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Resumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente trabalho científico tem como objetivo responder as seguintes perguntas: quais 

são as representações sociais das mulheres que Nelson Rodrigues registra/veicula em seu 

Os sete gatinhos? e as representações disseminadas na sociedade brasileira da década de 

1950 e na mencionada obra coincidem ou não? Foi descoberto que as representações 

femininas no texto de Os sete gatinhos seguem a tradicional fórmula da mulher que 

sintetiza forças antagônicas - como o Bem e o Mal, a Sexualidade e a Virtude - difundidas 

na sociedade brasileira do período em que foi escrita a peça.  
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Based on studies that focus on the relation between literature and society this research aims 

to show an overview of the social representations about women found on Nelson 

Rodrigues’ play  “The seven kitten” (1958). It was discovered that women are represented 

in the play as they are in Brazilian society during the period that the play was written. 
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Apresentação 

 

A partir dos anos sessenta do século XX nota-se um crescimento no interesse de estudiosos 

das mais diferentes áreas de conhecimento na busca do que seriam os “reflexos oblíquos”1 das 

representações elaboradas sobre a mulher nos mais diversos grupos sociais. 

Encontra-se uma vasta lista de trabalhos investigativos que analisam como poetas, 

romancistas, dramaturgos e contistas brasileiros registraram em seus escritos as representações 

das mulheres brasileiras na literatura de nosso país. Como excelentes contribuições neste campo 

cito os trabalhos investigativos de Luis Filipe Ribeiro, Ingrid Stein e Affonso Romano de 

Sant’Anna. Ribeiro. Em seu Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e 

Machado de Assis2, Ribeiro analisa o imaginário social criado sobre as mulheres na sociedade 

brasileira do século XIX e registrado nas obras desses dois importantes romancistas brasileiros, 

enfocando a relação texto/sociedade como ponto-chave da discussão. Anteriormente a ele, Ingrid 

Stein analisou as figuras femininas na obra de Machado de Assis, estabelecendo a relação entre a 

posição social da mulher em meados do século XIX e a representação feminina na obra desse 

autor em Figuras femininas em Machado de Assis3. O canibalismo amoroso: o desejo e a 

interdição em nossa cultura através da poesia4 de Affonso Romano de Sant’Anna traça, através 

do estudo da obra de diversos poetas brasileiros, a trajetória da representação das fantasias 

eróticas criadas na sociedade brasileira desde o século XVI até o século XX enfocando o corpo 

feminino como expressão dos padrões sexuais criados na nossa sociedade. Três trabalhos 

relevantes na medida que não apenas apresentam um panorama das representações femininas 

criadas na sociedade e na literatura brasileiras, mas refletem sobre a interinfluência entre o 

imaginário social e o ficcional - também um objetivo deste trabalho investigativo. 

Pernambucano de nascença, carioca de coração e jornalista desde os treze anos, Nelson 

Falcão Rodrigues (1912-1980) estréia no teatro com A mulher sem pecado (1841). Passa de “o 

                                                 
1 SCHWANTES, Cíntia. “Feminismo e latino-americanidade: o Bildungsroman feminino na América Latina”. Texto 
apresentado no Encontro do GT de Literatura Comparada-ANPOLL: Literatura comparada: reconfigurações teórico-
críticas. Belo Horizonte. 1999. Disponível em http://www.amulhernaliteratura.ufsc.br/ficha_cintia_schawantes.htm. 
Acessado em 22/11/03.  
2 RIBEIRO, Luis Filipe. Mulheres de papel: um estudo do imaginário em José de Alencar e Machado de Assis. 
Niterói: EDUFF. 1996. 
3 STEIN, Ingrid. Figuras femininas em Machado de Assis. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1984. 
4 SANT’ANNA, Affonso Romano de. O canibalismo amoroso: desejo e interdição em nossa cultura através da 
poesia. 2a. ed. São Paulo: Brasiliense. 1985.  
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pai do teatro moderno” (com a estréia de Vestido de noiva em 1943) a “tarado de suspensórios” 

(quando começa a incluir em seu teatro as grandes obsessões do ser humano e a tratar de temas 

polêmicos que fazem parte do inconsciente coletivo da humanidade, a exemplo do incesto, da 

homossexualidade e do parricídio). Deixa de herança para a literatura de língua portuguesa, assim 

como Machado de Assis (1839-1908) e o dramaturgo português Gil Vicente (1465 – 1536), um 

vasto rol de personagens femininas antológicas. São “bonitinhas, mas ordinárias”, “viúvas, porém 

honestas”, “senhoras dos afogados”, senhoras casadas promíscuas, moças de família devassas, 

prostitutas ingênuas, figuras femininas que compõem até hoje o imaginário popular brasileiro. 

