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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é reconhecer o conceito de trágico e seu papel 

literário no roteiro teatral de Toda nudez será castigada (1965), do dramaturgo 

brasileiro Nelson Rodrigues. Pretende-se caracterizar o texto roteirizado a partir 

da unicidade da palavra à tridimensionalidade da performance da palavra 

teatral, abrangendo muitas artes na encenação: o diálogo, o canto, a dança, a 

música, a pintura, a iluminação, etc. Na multiplicidade da cena, destacamos a 

personagem e sua fala dialógica para alcançar a leitura do estado de hybris 

dramático, conjugando ator e espectador pela catarse das paixões. Seguindo a 

tese de Sábato Magaldi (1962), marcamos o confronto entre a tragédia de 

Racine e a de Nelson Rodrigues, evidenciando o eixo trágico, entre a razão e a 

paixão, na intriga cruzada das personagens, em ato de aproximação analítica e 

interpretativa entre o clássico e o moderno. A diferença entre ambos é 

reconhecida pelo “modo como” o diretor conduz a paixão pela mediação do 

diálogo dos personagens e pelo espelhamento aplicado do modelo trágico de 

Fedra de Racine. Sua resultante nos revelou o modo da transformação do 

papel do trágico na representação da arquipalavra cultural e social no teatro 

moderno de Nelson Rodrigues. O reconhecimento alcançado pela via da 

dialogicidade nos propiciou o suporte metodológico e a reconceituação da 

palavra reificada na fronteira da linguagem literária e da linguagem 

performática do teatro trágico moderno rodriguiano. 

Palavras-chave: Nelson Rodrigues; dramaturgia; arquipalavra; tradição e 

modernidade. 
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Abstract 

 

The objective of this dissertation is to recognize the concept of the tragic and 
the literary role in theatrical script of Toda nudez será castigada (1965), by the 
Brazilian playwright Nelson Rodrigues. It is intended to characterize the scripted 
text from the uniqueness of the word to the three-dimensionality of the 
performance of the word theater, covering many arts in staging: the dialogue, 
song, dance, music, painting, lighting, etc. In the multiplicity of the scene, we 
highlight the character and his dialogic speech to achieve the reading of the 
state of the dramatic hybris, combining actor and spectator by catharsis of 
passions. Following the thesis Sabato Magaldi (1962), we set the comparison 
between the tragedy of Racine and the one of Nelson Rodrigues, showing the 
tragic axis, between reason and passion, the intrigue of the characters in an act 
of interpretive and analytical approach between the classical and the modern. 
The difference between both is recognized by the "way" the director leads 
passion by mediating the dialog of the characters and by mirroring the tragic 
model of Phèdre of Racine. The recognition achieved by means of dialog has 
provided a methodological support and reconceptualization of the word rectified 
on the border of literary language and the performing language of the modern 
tragic drama of Rodrigues. 

 

Keywords: Nelson Rodrigues; drama; ancient word, tradition and modernity. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho propõe o estudo da representação no texto literário 

(presença do narrador) e da representação no texto teatral (presença do 

dialógico): o objeto em foco é a caracterização do texto entre a escrita e a 

oralidade na tragédia com a função de construir o trágico e sua representação 

do na atualidade. 

Partindo dos estudos de Aristóteles, esclarecemos o conceito de 

tragédia para apoiarmos nossos estudos: 

(...) A tragédia é a imitação de uma ação importante e completa, de 

certa extensão; num estilo tornado agradável pelo emprego separado 

de cada uma de suas formas, segundo as partes; ação apresentada, 

não com a ajuda de uma narrativa, mas por atores, e que, suscitando 

a compaixão e o terror, tem por efeito obter a purgação dessas 

emoções (...) (ARISTÓTELES, s/d, p.248). 

O texto teatral selecionado é a tragédia carioca Toda nudez será 

castigada (1965), de Nelson Rodrigues. Fazem parte das tragédias cariocas as 

peças: A falecida (1953), Perdoa-me por me traíres (1957), Os sete gatinhos 

(1958), Boca de ouro (1959), O beijo no asfalto (1961), Otto Lara Resende ou 

Bonitinha, mas ordinária (1962), Toda nudez será castigada (1965) e A 

serpente (1978). 

  Toda nudez será castigada é uma das tragédias de Nelson Rodrigues 

que tem tido o maior sucesso do público e da crítica teatral, sendo avaliada, por 

alguns críticos, como uma das melhores peças do autor. Segundo Ruy Castro, 

em O anjo pornográfico A vida de Nelson Rodrigues, a peça foi escrita em 

1965, por encomenda da atriz Fernanda Montenegro, que após ler metade do 

primeiro ato, recusou a peça, deixando Nelson Rodrigues decepcionado. Mas a 

recusa para encenar a peça não foi somente de parte de Fernanda 

Montenegro, muitos outros atores se recusaram a encená-la, uns alegando 

falta de coragem, outros que a peça era ruim. Enfim, a peça estreou e foi um 

sucesso conferido pelo público e pela crítica. 
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   Ziembinski, diretor da peça, publicou um texto no programa de estreia de 

Toda nudez será castigada, no qual defende e elogia Nelson Rodrigues, 

dizendo que é preciso entendê-lo e enfrentá-lo como um autor de alto nível.  

É a mais concisa e possuidora de uma seqüência revigorante. Mais 

enxuta de todas as obras de Nelson e de uma tensão emocional mais 

sincera. Não se desperdiça em elementos secundários. Indo feito um 

furacão até o fim (ZIEMBINSKI, 1965). 

Nelson Rodrigues transferiu para esta peça teatral a dramaticidade à 

palavra falada, usando a oralidade em favor da realidade apresentada em suas 

peças, visto que foram contextualizadas nos subúrbios cariocas, em zonas de 

prostituição, nas quais a linguagem não poderia ser demasiadamente culta. 

Nelson admitia que alguns diálogos seus eram “pobres”, mas tinha um árduo 

trabalho para “empobrecê-los”. Adriana Facina cita em um artigo publicado na 

revista Língua Portuguesa, na qual escreve sobre a prosa teatral de Nelson 

Rodrigues, a importância da linguagem de Nelson Rodrigues: “O sucesso de 

Nelson na indústria cultural se deve em grande medida aos diálogos e à 

fraseologia popular, que tornam seus personagens tão humanos e 

reconhecíveis” (FACINA, 2008, p. 42). 

Conceituando o texto teatral, diferenciado do texto narrativo, Décio de 

Almeida Prado, em seu artigo A personagem teatral inserido no livro A 

personagem de ficção, chama a atenção para o fato de no texto teatral, a 

personagem exercer papel fundamental, visto que não existe a mediação do 

narrador: “No teatro, ao contrário, as personagens constituem praticamente a 

totalidade da obra: nada existe a não ser através delas” (PRADO, 2005, p. 84). 

O texto teatral baseia-se na ação, o romance, na narração, portanto no 

tema já está o dominante do narrador. É ele quem apresenta as personagens, 

analisa a trama e até faz transparecer a voz do autor, ele é o grande 

intermediário entre autor-leitor. No texto narrativo, prevalece a lógica indireta do 

narrador, que muitas vezes fala pela personagem, usando o discurso indireto, 

no texto teatral, prevalece o discurso da própria personagem, sem intermédio 



3 

 

do narrador, colocando em evidência seu tom de voz, cenário, luz e outros 

elementos presentes no teatro. 

O texto teatral nasceu a partir do diálogo, da oralidade, é através dele 

que temos todas as informações e as ações de uma peça. No teatro clássico, 

havia a presença do coro, personagem que fazia papel semelhante ao do 

narrador: era o coro que apresentava as notícias mais sérias, fazia reflexões 

éticas e morais, alertava o herói. Porém, com a transformação do teatro, o coro 

desaparece, como nos chama a atenção Aristóteles em sua Poética, 

transformando-se em personagem como os demais, sendo atribuído a outrem a 

função do coro: 

De transformação em transformação o gênero fixou-se, logo que 

atingiu sua forma natural. Eis o que se refere ao número de atores: 

Ésquilo foi o primeiro que o elevou de um a dois, em detrimento do 

coro, que, em conseqüência, perdeu uma parte da sua importância e 

criou o papel do protagonista (...) (ARISTÓTELES, s/d, p.245).       

 No texto teatral, há três modos de conhecer a personagem, além das 

informações do coro, visto que não há narrador para apresentá-las: o que a 

personagem revela sobre si mesma; o que ela faz, o que os outros dizem a seu 

respeito. Percebemos então que, além da personagem, a linguagem é 

essencial no texto teatral e o diálogo é imprescindível, já que o leitor não tem 

acesso à personagem de outro modo, é através do que é dito e vocalizado que 

se toma ciência dos acontecimentos.                                                                                             

Com a ausência do narrador, a personagem passa a ser retratada a 

partir da sua ótica e a do outro. Descobrimos como a personagem é 

exatamente, a partir do que ela fala de si mesma e do que o outro dela diz a 

respeito dela. Décio de Almeida Prado, em A personagem teatral, fala sobre a 

importância do diálogo, já que o espectador não tem acesso á consciência da 

personagem, tornada pública apenas a partir da fala. 

No teatro, todavia, torna-se necessário não só traduzir em palavras, 

tornar consciente o que deveria permanecer em semiconsciência, 
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mas ainda comunicá-lo de algum modo através do diálogo, já que o 

espectador, ao contrário do leitor do romance, não tem acesso direto 

à consciência moral ou psicológica da personagem (PRADO, 2005, 

p.88). 

 A palavra da personagem possui uma força fundamental dentro do 

texto, visto que é somente a partir do que ele diz que se caracteriza o texto 

teatral, nada é dito que não seja através dela. Bakhtin, em Problemas da 

Poética de Dostoiévski, nos chama a atenção para a autoconsciência do herói. 

Segundo ele, a autoconsciência como dominante artístico é fundamental para a 

personagem revelar-se; como no texto teatral não há outro modo de a 

conhecermos, a não ser pelo que é dito, o diálogo é fundamental: “No homem, 

sempre há algo, algo que só ele mesmo pode descobrir no ato livre da 

autoconsciência e do discurso, algo que não está sujeito a uma definição à 

revelia, exteriorizante” (BAKHTIN, 2010, p.49). 

 Ainda em Problemas da Poética de Dostoiévski, Bakhtin retrata a 

autoconsciência do herói como algo intimamente ligado à força que a palavra 

possui dentro do discurso, a personagem encontra força na palavra falada para 

se construir. 

O autor reserva efetivamente ao seu herói a última palavra. É 

precisamente desta, ou melhor, da tendência a ela que o autor 

necessita para o plano de herói. Ele não constrói a personagem com 

palavras estranhas a ela, com definições neutras; ele não constrói um 

caráter, um tipo, um temperamento nem, em geral, uma imagem 

objetiva do herói; constrói precisamente a palavra do herói sobre si 

mesmo e sobre seu mundo (BAKHTIN, 2010, p. 45). 

Todavia, o diálogo teatral não se assemelha ao diálogo romanesco. O 

dramaturgo precisa dar vivacidade à palavra falada, às vezes até cria um 

dialeto para que seu texto não pareça superficial, conforme Prado: 

(...) os verdadeiros dramaturgos, os nomes que realmente contam, 

mostram-se sempre capazes de elaborar um estilo pessoal e artístico 
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a partir das sugestões oferecidas pela palavra falada, aproveitando 

não somente a gíria, as incorporações saborosas da linguagem 

popular, mas também a sua vitalidade quase física, a sua vivacidade, 

a sua irreverência e a sua acidez, as suas metáforas cheias de 

invenção poética (PRADO, 2005, p. 100). 

Apoiados por estudos sobre os textos teatral e narrativo, percebemos 

que, no paralelo texto escrito e texto dialógico, ocorre uma mutação do 

discurso que descarta o narrador para colocar a fala dialógica da personagem 

na enunciação, no palco teatral. Aí ocorre uma conversão de códigos e 

linguagens que se aproximam, o texto teatral e o texto narrativo, abandonando 

a lógica indireta da escrita para a lógica direta denominada fala oral dialógica 

ou performática. São diálogos que recriam conversações interativas 

espontâneas e dramáticas, evocando memórias e sentimentos humanos 

coletivos. Aqui, situa-se a nossa problemática. 

 Isso porque, enquanto estruturas vivas, a dialogicidade interna do 

discurso nelas penetra, interagindo, entre o já-dito e o não-ainda-dito, para 

encontrar o discurso do outro. 

 Assim, Bakhtin nos confirma: 

O discurso vivo e corrente está imediata e diretamente determinado 

pelo discurso-resposta futuro: ele é que provoca esta resposta, 

pressente-a e baseia-se nela. Ao se constituir na atmosfera do “já 

dito”, o discurso é orientado ao mesmo tempo para o discurso-

resposta que ainda não foi dito, discurso, porém, que foi solicitado a 

surgir e que já era esperado. Assim é todo diálogo vivo (BAKHTIN, 

1998, p. 89). 

 O dialogismo de Bakhtin, em discurso-resposta, oferece-nos a 

metodologia de tratamento dessas relações, ou seja, o discurso dito e o não-

dito. 

A partir dessas considerações teóricas, surgem algumas reflexões: Qual 

é o tratamento ficcional que o texto teatral recebe de Nelson Rodrigues? Como 
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o dramaturgo estabelece uma relação entre o trágico clássico e o moderno? É 

factível aproximar o trágico em Fedra, de Racine, do trágico moderno, em Toda 

nudez será castigada, de Nelson Rodrigues? Que diferenças este confronto 

poderá produzir? 

 Com estes objetivos centrados no discurso literário ou teatral, 

selecionamos tópicos a serem distribuídos e desenvolvidos nos quatro 

capítulos, a saber: 

 O primeiro capítulo, O texto no teatro (2001), trata do texto teatral, 

fundamentado por Sábato Magaldi. Em seu livro Iniciação ao teatro (2000), 

Magaldi chama a atenção para a duração do texto teatral em comparação ao 

espetáculo, além do livro Teatro sempre (2006). Contaremos também com os 

textos de Anatol Rosenfeld: Prismas do teatro (2000), Texto/Contexto I (1996) 

Teto/Contexto II (2000) e A Arte do teatro (2009). O autor aborda, 

prioritariamente, o papel do texto no teatro, cuja base não se resume apenas 

no literário e sobre a complementação entre texto escrito e encenado. São 

incluídos os temas abordados também por Gerd A. Bornheim em Teatro: a 

cena dividida (1982) e O Sentido e a máscara (1992). Além disso, a temática 

do romance e da personagem no teatro, em suas variações de ação é 

levantada por nós. 

 O segundo capítulo, A palavra em Nelson Rodrigues, expõe o modo 

como o dramaturgo carioca explora a palavra de modo a dar vivacidade ao 

texto falado. As obras de Sábato Magaldi: Panorama do teatro brasileiro 

(1998), Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações (1992) e Teatro da 

obsessão: Nelson Rodrigues (2004), O teatro de Nelson Rodrigues: uma 

realidade em agonia de Ronaldo Lima Lins (1979) servem de suporte crítico e 

conceitual para justificar nossa temática. 

 Célia Barretini também explora a temática da linguagem coloquial 

utilizada pelo autor, com frases curtas, gírias e expressões populares em O 

teatro ontem e hoje (1980), que apoiará a análise interpretativa do texto 

roteirizado. 
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 Contamos com textos sobre o linguajar irônico utilizado com os livros 

Machado de Assis sob as luzes da ribalta (2008) e Ironia e humor na literatura 

(2006), de Lélia Parreira Duarte. Adriana Facina em Santos e canalhas uma 

análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues (2004), que faz uma análise 

da sociedade carioca apresentada na obra do dramaturgo e de sua linguagem 

particular. 

O terceiro capítulo Roteirização teatral e o subcapítulo A transformação 

do narrativo em teatral, tratam de questões sobre o dialogismo e a oralidade, 

presentes essencialmente no roteiro teatral. A eliminação do narrador e a 

presença constante do diálogo, são lidos a partir de Bakhtin em Questões de 

literatura e estética (1998) e Problemas da poética de Dostoiéviski (2010) e a 

oralidade tratada em Performance, recepção, leitura (2000), de Paul Zumthor. 

Neste capítulo, abordamos a dramaticidade presente no texto teatral, 

comparada ao texto narrativo, e como a ausência do narrador e a oralidade 

fortemente marcada contribuem para esse efeito trágico, no qual encontramos 

suporte em A personagem de ficção (2005) de Antonio Candido em Da criação 

ao roteiro (1995), de Doc Comparato. 

 O quarto capítulo A evolução do trágico trata o trágico nos dias atuais, 

considerando-se que Toda nudez será castigada está entre as peças 

intituladas como tragédias cariocas. São abordados temas da tragédia clássica 

como catarse e hybris nas tragédias atuais. Para mais esclarecimentos, 

usamos a bibliografia de Gerd A. Bornheim: Teatro: a cena dividida (1983) e O 

sentido e a máscara (1992), Para não ler ingenuamente uma tragédia (2001), 

de Rachel Gazolla, Jean – Pierre Vernant: Mito e tragédia na Grécia antiga 

(1999). Vernant trata do sujeito trágico hoje, sobre o deslocamento temporal e 

os valores morais e éticos que imperavam na Grécia antiga e que retornaram 

aos textos da atualidade. Não deixando de rever Aristóteles, em seu estudo 

sobre o texto trágico em Poética. 

 A partir do tema da evolução do trágico, criamos o subcapítulo A palavra 

como imagem à luz de Fedra de Racine, que faz um estudo comparativo e 

diferencial das personagens Fedra, de Racine, e Geni, de Toda nudez será 
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castigada. Por se tratar de um estudo paralelo, retomamos, também, as 

considerações sobre a Literatura Comparada (1986), de Tânia Franco 

Carvalhal e O trágico e seus rastros, organizado por Edson Volnei dos Santos 

(2004). 

Além dos estudos de Sábato Magaldi, em O texto no teatro (2001), 

abordamos, também, os estudos de Vernant em Mito e tragédia na Grécia 

antiga (1999) sobre a transistoricidade do sujeito trágico, Literatura comparada 

(1986), de Tânia Franco Carvalhal e O trágico e seus rastros (2004) de Edson 

Volnei dos Santos no qual utilizamos o artigo de Marisa Corrêa Silva, Relendo 

o mito de Fedra, já citados. 

A dissertação também conta com o suporte de textos do próprio autor 

Nelson Rodrigues publicados nos livros A cabra vadia – novas confissões 

(2007), O reacionário – memórias e confissões (2008), textos publicados em 

diversos jornais e revistas, além da biografia de Nelson Rodrigues escrita por 

Ruy Castro: O anjo pornográfico – a vida de Nelson Rodrigues (2006), nos 

quais, percebemos que muitos fatos da vida do dramaturgo se refletem em 

suas obras, alguns, muitas vezes, tão trágicos quanto as histórias 

apresentadas em seus livros. 

Em anexo, encontra-se uma entrevista do autor publicada no jornal 

Folha de São Paulo, datada em 05/08/1979, e intitulada: Eu Lourenço Diaféria 

entrevista Nelson Rodrigues.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

O texto no teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nós sabemos que o sujeito mais livre do mundo é o leitor. Nada 
interfere no pudor, na exclusividade e na inicência de sua relação 
com a obra escrita. Está só, espantosamente só, com o soneto, o 
romance ou o texto dramático. Já o espectador é o mais 
comprometido, o mais impuro e, por outro lado, o menos inteligente 
dos seres. (Nelson Rodrigues) 
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A literatura dramática não abrange todo fenômeno compreendido pela 

arte teatral. O teatro é composto por uma tríade essencial: ator, texto e público. 

Na falta de algum deles, não temos teatro, apenas elementos isolados, 

conforme Sábato Magaldi afirma em Iniciação ao teatro: 

Sem a interpretação de um texto, o ator se encaminhará para a 

mímica. A ausência do ator costuma ser suprida, na leitura, pela 

imaginação, que visualiza as rubricas e inscreve os movimentos num 

cenário ideal. Esse pluralismo na composição do teatro acarreta 

mesmo as idiossincrasias particulares (MAGALDI, 2000, p.8). 

