peça de teatro e não da realidade, pela existência de apenas uma cortina vermelha 

ao fundo e um piano branco para a execução da valsa. Mas, além disso, este 

rompimento é reforçado pela relação mais estreita entre o público e a atriz que interpreta 

a figura dramática, na qual esta chega a falar diretamente com o primeiro: 

 (desce para a platéia) 

Agora mesmo. O senhor, que está aí... 

 

(escolhe um espectador) 
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Sim, o senhor! Estou vendo seu paletó... E seus sapatos... Eles 

estão aqui... 

 

(ri) 

Posso tocá-los. . . Mas não vejo mais nada... (Rodrigues, 1993, 

p. 402) 

 

Considerações finais 

É até estranho pensar que com tantas peculiaridades ainda exista o costume de 

classificar todas as peças de Nelson Rodrigues como um conjunto de exibicionismo e 

pirotecnia, às vezes fazendo uma ressalva respeitosa a Vestido de Noiva. Esquece-se de 

olhar para Sônia, de Valsa n°6, como uma junção de planos em uma só interpretação, 

enquanto a vida de Alaíde, em Vestido de Noiva, passa pelas fragmentações em cena. 

 A densidade existe em ambas, porém Valsa n°6 foi um desafio muito menos 

visual (apoiado nos recursos técnicos) do que Vestido de Noiva, cujo apoio da 

pirotecnia, houvesse existido na época da primeira montagem, teria dado ao dramaturgo 

mais prestígio. Entretanto, de forma alguma eliminaria a amplitude de interpretações 

que a vida desta personagem permite ao público, tanto quanto para ela mesma, que não 

consegue resolver o problema de encontrar quem ela é e foi (durante toda a peça, ela 

acusa e interroga os outros sobre a tal de Sônia).  

Nelson Rodrigues não se voltava apenas para o ato de revolucionar ou de 

impressionar em suas peças. Ele tinha um grande envolvimento com a recriação da 

ficção, almejando a crítica vinda do público – algo que o instigava mais do que as 

mulheres libertinas a quem ele dava vida através do texto. Assim sendo, Sônia, nos 

momentos de inocência ou incriminação, só conseguia fazer com que os outros 

entrassem em suas fantasias.  
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Daí provém a defesa de que a linguagem é um dos fatores mais importantes da 

produção das peças psicológicas rodrigueanas. Nelson gostaria que as pessoas não só 

vissem a encenação, mas a lessem. Apenas com o jogo entre texto e encenação teríamos 

a possibilidade do pensamento crítico sobre um dos autores mais importantes da nossa 

literatura. 
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