Ao combinar propostas inovadoras de encenação a uma intenção de abordar temas–tabu, 

que demonstram o seu interesse pela “reflexão sobre a vida e morte”5 e a condição animalesca do 

ser humano, dando a eles uma “cor local” (incluindo mais explicitamente nos textos escritos a 

partir de década de 1950 fatos, personalidades, modismos e lugares reais do Brasil da sua época, 

a exemplo do que se pode ver em A falecida: farsa em três atos (1953), quando o personagem de 

Tuninho espera ansiosamente um jogo do Fluminense no qual poderá, em seu delírio, apostar na 

vitória do seu time com todos os outros espectadores), Nelson Rodrigues criou uma das obras 

mais consistentes e importantes da literatura dramática brasileira do século XX.  

Ao conhecer os textos desse autor, é fácil perceber em Os sete gatinhos: divina comédia em 

três quadros e quatro quadros (1958) um grande potencial para a investigação da obra dramática 

rodriguiana, no que diz respeito, em particular, à representação da mulher. Essa peça concentra 

um grande número das características que fizeram da obra de Nelson Rodrigues uma das mais 

significativas obras dramáticas brasileira de todos os tempos, a saber: 

1- A presença de temas-tabu -como a traição, a homossexualidade, o incesto- e o tratamento 

dado a eles como marcas da postura crítica do autor sobre a hipocrisia da sociedade brasileira e 

de sua visão pessimista do ser humano; 

2- Presença de elementos relacionados aos mitos cristãos e ao misticismo religioso, 

característica considerada por Francisco Carneiro da Cunha em Nelson Rodrigues, evangelista6 

como fundamental para a perenidade da obra de Nelson Rodrigues; 

3- O destaque dado às personagens femininas, que na peça em questão invertem o jogo de 

dominação libertando-se do jugo masculino matando seus opressores. 

                                                 
5 MAGALDI, Op. Cit., p.21. 
6 CUNHA, Francisco Carneiro da. Nelson Rodrigues, evangelista. São Paulo: Editora Giordano. 2000. 
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Ao notar a importância que as personagens femininas têm na obra rodriguiana (que 

protagonizam 11 das 17 peças do dramaturgo) e o valor de Os sete gatinhos para o entendimento 

da dramática rodriguiana, escolhi como tema para esse trabalho investigativo “a representação da 

mulher no teatro de Nelson Rodrigues” e estabeleci como principal objetivo a busca das respostas 

para as seguintes perguntas: quais são as representações sociais das mulheres que Nelson 

Rodrigues registra/veicula em seu Os sete gatinhos? E as representações disseminadas na 

sociedade brasileira da década de 1950 e na mencionada obra coincidem ou não?  

Como os pesquisadores Edson Alves de Souza Filho -em seu estudo sobre as representações 

sociais da mulher em folhetins brasileiros entre as décadas das décadas de 1960 e 70, 

Personagens da revista Sabrina - uma análise de conteúdo7- e do Prof. Dr. Valdo Barcelos -em 

pesquisa sobre as representações do meio ambiente na obra de Octávio Paz intitulada Texto 

Literário e Ecologia: a contribuição das idéias de Octávio Paz às questões ecológicas 

contemporâneas”8-, que buscaram a compreensão desses fenômenos sociais através da sua 

manifestação em textos literários, entendo, de acordo com as elaborações teóricas propostas pelo 

psicólogo social Serge Moscovici em seu Psicanálise: sua imagem e seu público9,  

representações sociais como um conjunto de conceitos, afirmações e explicações originadas nas 

relações cotidianas e na/para a comunicação entre indivíduos de um grupo e o texto literário 

como um meio através do qual o autor comunica-se com seu grupo, imprimindo naquele as 

representações criadas em sua comunidade, devolvendo-as em forma de obra de arte acrescidas 

de sua percepção individual do mundo, participando ativamente da manutenção ou das 

transformações dessas representações, influenciando e sendo influenciado por elas. Baseada 

nessas proposições e em algumas declarações do próprio Nelson Rodrigues sobre a relação 

estreita entre sua obra literária e sua vida, suas memórias e experiências10, tenho como hipótese 

que as representações das mulheres presentes na obra dramática rodriguiana se aproximam das 

representações elaboradas e difundidas sobre as mulheres na sociedade carioca de meados do 

século XX. 
                                                 