 A peça lida ou mesmo recitada é literatura e passa a ser teatro após ser 

encenada. Por serem duas artes distintas, a palavra possui valor diferente em 

cada uma das artes. O que faz de um texto uma obra literária são as unidades 

projetadas pelas palavras e orações; a partir disso, constitui-se na imaginação 

do leitor a imagem da ficção. No teatro, o cenário e os atores exercem a função 

de tornar visível o imaginário, sem as mediações existentes na literatura, sendo 

uma arte visual e auditiva; a personagem ganha voz, sendo ela quem constitui 

a palavra e não é mais constituída por ela. 

 Entretanto, o teatro não é apenas um veículo da literatura dramática 

assim como o jornal é um veículo da notícia. Não podemos colocar a 

representação teatral em segundo plano, realçando um exclusivismo literário 

no teatro, visto que o teatro não nasceu da palavra. Tomemos, como exemplo, 

o teatro jesuítico, no qual o gestual era muito mais importante, já que o idioma, 

muitas vezes, era diferente do idioma do público. Neste tipo de representação 

com finalidade didática, o gesto possui mais valor que a palavra. Tanto o 

romance quanto o drama tratam do homem, porém, no teatro, a palavra toma 

forma por meio da performance do ator. Em artigo intitulado O fenômeno 

teatral, inserido em Texto/Contexto I, Anatol Rosenfeld apresenta um estudo 

sobre a transformação da palavra sugerida pelo texto, transformada no palco.  

O texto dramático somente projeta, através da sequência 

unidimensional dos significados, o sistema de coordenadas 
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psicofísico, cuja conversão para a tridimensionalidade cabe à cena e 

ao ator (ROSENFELD, 1996, p.29). 

 Todavia, há uma constante polêmica para separar a literatura do teatro, 

por serem artes distintas, havendo um questionamento sobre o lugar da 

palavra no texto e o lugar do texto em todo o espetáculo. Há críticos e amantes 

das artes que defendem o teatro como arte literária e o palco seria apenas um 

meio de exemplificar o texto numa constante subordinação à palavra literária. 

Já outros defendem que a palavra seria apenas um elemento a mais dentro do 

jogo cênico e não um elemento essencial, indispensável ao teatro. 

A contenda entre literatura e teatro deve ser explicitada, segundo os 

teóricos, a partir da ideia de uma arte mista. Na contemporaneidade, as artes 

se mesclam tal como ocorre na música, por exemplo, citamos a fusão entre o 

erudito e o popular que está cada vez mais aproximada. 

O texto literário possui valor atemporal, ao passo que o espetáculo 

esgota-se no aqui e agora; porém, toda a história é feita de momentos 

efêmeros, a vida é finita e a finitude do homem projeta-se no espetáculo. O 

teatro é uma arte integradora, não podendo haver a desintegração como 

alguns críticos defendem. A arte teatral, além da literatura, engloba a música, 

dança, artes plásticas. 

Uma obra de arte sem apreciador de nada serve, assim como o texto 

sem leitor, é este quem empresta vida ao que lê e é esta experiência de quem 

lê e interpreta um texto que torna o teatro a representação viva de um texto. 

 Um escritor de teatro diferencia-se do escritor romanesco, visto que um 

texto teatral precisa ter diálogos vivos, diferente dos diálogos presentes nos 

romances. Nelson Rodrigues escrevia suas obras ciente da importância do 

diálogo para dar vivacidade às suas peças. Como alguns de seus textos eram 

contextualizados em subúrbios, o dramaturgo usava a linguagem típica dos 

malandros cariocas, dos bordéis, de bandidos e prostitutas, sendo acusado 

muitas vezes de possuir uma linguagem empobrecida; o autor se defendia 
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alegando que eram pobres sim, mas que ele tinha um trabalho enorme para 

empobrecê-los. 

O teatro sempre tendeu a concentrar-se somente no texto ou só no 

espetáculo. O gesto físico jamais poderá concorrer com o discurso, o gesto é 

bárbaro e só ocorre por falta de voz, visto que a palavra eleva o homem, torna-

o melhor, transforma e o torna capaz de revelar o que sente, o que pensa e 

como age. O teatro busca redescobrir a palavra por meio do gesto. Daí a 

constante divergência entre a importância do texto e da representação teatral. 

No texto, temos a mediação da rubrica, no palco, nem isso; a personagem se 

produz no diálogo. 

A palavra, instrumento da literatura, é o meio de ligação entre o ator e o 

público, é por meio dela que o ator atinge seu objetivo. A palavra encontrada 

no texto dramático é o que perdura, visto que o espetáculo teatral é efêmero, 

sendo ela patrimônio tanto da literatura quanto do teatro. 

Porém, existem muitos textos teatrais em que a performance é 

essencial, visto que não há palavras, o texto é mudo, os atores discorrem a 

cena por meio da gestualidade. 

O que é modificado de uma arte para outra é o status da palavra. Na 

literatura são as palavras que medeiam o mundo imaginário, no teatro, é a 

metamorfose do ator em personagem, a palavra ganha voz, sendo o homem 

sua fonte e não mais fonte do homem como na literatura. Os espaços vazios 

deixados pelo texto literário são preenchidos pela performance teatral; no livro 

Performance, recepção, leitura, Paul Zumthor faz uma interessante indagação 

ao leitor a respeito de literatura e teatro, referindo-se a representação da 

literatura: “Toda literatura não é fundamentalmente teatro?” (ZUMTHOR, 2000, 

p.22). 

No mesmo livro, Zumthor faz um esclarecimento sobre sua ideia de texto 

e teatro. Segundo ele, um texto teatral é fixo, mas muda conforme a ação do 

diretor teatral, a encenação ganha as características de quem o interpreta e o 

encena, enaltecendo o ato de leitura do produtor da peça, e às interpretações e 

liberdades tomadas pelos atores, o texto escrito transforma-se em ação por 
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intermédio de corpos individuais. Todavia, alguns dramaturgos, como o próprio 

Nelson Rodrigues, reclamavam da má leitura de seus textos e de encenações 

pífias de suas obras. 

Não há como pensar a arte dramática sem a totalidade de seus 

elementos. Um espetáculo não ocorre sem texto e o texto guardado, sem ser 

encenado não é teatro. Mas tratando-se do texto teatral como arte literária, 

temos como veículo o diálogo. No texto dramático, não há narrador para 

intermediar o texto às personagens. A personagem teatral fala por si só, tece a 

trama com as demais personagens, cumpre sua função dialógica diferenciada. 

 Não há como fugir da importância da palavra literária no texto teatral. É 

preciso usá-la de maneira adequada, visto que seu exagero desfigura a 

teatralidade e, ao contrário, sua escassez apela para a dança, a mímica, artes 

distintas com linguagens tridimensionais. O seu uso tem um diferencial, visto 

que o diálogo no teatro é feito para que as palavras sejam ditas, daí possuírem 

esse tom diferente do diálogo romanesco, como bem o aponta Sábato Magaldi 

em Teatro sempre: “Mas há uma qualidade essencial do diálogo, feita de 

economia, de carga dramática, de apelo para a réplica, e não de devaneio que 

prescinde da presença do interlocutor” (MAGALDI, 2006, p. 226). 

 Nos textos dramáticos de Nelson Rodrigues, encontramos diálogos 

vivos, rápidos, cheios de réplicas, representando a fala cotidiana de um 

cidadão comum, como o trecho abaixo de Otto Lara Resende ou Bonitinha, 

mas ordinária: 

ALÍRIO – E como é? 

AURORA – Como é o quê? 

ALÍRIO – Vai? 

AURORA – Onde? 

ALÍRIO – Lá. 

AURORA – Deus me livre! 

ALÍRIO – Por quê? 

AURORA – E Ritinha? (RODRIGUES, 2004, p.203-204) 
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O texto pré-existe ao espetáculo. A palavra escrita se transforma pela 

voz do ator, ganhando características próprias durante o espetáculo, criando a 

integração das artes como cita Bornheim em seu artigo Teatro e Literatura, 

inserido no livro Teatro: a cena dividida: “O teatro sempre exige a integração 

das artes e a expressão do mundo do homem” (BORNHEIM, 1983,p.78). 

 Por meio da palavra oral, o ator se metamorfoseia na personagem, 

tornando real o que é projetado pelo texto, ambos passando pela literatura 

dramática, a ser a rubrica e o diálogo. As personagens tomam forma no corpo 

dos atores, passando a sensação de materialidade tridimensional ao texto, seu 

corpo escrito real, assim nos confirma Rosenfeld: 

As personagens e o mundo em que se situam são irreais, 

imaginários; são “seres puramente intencionais”, como ocorre em 

qualquer outra arte; com a diferença de que a realidade mediadora 

das pessoas fictícias, em vez de consistir em cores, mármore, 

sucessão de sons ou sinais tipográficos, é agora a de pessoas reais; 

daí surgir a impressão da “realização” do texto (ROSENFELD, 1996, 

p. 29). 

 A metamorfose do ator em personagem é uma representação. O 

desempenho é real, porém, a ação desempenhada é irreal. Ao invés de 

qualquer outro material, como nas outras artes, quem desempenha a função no 

palco é um ser humano, mas sem ultrapassar o plano simbólico. Quem está em 

cena, representa um papel, não a realidade. Mas a metamorfose ocorrida, não 

fica apenas com os atores, também o público identificando-se com o que vê, 

transforma-se, vivendo intensamente a condição humana no seu aspecto 

trágico ou cômico.  

 Aristóteles chamava a transformação do público de catarse, uma 

maneira de purgação diante do espetáculo assistido, principalmente nos textos 

trágicos, expondo o teatro como função catártica, tendo seus desejos liberados 

e satisfeitos no palco.  
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A mais bela tragédia é aquela cuja composição deve ser, não 

simples, mas complexa, aquela cujos fatos, por ela imitados, são 

capazes de excitar o temor e a compaixão (pois é essa a 

característica deste gênero de imitação) (ARISTÓTELES, s/d, p.258). 

No teatro moderno, também temos a celebração do público juntamente 

com o espetáculo apresentado. Segundo Anatol Rosenfeld:  

Até hoje o grande espetáculo teatral tem ainda esse lado de 

celebração. Os espectadores esquecem seus papéis particulares de 

fiscais de renda, comerciantes, pais, filhos, libertam-se da sua 

condição particular; e participando do destino exemplar dos heróis, 

vivem a essência da condição humana (ROSENFELD, 1996, p.41). 

O dramaturgo Nelson Rodrigues também chama a atenção para a 

purgação do público diante de um espetáculo teatral, para ele a ficção nos 

ajuda a liberar os desejos e quando uma personagem o faz, não é preciso fazê-

lo na vida real. Falando sobre este tema, em uma entrevista para a revista 

Manchete, em 1967, relatada por Ruy Castro, em O anjo pornográfico: 

Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico: a ficção, para ser 

purificadora, precisa ser atroz. O personagem é vil, para que não o 

sejamos. Ele realiza a miséria inconfessa de cada um de nós. A partir 

do momento em que Ana Karenina, ou Bovary, trai, muitas senhoras 

da vida real deixarão de fazê-lo. No “Crime e castigo”, Raskolnikov 

mata uma velha e, no mesmo instante, o ódio social que fermenta em 

nós estará diminuído, aplacado. Ele matou por todos. E, no teatro, 

que é mais plástico, direto, e de um impacto tão mais puro, esse 

fenômeno de transparência torna-se mais válido. Para salvar a 

platéia, é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de 

insanos e, em suma, de uma rajada de monstros. São os nossos 

monstros, dos quais eventualmente nos libertamos, para depois 

recriá-los (CASTRO, 2006 apud RODRIGUES, 1957, p.273). 
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Partindo dessa afirmação na entrevista de Nelson Rodrigues: “A ficção 

para ser purificadora precisa ser atroz”, o texto ficcional deve projetar contextos 

intencionais, de uma realidade coerente e verossímil com seu enredo. É a 

coerência interna dos acontecimentos, sua riqueza de detalhes que dão ao 

texto ficcional uma verossimilhança interna mimética, fazendo com que até 

histórias fantásticas tornem-se reais para o leitor. 

Segundo Rodrigues, em um texto publicado na revista Manchete em 

(15/06/1957) e relatado por Ruy Castro em O anjo pornográfico, o teatro não 

passa da representação da própria vida. A todo momento estamos 

representando, na vida real não passamos de atores; sendo a duplicidade 

humana trágica e cômica, e o teatro, sendo nossa maior representação. 

Além disso, quero ser um exemplo. O engano milenar do teatro é que 

fez do palco um espaço exclusivo de atores e atrizes. Por que nós, os 

não atores, as não-atrizes, não temos também o direito de 

representar? Objetará alguém que não dominamos o meio de 

expressão teatral. Protesto: dominamos, sim. Que fazemos nós, 

desde que nascemos, senão teatro, autêntico, válido, incoercível 

teatro? Inclusive na morte, como é lindo o ríctus hediondo da nossa 

agonia! Para mim, o teatro é uma arte não criada ainda, porque não 

se escancarou para todos. Dia virá, porém, em que cada um de nós 

poderá fazer o seu “Rei Lear” de vez em quando. Ninguém nos 

exigirá nada, senão tarimba vital (CASTRO, 2006 apud RODRIGUES, 

1957, p. 272). 

Na história real, o enredo acontece num tempo-espaço que se 

concretizou, com datas e locais específicos. Na ficção, o tempo-espaço é 

inventado, porém, as personagens e o narrador vivem aquele contexto de 

maneira verossímil, mesmo não sendo sujeitos reais do mesmo modo como os 

historiadores e pesquisadores que dão vida aos textos não-ficcionais. 

 Na ficção, o leitor lê e contempla mundos imaginários que somente o 

texto ficcional e suas personagens poderiam lhe proporcionar. Em A  
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personagem de ficção, no capítulo Literatura e personagem, Rosenfeld aborda 

o papel do trágico na ficção de tornar real o imaginário. 

A ficção é um lugar ontológico privilegiado: lugar em que o homem 

pode viver e contemplar, através de personagens variadas, a 

plenitude da sua condição, e em que se torna transparente a si 

mesmo; lugar em que transformando-se imaginariamente no outro, 

vivendo outros papéis e destacando-se de si mesmo, verifica, realiza 

e vive a sua condição fundamental de ser autoconsciente e livre, 

capaz de desdobrar-se, distanciar-se de si mesmo e de objetivar a 

sua própria situação (ROSENFELD, 2005, p.48). 

É por meio da personagem que a ficção se torna mais clara, pois a 

camada imaginativa se torna real. No romance, as características atribuídas a 

ela pelo narrador e pelas demais personagens cristalizam seu aspecto ficcional 

e verossímil. Já a personagem teatral, por não contar com o papel do narrador, 

é menos exposta que a personagem romanesca, porém mais atuante. 

O texto teatral sem a presença do narrador é executado pela voz da 

personagem, tudo é mostrado e não é contado como no texto romanesco. Em 

A personagem de ficção, Décio de Almeida Prado apresenta a importância da 

personagem na construção do texto teatral: “No teatro, ao contrário, as 

personagens constituem praticamente a totalidade da obra: nada existe a não 

ser através dela” (PRADO, 2005, p.84). 

No texto dramático, tamanho é o desempenho das personagens que 

tece toda a trama da história. Em Toda nudez será castigada, temos Patrício 

como o grande engendrador do enredo; é ele quem leva o irmão ao bordel para 

passar a noite e, consequentemente, apaixonar-se pela prostituta Geni, depois 

conta ao sobrinho Serginho, um menino casto, que o pai dorme com uma 

prostituta, faz com que enteado e madrasta tenham um caso e, no final, conta a 

Geni, apaixonada por Serginho, que o menino fugiu para ter um relacionamento 

com o ladrão boliviano que conhecera na cadeia, tudo isso movido pelo ódio ao 

irmão Herculano. Patrício é consciente de sua manipulação:  
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PATRÍCIO – Sua burra! Herculano também quis me subornar. 

Resultado – fui dizer ao Serginho que vocês iam se casar. Também 

fui eu que levei Serginho para ver vocês dois, nus, no jardim. Cuidado 

comigo! (RODRIGUES, 2004, p.158) 

PATRÍCIO – Então, te levo ao Serginho. Ele só faz o que eu quero. O 

garoto está maluco. Mas é uma loucura que aderna para um lado ou 

para outro, segundo a minha vontade (RODRIGUES, 2004, p.158). 

 Herculano, papel principal da história, torna-se o anti-herói, por não 

conseguir se desvencilhar das armadilhas do próprio irmão, arruinado no final 

com o suicídio da mulher amada e com a descoberta de traição e da 

homossexualidade do filho Serginho, descobrindo tudo apenas pela gravação 

deixada por Geni, momentos antes de cometer suicídio. 

GENI – Herculano, quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. 

Herculano, ouve até o fim. Você pensa que sabe muito. O que você 

sabe é tão pouco! Há uma coisa que você não sabe, nem desconfia, 

uma coisa que vai saber agora, contada por mim e que é tudo. Falo 

pra ti e pra mim mesma. Escuta, meu marido. Uma noite em tua casa 

(RODRIGUES, 2004, p.112). 

 

1.1 A personagem teatral 

No romance temos o narrador como dominante, sendo ele uma das 

armas deste tipo de texto, capaz de explicar o que não ficou claro na trama, 

visto que, no romance, predomina a narração, e, no teatro, a ação. O narrador 

apresenta as personagens e muitas vezes, pelo discurso indireto, fala por elas, 

tem acesso à sua consciência, integra-se a elas, esclarecendo o que poderia 

permanecer obscuro. No texto teatral, com predominância dos diálogos e do 

desempenho da personagem, o mais perto que temos da narração é nas 
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rubricas, daí a ação da personagem ser tão importante, como cita Rosenfeld 

em Literatura e personagem, artigo publicado em A personagem de ficção: 

O fato é que a peça e sua representação mostram em geral muito 

menos aspectos das personagens do que os romances, mas estes 

poucos aspectos aparecem de modo sensível e contínuo, dando às 

personagens teatrais um poder extraordinário ( ROSENFELD, 2005, 

p. 34). 

 Aristóteles, em sua Poética, também estabeleceu a importância da 

personagem na classificação do conceito de drama: “(...) Daí vem que alguns 

chamam a essas obras dramas, porque fazem aparecer e agir as próprias 

personagens” (ARISTÓTELES, s/d, p.243) 

A personagem teatral constitui todo texto dramático, senão é o próprio 

dramático, mas diferente do romance ou do cinema não há o recurso do 

narrador ou da câmera que falem por ela, tornando o diálogo e sua 

representação imprescindíveis, além da rubrica. O texto teatral é inimaginável 

sem a personagem, visto que é por ela que se estabelece vontades, paixões e 

posições antagônicas, estabelecendo assim a ação da trama em fabulação. 

 Na história do teatro clássico, tínhamos a presença do coro que 

assemelhava-se à do narrador: era ele quem criticava as personagens, 

analisava, dava as notícias mais importantes. No teatro moderno, o coro 

perdeu sua função, desapareceu quase por completo, porém, em alguns casos, 

aparece disfarçado em outros personagens, como na tragédia carioca Toda 

nudez será castigada de Nelson Rodrigues, na qual temos as tias 

desempenhando tal papel, personagens estes que não possuem nem nome, 

são chamadas pelos números um, dois e três; são elas quem dão a notícia de 

que Serginho foi violado na cadeia pelo ladrão boliviano, parte extremamente 

importante na trama. 

TIA – Vou dizer uma coisa. 

HERCULANO (chorando) – Serginho está ferido? 
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GENI (histérica) – Fala! 

TIA (com a voz lenta e rouca) – Serginho soube que você estava aqui 

com uma mulher. Uma vagabunda. Quis ver com os próprios olhos. E 

viu você e essa (não lhe ocorre a palavra), os dois, nus, de noite, no 

jardim, nus. Você e essa. O menino fugiu. Entrou num café, sei lá, 

num botequim. Pela primeira vez, bebeu. 

HERCULANO (berrando) – O que aconteceu com meu filho? 

TIA  (contida mas tiritando) – Estou dizendo coisa com coisa. 