7 SOUZA FILHO, Edson Alves de. “Personagens da revista Sabrina - uma análise de conteúdo”. Revista de 
Psicologia. Fortaleza.v.9-10. p.121 – 128. 1992. 
8 BARCELOS, Valdo Hermes de Lima. Texto Literário e Ecologia: a contribuição das idéias de Octávio Paz às 
questões ecológicas contemporâneas (226p). Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis. 2000. 
9 MOSCOVICI, Serge. A representação social da psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar. 1978. 
10 “(...) 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” Cf. RODRIGUES, Nelson. Memórias. Rio 
de Janeiro: Edições Correio da Manhã. 1967.  
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Adaptando métodos de análise propostos em outros estudos sobre representações sociais de 

maneira que se adequassem ao objeto desse estudo, escolhi combinar o modelo proposto por 

Jean-Pierre Rygaert - em Introdução à análise do teatro11 - aos dados colhidos sobre contexto 

social da época em que foi escrita a peça, bem como estudos críticos a respeito de Os sete 

gatinhos realizadas por outros pesquisadores. Realizei leituras nas quais verifiquei e destaquei os 

eixos de análise das representações. Esgotada essa fase, parti para o momento de captar os 

aspectos formais e de conteúdo do texto que pudessem respaldar a análise dos eixos encontrados.  

Na estrutura de Os sete gatinhos, Nelson manteve o hábito de incluir em seus textos dados 

do cotidiano do subúrbio carioca (as gírias, nomes de ruas e pessoas importantes da época) e não 

promoveu grandes inovações formais e estéticas, como observa Marcella Macêdo S. de Souza em 

seu estudo comparado sobre A casa de Bernarda Alba de Frederico Garcia Lorca e Os sete 

gatinhos de Nelson Rodrigues: 

 

“Apesar de Garcia Lorca e de Nelson Rodrigues terem sido revolucionários a seu modo, 
não foram ACBA e OSG as peças que obtiveram maior relevância no sentido da 
experimentação, da novidade formal, na história da criação dramática dos dois. ACBA 
e OSG foram escritas durante a maturidade criativa dos seus autores, e não foram nem 
buscaram ser percussoras de movimentos estéticos”12 

 
Penso que o motivo apontado pela estudiosa possa justificar o desinteresse dos críticos e 

estudiosos do teatro brasileiro Brasil pelo texto-objeto do presente trabalho de pesquisa. No qual, 

da minha parte, percebo um grande potencial para o estudo da obra dramática rodriguiana pelos 

motivos que se seguem: 

1- Concentrar um grande número de qualidades que fazem da obra literária rodriguiana um 

dos melhores registros dos costumes da sociedade urbana brasileira do século XX; 

2- Apresentar de maneira consistente e coerente com o conjunto da obra reflexões sobre a 

condição humana acrescidas de um “colorido” nacional; 

4- Não ter sido satisfatoriamente observada pela crítica teatral nacional e  

5- Ter sido objeto de um número reduzido de artigos e trabalhos científicos13.  

                                                 
11 Esse modelo consiste basicamente na interpretação de elementos extrínseco do texto, como título, enredo, 
personagens. RYNGAERT, Jean-Pierre. Introdução à análise do teatro. São Paulo: Martins Fontes. 1996. 
12 SOUZA, Marcela Macêdo Sampaio de. O Amor, a Liberdade e a Morte: diálogo entre ‘A casa de Bernarda Alba’ 
e ‘Os sete gatinhos’. (108 folhas). Recife.  Dissertação (Mestrado em Teoria Literária). UFPE. 2002, p. 12. 
13 Esta afirmação se baseia em minhas pesquisas nos bancos de dados da CAPES e das principais Universidades 
brasileiras que concentram estudos sobre a obra dramática rodriguiana, a exemplo da USP, UFRJ, UERJ, PUC-SP e 
PUC-RS. 
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Com isso em mente apresentarei no primeiro capítulo um panorama dos principais trabalhos 

científicos sobre a obra de Nelson Rodrigues - tendo como foco principal os trabalhos que versam 

mais detidamente sobre o texto Os sete gatinhos - e tratarei do estabelecimento da moral sexual 

para as mulheres pela religião católica e sua influência na formação das representações sobre a 

mulher na sociedade e literatura brasileiras de meados do século XX. A formação da moralidade 

sexual para a mulher e sua influência nas representações femininas na literatura brasileira do 

século XX é o tópico principal do segundo capítulo. A modernização do teatro no Brasil, a 

importância de Nelson Rodrigues para neste processo e as personagens femininas em sua obra 

são assuntos do capítulo terceiro. Os principais pontos levantados sobre a representação feminina 

na obra de Nelson reaparecem no capítulo quatro, durante a análise do texto Os sete gatinhos. E 

por fim, no capítulo cinco teço considerações e propostas de conclusões a respeito da análise 

realizada no capítulo anterior. 

Ao estabelecer relações entre o contexto social brasileiro e o texto de Os sete gatinhos 

pretendo descobrir em que medida as mulheres ficcionais representam as mulheres da vida real e 

colaboram para a manutenção das representações mantidas por Instituições - a exemplo da Igreja 

Católica - ou por outro lado, subvertem as ordens estabelecidas, minando a ordem patriarcal 

dentro e fora do texto.  

 

Capítulo 1 - Dramaturgia rodriguiana: fortuna crítica 

 

De acordo com Sábato Magaldi, surgiu no início da década de 1980, época do renascimento 

do interesse dos críticos e dos estudiosos do teatro brasileiro pela obra rodriguiana, um grande 

número de trabalhos científicos das mais diversas áreas (desde as Artes Cênicas, passando pela 

Psicologia até a História), 

 
“Defenderam-se teses sobre a dramaturgia de Nelson no Brasil, na França, na 
Alemanha, nos Estados Unidos e outras continuam a preparar-se, examinado as 
múltiplas questões por ela suscitadas, dos problemas filosóficos aos formais, dos 
psicanalíticos aos estéticos (...) Posso testemunhar o interesse provocado pela sua obra 
entre os alunos de Paris e de Aix-em-Provence. Pedi, certa vez, na Soborne, que 
estudassem quatro textos, e a maioria dos alunos leu o teatro completo”14 
 

                                                 
14 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva/Edusp. 1992, p.199. 
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Encontrei ao longo de minha pesquisa bibliográfica um bom número de trabalhos 

investigativos - que em maior ou menor proporção se interessavam por questões relacionadas ao 

ser feminino na obra de Nelson - dos quais alguns poucos se dedicavam exclusivamente ao texto 

da peça Os sete gatinhos. A seguir destacarei aqueles que tratam de aspectos concernentes à 

relação entre personagens femininos e masculinos na obra rodriguiana e apresentarei a forma 

como cada um contribuiu para a elaboração deste trabalho científico. 

Em Nelson: feminino e masculino15, o psicólogo Irã Salomão busca entender a manifestação 

do masculino e do feminino no conjunto da obra dramática rodriguiana em busca de uma 

explicação para o funcionamento das relações entre homens e mulheres na sociedade brasileira. 

Salomão situa Nelson Rodrigues na dramaturgia brasileira recuperando o que a tradição já repete 

a anos: Nelson é o maior dramaturgo brasileiro de todos os tempos. O ensaísta considerando o 

dramaturgo como “recriador de um inconsciente universal”16 e retoma as representações construídas 

pelas crenças pagãs - reforçadas pelas cristãs - para criar duas categorias de mulheres e homens 

na obra rodriguiana: a mulher santa e a mulher prostituta, em contraposição às imagens de 

“mártires e tiranos” do homem rodriguiano.  

Em Os sete gatinhos, como representante da categoria tirano, Irã Salomão apresenta “Seu” 

Noronha, que “assim como outros tiranos (...) são carrascos impiedosos, verdadeiros psicopatas [que colocando as 

mulheres de sua família sob seu jugo] (...) transformam o lar em um mundo violento, frio e, (...) impessoal”17. Já as 

mulheres são separadas, segundo o ensaísta, em duas categorias criadas a parti de bases 

psicológicas e sociais: a da prostituta que se molda na rua, no universo tradicionalmente 

destinado ao homem e que no confronto com o homem “tornam-se homens de saia e assim o discurso 

deste universo, enquanto expressão da feminilidade, nasce com deficiências”18, ou seja, identificam-se com 

seu objeto de desejo, tomando para si as verdades criadas no mundo masculino e passando a 

reproduzir a relação opressão com outras mulheres. E as “santas”, aquelas menos conhecedoras 

das malícias do mundo por ficarem enclausuradas e serem educadas para se tornarem seres 

pacíficos e passivos.  