Serginho bebeu e brigou. 

HERCULANO – Mas está vivo? Está vivo? 

TIA – Prenderam o menino. Botaram o menino no xadrez junto com o 

ladrão boliviano. O outro era muito mais forte (exaltando-se). E, 

então, (tem um verdadeiro acesso) o resto não digo! Vocês não vão 

saber! (recua diante de Geni) - Essa mulher não vai ouvir de mim, 

nem mais uma palavra. 

HERCULANO – Mas está vivo? 

TIA (incoerente, cara a cara com o sobrinho) – Teu filho foi violado! 

Violado! (vai até Geni e repete para Geni) Não é isso que você queria 

saber? Violado! Violaram o menino! (RODRIGUES, 2004, P. 147-148) 

 

Tal como acontece no texto teatral, a ausência do narrador propicia ao 

leitor três maneiras de conhecer a personagem: pelo que ela diz de si mesma, 

pelo que ela faz e pelo que os outros dizem dela. 

 No teatro clássico, a personagem diz de si mesma para um confidente. É 

ele quem guarda os maiores segredos e tem a relação de maior confiança com 

a personagem, muitas vezes tomando atitudes em prol da amizade e de tudo o 

que sabe. Em Toda nudez será castigada, temos Patrício, o malandro que sabe 

exatamente como extrair confissões, fingindo ser amigo e só tentar ajudar, mas 

depois usa o que sabe contra as personagens em seus planos diabólicos. 

Como quando visitou Serginho no hospital após o mesmo ter sofrido a violação 

na cadeia, Patrício convence Serginho de que a culpa de tudo é de Herculano 

e o menino acaba confessando que nunca gostou do próprio pai. 

PATRÍCIO – Serginho, só há um culpado, que é teu pai! 

SERGINHO – E ela? 
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PATRÍCIO – Era Herculano que estava nu no jardim. E essa mulher, 

entende? Ela se despe por ofício. (baixo e diabólico) As mortas vêem 

tudo e tua mãe viu. 

(...) 

SERGINHO – Só agora eu vejo que não gostei nunca do meu pai. 

Mesmo antes de mamãe morrer. Sempre odiei e não sabia. 

(RODRIGUES, 2004, p. 159) 

 Observa-se também, em Toda nudez será castigada, a personagem 

Geni que permanece sob um fluxo de consciência constante, em que faz 

revelações e reflexões acerca de si mesma, sobre a maldição materna que lhe 

acarreta e também revelando-se em diálogo interativo com outras 

personagens: 

HERCULANO (aos berros) – Rua! Rua! 

GENI – Herculano, eu não saio daqui! Pode me xingar, me botar pra 

fora, que eu volto, Herculano, eu volto! 

HERCULANO – Quer ver como eu te parto a cara?  

GENI – Faz, faz o que você quiser, eu não me incomodo. 

(impulsivamente) Mas você precisa de mim, Herculano! 

HERCULANO (numa explosão) – Cínica!  

GENI – Eu não abandono o homem que está por baixo! (na ânsia de 

convencê-lo) Ninguém me conhece, mas eu me conheço. Herculano, 

eu preciso ter pena. O meu amor é pena. Eu estou morrendo de 

pena. Juro, Herculano! Pena de ti e do teu filho! (...) Eu tenho pena do 

teu filho e quando tenho pena sou uma santa! (RODRIGUES, 2004, 

p. 154-155) 

No teatro, também é preciso que haja ação, e é por meio dela que 

também conhecemos a personagem, pelo que ela faz. Para haver ação, é 

necessário o choque entre protagonista e antagonista para que o enredo se 

desenrole e evolua, essa discordância dá-se por meio do diálogo, originado por 

vontades e paixões antagônicas, possibilitando o conflito, visto que as 

personagens têm de relacionar-se por elas próprias, entre elas. 
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 Tal choque de interesses nos revela a ação da trama, a personagem 

mostra-se pelo diálogo, porém, mediada por suas ações. A constante briga 

entre os irmãos Patrício e Herculano, acontecem por meio do diálogo. O 

antagonista Patrício quer destruir o irmão por este não tê-lo salvado da 

falência. É Patrício quem tece toda a trama da peça com o intuito de prejudicar 

o irmão. Após a morte da cunhada, Herculano deseja se matar, as tias 

preocupadas, mandam Patrício chamar o padre, mas ele vai até uma prostituta, 

apresenta Geni ao irmão para iniciar seu plano diabólico de destruí-lo. É ele 

também quem leva Serginho para ver o pai nu no jardim com a prostituta, fato 

este que leva o jovem a beber, a brigar e, consequentemente, conhecer o 

ladrão boliviano.  

PATRICIO (com evidente ironia): Mas odiar sem motivo? Ele nunca 

me fez nada! Só na minha falência é que Herculano podia ter evitado 

tudo com um gesto e uma palavra. (incisivo) Mas não fez o gesto, 

nem disse a palavra. E eu fui pra cucuia! (ofegante) Mas são águas 

passadas! (RODRIGUES, 2004, P.113) 

O papel dramático do texto teatral ocorre com as personagens, é por 

meio delas que é constituído o drama. A personagem é o próprio dramático. 

A escritora Silvia Fernandes no livro Teatralidades contemporâneas 

também aborda o tema da dramaticidade armada no confronto entre as 

personagens, sendo estas as principais armadoras do texto dramático, 

diferenciando-o do narrativo. 

Amparado no fio condutor do livro bíblico, Abreu definia seu princípio 

construtivo na alternância entre a narrativa e a dramatização, 

compondo situações na leve oscilação entre as falas épico-líricas e 

as propriamente dramáticas, dialogadas e armadas no confronto 

entre as personagens (FERNANDES, 2010, p.104). 

 Nelson Rodrigues inova a dramaturgia da época com seus diálogos 

fáceis e rápidos, o que facilita o trabalho dos atores, próximo ao coloquial, o 
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que não era corrente na dramaturgia da década de sessenta. Seus diálogos 

são práticos, dão vivacidade às cenas, as réplicas elaboradas com clareza dão 

poeticidade e dramaticidade ao texto.  

Além de diálogos inconfundíveis, outro aspecto relevante e inovador é a 

descrição da violência inconfundivelmente marcada no contemporâneo, o autor 

nunca negou que todo seu teatro é “uma meditação sobre o amor e sobre a 

morte”. E percebe-se ecos da vida do autor em sua obra: a morte trágica de 

seu irmão Roberto Rodrigues que  foi assassinado aos 23 anos na redação de 

Crítica, jornal da família Rodrigues. Roberto publicara uma matéria sobre um 

suposto adultério de uma senhora da alta sociedade carioca, Sylvia Seraphim; 

a mesma vai até o jornal para matar Mario Rodrigues, o dono, mas como não o 

encontra, por inversão, assassina Roberto, seu filho. 

  Nelson Rodrigues estava na sala ao lado no momento do assassinato, e 

jamais conseguiu esquecer o grito de dor do irmão ao levar um tiro, foi um grito 

de morte. O próprio autor publicou em O correio da manhã uma crônica 

intitulada O grito onde confessa a influência da morte de seu irmão nas peças 

em que escreve. Esta crônica também foi publicada no livro O reacionário. 

E confesso: - o meu teatro não seria como é, nem eu seria como sou, 

se eu não tivesse sofrido na carne e na alma, se não tivesse chorado 

até a última lágrima de paixão o assassinato de Roberto. (...) Vinte e 

seis de dezembro de 1929. Nunca mais me libertei do 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 de meu irmão Roberto (RODRIGUES, 2004, p.451). 

O grito de morte de Roberto repercutiu na vida e obra de Nelson 

Rodrigues, podendo ser encontrado em Toda nudez será castigada na cena 

em que Herculano recorre ao padre para falar sobre a violação de seu filho 

Serginho. 

HERCULANO- Meu filho gritando. Padre, o verdadeiro grito parece 

falso. Não é? O sujeito que sofre uma amputação, sim, um mutilado 
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grita como ninguém. Eu vi uma vez um rapaz que acabava de perder 

as duas mãos numa guilhotina de papel. Ele gritava, como se 

estivesse apenas imitando, apenas falsificando a dor da carne ferida 

(RODRIGUES, 2004, p. 153). 

Em Toda nudez será castigada, temos presente o recurso do flashback, 

utilizado pela gravação de Geni, que favorece a trama, pois os fatos passados 

são narrados pela voz da prostituta, enquanto a peça transcorre no tempo 

presente. Tal recurso é explorado em outras peças do autor. Além do 

flashback, os temas como incestos, mortes, traição e paixões pelo mesmo 

homem ou pela mesma mulher são temas frequentes da obra rodriguiana, 

sendo o autor chamado de flor de obsessão, por suas repetições. O próprio 

autor reconhece isso na crônica Flor de obsessão publicada no livro A cabra 

vadia novas confissões: 

De vez em quando, alguém me chama de “flor de obsessão”. Não 

protesto, e explico: - não faço nenhum mistério dos meus defeitos. Eu 

os tenho e os prezo (estou usando os pronomes como o Otto Lara 

Resende na sua fase lisboeta). Sou um obsessivo. E, aliás, o que 

seria de mim, que seria de nós, se não fossem três ou quatro idéias 

fixas? Repito: - não há santo, herói, gênio ou pulha sem ideias fixas 

(RODRIGUES, 2007, p.352). 

O último elemento para se conhecer a personagem teatral é o que os 

outros dizem a respeito dela, tal como ela aparece na visão das outras 

personagens. Além do que ela acha de si mesma, o que o outro diz é 

revelador; por meio da palavra alheia, conhecemos a personagem, sabemos 

como ela é, como foi seu passado e quais tipos de atitude competem ao seu 

comportamento. O discurso do outro é fundamental para a descrição num texto 

totalmente dialógico, no qual não há narrador e nem passagens descritivas 

muito longas, a personagem acaba possuindo um alto grau de consciência e 

criticidade para consigo mesma e para com o outro. Vejamos como Geni é 

descrita por Patrício: 
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HERCULANO – Uma prostituta! 

PATRÍCIO – Não vamos fazer bicho-de-sete-cabeças. Não é, não é 

como as outras! 

HERCULANO (desesperado) – Vagabunda é vagabunda! 

PATRÍCIO – Fez o científico. Com Geni, se pode conversar. Humana, 

entende? E vou te dizer mais! Não conheci, até hoje, uma mulher 

mais humana. (RODRIGUES, 2004, p.117) 

Observa-se, também, a descrição do ladrão boliviano, grande culpado 

pela transformação na vida de Serginho. Não temos maiores informações, nem 

outro dado sobre sua personalidade, ele apenas é citado por uma das tias já 

após a violação, quando Herculano vai até a delegacia e descobre que ele foi 

solto e, depois, quando vai falar com o médico expondo as únicas informações 

que obteve da personagem, cujo nome nem aparece na trama, sabe-se quem e 

como ele é por meio do diálogo das outras personagens:  

TIA (mudando de tom. Um lamento quase doce) – O menino serviu 

de mulher para o ladrão boliviano! Gritou e foi violado! O guarda viu, 

mas não fez nada. O guarda viu. Os outros presos viram 

(RODRIGUES, 2004, p.148). 

HERCULANO – Voltei para lhe contar uma coisa. O que me doeu 

ainda mais, sabe o que foi? (numa tensão insuportável) Um tira me 

disse, na delegacia. Até isso, até isso. Me disse que o ladrão 

boliviano tinha sido, na terra dele, barítono de igreja. Antes de ser 

ladrão, ou já era ladrão e cantava nas missas. Também cantava aqui 

no xadrez.  Pelo que a polícia me descreveu, é um sujeito dos seus 

33 anos, imundo, mas bonito (RODRIGUES, 2004, p.159). 

A obra literária, em Toda nudez será castigada, é uma representação do 

imaginário do autor, algo vindo do seu íntimo imaginário, toma a forma trágica 

por meio da personagem e só deixa de ser ele quando toma conta do seu 

próprio destino, saindo das rédeas de quem a criou. No teatro, a personagem 

vai mais longe, no palco, ela está sozinha, tendo cortado de vez o fio que a 
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prende ao seu criador, diferente da personagem romanesca, vinculada ao 

romance e, consequentemente, ao seu criador. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

A palavra em Nelson Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis o que queria dizer: o verdadeiro teatro agride sempre. Agredidos 
o autor, o diretor, os intérpretes, os personagens e os espectadores. 
Qualquer peça é um julgamento brutal. Mas um julgamento que não 
absolve nunca, que só condena. Quando escrevo as minhas peças, 
eu condeno todo mundo e a mim próprio. (Nelson Rodrigues) 

 

 



28 

 

A peça Toda nudez será castigada, está no rol de suas peças 

classificadas como tragédias cariocas, com o objetivo de ironizar o tema 

clássico das tragédias; e teve como subtítulo “obsessão em três atos.” Tais 

peças exploram sempre um conflito amargo do cotidiano do Rio de Janeiro, e 

esta peça não é diferente, explora o ódio entre irmãos, a prostituição e a 

homossexualidade no seio de uma família.  

 Estes temas humanos são inovadores para o teatro da época, Nelson 

Rodrigues apresenta uma verdade apreendida nas ruas, sendo o primeiro a 

levar aos palcos algo genuinamente brasileiro após a inovação artística e 

literária da Semanada de 22. 

Há inúmeras montagens de Toda nudez será castigada, mas existem 

registros de pelo menos três encenações consideradas memoráveis para este 

texto de Nelson Rodrigues. A primeira delas, de estreia, aconteceu em 1965, 

sob direção de Ziembinski, na cidade do Rio de Janeiro. A montagem teve o 

seguinte elenco: 

Herculano - Luís Linhares 

Geni - Cleyde Yáconis 

Patrício - Nelson Xavier 

Serginho - Ênio Gonçalves 

Tia Nº 1 - Elza Gomes 

Tia Nº 2 - Antônia Marzullo 

Tia Nº 3 - Renée Bell 

Odésio - Olegário de Hollanda 

Médico - Alberto Silva 

Delegado - José Maria Monteiro 

Padre - Ferreira Maya 

Nazaré - Jacyra Costa 
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A segunda, sob a direção de Antunes Filho, estreou em São Paulo 

exatos seis meses após a morte do autor, sob o título Nelson Rodrigues – O 

Eterno Retorno (1981). Esta encenação, que Sábato Magaldi classifica 

como “linda proposta artística”, tinha em seu elenco, no segmento de Toda 

Nudez será castigada, os seguintes atores: 

Herculano - Washington Lasmar 

Geni - Marlene Fortuna 

Patrício - Marcos Oliveira 

Serginho - Ary França 

A terceira encenação é a do Grupo Delta, da cidade de Londrina (PR), 

em 1985. A montagem foi dirigida por Antônio Teodoro e foi escolhida por 

Joseph Pappa para se apresentar no Public Theatre de Nova Iorque, no ano 

seguinte à sua estreia. A sonoplastia contava com tangos de Carlos Gardel e 

Astor Piazzolla, rumbas e boleros. Também contou com um duo de Cauby 

Peixoto e Ângela Maria, com Perfume de Gardênia para uma das cenas mais 

fortes, tudo com cenografias de dança de salão criadas por Ceres Vittori. 

Houve ainda temporadas em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. De seu 

elenco participaram: 

Herculano - Donizerri Boganza 

Geni - Ceres Vittori 

Patrício - Adriano Gariba 

Em 1973, Arnaldo Jabor faz uma adaptação da obra para o cinema, 

obtendo enorme sucesso. O filme foi vencedor do Urso de Prata no Festival de 

Berlim, em 1973 na Alemanha, no festival de Gramado em 1973 ganhou dois 

Kikitos de melhor filme e melhor atriz (Darlene Glória como Geni) e, em 1974, 

ganhou o troféu APCA de melhor cenografia. O elencou contou com: 

Paulo Porto - Herculano 

Darlene Glória  - Geni 
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Paulo Sacks - Serginho 

Paulo César Pereio - Patrício 

Isabel Ribeiro - tia 

Hugo Carvana - delegado 

Henriqueta Brieba  - tia 

Elza Gomes - tia 

Sérgio Mamberti - Odésio 
 

Em Toda nudez será castigada, as ações são simultâneas, ocorrem em 

três palcos diferentes, utilizando-se do recurso do flashback; tudo ocorre no 

passado, a história já aconteceu: Serginho já fugiu com o ladrão boliviano e 

Geni já é morta. A história volta-se para o momento presente somente quando 

ouvimos a gravação deixada por Geni, somos conduzidos por sua voz. 

Herculano descobre a verdade junto com o público, é o último a saber de toda 

a história. Estabelece o elo entre a cena inicial e o desenvolvimento da história. 

Estas ações ficam claras por meio das rubricas e indicações na cena, enquanto 

a fita com a gravação de Geni se desenrola, os fatos vão ao passado e voltam 

ao momento presente. 

(Sai Nazaré. Então, sozinho, Herculano assovia e prepara-se para 

ouvir a gravação. Apaga-se o palco. Nas trevas, ouve-se a voz de 

Geni.) 

GENI – Herculano, quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. (ao 

mesmo tempo que Geni fala, ilumina-se parte do palco. Aparecem 

Patrício e as tias. Enquanto durar da fala de Geni, Patrício e as tias 

permanecerão imóveis e mudos) (RODRIGUES, 2004, p.112) 

É Patrício, irmão de Herculano, quem desenvolve toda a trama; suas 

armadilhas pegam todos os personagens, sem que falhe nenhum de seus 

planos. É um fracassado que luta pelo fracasso alheio, obtendo êxito triunfal no 

final da peça, quando, após conseguir arruinar com a vida do próprio irmão, 

ainda grita extasiante seu próximo desejo: “Hei de ver Herculano morrer! Hei de 
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ver Herculano morto! Com algodão nas narinas e morto!” (RODRIGUES, 2004, 

p. 171) 

 Geni também é vítima de Patrício. Ela é convencida por ele a sair com 

Herculano, depois Patrício convence Serginho a seduzi-la para trair o próprio 

pai. É Patrício também quem revela a Geni que Serginho fugiu com o ladrão 

boliviano, levando-a ao suicídio. Após a morte da amada, não fica claro 

nenhuma saída para Herculano, provavelmente o último desejo de Patrício seja 

realizado. 

 A única vítima que possui final feliz é Serginho. Após Patrício contar a 

ele sobre o caso do pai com uma prostituta e levá-lo para vê-los nus, Serginho 

bebe, briga e vai preso. Na cadeia, é violado pelo ladrão boliviano, descobrindo 

sua sexualidade, fugindo depois com o mesmo. O que torna o desfecho 

extremamente poético, por ser surpreendente, insólito. 

 Toda obra de Nelson Rodrigues é uma meditação sobre o amor e sobre 

a morte, o que em Toda nudez será castigada não é diferente, porém, essa 

meditação aparece em forma de obsessão. Todas as personagens possuem 

uma obsessão particular. O próprio autor revela que é um obcecado, na crônica 

Flor de obsessão publicada em O reacionário, já citada no capítulo anterior. 

Sem dúvida, Nelson Rodrigues ataca o seio da família brasileira. Acaba 

com o moralismo e com a ideia de perfeição defendida pela maioria da elite da 

época, frequentadora de teatro. 

 Suas peças são cheias de incestos, adultérios, tias solteiras e morbidez, 

além dos muitos outros temas correntes: amor, ódio, ciúme, sexo, segredo, 

pureza; temas presentes na maioria das famílias, mas recebido pela maioria do 

público como absurdo. 

 Adriana Facina, em seu estudo sobre as famílias brasileiras comparadas 

com as de Nelson Rodrigues, no livro Santos e canalhas, uma análise 

antropológica da obra de Nelson Rodrigues afirma: “Aliás, as pessoas das 

famílias rodriguianas praticamente não fazem nada em conjunto, nenhuma 
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atividade cotidiana, a não ser despejar amor e ódio entre si” (FACINA, 2004, 

p.116). 

 Nada é feito em conjunto pelas famílias rodriguianas, há sempre uma 

tensão entre seus membros, ou alguma disputa, como o amor pelo mesmo 

homem das irmãs Lígia e Guida em A serpente.  

(...) Essa desagregação de um modelo mais englobante de família 

também se revela na dramaturgia rodriguiana através de pequenos 

detalhes, como, por exemplo, o fato de que em nenhuma de suas 

peças os membros da família comem juntos (FACINA, 2004, p.116). 

 Em Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária, a personagem 

Peixoto deixa bem clara a visão de degradação familiar. Nelson Rodrigues 

chocou o público ao mostrar abertamente as feridas presentes no seio familiar 

nunca antes representada. 

PEIXOTO – Acaba logo. Você diz que eu estou bêbado. Mas escuta. 

Toda a família tem um momento, um momento em que começa a 

apodrecer. Percebeu? Pode ser a família mais decente, mais digna 

do mundo. E lá um dia, aparece um tio pederasta, uma irmã lésbica, 

um pai ladrão, um cunhado louco. Tudo ao mesmo tempo. Está 

ouvindo, Edgard? (RODRIGUES, 2004, p. 218-219) 

Amor e ódio estão fortemente presentes em Toda nudez será castigada, 

peça na qual o amor é transformado em obsessão, quando das tias por 

Serginho e o ódio de Patrício, personagem obcecado por destruir o irmão. 

Nesta peça, encontramos os elementos básicos de uma típica família 

rodriguiana: ódio entre irmãos, tia solteira, morte, adultério, prostituição e 

homossexualidade.  

 Os temas abordados por Nelson Rodrigues, quando se tratava de 

família, eram encontrados na maioria das famílias brasileiras, mas só ele teve 

coragem de expô-los ao grande público, sendo muitas vezes criticado por esta 

ousadia autoral. 
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A família de Herculano é toda obcecada pela destruição e pela morte. 

Há uma morta entre eles, a esposa de Herculano, que não deve ser esquecida, 

razão de um luto permanente. Serginho repreende o pai por não querer se 

matar após a morte da mãe e também por deixar de guardar luto e usar 

somente uma gravata preta.  

 O desejo de destruição que Patrício nutre pelo irmão é o que move toda 

a trama. Ele quer se vingar de Herculano por não ter evitado sua falência. 

Segundo Patrício, o irmão poderia ter evitado tudo com um gesto e uma 

palavra, mas não fez o gesto e nem disse a palavra, porém, ainda depende 

financeiramente do irmão, por isso não o destrói totalmente: “PATRÍCIO – (...) 

Herculano não pode morrer. Cada tostão que gasto depende dele. Ele me 

esculhamba mas solta a erva” (RODRIGUES, 2004, p. 115). 

 As tias, além da obsessão pela esposa morta de Herculano, são 

obcecadas por Serginho. São elas que ainda dão banho no menino e não 

permitem ser afastadas dele. Após ser violado pelo ladrão boliviano, este é 

outro assunto que se torna uma constante na família. O médico, personagem 

que aparece apenas nos momentos de aconselhamento, fala para Herculano 

sobre o fato de não esquecerem a violação de Serginho: “MÉDICO – Você 

cultiva, Herculano, cultiva essa obsessão. Não é só o garoto que precisa 

esquecer: - Você também, as tias, todos nós!” (RODRIGUES, 2004, p. 158). 

 Geni é a personagem que vai mais longe na obsessão pela própria 

morte, que a leva à morte, suicidando-se. Sua mágoa é com a própria vida, e 

segundo Ronaldo Lima Lins em seu livro O teatro de Nelson Rodrigues uma 

realidade em agonia: “(...) a personagem é de um sentimentalismo que chega 

ao melodrama” (LINS, 1979, p. 137); seus diálogos são réplicas contra a vida. 

Após a maldição dita pela própria mãe quando ainda era uma menina, a 

prostituta acredita que vai morrer com uma ferida no seio, fato este relembrado 

inúmeras vezes durante a peça. As repetições no texto são carregadas de 

dramaticidades, possuindo um alto valor de tensão a cumprir seu papel trágico. 

GENI (meio alada e não sem certa doçura) – O melhor você não 

sabe. Tenho uma cisma que vou morrer de câncer no seio. 
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PATRICIO – Que palpite besta! 

GENI (veemente) – Fora de brincadeira! (com certo arrebatamento) 

Tive uma tia, solteirona. Bonita, não sei por que não se casou. E 

morreu. Perdeu um seio, depois o outro. Era eu quem tratava dela 

(...) (RODRIGUES, 2004, p.114). 

GENI – Herculano, você passou uma semana sem aparecer. Nem 

bola, nem pelota. Todas as noites eu sonhava com a ferida. E, no 

sonho, aparecia, ora a minha tia solteirona, ora a tua mulher. As duas 

tiravam o soutien para mim (RODRIGUES, 2004, p.123). 

GENI – Uma feridinha no seio. Parecida com a da minha tia. Como se 

fosse uma pequenina tatuagem. Eu queria que você examinasse. 

Você entende porque já teve o caso de sua mulher. Tenho medo que 

seja aquilo (RODRIGUES, 2004, p.125).         

GENI – (...) Tudo me acontece! E quem sabe se não está nascendo 

agora, agora, neste momento. (Geni abre a blusa e apanha os dois 

seios) A ferida no seio? (RODRIGUES, 2004, p. 145). 

Tal afirmação sobre a ferida no seio perturba a personagem por toda a 

obra, cisma esta advinda de uma praga proferida pela própria mãe quando 

Geni tinha apenas doze anos. 

GENI – Foi minha mãe quando eu tinha 12 anos. Um dia minha mãe 

me mandou comprar não sei o quê. Nem me lembro. Eu me demorei. 

E quando cheguei, minha mãe gritou : - “Tu vai morrer de câncer no 

seio!” Minha própria mãe me disse isso (RODRIGUES, 2004, p.126). 

A obsessão pela tal ferida era tanta, que foi lembrada pela personagem 

até no momento de sua morte, quando, ao cometer suicídio, grava uma 

mensagem ao marido Herculano revelando toda a verdade: GENI – (...) Maldito 

você! Maldito o teu filho, e essa família só de tias. (num riso de louca) 

Lembranças à tia machona! (num último grito) Malditos também os meus seios! 

(RODRIGUES, 2004, p. 172) 

 Além do médico, temos o padre, que aconselha a família de Herculano, 

tendo uma contraposição de opiniões, havendo um embate entre razão e 

religião em um constante antagonismo. Os diálogos são sucintos, ambas as 
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personagens aparecem pouco, mas representam bem a posição ideológica de 

cada um; como por exemplo, em relação à viagem de Serginho, o médico 

aconselha o que o padre acha absurdo: o padre se opõe ao médico. 

PADRE (com mais vivacidade) – A troco de que soltar esse menino 

no mundo? Meu filho, você não percebe que não tem sentido? Você 

pode perder esse rapaz. Ele não está preparado para a solidão. Outra 

coisa: - a ideia da viagem é sua? 

HERCULANO – Pois é. Não é minha. Do médico. 

PADRE (mais incisivo) – Ah, então, muito pior.                 

HERCULANO – Não entendi. Por que muito pior?                            

PADRE – Esse médico não é aquele que tem atividade política?  

HERCULANO–Socialista.                                                              

PADRE – Socialista, comunista, trotskista, tudo dá na mesma. 

Acredite: - só o canalha precisa de uma ideologia que o justifique e o 

absolva. O menino deve ficar com as tias (RODRIGUES, 2004, p. 

142-143). 

Os conselhos do padre jamais libertarão Herculano. O personagem tenta 

lutar contra seu destino, fazer com que o filho viaje e tenta ser feliz com Geni, 

violando os códigos de moralidade ao se casar com uma prostitua, mesmo 

tendo se apaixonado por ela; mas é impedido pelos conselhos do padre, pelas 

tias, pelo filho e pela sociedade.  Todos os meios que Herculano buscou para 

alcançar a felicidade fracassaram, triunfando as armadilhas de Patrício que 

desejava acabar com a felicidade do irmão. 

 As tragédias cariocas exploradas por Nelson Rodrigues, em geral,  

possuem diálogos curtos e  rápidos, facilitando a dicção natural dos atores. O 

autor buscava inspiração no dia-a-dia da cidade do Rio de Janeiro, já que o 

homem comum acompanha, perfeitamente, o diálogo rodriguiano, não há 

rebuscamento poético; o que não quer dizer que as peças não tenham 

qualidades poéticas e líricas, com desfechos insólitos, o público se surpreendia 

a cada espetáculo, mas com simplicidade, fazendo com que o público 

entendesse de imediato o que ocorria no palco, cenário do presente. 
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Por não haver narrador, os diálogos são de extrema importância, é por 

meio deles que descobrimos como as personagens são e como elas agem, e 

nas peças de Nelson Rodrigues os diálogos são claros e fáceis de entender. 

Por exemplo, a personagem Serginho que pouco age, descobrimos por meio 

do diálogo fatos como o de que é uma das tias que ainda dá banho no rapaz. 

 

 Nelson Rodrigues se defendia da crítica que o avaliava fora da realidade 

da época porque escrevia absurdos como na crônica Os que propõem um 

banho de sangue, publicada no livro O Reacionário memórias e confissões: 

Não tive ninguém por mim. Os intelectuais não se manifestavam ou 

me achavam também um caso de polícia. As esquerdas não 

exalaram um suspiro. Nem o centro, nem a direita. Só um Bandeira, 

um Gilberto Freyre, uma Raquel, um Prudente, um Pompeu, um 

Santa Rosa e pouquíssimos mais – ousaram protestar. O Schimidt 

lamentava a minha insistência na torpeza. As senhoras me diziam: - 

“Eu queria que seus personagens fossem como todo mundo.” E não 

ocorria a ninguém que, justamente, meus personagens são como 

todo mundo: e daí a repulsa que provocavam. Todo mundo não gosta 

de ver no palco suas íntimas chagas, suas inconfessas abjeções 

(RODRIGUES, 2008, p.340). 

 Como observa-se na citação acima, Nelson Rodrigues se defende da 

acusação de que fazia um teatro de absurdos. Suas peças apresentam 

personagens da vida real, retratam a vida como ela é, mas que nem todos 

preferem enxergá-los por essa ótica. 

 Além de personagens típicos de uma família carioca, Nelson Rodrigues 

explorava tipos marginalizados pela sociedade como a prostituta, o 

homossexual, a mulher adúltera, tudo isso somado aos diálogos espontâneos, 

líquidos, naturais, cotidianos; faziam com que o público ficasse entretido mais 

rapidamente em suas obras, apesar das críticas vorazes. O autor, muitas vezes 

afirmou que, ao voltar para casa de bonde, as pessoas o abordavam para 

contar-lhe histórias da vida real para que as usasse em suas próximas obras.                    

S Segundo Sábato Magaldi, em Nelson Rodrigues: dramaturgia e 
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encenações, o autor inovou mesmo foi a linguagem de fácil entendimento, 

límpida, sendo um trabalho consciente do autor e não pura obra do acaso, nem 

absurda como queria a crítica:  

Por meio da linguagem, límpida, sucinta, vibrátil e da capacidade de 

expor os desvãos menos confessáveis de suas personagens, Nelson 

abriu caminho para todos os dramaturgos surgidos nas últimas 

décadas (MAGALDI, 1992, p.18). 

 Nelson Rodrigues se preocupou para que seus diálogos não se 

perdessem no rebuscamento, por se tratar de personagens comuns da 

sociedade, os diálogos não poderiam ser diferentes. Nas tragédias cariocas, 

por se tratar de fatos cotidianos, a linguagem é ainda mais próxima do falar 

coloquial. As personagens não refletem sobre a realidade, mas refletem a 

realidade; muitas vezes, por se tratar da realidade, Nelson Rodrigues faz uma 

descrição brutal da violência e da ruptura de valores morais também 

considerados inovadores. 

Portanto, tal linguagem inovadora no teatro brasileiro é percebida 

claramente em Toda nudez será castigada. Temos o reflexo da linguagem 

falada no dia-a-dia, nas ruas e a linguagem do homem comum, facilmente 

interpretada por quem assiste, tornando as personagens mais humanas, mais 

próximas do público. 

A linguagem enxuta, concisa é também acompanhada de gírias bem 

elaboradas, com colocação irregular dos pronomes, frases curtas, com réplicas 

e interrogações, tornando o diálogo mais ágil e prático. As personagens, típicas 

da classe média e do subúrbio carioca, são perfeitamente adequadas à 

linguagem do dramaturgo, e até mesmo personagens com um grau social mais 

elevado como o padre ou o médico, não possuem um linguajar rebuscado, 

mas, sim, uma linguagem simples e de fácil entendimento. 

As gírias empregadas na peça são bem selecionadas, não podendo ser 

classificadas apenas como gírias cariocas, porém, brasileiras. São facilmente 

identificáveis em qualquer região do Brasil, graças ao desenvolvimento dos 
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meios de comunicação. Segundo Célia Berretini em O teatro ontem e hoje, as 

gírias engrandecem a obra de Nelson Rodrigues: “(...) uma gíria bem 

aproveitada, que enriquece o vocabulário, se bem que esse emprego não 

tenha se limitado ao Rio de Janeiro” (BERRETINI, 1980, p.161). 

As personagens expressam gírias de acordo com seu convívio social, 

Geni possui a linguagem típica dos bordéis, Patrício, a dos malandros cariocas, 

Odésio, o garçom efeminado do bordel onde Geni mora, possui seu linguajar 

próprio, chamando Herculano de boneco; cada linguagem relacionada ao seu 

modo de vida. 

TIA N 1 – Vai depressa chamar o padre Nicolau! 

PATRÍCIO – É tarde pra chuchu! (RODRIGUES, 2004, p.112) 

(...) Mas não fez o gesto, nem disse a palavra e eu fui pra cucuia! 

(RODRIGUES, 2004, p. 112-113) 

GENI – Outra surubada eu não faço por dinheiro nenhum 

(RODRIGUES, 2004, p.114). 

ODÉSIO – Teu boneco acordou? 

GENI (sem ouvi-lo) – Chispa e traz um sanduíche! (RODRIGUES, 

2004, p.119) 

GENI – Sou tarada por salaminho (RODRIGUES, 2004, p.122). 

PATRÍCIO – Presta atenção. Quando o Herculano der as caras 

(RODRIGUES, 2004, p.126). 

 E não é apenas em Toda nudez será castigada que encontramos este 

tipo de linguagem, em muitas outras peças do autor também encontramos, 

como por exemplo, as também tragédias cariocas O beijo no asfalto e Otto 

Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária: 

CUNHA (num crescendo) – Mentira, sim, senhor! Mentira! Eu não dei 

um chute na barriga da mulher! Mentira sua! É mentira! Dei um tapa! 

Um tabefe! Assim. O Aruba viu. Não foi um tapa?                         

CUNHA (triunfante) – Um tapa. Ela abortou, não sei por quê. Azar. 



39 

 

Agora o que eu não admito. Não admito, fica sabendo. Que eu seja 

esculachado por causa de um moleque, de um patife como você! 

Patife! (RODRIGUES, 2004, p.60) 

RITINHA – Bonzinho, vírgula! Automóvel facilita pra burro! Estou 

avisando porque ontem. Sim, é com você, Aurora. Ontem você 

aceitou carona (RODRIGUES, 2004, p.183). 

Também encontramos o uso de pronomes pessoais diferentes na 

mesma fala, em uma ocasião usa-se o tu e na fala seguinte, da mesma 

personagem, usa-se o você: “GENI – Você está na Laura.(...) GENI – Tu chegou aqui 

sozinho, de porre. Sozinho” (RODRIGUES, 2004, p.120). 

A colocação pronominal aplicada fora das normas da linguagem culta 

pode ser encontrada na fala de diversas personagens, dando clara importância 

ao falar simples e comunicativo. 

GENI – Quem te viu e quem te vê. (com profundo desprezo) Me 

chega aqui chorando. Chorando! (RODRIGUES, 2004, p.120) 

HERCULANO (num apelo) - Me chama de você! (RODRIGUES, 

2004, p. 132) 

HERCULANO (espalmando a mão no peito) Lhe juro, lhe dou a minha 

palavra de honra que não tenho feito outra coisa senão tratar da 

viagem de meu filho. (RODRIGUES, 2004, p.144) 

TIA (taciturna) – Te abençõe. (RODRIGUES, 2004, p.137) 

MÉDICO – Me dá notícias. (RODRIGUES, 2004, p.159) 

Fazem-se presentes também as falas curtas, interrogações, um diálogo 

feito de réplicas, em alguns casos, réplicas, dispensando grandes frases, 

lineares, com começo, meio e fim; mas com grande teor de significado, com 

uma verdadeira economia verbal. 

HERCULANO (impulsivamente) Qual foi a impressão, doutor? 
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MÉDICO – A pior possível! 

HERCULANO – Não me assuste! 

MÉDICO – Herculano, na vida desse menino está tudo errado! 

HERCULANO – O senhor diz muito mimo? 

MÉDICO – Um rapaz que tem 17 anos, 17? 

HERCULANO – Fez 18. (RODRIGUES, 2004, p. 141) 

Podemos notar o quanto as palavras em frases dialógicas são de 

extrema importância na obra dramática de Nelson Rodrigues e como o autor 

possuía pleno poder sobre elas, sabendo usá-las adequadamente em suas 

peças, sendo muitas vezes acusado de mau gosto e de linguagem pobre. 

Nelson Rodrigues sabia o poder que elas possuíam e o impacto que causariam 

no público. Em Toda nudez será castigada, temos esta seleção de palavras em 

Patrício que sabe exatamente como empregá-las, sabe de seu poder de 

persuasão, visto que é ele quem triunfa no final na história. 

PATRÍCIO (exultante) – Pode deixar, pode deixar! Eu digo a ele que 

eu estava bêbado. E que inventei tudo! Direi que sou um mentiroso! 

Eu convenço o garoto! (RODRIGUES, 2004, p. 143) 

PATRÍCIO – Sua burra! Herculano também quis me subornar. 

Resultado – fui dizer ao Serginho que vocês iam se casar. Também 

fui eu que levei Serginho pra ver vocês dois, nus, no jardim. Cuidado 

comigo! (RODRIGUES, 2004, p.158) 

Na última citação, Patrício faz um aviso: “Cuidado comigo!”, porque sabe 

o poder que tem suas palavras, e apenas com elas conseguiu destruir o próprio 

irmão e, consequentemente, Geni, sendo o único, além de Serginho que, após 

conhecer o ladrão boliviano descobriu sua felicidade e fugiu, a obter êxito com 

seus planos em toda a trama.  

 

2.1. A ironia em Toda nudez será castigada 

 

Outra figura de estilo presente no discurso de Nelson Rodrigues é a 

ironia, que é uma das figuras mais marcantes da era moderna. Podemos 
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encontrá-la em textos de diferentes épocas, mas é, na modernidade, que 

ganha força e maior destaque. É uma figura retórica centrada em dizer o 

oposto do que se diz, façanha esta conseguida por grandes autores, sendo 

eles da prosa, poesia ou no texto teatral, como veremos em Nelson Rodrigues. 

A ironia aparece implícita em muitos textos e cabe ao leitor percebê-la, 

tarefa muitas vezes árdua, tamanha habilidade do autor em aplicá-la de modo 

sutil, quase imperceptível.  

Cada autor tem seu próprio estilo ao criar seus textos ironicamente, 

sendo difícil a tarefa de classificá-la, já que como Lélia Parreira Duarte cita em 

sua obra Ironia e humor na literatura, a ironia é “um fenômeno nebuloso e 

fluido” (DUARTE, 2006, p. 18). 

 O autor cria a ironia propositadamente em seus textos, sendo 

construída artisticamente junto com a obra literária, se não for proposital, tal 

autor não pode ser considerado irônico. Segundo a autora, ao comentar a 

ironia: 

Em qualquer de suas formas, a ironia será uma estrutura 

comunicativa. De fato, nada pode ser considerado irônico se não for 

proposto e visto como tal; não há ironia sem ironista, e este será 

alguém que percebe dualidades ou múltiplas possibilidades de 

sentido e as explora em  enunciados irônicos, cujo propósito somente 

se completa no efeito correspondente, isto é, numa recepção que 

perceba a duplicidade de sentido e a inversão ou a diferença 

existente entre a mensagem enviada e a pretendida (DUARTE, p. 19, 

2006). 

Fica evidente, de acordo com a autora, que o sentido da ironia só se 

completa com a participação efetiva do leitor; se este não percebe o sentido 

real do enunciado, a ironia fica sem uma função clara dentro do texto. 

Embora tenhamos várias formas de ironia e não seja fácil classificá-la, 

citamos neste trabalho a modalidade da ironia retórica que consiste no 

conteúdo que uma palavra pode ter, além daquele sentido aparente no texto, 
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diferente do que foi dito, causando estranhamento, ao fugir do habitual. Este 

tipo de discurso irônico ocorre sempre que há disputa pelo poder e pela 

dominação do outro. Um personagem utiliza-se da ironia para convencer o 

outro de algo contrário a sua verdadeira intenção. O leitor exerce um papel 

fundamental em textos deste tipo, tornando-se cúmplice do autor irônico 

quando descobre a ironia em algum personagem; mas também pode tornar-se 

sua vítima quando não a percebe, ambas geram a transgressão do texto 

dramático: 

A ironia retórica não é apenas uma questão de vocabulário: não se 

resume a uma inversão de sentido de palavras, mas implica também 

atitudes ou pensamentos, dependendo a sua compreensão de o 

receptor perceber que as palavras não têm um sentido fixo e único, 

mas podem variar conforme o contexto (DUARTE, 2006, p.22). 

 A ironia retórica, em alguns casos, serve ao engano e à trapaça, sempre 

em que ocorre disputa entre partidos diferentes; sejam eles os partidos do bem 

e do mal; dos homens e das mulheres; dos ricos e dos pobres. 

Em Toda nudez será castigada, podemos encontrar a forte presença da 

ironia, a começar pelo título. Temos a nudez como tema, o que de início pode 

parecer um apelo sexual, mas ela terá seu castigo, será punida. A prostituta, 

que se despe por dinheiro, tem seu destino final tragicamente elaborado 

durante a trama. Até mesmo a classificação do autor como tragédia carioca nos 

remete a uma ironia paradoxal aos textos clássicos. 

O ironista nos apresenta uma peça que explora o absurdo pelo seu 

reverso, segundo o crítico teatral Décio de Almeida Prado, publicado em O 

Estado de São Paulo. Para ele, envolvidos pelo véu do puritanismo, temos 

escondidos alguns vícios que são apresentados pelo dramaturgo: 

O ponto de partida de Toda nudez será castigada é aquela velha 

ideia da psicanálise de que as reações humanas escondem 

geralmente em seu bojo o contrário do que pretendem exprimir. (...) 

Em outras palavras: Nelson Rodrigues voltou mais uma vez ao seu 

grande tema: o puritanismo. Tema que ele desenvolve pelo absurdo, 
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mostrando o seu reverso, isto é, a inconfessada fascinação pelo vício 

que constituiria a natureza profunda do puritanismo (PRADO, 1965). 

Nelson Rodrigues, como autor conservador com relação ao sexo, dando 

algumas declarações a respeito do ato de despir-se, o que considerava um 

pecado, porém, por suas peças, era criticado como escritor tarado e obsceno. 

O próprio autor se defende de tal fama, em artigo no qual critica o sexo sem 

amor: 

O homem é triste porque, um dia, separou o sexo do amor. Nada 

mais vil do que o desejo sem amor. A partir do momento da 

separação, começou um processo de aviltamento que ainda não 

chegou ao fim. E assim o homem tornou-se um impotente do 

sentimento e, portanto, o anti-homem, a antipessoa (RODRIGUES, 

2004, p. 330). 

Em outro artigo sobre Toda nudez será castigada, o autor escreve mais 

uma vez, pelo viés do puritanismo, do amor puro: 

Eu pensei em Toda nudez será castigada quando Marilyn Monroe 

morreu, ou melhor, quando ela se matou. Na sua adolescência, 

posara nua para uma folhinha. Nua e bastou. Foi como se ela se 

despisse para o mundo. Nos botecos dos cinco continentes, aparecia  

o seu corpo com o implacável frescor dos anos. Depois de sua morte, 

e revendo a folhinha sentimos que não há ato feminino mais patético 

do que se despir. Vejam a imagem da atriz em quatro cores. Não se 

pode imaginar nudez mais sofrida, mais humilhada e eu diria também 

mais suicida. Hoje, a morte de Marilyn Monroe é um mistério 

transparente. Há uma relação nítida entre o impudor da folhinha e o 

pudor da morte. Por outras palavras: ela se matou porque se despiu. 

 (...) 

E passamos a compreender uma verdade que ninguém percebe 

porque é óbvia demais. Ei-la: a nossa danação começou quando 

separamos a nudez do amor. Em nossa época, é tão raro o amor, e 

tão difícil amar. Que é o ganha-pão dos psicanalistas senão essa 
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impotência de sentimento? Aquela que faz da nudez um hábito, 

frívolo, ou esportivo, ou eugênico, ou sei lá, está se queimando ao sol 

da própria destruição (RODRIGUES, 1965). 

Nelson Rodrigues era criticado de tarado e obsceno por tratar de 

temáticas sexuais marcadas pelo moralismo, como em Otto Lara Resende ou 

Bonitinha, mas ordinária, em que Maria Cecília, moça pura e de família é 

violada por cinco crioulos, mas ao final, descobre-se que é ela quem arma para 

ter esta relação. Por estas cenas, Nelson Rodrigues sofreu duras críticas: 

PEIXOTO (sem ouvi-la) – Logo depois. Maria Cecília leu num jornal 

da empregada uma reportagem de curra. Uns caras pegaram uma 

crioulinha, no Leblon. Fizeram o diabo. Eram cinco. Estou mentindo? 

(...) Eu me apaixonei por ela. E ela me dizia: - “Eu queria uma curra 

como aquela do jornal.” Pôs isso na minha cabeça. Então, eu catei 

cinco sujeitos. Paguei os cinco. Custou cinquenta contos. Ela queria 

que eu ficasse olhando. Compreendeu, Edgard? Foi ela! Ela que 

pediu pra ser violada. (RODRIGUES, 2004, p.245) 

  Toda nudez será castigada nos apresenta personagens marginalizados, 

como a prostituta Geni e os homossexuais Serginho e o ladrão boliviano. 

Temos o tema do sexo como uma assunto recorrente na trama, o autor o 

explora como a salvação do personagem Herculano que recupera a alegria de 

viver após uma noite no bordel com a prostituta Geni. Herculano pensa em se 

matar após a morte da mulher, mas depois de entregar-se aos prazeres carnais 

chega a se casar com a prostituta. Porém, Geni suicida-se e Herculano perde a 

mulher que tanto amou, retornando à categoria de viúvo no qual se encontrava 

no início da trama. Temos aí a punição prevista já no título da peça, o autor 

explora o sexo de maneira exagerada, o casal passa três dias e três noites 

juntos, mas tal ato os leva à perdição final. Geni não se livra de seu passado e 

Herculano não encontra a felicidade. 

 Mas o que dizer do adolescente Serginho? O adolescente de dezoito 

anos, puro e casto que após ser abusado sexualmente pelo ladrão boliviano 

descobre sua sexualidade e foge com ele. Após descobrir-se homossexual, 
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vinga-se do pai e viaja com o amado. A homossexualidade muda a vida do 

rapaz que não se despia nem por consulta médica e que após a morte da mãe 

disse que preferia não ter nascido para que a mesma continuasse virgem. 

 Em um trecho da peça, uma das tias diz: “TIA (andando pelo palco) – 

Quando eu era garotinha, ouvi meu pai dizer uma vez: - “Pederasta, eu 

matava!”(RODRIGUES, 2004, p.148). Mas ao final, nos é apresentado como a 

salvação de Serginho.   

Temos, pois, presente, em Toda nudez será castigada a ironia retórica, 

em que o personagem apresenta um discurso diferente do que está realmente 

desejando realizar. Tal figura é articulada pelo personagem Patrício que quer 

ser um outro na tragédia. 

Esta ironia é facilmente percebida pelo leitor, mas o mesmo não ocorre 

com as demais personagens. O leitor, portanto, torna-se cúmplice de Patrício, 

já que descobre desde o início as armadilhas que ele pretende traçar contra o 

irmão. Já no início da peça, Patrício é acusado pelas tias de não gostar do 

irmão e num discurso irônico revela que não têm motivos para não gostar do 

irmão, ele só poderia ter evitado sua falência, mas não o fez. 

 Patrício manipula o irmão de modo a fazê-lo pensar que apenas quer 

salvá-lo após a morte da esposa, mas na realidade quer destruir o irmão, não 

matá-lo, destruí-lo. A dependência financeira é o único motivo pelo qual 

Patrício não mata o próprio irmão: "PATRÍCIO – Herculano não pode morrer. 

Cada tostão que eu gasto depende dele. Ele me esculhamba mas solta a erva” 

(RODRIGUES, 2004, p.115). 

Na transformação do trágico, o plano para destruir o irmão começa 

quando Patrício vai até a prostituta Geni para salvar o irmão viúvo da morbidez, 

as tias pedem padre Nicolau, mas Patrício afirma que o problema de Herculano 

é a falta de sexo. 

PATRÍCIO – Daí minhas tias estão apavoradas. Eu tenho uma família 

só de tias. É tia por todo o canto. E elas têm medo, de que, de 

repente, o mano meta uma bala na cabeça. Mandaram chamar o 
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padre Nicolau que está com asma. Eu então, a título de piada, disse 

que conhecia uma senhora, etc. e tal. 

(...) 

PATRÍCIO (exaltando-se) – Eu sou o cínico da família. E os cínicos 

enxergam o óbvio. A salvação de Herculano é mulher, sexo! 

(triunfante) Para mim não há óbvio mais ululante! (RODRIGUES, 

2004, p. 115) 

 Após conhecer a prostituta e passar uma noite no bordel, Herculano 

apaixona-se por ela e não pensa mais em se matar, deixando até de guardar 

luto pela esposa falecida. Ao perceber que o irmão recuperou a alegria de 

viver, Patrício persuade a prostituta a forçar o casamento com Herculano. 

Quando o casal passa três dias juntos em uma casa, Patrício leva Serginho, 

filho de Herculano, para ver o pai e Geni nus no jardim. Após essa cena o 

jovem briga e vai para a cadeia onde conhece o ladrão boliviano. 

 Até aí, Patrício arma sua trama e nenhum personagem descobre que é 

ele quem está por trás de tudo, Herculano apenas desconfia, mas Patrício não 

assume a autoria dos atos e continua na manipulação dos personagens. 

 No hospital, ao visitar o sobrinho e ao convencê-lo de que o causador de 

tudo é Herculano, Patrício revela seus planos a Serginho: 

SERGINHO – Você quer que eu mate meu pai? 

PATRICIO – Matar, não. Não vai morrer, não, que esperança! 

Serginho, se você odeia seu pai, eu odeio meu irmão. Odiamos o 

mesmo homem (RODRIGUES, 204, p.159). 

Patrício convence Serginho a se relacionar com a madrasta traindo e 

vingando-se do próprio pai, Geni apaixona-se pelo enteado e suicida-se após 

descobrir por intermédio de Patrício que Serginho fugiu com o ladrão boliviano. 

 Está concluído, por metamorfoses das ações trágicas das personagens, 

o plano de Patrício pela destruição de Herculano, o irmão perdeu a mulher 

amada ficando viúvo mais uma vez, sem descobrir que foi o próprio irmão 
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quem arquitetou seu destino. Ao final, Patrício revela que não para por aí, 

ainda tentará acabar de vez com seu irmão. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

A roteirização teatral – da unicidade à tridimensionalidade da palavra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vez em quando as pessoas perguntam: “Você não faz mais 
teatro? Parou?” Explico que vontade há: - “Mas não tenho tempo”. 
Poderia acrescentar: - nem tempo, nem resistência física. Uns 
insistem em tom cavo: - “Faça teatro! Faça teatro!” Digo: - “Farei.” E, 
uma noite, num sarau de grã-finos, dei-me ao luxo de uma alegre 
bravata, disse, com a mão no peito: - “Tenho, aqui dentro, mil anos de 
teatro!” (Nelson Rodrigues) 
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O texto teatral, principalmente, distingue-se do texto narrativo por seguir 

uma estrutura diferenciada, baseada no diálogo, sem a histórica presença do 

narrador. Sendo assim, o texto está mais próximo da oralidade, pois o prevê na 

escritura pensando que seu texto será interpretado por atores, e não será 

somente acessível aos leitores de sua obra. 

 Desta forma, o texto torna-se um roteiro para os atores encenarem a 

peça. Um roteiro é a forma escrita de um projeto audiovisual onde o diálogo e a 

descrição têm papel fundamental. Os diálogos devem ser acessíveis ao 

público, como já discutimos, pois é feito somente por meio da personagem que 

os detém mediada pela história narrada, cujas descrições ficam nas rubricas. 

Um roteiro deve responder a perguntas como: ao que, corresponde ao 

conflito; quem, correspondendo à personagem; quando, à temporalidade; onde, 

à localização; qual, à ação dramática, como, à estrutura e quanto, que remete à 

quantidade de tempo em ocorrência. 

O roteiro só obtém sua funcionalidade completa após ter sido 

representado e a ferramenta que o sustenta é a palavra oral e encenada, 

sendo uma passagem para o audiovisual. 

 No roteiro teatral, além das descrições presentes nas rubricas e na 

história narrada por meio dos diálogos, outras partes importantes são a ação 

dramática que é a maneira como o conflito é vivido pelas personagens, a 

estrutura que é a organização do enredo em cenas, o tempo dramático que 

aborda a duração de cada cena e a personagem que é de extrema importância, 

pois é ela quem domina a palavra, sendo esta a concreta sustentação da 

roteirização.  

A cena é a unidade dramática do roteiro, seu princípio ou fim é 

determinado pelas entradas e saídas das personagens do palco. Do ponto de 

vista dramático existem dois tipos de cenas: essenciais e de transição ou 

integração. 

De acordo com o roteirista Doc Comparato, em seu livro Da criação ao 

roteiro, as cenas essenciais contêm o fundamental para o desenrolar da trama 
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e são classificadas em cinco tipos: cenas de exposição, que expõem um 

motivo, um problema, uma informação; as cenas de preparação informam das 

complicações que virão mais tarde, cenas de complicação que nos preparam 

para o clímax, ilustram o desenrolar da complicação; cenas de clímax, sem 

elas não há o grande momento dramático, é o ponto mais alto do drama e as 

cenas de resolução apresentam o produto final do drama, finalizando o roteiro. 

Em Toda nudez será castigada, podemos observar tais cenas, como a 

exposição quando as tias pedem para Patrício buscar o padre Nicolau, pois 

acreditam que Herculano vai morrer de desgosto após a morte da esposa.  

As cenas de preparação podem ser vistas quando Patrício resolve 

procurar uma prostituta e não o padre, por achar que o problema do irmão é 

sexo e não religião. Ao procurar Geni, começam as cenas de complicação, pois 

ele persuade a prostituta para sair e se apaixonar pelo irmão e ele por ela. 

Após apaixonarem-se, Patrício vai até Serginho, filho de Herculano, contar que 

o pai está tendo um caso com uma prostituta, estabelecendo o clímax, ponto 

mais alto da peça, seguido pela prisão do sobrinho e de sua violação na cadeia 

pelo ladrão boliviano. 

Após todas as armadilhas criadas pro Patrício, temos a resolução, 

quando Geni suicida-se após descobrir que Serginho foge com o ladrão 

boliviano. 

As cenas de transição são as que unem as cenas essenciais utilizando-

se de vários recursos como o flashback, que pode ser de três tipos: evocador, 

quando a personagem evoca o passado para entender o presente; explicativo, 

a personagem revive o passado para explicar o fato presente e atípico, que é 

um elemento surpresa, sendo uma mistura de explicação e evocação. 

Em Toda nudez será castigada, temos o recurso do flaschback 

apresentado logo na cena inicial, quando Herculano chega em casa e é 

recebido pela criada com uma fita contendo uma gravação de Geni, contando 

tudo sobre seu caso com Serginho e sobre seu suicídio. As cenas começam se 

apresentando como um fato passado, remetendo ao presente apenas em 

algumas cenas quando aparece novamente a gravação de Geni. Temos aqui 



51 

 

um flashback explicativo, com a personagem narrando e explicitando todos os 

fatos que ocorreram para que ela chegasse a se suicidar. 

Mas a estrutura de cenas é flexível, existe uma infinidade de 

combinações e cabe ao autor montá-las adequadamente. Outro elemento que 

compõe a estrutura dramática é a passagem do tempo, a noção de tempo 

dramático, que é algo muito complexo, visto que cada cena, cada parte da 

estrutura possui um tempo interior próprio, durante o qual os acontecimentos 

ocorrem. Este tempo interno não é real, mas nos dá a sensação de ser. É o 

tempo que necessitamos para expor os objetivos dramáticos de uma ação. 

O tempo dramático está presente em cada cena, em cada partícula 

apresentada, sendo dividido entre tempo dramático parcial que ocorre dentro 

de cada cena e o tempo dramático total que é a soma de todos os tempos 

parciais. Uma peça pode ter a duração de duas horas, mas ela conta a história 

de uma vida toda. 

Um roteiro deve apresentar as ações dramáticas dentro de um tempo 

ideal, assegurando ritmo, permitindo ao espectador sentir cada cena com seu 

peso dramático ideal. Esta noção de tempo também fora defendida por 

Aristóteles em Poética. 

Donde se infere que o corpo humano, como o dos animais, para 

serem julgados belo, devem apresentar uma certa grandeza que 

torne possível abarcá-los com o olhar; do mesmo modo as fábulas 

devem apresentar uma extensão tal que a memória possa também 

facilmente retê-las (ARISTÓTELES, s/d, p.250). 

De acordo com Doc Comparato, o tempo dramático está intimamente 

ligado ao diálogo, sendo este um dos elementos primordiais do texto teatral. 

Uma das principais qualidades do teatro é precisamente a perfeição 

do diálogo. Além disso, para o escrever corretamente é necessário, 

antes de mais nada, ser um bom ouvinte; e, para o ser, o autor tem 

de captar tudo o que se diz à sua volta, em qualquer ambiente. 

(COMPARATO, 1995, p.237) 
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 O diálogo é a linguagem essencial do drama, é a partir dele que as 

cenas tomam forma por meio das personagens. Ele é o corpo de comunicação 

do roteiro, caracteriza as personagens, concretiza ações, além de fundamentar 

o tempo dramático. 

 Como não há narrador, há uma proximidade muito grande entre o 

pensar e o falar, toda vez que a personagem pensa, fala. Há outros meios de 

expressar seu pensamento, mas a fala exerce papel de grande importância. 

Doc Comparato, chama a atenção para as palavras ditas pelas personagens: 

Em audiovisual não existe um fluxo interior tal como existe no 

romance; assim, o que ela diz é a única forma de que a personagem 

dispõe para expressar seu pensamento; e isto mesmo que as 

palavras sejam falsas, equívocas ou dissimuladas (COMPARATO, 

1995, p.124). 

 O sentimento baseia-se na ação; quando a personagem está feliz, as 

ações e reações são compatíveis ao comportamento de pessoas que estão 

felizes. Nós, seres humanos, conseguimos dissimular nossos sentimentos, as 

personagens não, cedo ou tarde eles são expostos por meio da ação. 

 Bakhtin, em Questões de literatura e estética, aborda a importância do 

diálogo, e na vida real, a conversação depende do entendimento do diálogo, só 

há resposta se há compreensão do que foi dito. Como no texto teatral, as 

personagens refletem, em muitos casos, a vida real, os diálogos devem ser de 

fácil compreensão, havendo uma resposta para toda fala. 

Na vida real do discurso falado, toda compreensão concreta é ativa: 

ela liga o que deve ser compreendido ao seu próprio círculo, 

expressivo e objetal e está indissoluvelmente fundido a uma resposta, 

a uma objeção motivada – a uma aquiescência. (...) A compreensão e 

a resposta estão fundidas dialeticamente e reciprocamente 

condicionadas, sendo impossível uma sem a outra (BAKHTIN, 1990, 

 p.90). 
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 Além dos diálogos, outro fator presente no roteiro, são as indicações 

dadas nas rubricas, elas aparecem antes dos diálogos, sendo um modo de 

orientação para os atores. As indicações apresentam o tom, que é a 

modificação na intensidade dramática do diálogo. Também encontramos, 

pausas, tempos, fatores que influenciam na performance do ator. 

 Nos diálogos de Toda nudez será castigada, encontramos várias 

indicações, como no diálogo de Patrício com as tias, na qual elas indicam como 

devem ser feitas as falas: rápida, desconcertada, furiosa. 

PATRÍCIO – Tive uma ideia genial! Me lembrei de uma mulher que 

talvez salve Herculano mais depressa que o padre. Uma mulher que. 

TIA Nº (rápida) – Espírita? 

PATRÍCIO (desconcertado) – Se é espírita? (disfarçando) Não vou 

entrar em detalhes. Mas pode ser a solução. 

TIA Nº 3 (furiosa) – Nós queremos o padre Nicolau! (RODRIGUES, 

2004, p.113) 

 As falas das personagens são claramente explicitadas nos diálogos, mas 

não possuem somente esta maneira de se expressar, estão incluídos também 

os olhares, gestos e expressões que, no texto escrito, são explicitados pelas 

rubricas. 

 As personagens são únicas. Suas ações têm de possuir uma história, 

um passado e características condizentes com suas ações. A matéria-prima de 

uma personagem dramática é o ser humano. Ainda em Da criação ao roteiro: 

Compor uma personagem é tarefa que requer um talento muito 

específico. Depende bastante da capacidade de observação e 

abstração do roteirista. Estas capacidades podem desenvolver-se à 

medida que o autor sai para a rua, vai a bares, fábricas, salões da 

alta burguesia etc., observando e tomando nota de múltiplos 

comportamentos humanos que formam estes  universos: forma de 

vestir, gestos, modo de falar etc (COMPARATO, 2005, p.130-131). 
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 Alguns fatores devem ser levados em consideração para a composição 

da personagem como físico, social e psicológico. O intelecto e a emoção são 

os que dão identidade a uma personagem; porém, no decorrer dos 

acontecimentos de uma história, a personagem pode se transformar, tornando-

se o oposto do que era no início da trama. 

 Os conflitos enfrentados pelas personagens seguem duas linhas: 

correspondência e motivação. Na correspondência do conflito, o público é 

cúmplice da personagem, entrando em conflito também. Se a personagem 

sofre por amor, o público também deverá senti-lo. E para que haja esta 

correspondência, a motivação do conflito deve ser bem clara. As situações em 

que a personagem se encontra é que geram os conflitos, e devem ser 

convincentes para que haja envolvimento e cumplicidade do público. 

 Em Toda nudez será castigada, temos as personagens bem 

caracterizadas, com histórias no passado e motivações para praticar alguns 

atos. Por não possuir narrador, descobrimos como cada personagem é pelo o 

que as outras personagens dizem dela, pelo o que diz de si mesma e pelas 

suas ações. Patrício, desde o início da trama deixa claro o que move sua 

vingança contra o próprio irmão:  

PATRÍCIO (com evidente ironia) – Mas odiar sem motivo? Ele nunca 

me fez nada! Só na minha falência é que Herculano podia ter evitado 

tudo com um gesto, com uma palavra. (incisivo) Mas não fez o gesto, 

nem disse a palavra. E eu fui pra cucuia! (ofegante) Mas são águas 

passadas (RODRIGUES, 2004, p. 113). 

 O próprio Patrício faz algumas afirmações acerca de si mesmo, que 

explicam sua personalidade: “PATRÍCIO (exultando-se) – Eu sou o cínico da 

família. E os cínicos enxergam o óbvio (...)” (RODRIGUES, 2004, p.115). 

 Geni, a prostituta, remete sempre a um fato do passado para explicar o 

motivo de sua profissão, segundo ela, a maldição materna a impediu de seguir 

outro caminho: 
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GENI – E quando cheguei, minha mãe gritou: - “Tu vai morrer de 

câncer no seio!” Minha própria mãe me disse isso. Você ainda se 

admira que eu tenha caído na zona? Toda mulher já foi menina. Eu, 

não. Eu posso dizer de boca cheia que nunca fui menina 

(RODRIGUES, 2004, p.126). 

 Podemos afirmar que é por meio da fala da personagem que o texto se 

desenvolve. Como o roteiro é um texto escrito para ser encenado, a ideia de 

oralidade, performance e recepção é de extrema importância para que o texto 

se torne corpo escrito. Em seu livro Performance, recepção, leitura, Zumthor 

aborda claramente estas ideias: 

(...) a “formação” se opera pela voz, que carrega a palavra; a primeira 

“transmissão” é obra de um personagem utilizando em palavra sua 

voz viva, que é, necessariamente, ligada a um gesto. A “recepção” vai 

se fazer pela audição acompanhada da vista, uma e outra tendo por 

objeto o discurso assim performatizado: é, com efeito, próprio da 

situação oral, que transmissão e recepção aí constituam um ato único 

de participação, co-presença, esta gerando o prazer. Esse ato único é 

a performance (ZUMTHOR, 2007, p.65). 

 Para o teórico Zumthor, a oralidade está primeiramente ligada à 

personagem, sendo transmitida pelos diálogos, fortemente marcados em um 

texto teatral. O texto fixa-se em um paradoxo entre o artificial (escrito) e o 

natural (voz). O texto dramático é composto de ambos, pois é escrito para ser 

encenado, portanto, uma parte depende da outra, e a performance é a que o 

realiza. 

 Segundo Zumthor, o ato de ler solitário, “atinge o limite do tolerável” 

(ZUMTHOR, 2007, p. 68). O texto literário é escrito para ser performático, 

utilizando-se de emoções que partem do emissor e misturam-se às do receptor. 

O texto, além das emoções, é carregado de ritmos, imaginação, voz, que 

podem se perder numa leitura solitária. Ela tende a ser uma leitura coletiva. 

 Todavia, os textos orais permitem a recepção coletiva, atingindo mais 

pessoas ao mesmo tempo, enquanto os textos somente lidos permitem a 
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recepção individual, havendo, porém individualizações, nem todos podem ser 

atingidos pelo poder da palavra na mesma proporção. 

 No texto poético, a performance aproxima-se da catarse, pois a tentativa 

de modificar, transformar o receptor, que passa de passivo a um sujeito ativo, 

purgador no momento em que a oralidade está sendo transmitida. A função de 

uma obra de arte não é apenas comunicar, e, sim, transformar o sujeito 

receptor da obra; e, nas obras orais, a transformação é coletiva.  

Comunicar (não importa o que: com mais forte razão um texto 

literário) não consiste somente em fazer passar uma informação; é 

tentar mudar aquele a quem se dirige; receber uma comunicação é 

necessariamente sofrer uma transformação (ZUMTHOR, 2007, p.52). 

 Suporta saber que Nelson Rodrigues tinha plena consciência do que 

suas peças poderiam causar no público e trabalhava para que o processo 

catártico fosse pleno e constante em suas obras, o que entendemos de suas 

próprias palavras, conforme já citado. 

3.1. A transformação do narrativo em teatral 

 A personagem é o grande diferencial, o guia que apresentará as 

diferenças entre um texto narrativo e um texto teatral. No romance, a 

personagem é um elemento, tão significativa quanto o narrador. Já no teatro, a 

personagem constitui a totalidade da obra; o homem toma forma, a realidade 

apresentada ganha outra dimensão; havendo ação e não narração, tal como no 

romance. A história não é contada, mas mostrada, como a própria realidade. 

Nas representações teatrais, o texto ganha outra proporção, tornando o texto 

visível ao público. 

 O papel do narrador é de extrema importância nos romances, o narrador 

onisciente e onipresente explica, expõe e analisa as personagens, ao leitor 

cabe o ato de ler e interpretar. Como tal figura não existe nos textos teatrais, 
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todas as informações são transmitidas pela personagem. O que ela pensa, 

sente e o que ela faz são passados para o leitor/público por meio dos diálogos. 

 A personagem romanesca possui o fluxo de consciência, no qual 

sentimentos e pensamentos são revelados; a personagem teatral também o 

possui, mas é revelado através de seus próprios diálogos, visto que o leitor não 

tem acesso a sua consciência de outra forma, como Prado explica em A 

personagem de ficção: 

No teatro, todavia, torna-se necessário, não só traduzir em palavras, 

tornar consciente o que deveria permanecer em semiconsciência, 

mas ainda comunicá-lo de algum modo através do diálogo, já que o 

espectador, ao contrário do leitor do romance, não tem acesso direto 

à consciência moral ou psicológica da personagem (PRADO, 2005, 

p.88). 

 Por não termos acesso a sua consciência, aos seus segredos e desejos 

mais profundos, as personagens das tragédias clássicas possuíam amos 

confidentes, e era através desses diálogos íntimos que descobrimos o que 

seria inconfessável no decorrer da história. 

 Toda realidade, presente e passado, tornam-se objetos da 

autoconsciência da personagem. Em Nelson Rodrigues, não é diferente, seus 

personagens não refletem sobre a realidade, mas sobre a realidade do mundo 

em que vivem em cena, tendo plena consciência de seus atos. Tomemos como 

exemplo, em Toda nudez será castigada, o ódio que move a vingança de 

Patrício contra o irmão Herculano. O malandro tem consciência de seu 

sentimento pelo irmão, de suas atitudes friamente calculadas para destruí-lo e 

sabe também de suas características como o cinismo. 

PATRÍCIO – Até que se prove que era chata! (muda de tom) 

Herculano não pode morrer. Cada tostão que gasto depende dele. 

Ele me esculhamba, mas solta a erva. (num apelo) Geni, tu vais me 

salvar a pátria! 

GENI – Mas como salvar a pátria? 
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PATRÍCIO (exaltando-se) – Eu sou o cínico da família. E os cínicos 

enxergam o óbvio. A salvação de Herculano é mulher, sexo! 

(triunfante) Para mim, não há óbvio mais ululante (RODRIGUES, 

2004, p.115)! 

 PATRÍCIO – Deixa eu falar. Eu conheço o meu pessoal. Nós somos 

todos castos. Nós, não. Eu não sou. (com um riso meio soluçante) 

Mas eu também seria, se não tivesse havido um fato, um fato na 

minha vida. Mas o Herculano, as minhas tias solteironas. Nenhuma 

casou. (muda de tom) Sabe qual foi o fato, o tal fato na minha vida 

(RODRIGUES, 2004, p.127)? 

PATRÍCIO – Mas ouve, Serginho. Na nossa família, eu sou um bicho, 

me tratam como um bicho. Mas chegou a nossa hora. (respira fundo) 

O que você vai fazer com seu pai é muito pior que a morte 

(RODRIGUES, 2204, p.159). 

 Em outro trecho, Patrício assume ter consciência de que manipula 

Serginho e ainda faz chantagem com Geni: 

PATRÍCIO – Geni, você vai me dar o retrato, aquele, o célebre, de 

você nua.                                                                          

GENI – Não te dou retrato nenhum! 

PATRÍCIO – Então, não te levo a Serginho. Ele só faz o que eu 

quero. O garoto está maluco. Mas é uma loucura que aderna para um 

lado ou para outro, segundo a minha vontade (RODRIGUES, 2004, 

p.158). 

 Diferentemente do romance, a personagem teatral fala por si só, não há 

ninguém que fale por ela, a não ser outra personagem; portanto, o fluxo de 

consciência é constante. A história flui de acordo com a ação da personagem e 

tudo o que ela pensa é dito, pois não há outra maneira de sabermos. 

 No processo de autoconsciência, a palavra sobre si mesma é essencial. 

É preciso que haja consciência da personagem, para justificar seus atos, como 

ocorre com Patrício, que após tratar ironicamente o desprezo pelo irmão no 

decorrer na trama, assume seu ódio por Herculano em conversa com Serginho: 
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PATRÍCIO (com súbita euforia) – Matar, não. Não vai morrer, não, 

que esperança! Serginho, se você odeia seu pai, eu odeio meu irmão. 

Odiamos o mesmo homem. (mais baixo ainda, com um riso curto e 

pesado) Precisamos não esquecer as tias, hem, Serginho? 

SERGINHO – As velhas! (sofrido) Mas eu ainda gosto das tias.    

PATRÍCIO – Também não desgosto. São chatas, mas deixa pra lá. 

(RODRIGUES, 2004, p.159) 

 No final da peça, observa-se que o processo de conscientização de 

Patrício é revelado, ele assume que subornou Serginho no aeroporto, e pra 

finalizar ainda assume, aos berros, seu próximo plano de acabar com a vida do 

irmão, Herculano. 

(Fazendo sua comédia, Patrício dá dois passos. Angústia de Geni) 

GENI – Está bem. Mas conta logo. 

PATRÍCIO (excitado) – Sabe, que antes de partir, Serginho me deu 

uma nota alta, um cheque? 

GENI (embelezada) – Serginho é bom, tão bom! 

PATRÍCIO (com alegre crueldade) – Mas não foi por bondade, 

ninguém é bom comigo. Foi medo. Eu ameacei de fazer escândalo no 

aeroporto. 

GENI – Você está louco? 

PATRÍCIO – Bêbado, sim, louco, não. (feroz e sem transição) Louca 

é você, que não desconfiou de nada. Vou te contar uma e tu vai cair 

pra trás, dura. (feroz) Serginho partiu com o ladrão boliviano! (Patrício 

começa a rir em crescendo.) É uma viagem de núpcias com o ladrão 

boliviano. Vão continuar a lua-de-mel. Serginho não voltará mais, 

nunca mais (RODRIGUES, 2004, p.171). 

 É em sua última aparição, após contar a Geni sobre Serginho e destruir 

a vida da prostituta, que Patrício faz a revelação de que seu plano para destruir 

Herculano não para por aí, o ódio que nutre pelo irmão durante toda a peça e 

muitas vezes negado, é revelado, e é através de sua própria voz que 

descobrimos sua perversidade, seu desejo de destruição final:  

(A voz de Patrício cresce ainda. Ele berra a maldição final). 

PATRÍCIO – Hei de ver Herculano morrer! Hei de ver Herculano 
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morto! Com algodão nas narinas e morto! (RODRIGUES, 2004, 

p.171) 
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CAPÍTULO 4 

 

 

A transformação do trágico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mim, o teatro é uma arte não criada ainda porque não se 
escancarou para todos. Dia virá, porém, em que cada um de nós 
poderá fazer o seu “Rei Lear” de vez em quando. Ninguém nos 
exigirá nada, senão tarimba vital. (Nelson Rodrigues) 
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As tragédias são legados escritos deixados pelos gregos, tendo o 

primeiro drama trágico encenado por volta de 530 a.C. Todos tinham acesso às 

representações dos textos dramáticos, inclusive mulheres e crianças. 

Suas raízes, acredita-se, encontram-se nos rituais dionisíacos, haja vista 

seu nome guardar a raiz de tragos = bode, numa referência feita ao animal 

utilizado como sacrifício nos festas para Dionísio. Porém, a tragédia não 

manteve seu significado nas festas religiosas, mas seus temas indicativos de 

grande sofrimento foram preservados na literatura. 

 Há alguns temas excessivamente recorrentes nos textos trágicos, como 

os crimes de sangue que acompanham uma família. Há também elementos 

que a compõem como a hybris, a desmedida, acompanhante de todo herói 

trágico. Em Para não ler ingenuamente uma tragédia, Rachel Gazolla aborda o 

tema da hybris com relação ao herói trágico.  

O herói é aquele que tem a força de estar em hybris, é isso o que lhe 

dá a estatura de herói. Só a ele cabe a hybris no sentido trágico. Ao 

homem comum compete espantar-se e amedrontar-se com tal 

possibilidade (GAZOLLA, 2001, p.62). 

 Há nas tragédias um descompasso entre a determinação e a escolha do 

herói, o confronto entre o indivíduo e seu destino. A maldição enviada pelos 

deuses ao herói trágico exercita sua hybris, sua desmedida, é ela quem dá sua 

capacidade heroica; para Gazolla: “O delito do herói trágico é proporcional à 

sua capacidade de hybris, de ser desmedido. Ao mesmo tempo, é essa 

capacidade de excesso que lhe dá capacidade heroica” (GAZOLLA, 2001, 

p.76). 

 Para que o herói trágico mantenha-se em hybris, é necessário que haja 

um questionamento, conselhos e persuasão na vã tentativa de demovê-lo de 

sua desmedida. Para os gregos, a vida é preparada para cumprir o que foi 

reservado pelo destino, aquele que não cumpre, é o herói. 
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 O contrário de hybris é a sophrosyne (equilíbrio), que não consegue 

aplacar o herói trágico, sendo este um ponto educativo para os espectadores, 

demonstrando que o equilíbrio lhes é necessário, não ao herói. 

 É em hybris que a personalidade do herói parece emergir, em que os 

conselhos dados a serem refletidos, servem apenas à plateia. O herói afirma-

se aquém de qualquer argumento, sem medo da morte, sendo este o sentido 

da sua vida. 

 Aristóteles fez um estudo sobre o enredo trágico em Poética, texto 

pioneiro sobre a definição e elaboração de textos desta natureza. 

 A tragédia é a imitação de uma ação real de grande importância. Tal 

imitação é definida como mimese, é a imitação proposital de um fato cotidiano 

representado por atores. Além da imitação, o objetivo da tragédia é a purgação 

do público. Através do temor e da compaixão, a plateia se purifica, o 

personagem satisfaz o desejo do público e, no final, paga por isso de maneira 

trágica.  

A mais bela tragédia é aquela cuja composição deve ser, não 

simples, mas complexa, aquela cujos fatos, por ela imitados, são 

capazes de excitar o temor e a compaixão (pois é essa a 

característica deste gênero de imitação) (ARISTÓTELES, s/d, p.258). 

A tragédia deve exercitar o temor e a compaixão, mas fazer com que a 

plateia reflita, e não produzir um prazer qualquer. Nem todas as ações 

comovem, mas provocam terror, como quando um cidadão de bem mata seu 

inimigo. Isto não provocará compaixão, fato que supõe sua análise em função 

da finalidade nela imanente. 

A tragédia imita ações importantes, mostrando os homens melhores do 

que são, difere-se, por exemplo, da comédia que se propõe a imitar homens, 

representando-os piores do que são, seu efeito é o riso e não a purgação. 
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  Na tragédia é preciso que haja princípio, meio e fim. É o que compõe o 

todo de uma ação linear. Não deve ser de longa extensão, permitindo maior 

clareza.  

Donde se infere que o corpo humano, como o dos animais, para 

serem julgados belo, devem apresentar uma certa grandeza que 

torne possível abarcá-los com o olhar; do mesmo modo as fábulas 

devem apresentar uma extensão tal que a memória possa também 

facilmente retê-las (ARISTÓTELES, s/d, p.250). 

A estrutura trágica permite, ou melhor, exige um final inesperado, vai da 

felicidade para a infelicidade. Um final inesperado é capaz de provocar maior 

temor e compaixão na plateia; no final da peça, o herói trágico perde tudo, 

inclusive a vida. O sentimento de compaixão nasce justamente quando os 

acontecimentos contrariam nossa expectativa. 

       Aristóteles também divide o enredo trágico em mais três partes: a 

peripécia, o reconhecimento e a catástrofe. 

 A peripécia é a inversão da situação, a mudança em sentido 

contrário, mas sempre de acordo com o enredo da peça, de modo a 

garantir a verossimilhança da tragédia. O reconhecimento traz ao 

conhecimento algo obscuro, revelando algo que muda a trajetória da 

peça, transformando, por exemplo, o amor em ódio: “O mais belo dos 

reconhecimentos é o que sobrevém no decurso de uma peripécia” 

(ARISTÓTELES, s/d, p.255). 

 Como vimos, os termos da tragédia estão ligados entre si, um decorre 

do outro, tornando a estrutura trágica mais bela quando um decorre em 

decurso do outro. 

      A catástrofe é resultado de uma ação que provoca a morte ou 

sofrimento. Geralmente ocorre no final da peça, e é o momento de maior 

exercício do temor e da compaixão e pode decorrer da peripécia e do 

reconhecimento. Após haver a inversão da ação, o herói trágico não consegue 

fugir de seu destino, culminando com sua morte. 
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Para que uma fábula seja bela, é, portanto, necessário que ela se 

proponha um fim único e não duplo, como alguns pretendem; ela 

deve oferecer a mudança, não da infelicidade para a felicidade, mas, 

pelo contrário, da felicidade para o infortúnio, e isto não em 

consequência da perversidade da personagem, mas por causa de 

algum erro grave, como indicamos, visto a personagem ser antes 

melhor que pior (ARISTÓTELES, s/d., p.258). 

 Em leitura bem próxima ao roteiro, observamos em Toda nudez será 

castigada os elementos da estrutura clássica e levantados por Aristóteles. 

Certamente, não tal e qual, mas modificada e adaptada modernamente. A 

distância completa de época e realidade não nos permite estabelecer uma 

analogia completa e mecânica entre o filósofo e o dramaturgo. Aproximação 

essa que nos elucidou alguns pontos comuns que se seguem. 

Há elementos que nos permitem registrar na obra do dramaturgo uma 

típica tragédia. A extensão também é curta, contendo apenas três atos, 

permitindo que o público não se esqueça de nenhum detalhe da peça, em 

atenção até o final do terceiro e último ato. O reconhecimento dá-se no início 

da peça quando Herculano, ao chegar em casa, ouve a fita gravada por Geni 

antes de morrer contando toda a sua verdade. Herculano descobre tudo, 

passando da ignorância ao conhecimento, sendo revelado a ele toda a trama 

da peça. 

Outro reconhecimento dá-se quando Patrício, grande tecedor da trama, 

conta a Geni sobre a viagem de Serginho com o ladrão boliviano. Tal 

reconhecimento leva à catástrofe, ao suicídio da personagem, tamanho o seu 

sofrimento perante o abandono pelo seu amado. 

       A peripécia, aqui, dá-se pela inversão verossímil dos fatos. Um sujeito 

bom passa da felicidade para o infortúnio. É o que acontece com Herculano 

após o reconhecimento, sua vida passa da felicidade à tristeza após saber do 

envolvimento de sua esposa com seu filho. O mesmo ocorre com Serginho, 

que ao saber do envolvimento do pai com a prostituta, envolve-se em uma 
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briga e é violado pelo ladrão boliviano na cadeia, passando da posição de 

casto para assumir sua homossexualidade. 

       A união entre o reconhecimento e a peripécia provoca a purgação no 

público. Ao ver representado no palco algo tão próximo e tão sofrível, as 

pessoas observarão atos na vida real. 

      Notamos, sob essa perspectiva, que Herculano representará valores 

morais que contrariam a natureza sexual e levam à obsessão. A morte da 

mulher o leva á reclusão e esta permite que o irmão desencadeie uma ação 

vingativa. Nota-se, aqui, que o mundo de valores castos aproxima-se ao do 

mundo da prostituição. Com efeito, a subversão de valores leva à tragédia. 

Este efeito de inversão torna a tragédia tão chocante pela proximidade 

familiar dos envolvidos: o ódio entre irmãos, entre pai e filho, visto que 

Serginho se envolve com Geni somente para se vingar do próprio pai e Patrício 

sente tanto ódio pelo irmão que desencadeará a destruição de Herculano. 

Aristóteles, em seu estudo, também enfoca o ódio entre pessoas próximas 

como fator fundamental para exercitar o temor e a compaixão no público. 

Leiamos: 

(...) Mas, quando os acontecimentos se produzem entre pessoas 

unidas por afeição, por exemplo, quando um irmão mata o irmão, ou 

um filho mata o pai, ou a mãe o filho, ou um filho a mãe, ou está 

prestes a cometer esse crime ou outro idêntico, casos como estes 

são os que devem ser discutidos (ARISTÓTELES, s/d, p.260). 

Em Toda nudez será castigada, Geni é uma personagem marcada pelo 

destino. Recebeu uma maldição de sua mãe aos doze anos e sempre esperou 

morrer de uma ferida no seio. Não morreu pela ferida, mas não teve um destino 

menos trágico. Observemos então a força do destino na vida da personagem. 

GENI – Não vou a médico nenhum. Quero que você veja. E uma que 

eu não te contei, que ninguém sabe. Quer saber por que eu tenho 

essa cisma? A cisma de que eu vou morrer como a minha tia e tua 
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mulher? Pensam que é maluquice minha. Mas não é. Foi minha mãe, 

quando eu tinha doze anos. Um dia minha mãe me mandou comprar 

não sei o quê. Nem me lembro. Eu me demorei. E quando cheguei, 

minha mãe gritou: - “Tu vai morrer de câncer no seio!” Minha própria 

mãe me disse isso. Você ainda se admira que eu tenha caído na 

zona? Toda mulher já foi menina. Eu não. Eu posso dizer de boca 

cheia que nunca fui menina (RODRIGUES, 2004, p. 125-126). 

 A maldição da ferida no corpo da filha não poderia ter sido em local mais 

propício: o seio, fruto da sensualidade, da maternidade. Geni, não cansa de 

ressaltar o quão belo são seus seios: “GENI – Quer saber de um negócio? A 

coisa mais difícil é um seio bonito. (com uma graça triste) O meu, é? (muda de 

tom) Se há uma coisa que tenho bonito é o seio” (RODRIGUES, 2004, p.114). 

Não foi apenas Geni que recebeu uma maldição quase profética. Uma 

das tias de Herculano, ao saber que o sobrinho passara três dias e três noites 

com uma prostituta, recebeu uma reprimenda avisando que, se algo 

acontecesse a Serginho, cairia sobre ele. E é o que realmente aconteceu. Após 

este episódio, Serginho é violado pelo ladrão boliviano, fato que desencadeia a 

destruição de Herculano, pois Serginho resolve vingá-lo com Geni que acaba 

suicidando-se: “TIA – Se acontecer alguma coisa a teu filho, o que acontecer a 

teu filho cairá sobre ti!” (RODRIGUES, 2004, p.138) 

O final de Toda nudez será castigada comprova esse grau de 

tragicidade. Geni suicida-se ao saber que Serginho fugira com o ladrão 

boliviano. Temos aqui, evidentemente, a catástrofe da peça. Geni, que esperou 

a vida toda para morrer de uma ferida no seio, morre pelas próprias mãos. Ela 

deixa gravado para Herculano uma fita onde conta toda a verdade sobre seu 

caso com Serginho, demonstrando certa perversidade ao falar com Herculano, 

que de todos na história, é o menos culpado.  

GENI – Herculano, aqui quem fala é uma morta. Eu morri. Me 

matei.(...) Teu filho fugiu, sim, com o ladrão boliviano. Foram no 

mesmo avião, no mesmo avião.  Estou só, vou morrer só. Não quero 

nome no meu túmulo! Não ponham nada! E você, velho corno! 

Maldito você! Maldito o teu filho, e essa família só de tias. 
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Lembranças à tia machona! Malditos também os meus seios! 

(RODRIGUES, 2004, p. 112-172) 

Com a catástrofe de Geni, consequentemente, temos a de Herculano. 

Com a gravação, Herculano descobre que foi traído pelo irmão, pelo próprio 

filho, que se assumiu homossexual, e pela mulher, que além de adúltera estava 

morta. Méritos apenas para Patrício, que atingiu todos os seus objetivos 

destrutivos, sem que nenhum de seus planos falhasse. 

Como vimos, a tragédia carioca de Nelson Rodrigues possui alguns 

elementos dos modelos clássicos de tragédia. Mas o que o autor teria de tão 

inovador? Os mesmos temas abordados na Antiguidade Clássica servem de 

temas ainda vivos na nossa atualidade? Bornheim, em Teatro: a cena dividida, 

também faz um questionamento a respeito da mutação de temas no gênero 

trágico. 

(...) É claro, por exemplo, que a tragédia grega representa um dos 

pontos altos não só da arte, mas da própria História da Humanidade. 

É claro também que, em princípio, ela pode ainda hoje ser levada à 

cena – mas realmente até que ponto? Em que medida os valores 

sociais e humanos expressos numa tragédia antiga continuam 

vivos?(...) (BORNHEIM, 1983, p.84) 

 Os valores morais das tragédias antigas foram substituídos por valores 

atuais, não podemos comparar um herói trágico com o cidadão comum 

representado nos dias atuais, até as montagens de peças antigas sofreram 

alterações, pois na contemporaneidade caíram no esteticismo pelo cenário, 

figurino etc. Alguns elementos tiveram de ser alterados, como o coro, que em 

alguns casos foi até excluído, perdendo seu espaço. 

 A tragédia, hoje, enquadra-se no quadro estético dos gregos, visto que o 

esplendor da tragédia foi na Grécia clássica, toda a montagem fica à sombra 

dos gregos, tanto que os dramas encenados, na atualidade, ainda carregam os 

temas das grandes encenações gregas: incestos, ódio familiar, como bem 

aponta Jean-Pierre Vernant em Mito e tragédia na Grécia antiga. 
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Do mesmo modo, se temos o direito de chamar tragédias às obras de 

Shakespeare, de Racine, ou a algumas obras contemporâneas, é 

porque com os deslocamentos as mudanças de perspectiva  ligadas 

ao contexto histórico, elas se enraízam na tradição do teatro antigo, 

onde encontram, já traçado, o quadro humano e estético próprio do 

tipo de dramaturgia que instaurou a consciência trágica, dando-lhe 

sua plena forma expressiva (VERNANT, 1999, p.215). 

 A ação trágica só é possível a partir de dois pressupostos: o homem e  a 

ordem na qual se insere o sujeito trágico como os deuses, a justiça, o cosmo. 

Somente com estes dois elementos torna-se possível o conflito que caracteriza 

a ação trágica. Vejamos como se encontram, na atualidade, estes conceitos 

para a construção de um texto trágico. 

 Temos o herói trágico, o sujeito nobre que em desmedida tenta livrar-se 

do destino imposto, muitas vezes sendo vítima de um castigo enviado pelos 

deuses e sendo descoberto por um oráculo. Tal descoberta faz com que este 

herói lute contra este destino, encontrando, muitas vezes, a morte. Por estar 

em desmedida é que ele luta e tenta desvencilhar-se disto, mas fica claro para 

a plateia que é necessário o equilíbrio, visto que o herói paga com um enorme 

sofrimento ou muitas vezes com a própria vida. 

 Em O sentido e a máscara, Bornheim trata do trágico na atualidade, 

chama a atenção para o conceito de hybris e como ela é encarada na 

atualidade, visto que não temos mais deuses. Na atualidade, o teórico afirma 

que a hybris decorre simplesmente das exigências da intriga, não há uma força 

superior que move a personagem, o herói encara a justiça destituído de hybris. 

A experiência humana “trágica” fundamental do século XX é que a 

tragédia se transfere da esfera humana, ou da hybris do herói, para o 

sentido último da realidade, confundindo-se, assim, com uma 

objetividade ontológica esvaziada de sentido – qualquer coisa como 

uma ontologia do nada (BORNHEIM, 1992, p.89). 
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 Na tragédia, temos a representação de uma ação e não de um homem, 

visto que é um nobre que representa a tragédia, diferente das comédias que 

apresentam seres comuns, muitas vezes ridicularizados. 

 Com foco em Toda nudez será castigada, a forma no esquema clássico 

da tragédia, interpretada no século XX e XXI, revela traços que não 

encontraríamos na Grécia clássica, como personagens comuns que são a 

prostituta, o homossexual e tendo o subúrbio carioca como cenário. 

 Ao cumprir sua hybris, Herculano tenta desvencilhar-se das tias, do filho 

e de seu destino trágico. Mas não consegue, porque as armadilhas construídas 

por seu irmão Patrício são bem mais engendradas. 

 Como nos textos gregos, o ódio entre irmãos é ressaltado nesta trama, e 

Patrício possuir um poder excepcional, rege a ação a partir de suas obras, 

motivadas pelo desejo de vingança contra o irmão. Sem ele, não há ação.   

É curioso observar que toda vez que Herculano busca uma solução para 

livrar-se da prisão em que se encontra interiormente, Patrício manifesta-se 

mais uma vez. É ele quem possui a força maior que delimita os caminhos do 

irmão por conhecer todas as suas fraquezas, como bem aponta Magaldi em 

Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. 

É Patrício quem leva Serginho a ver o idílio noturno do pai no jardim. 

E sugere ao sobrinho exigir que Herculano case, para, por vingança, 

traí-lo. Curiosamente, não falha nenhuma das tramas urdidas por 

Patrício. Nelson atribui-lhe poder excepcional, normalmente 

associado às figuras demoníacas (MAGALDI, 2004, p.165). 

A ação de Patrício provoca a destruição de sua própria família e a 

desgraça total de Herculano. Geni, por sua vez, também não consegue se livrar 

das armadilhas criadas por Patrício, sendo ela punida somente por ser o elo 

que irá destruir Herculano. Ela foi amaldiçoada pela mãe, mas sua morte 

ocorreu arquitetada por Patrício. Temos aqui também outro tema das tragédias: 

o ódio da mãe pela filha. 
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 O herói trágico é um ser destinado, um ser que não é livre, é esta 

tentativa de se libertar que o acarreta a um final mais trágico ainda, no 

expressar de Gazolla: 

(...) A tragédia manifesta-nos a possibilidade de pensar o que é a 

ação humana sem a noção de vontade claramente exposta, sem a 

expressão de uma consciência de si capaz de captar suas próprias 

intenções e positivar suas ações a partir delas. E será o herói trágico 

a apresentar-nos isso, ele que é um ser destinado, que não é livre 

(GAZOLLA, 2001, p.68-69). 

 O teatro de Nelson Rodrigues está moldado nos exemplos clássicos da 

tragédia grega, haja vista a aproximação de Toda nudez será castigada com 

Fedra, de Racine. Todavia, o autor foi inovador não somente na composição de 

seus personagens e de seu destino trágico, seu papel transformador, como 

também na linguagem utilizada. 

 O ódio e a maldição estão aliados ao preconceito que também rondam 

suas tramas, em determinado momento, Herculano discute com uma das tias 

sobre a vida pessoal do médico da família. 

TIA Nº 1 – Médico comunista! 

HERCULANO – É o médico da família. Bom médico. 

TIA Nº 3 – Pode ser bom médico, o sujeito que se amiga com a 

enfermeira? Uma mulata ordinária? (RODRIGUES, 2004, p.142) 

       Em suma, a peça em análise conta com a audácia de Nelson Rodrigues 

ao retratar os dramas íntimos do ser humano ao mesmo tempo inovando o 

gênero trágico. 

 

Capítulo 4.1. A palavra como imagem à luz de Fedra de Racine 
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Sábato Magaldi chama a atenção para a comparação entre as 

personagens Geni e Fedra: “(...) Consumado o casamento, atraia o enteado 

Serginho, irmã que é da trágica Fedra” (MAGALDI, 1992, p. 36). 

       Ao confrontarmos as duas obras, percebemos que em uma primeira 

leitura elas são aparentemente semelhantes, mas ambas possuem uma face 

invisível revelada pelo deslocamento temporal que modifica integralmente a 

significação  do conceito de trágico.      

Na tragédia de Racine, o foco era o drama íntimo de Fedra, pois sua 

paixão era reprimida pelo enteado, não sendo revelada, já que a personagem é 

levada pela razão e não pelos sentimentos. A rainha sofria por amor calada, 

revelando somente a sua ama Enone a razão do seu mal. 

       Marisa Corrêa Silva, em seu artigo Relendo o mito de Fedra estabelece 

uma relação entre razão e emoção na tragédia de Racine, e afirma:  

Algumas décadas mais tarde, um dramaturgo romântico que 

compusesse outra peça sobre o mesmo tema provavelmente daria 

outro enfoque: a obediência ao coração, fonte dos impulsos 

“sinceros”, seria considerada a atitude mais nobre, mesmo que 

conduzisse ao desastre (SILVA, 2004, p.109). 

        Foi o que ocorreu em Toda nudez será castigada, o mito de Fedra é a 

sua temática, mas, ao contrário, Geni segue seus instintos sexuais e não a sua 

razão, o que causa o seu desastre final. Entendemos que Geni assemelha-se à 

Fedra na medida em que o eixo razão e paixão é o dominante na intriga, e 

ambas as personagens sofrem de amor pelo enteado: Hipólito/ Fedra, Geni/ 

Serginho.  

Tragédia clássica - Fedra Tragédia carioca – Toda nudez será 
castigada 

Fedra: Sofre de amor pelo enteado 
Hipólito por conta de um feitiço da 
deusa Vênus.  
Onde vão votos meus, a razão minha? 
Eu a perdi. Os deuses ma roubaram. 
(RACINE, 2006, p.83) 

Geni: Apaixona-se pelo enteado 
Serginho por ter pena dele após o 
mesmo ter sido violado na cadeia. Foi 
amaldiçoada pela própria mãe. 
(...) “Tu vai morrer de câncer no seio!” Minha 
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Por não suportar a morte injusta do 
amado, suicida-se e deixa uma carta 
para Teseu revelando a verdade. 

própria mãe me disse isso. (RODRIGUES, 
2004, p.126) 
Por não suportar a fuga do amado 
com o ladrão boliviano, suicida-se 
deixando uma fita gravada para 
Herculano contando toda verdade. 

Teseu: Rei de Atenas, pai de Hipólito 
e marido de Fedra. É tido como 
desaparecido em uma batalha, mas 
ao retornar ao seu reino é informado 
de que seu filho violou sua esposa. 

Herculano: Viúvo, é induzido pelo 
irmão a se envolver com Geni e 
apaixona-se por ela. O filho Serginho 
descobre, é preso violado e passa a 
odiar o pai, seduzindo a madrasta por 
vingança. 
 

Hipólito: Jovem de coração nobre e 
alma pura é expulso de Atenas após a 
falsa notícia de que violou a madrasta 
chega aos ouvidos do pai, sendo 
morto pelo Deus Netuno. É 
apaixonado pela jovem Arícia. 

Serginho: Jovem casto, filho de 
Herculano, descobre a sexualidade 
após ser violado pelo ladrão boliviano, 
fugindo com o mesmo. 

Enone: Ama de Fedra, e após ver a 
rainha sofrer de amor, faz com que a 
mesma revele seu amor a Hipólito, já 
que Teseu é tido como morto. Após o 
regresso do rei, Enone inventa a 
mentira de que o jovem violou a 
madrasta para salvar a rainha. 

Patrício: Odeia o próprio irmão, por 
isso o convence a sair com Geni e 
depois convence Serginho a seduzir a 
madrasta para vingar-se do próprio 
pai. Ao final, conta a Geni que 
Serginho fugiu com o ladrão boliviano, 
causando assim seu suicídio. 

 

Em Toda nudez será castigada, Serginho, filho de Herculano, marido de 

Geni, é um garoto casto, que chega a dizer que preferiria não ter nascido, para 

que sua mãe permanecesse virgem.  

       Em Rodrigues, toda a trama é armada por Patrício, irmão de Herculano, 

que, para se vingar do irmão, primeiro pede à Geni para que se case com ele, 

e depois revela a Serginho a amante de seu pai. 

       No hospital, após ser violado pelo ladrão boliviano, Serginho é 

persuadido por Patrício a se vingar do pai, fazendo com que ele se case com 

Geni para poder traí-lo, pois Geni será sua madrasta. 
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PATRÍCIO – Mas ouve, Serginho. Na nossa família eu sou um bicho, 

me tratam como um bicho. Mas chegou a nossa hora. (respira fundo) 

O que você vai fazer com seu pai é pior que a morte. 

SERGINHO – O que é pior que a morte? 

PATRÍCIO – Ouve Serginho, ouve a minha ideia. Passei a noite em 

claro, só pensando o seguinte: - teu pai se casar com a Geni.  

SERGINHO – Com uma prostituta? 

PATRÍCIO – Pois teu pai vai ser o marido e a prostituta vai ser a 

esposa! 

SERGINHO – Esposa como minha mãe? 

PATRÍCIO – Esse casamento é preciso, sabe por quê? Porque você 

vai cornear seu pai! Compreendeu agora? (RODRIGUES, 2004, 

p.159-160) 

Herculano e Geni se casam a pedido de Serginho. Geni propõe a 

Serginho que fujam, mas ele quer o casamento para poder trair o pai, e ela, 

como madrasta, aceitou, pois poderia ficar sempre perto dele. 

       Serginho viaja ao exterior, e Geni, ao saber que ele foge com o ladrão 

boliviano, comete o suicídio dominada pelo ciúme, deixando apenas uma fita 

gravada para Herculano. 

      Por outro lado, Racine (1639-1699), no século XVII, narra a paixão de 

Fedra por seu enteado Hipólito, vítima de um feitiço da deusa Afrodite, que a 

condena apaixonar-se pelo filho de Teseu, seu esposo. Hipólito, por sua vez, é 

apaixonado pela jovem Arícia. 

       Após muito sofrer em silêncio, sendo sua confidente apenas Enone, sua 

ama, Fedra decide revelar seu amor a Hipólito, depois de receber a notícia que 

Teseu estava morto. Hipólito não corresponde ao desejo de Fedra e fica 

indignado ao ouvir a proposta de assumir o reino no lugar do pai. 

 Porém, Teseu não está morto e volta para casa. No desespero, Enone 

diz ao rei que Hipólito desejou sua madrasta. Teseu, enfurecido,  pede que 

Netuno castigue o filho que acaba morrendo. 
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 Após tanta desgraça desencadeada, Enone se joga ao mar e Fedrs 

suicida-se, mas deixa uma carta para Teseu que se arrepende de ter desejado 

a morte do próprio filho. 

Pode-se notar que nos paralelos entre ambas as tragédias, estas são 

engendradas pela ama Enone e por Patrício, são eles que contam toda a 

verdade para quem não poderia dela saber. Enone conta a Hipólito o amor que 

Fedra sentia por ele, mas esse segredo é revelado pela ama de Fedra na vã 

tentativa de ajudá-la, pois a personagem muito sofre pelo enteado; e conta a 

mentira para Teseu que Hipólito dormiu com Fedra. Por aproximação, pode-se 

observar um paralelo entre o enredo de Fedra e o de Toda nudez será 

castigada, já que Patrício também conta toda a verdade a Serginho, mas por 

vingança. 

Portanto, neste confronto, o ciúme é sentimento presente nas duas 

tragédias: Geni e Fedra amam seus enteados e cometem loucuras por conta 

do ciúme. Geni suicida-se e Fedra permite que Enone conte uma mentira a 

Teseu. Marisa Corrêa Silva aborda o ciúme de Fedra em seu artigo, dizendo: 

(...) o ciúme da mulher rejeitada, que se constitui em explicação 

psicologicamente aceitável para a vingança da rainha ao acusar o 

rapaz de estupro. O desfecho é consequência das reações lógicas: 

Teseu, detentor do poder real sobre Atenas, não teve apenas a 

esposa ultrajada; é preciso compreender que o suposto agressor 

também dormiu com a rainha, ou seja, tomou o lugar do rei (SILVA, 

2004, p.110). 

Geni começa sentir ciúme pelo enteado assim que ele diz a ela que vai 

viajar. A personagem desconfia de alguma coisa e insinua que ele está 

aprendendo espanhol, talvez por conta do ladrão boliviano, mas aceita sua 

viagem, pois Serginho diz que enlouqueceria se não viajasse. 

GENI – Olha pra mim. Ultimamente, de vez em quando, eu sinto que 

teu pensamento está longe, longe. Você olha sem ver. Diz, mas não 
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minta: - em que você pensa, se não é em mim? Se você confessar, 

eu não fico zangada. Quem é a mulher? 

SERGINHO – Você! 

GENI – Mentiroso! Você nunca me traiu? Nem por dois minutos? 

SERGINHO – Nunca! 

GENI – Nem beijo? Mesmo sem o resto, eu já considero o beijo uma 

traição. Tenho ciúmes dos teus beijos. Se você me traiu, não beija. 

Você beijou outra? 

SERGINHO – Geni, tenho uma notícia pra te dar. 

GENI – Boa ou má? Já estou com medo. Tenho medo de tudo. Qual 

é a notícia? 

SERGINHO – Vou viajar (RODRIGUES, 2004, p.168). 

O ciúme de Fedra é claramente revelado após ela saber que Hipólito 

ama Arícia. Fedra pensa em defendê-lo, mas, depois da descoberta, muda de 

ideia. 

FEDRA - Oh, deuses! Quando o ingrato inexorável 

Se armava de altivez contra meus votos, 

Pensava que seu peito, a amor estranho, 

Se defendesse contra o sexo inteiro. 

Outra porém domou sua fereza; 

Ante os olhos cruéis achou graça. 

Talvez que tenha o coração bem terno. 

Único objeto sou que ele não sofre; 

E sobre mim tomava defendê-lo! (RACINE, 2006, p.122) 

A partir dessas transformações nas duas tragédias, a verdade só é 

revelada no final, juntamente com o suicídio da personagem. Fedra, após 

tomar veneno, encontra forças para revelar a Teseu a inocência de Hipólito em 

uma carta; Geni deixa uma fita grava contando toda a verdade. 

FEDRA – São caros os instantes; escutai-me. 

Fui eu quem, sobre um filho casto e humilde,  

Lancei vista profana, incestuosa. 

Pôs em meu seio o céu chama funesta. 

Tudo o mais dirigiu malvada Enone. 

(...) 

Eu tomei, e já corre em minhas veias 

Veneno, que Medeia trouxe a Atenas. 
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Tendo em meu coração já penetrado, 

Desconhecido gelo infunde nele. 

Já por entre uma nuvem só diviso, 

Céu e esposo, que ultrajo em estar presente; 

E a morte, aos olhos meus a luz roubando, 

Torna a pureza ao dia que manchavam (RACINE, 2006, p.137). 

GENI – Herculano, quem te fala é uma morta. Eu morri. Me matei. 

Herculano, ouve até o fim. Você pensa que sabe muito. O que você 

sabe é tão pouco! Há uma coisa que você não sabe, nem desconfia, 

uma coisa que vai saber agora, contada por mim e que é tudo.Falo 

pra ti e pra mim mesma. Escuta, meu marido. Uma noite em tua casa. 

                                     (...) 

Teu filho fugiu, sim, com o ladrão boliviano. Foram no mesmo avião, 

no mesmo avião. Estou só, vou morrer só. Não quero meu nome no 

túmulo! Não ponham nada! E você, velho corno! Maldito você! Maldito 

o teu filho, e essa família só de tias. Lembranças à tia machona! 

Malditos também os meus seios (RODRIGUES, 2204, p.112-172)! 

No fechamento das duas tragédias, em Fedra, o remorso é o efeito da 

revelação feita por escrito, em Toda nudez será castigada, visto que Geni 

revela sua raiva e ironia por Herculano no depoimento gravado. A voz de Geni 

permanece mesmo após a sua morte, é como se a prostituta continuasse 

presente para contar a sua própria história. 

      Comparar a tragédia clássica de Racine e a tragédia carioca significa 

contrastar duas literaturas em seus tempos históricos: período, personagens, 

ideologias e valores. Nelson Rodrigues traz sua tragédia a cumprir um papel 

trágico pela via do humano e suas paixões. 

       Comparar literaturas designa uma forma de investigação literária e não 

pode ser entendida somente como comparação, é mais um confrontar de 

literaturas, em suas igualdades e diferenças. 

       O tema aqui explorado nas duas tragédias é o mesmo, porém, a 

“maneira como” a personagem central conduz sua paixão é o que as diferencia.   

 Todo texto recriado, repetido, está carregado de intencionalidade dos 
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autores, eles o re-inventam. Podemos entender esses paralelos supondo que 

correspondem à reinvenção que Nelson Rodrigues faz do mito de Fedra na 

contemporaneidade. O tema é o mesmo, mas sua proposta foi outra: o 

dramaturgo carioca renova a tragédia e revitaliza a nossa tradição teatral. 

Cada obra literária rompe ou permanece com os clássicos da maneira 

que achar necessário fazê-la. Segundo Carvalhal em Literatura Comparada: 

Na verdade, os conceitos de originalidade e individualidade estão 

intimamente vinculados à ideia de subversão da ordem anterior, pois 

o texto inovador é aquele que possibilita uma leitura diferente dos que 

o precederam e, desse modo, é capaz de revitalizar a tradição  

instaurada (CARVALHAL, 1986, p.63). 

  É evidente que uma obra literária não pode mais ser vista como algo 

intocável e único, ela é um fenômeno mutável por meio das leituras que a 

transformam, dando ao leitor um papel fundamental na transformação da obra. 

Cada leitura é sempre uma nova visão do texto e do leitor que: “Torna-se, 

assim, uma espécie de co-autor se entendermos a leitura também como forma 

de reescrita interminável”(CARVALHAL, 1986, p.69). 

 Escrita e rescrita subvertem mensagens do passado, da heroicidade 

trágica, revitalizando-os pela linguagem em dinâmica diferenciação 

operacional. Assim acontece entre Nelson Rodrigues e Racine, por meio da re-

invenção da escrita teatral. 
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Comentários finais 

Com o desenvolvimento dos objetivos deste estudo, esclarecemos 

algumas questões acerca da caracterização do texto teatral e da atualização do 

trágico, especificamente sobre a tragédia Toda nudez será castigada, de 

Nelson Rodrigues. 

 Por tratar-se de um roteiro diferenciado pela ausência do narrador, foi 

observado, também, a função diferenciada da personagem, centro de toda a 

dramática que dela decorre. 

Existe uma longa discussão teórica no universo da crítica teatral sobre o 

texto escrito e o texto encenado, que disputam uma função de maior 

importância. Em nosso entender, não há tanto a discutir, pois ambos são artes 

distintas que se complementam no hibridismo do espetáculo teatral. O 

espetáculo é efêmero, dura apenas o instante da apresentação; o texto é 

duradouro, porém, este sem o outro, não tem o mesmo sentido, já que foi 

escrito para ser encenado. Porém, além desta literatura, o teatro abrange 

muitas outras artes como o canto, a dança, a pintura, a música, a iluminação, 

etc. 

Constatamos nesta pesquisa do roteiro teatral de Nelson Rodrigues a 

presença de alguns dominantes, que ele exigiu para exercer sua função de 

guia discursivo e alcançar o estado de hybris dramático, dominantes que 

passamos a elencar: 

• O paralelo entre a ação trágica em Fedra de Racine e em Toda nudez 

será castigada de Nelson Rodrigues revela as diferenças no eixo razão 

e paixão, distinto em ambas pela reinvenção da palavra do autor; 

• A personagem permanece em diálogo constante para que a ação se 

efetive. No texto escrito, temos a rubrica que norteia algumas ações, no 

encenado a fala é fundamental para termos livre acesso a sua 

consciência à semelhança do que ocorre no romance ; 

• No texto teatral, temos três maneiras de conhecer a personagem: pelo o 

que ela faz, pelo que dizem dela e pelo que ela diz de si mesma, todas 

as formas têm como suporte metodológico a dialogicidade; 
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• No romance, a personagem é caracterizada segundo os pontos de vista 

do narrador e criada de acordo com a imaginação do leitor; no teatro, a 

personagem toma forma na pele do ator e, em sua fala, ganha vigor por 

meio da voz.  O ator se metamorfoseia em personagem por meio da 

palavra, tornando-a real, pela representação, o que é projetado pelo 

texto, dando a sensação de sua materialidade recriada; 

• O texto literário não tem como função apenas a comunicação, visa à 

transformação do receptor/espectador; quando é lido, a transformação é 

solitária, quando o texto é vocalizado, tal como nas encenações, a 

transformação é coletiva, já que alcança um número maior de 

receptores; 

• O texto teatral procede de uma escritura, sabendo que sua transmissão 

encenada requer voz, gesto, cenário e percepção total, pela qual o texto 

teatral recebe identidade e tridimensionalidade: ganha seu corpo de 

linguagem; 

• A representação teatral trabalha a arquipalavra plena de ruídos e 

visualidades que reproduzem a cultura e seus condicionamentos 

sociais; 

• O tempo dramático está estritamente ligado ao diálogo e pela catarse 

das peixões; 

• O ato da leitura é simbolizado no espetáculo da representação teatral; 

• A literatura é diferenciada no teatro pela carga dramática; 

• A palavra literária escrita é transformada em palavra oral “sem 

mediação”, no teatro; é humanizada pela performance do gesto cênico; 

• A metamorfose real – irreal no teatro conjuga ator e espectador, no 

exercício da dramaticidade; 

• A palavra transformada pelo trágico é reificada pela voz; 

• O autor e os personagens constroem a transgressão do texto dramático; 

• O herói trágico não consegue mudar seu destino rumo à morte ou à 

infelicidade; 

• A representação da arquipalavra em Nelson Rodrigues situa-o no plano 

sócio-cultural e confere-lhe um lugar singular na dramaturgia brasileira. 
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 Em Toda nudez será castigada, de Nelson Rodrigues, identifica-se uma 

linguagem diferenciada, principalmente ao firmar uma vivacidade à palavra 

falada, com diálogos facilitados à compreensão do ouvinte no dia-a-dia popular. 

A palavra utilizada não é rebuscada, mas procura, na simplicidade do 

coloquialismo, o seu diferencial e, consequentemente, essa diferença é que dá 

corpo ao distanciamento do público pela percepção global. Os diálogos bem 

elaborados enunciam gírias, expressões chulas e arquétipos da linguagem 

popular, em função da identificação do espectador com a voz atualizada do 

texto, revitalizando a linguagem da tradição pelo imaginário popular coletivo. 

O texto teatral de Nelson Rodrigues revela marcas de modernidade em 

sua linguagem nas enunciações de suas personagens agressivas, grotescas e 

marginalizadas. O dramaturgo leva à cena a prostituta e o homossexual e os 

marginais da sociedade, e com esta seleção destrói o modelo humano tido 

como ideal da família brasileira, atribuindo-lhes as marcas da 

contemporaneidade. 

 Toda nudez será castigada está inserida no rol das tragédias cariocas 

pois revela, sem dúvida, a estrutura da tragédia clássica, como assim 

defendiam os gregos. Encontramos em Aristóteles o molde clássico da tragédia 

e por sua mediação alcançamos o reconhecimento da peça de Nelson 

Rodrigues no exercício da função catártica pelos atores, na curta duração 

cênica, no ritmo e nos elementos trágicos presentes: a peripécia, o 

reconhecimento e a catástrofe. 

  Certamente, verifica-se em Toda nudez será castigada que a identidade 

do modelo clássico de tragédia não se repete nos moldes originais: a imitação 

da ação de um homem nobre, que sofre imerecidamente, enquanto vítima de 

um capricho dos deuses, e, por consequência, caindo em desgraça por estar 

em hybris. No texto moderno temos, em cena, o cidadão comum, normalmente 

amaldiçoado por outros personagens (Herculano pelas tias, Geni pela própria 

mãe). Nesse sentido, estar em hybris significa entender a personagem em 

clima de tragédia ou cantada em interlúdios de diálogos ou contada episódios 

dramáticos – presença do literário e do teatral. 

Fazer o paralelo entre a tragédia clássica Fedra, de Racine e a tragédia 

moderna de Rodrigues nos levou a observar algumas diferenças entre os 
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enredos e suas estruturas: ambas as personagens, Geni e Fedra são 

apaixonadas pelo enteado e cometem suicídio, fatos que nos permitem 

estabelecer uma comparação no tratamento da trama dramática. Além do 

sentimento de amor das madrastas pelos enteados, as tramas são arquitetadas 

por Patrício e Enone, personagens caracterizadas muito próximas das vítimas, 

todavia, sem qualquer referência de imitação. 

Tais semelhanças em paralelo, mesmo em se tratando do teatro 

moderno atual, caracterizam Nelson Rodrigues como uma figura autoral que 

atualizou o trágico e seu papel no drama e inovou o que se denomina gênero 

teatral brasileiro. 

Com a nova linguagem e a renovação textual pela voz e a oralidade ele 

aproximou a realidade social do público brasileiro da realidade encenada no 

palco, promovendo, com Toda nudez será castigada, o impacto da unicidade 

da palavra na tridimensionalidade da voz teatral em performances. 

Desses comentários finais, podemos deduzir que o estudo da obra de 

Toda nudez será castigada nos revelou o quanto ainda é necessário pesquisar 

sobre a obra do dramaturgo Nelson Rodrigues, para redimensioná-lo 

duplamente: no seu devido lugar na dramaturgia clássica e na dimensão 

literária; no panorama da cultura brasileira, o que tentamos louvar, nesta 

dissertação, por nossa admiração e respeito maior ao autor e a sua obra. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



83 

 

 

Referências  

Obras do autor 

RODRIGUES, Nelson. A cabra vadia. Rio de Janeiro: Agir, 2007. 

______. O reacionário. Rio de Janeiro: Agir, 2007. 

______. Teatro completo: Tragédias cariocas II. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. 

______. Teatro completo: volume único. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993. 

 

Obras teóricas 

ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d. 

BAKHTIN, Mikhail. Questões de Literatura e de estética: Teoria do romance. 2 

ed. São Paulo: UNESP, 1990. 

______. Problemas da poética de Dostoiévski.Trad. Paulo Bezerra. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

BERRETINI, Célia. O teatro ontem e hoje. São Paulo: Perspectiva, 1980. 

BORNHEIM, Gerd. A. O sentido e a máscara. São Paulo: Perspectiva, 1992. 

______. Teatro: a cena dividia. Porto Alegre: L e M Editores, 1982. 

CANDIDO, Antonio. et al. A personagem de ficção. 11 ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. 

CARVALHAL, Tania. Literatura comparada. São Paulo: Ática, 1986. 

CASTRO, Ruy. O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues. 2. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 



84 

 

DUARTE, Parreira Lélia. Ironia e humor na literatura. Minas Gerais: PUCMinas, 

2006. 

FACINA, Adriana. A prosa teatral de Nelson Rodrigues. Língua Portuguesa, 

São Paulo, p.38, out. 2008. 

______. Santos e canalhas – uma análise antropológica da obra de Nelson 

Rodrigues. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 

FERNANDES, Silvia. Teatralidades contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 

2010. 

FERREIRA, F.C. Eliane. Machado de Assis Sob as luzes da ribalta. São Paulo: 

Editorial Cone Sul, 2008. 

GAZOLLA, Rachel. Para não ler ingenuamente uma tragédia.São Paulo: 

Edições Loyola, 2001. 

LINS, Ronaldo Lima. O teatro de Nelson Rodrigues: uma realidade em agonia. 

2 ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979. 

MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. 2 ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1992. 

______. Teatro da obsessão: Nelson Rodrigues. São Paulo: Global, 2004. 

______. Teatro sempre. São Paulo: Perspectiva, 2006. 

______. Iniciação ao teatro. 2 ed. São Paulo: Ática, 2000. 

______. Panorama do teatro brasileiro. São Paulo: Global, 2004. 

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. Trad. J. Guinsburg e Maria Lúcia Pereira. 

2 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

RACINE, Jean. Fedra. Trad. Mendo Trigoso. São Paulo: Martin Claret, 2006. 

ROSENFELD, Anatol. Texto/Contexo I. São Paulo: Perspectiva, 1996. 

______. Texto/Contexto II. São Paulo: Perspectiva, 2000. 



85 

 

______. Prismas do teatro. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

VERNANT, Jean-Pierre e Vidal Naquet. Mito e tragédia na Grécia antiga. São 

Paulo: Perspectiva, 1999. 

SANTOS, Volnei Edson dos.(org.). O trágico e seus rastros. Londrina: Eduel, 

2004. 

ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. São Paulo: Cosac Naify, 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Anexo 

 

 

Encontra-se, em anexo, uma entrevista concedida por Nelson Rodrigues 

à Folha de São Paulo, datada em 05/08/1979. 
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