Em outras investigações encontrei variações dessa visão da mulher dividida entre a santa e 

prostituta na obra de Nelson. Em Clarice Lispector e Nelson Rodrigues: a representação da 

                                                 
15 SALOMÃO, Irã. Nelson: feminino e masculino. Rio de Janeiro: 7Letras. 2000. 
16 ID., Ibid., p. 15. 
17 ID. Ibid., p. 145. 
18 ID. Ibid., p. 115. 
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mulher nos anos 4019, Maria Teresa Ribeiro Fortes compara as representações da mulher no 

Brasil da década de 1940 encontradas na peça rodriguiana Vestido de noiva e no romance 

clariciano Perto do coração selvagem. A autora analisa essas duas obras fundamentando-se em 

investigações históricas sobre os papéis sociais exercidos pela mulher na sociedade brasileira e 

nas características formais inovadoras de cada texto que, segundo a ensaísta, proporcionaram o 

surgimento de uma visão moderna sobre o ser feminino no século XX. Em ambas as obras se 

destacam, segundo a autora, o fluxo de pensamento de cada protagonista (a Alaíde de Vestido de 

noiva e Joana de Perto do coração selvagem), seus questionamentos existenciais, angústias e 

memórias. Seguindo esse caminho, a pesquisadora afirma que ambos os autores dão às suas 

personagens femininas uma chance de evadir-se do mundo opressor em que vivem, criando um 

mundo novo, seguro, no qual prevalecem suas vontades e desejos. 

Adriana Regina Rocha, em pesquisa anterior a de Maria Teresa Fortes, analisa a situação da 

mulher na sociedade brasileira em meados do século XX através da análise da obra dramática de 

Nelson Rodrigues e chega, em Mulher e família na dramaturga de Nelson Rodrigues: anos 50 e 

60 do século XX20, a uma conclusão semelhante à encontrada por Fortes.  

Rocha entende o relato histórico como um ato analítico-interpretativo de fatos reais. 

Defende a perspectiva da Literatura como reflexo oblíquo de uma realidade social e a 

aproximação entre esta e o relato histórico.  

Ao traçar um panorama do papel da mulher na sociedade brasileira das décadas de 1950 e 

1960, a pesquisadora apresenta a tradicional representação dicotômica das mulheres, expõe a tese 

da dualidade de caráter das personagens femininas rodriguianas (divididas entre as “santas” e as 

“prostitutas”) e chega à seguinte conclusão: as mulheres na obra de Nelson Rodrigues são 

representadas como prostitutas ou santas porque também na sociedade brasileira da época era 

assim que as mulheres eram representadas.  

Rocha afirma que Nelson Rodrigues -em sua obra literária- mapeia a moral vigente à época, 

mas no sentido inverso, apresentando as infrações, as aberrações escondidas na alma humana 

com o objetivo de não apenas expor o público a situações desagradáveis, mas para sugerir uma 

                                                 
19 FORTES, Maria Teresa Ribeiro. Clarice Lispector e Nelson Rodrigues: a representação da mulher nos anos 40. 
(106 folhas). Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) Universidade de São Paulo. 2003. 
20 ROCHA, Adriana Regina. Mulher e família na dramaturga de Nelson Rodrigues: anos 50 e 60 do século XX. (145 
folhas). São Paulo. Dissertação (Mestrado em História Social). USP. 2002. 
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reflexão sobre questões que, segundo o próprio Nelson, acompanham a humanidade desde a sua 

criação. 

Doze anos antes de Maria Tereza Fortes, Maria Luiza Ramos Boff em Nelson Rodrigues: a 

mulher em três planos21 já defendia a tese da fragmentação das mulheres rodriguianas. Baseando-

se na classificação proposta por Sábato Magaldi para aos textos teatrais rodriguianos (peças 

míticas, psicológicas e tragédias cariocas), Maria Luiza R. Boff afirma que as mulheres 

rodriguianas são tripartidas “e deslocam-se em espaços e tempos ora mágico-míticos, através dos complexos 

coletivos, arquétipos (...) e ora cruéis na prática social”22  para fugir do jugo masculino, permanecendo 

mais tempo em cada um desses espaços de acordo com a classificação do texto que 

protagonizam. Como exemplares das mulheres rodriguiana a autora escolhe Alaíde da peça 

psicológica Vestido de noiva (1942), Zulmira da tragédia carioca A falecida (1953) e Moema da 

mítica Álbum de família (1946). A partir do estudo dessas três personagens pode-se observar, 

segundo a pesquisadora, a mente feminina sob vários ângulos. Por Alaíde, “o lado intuitivo e o 

subconsciente”; por Moema o “inconsciente coletivo” e por Zulmira, as representações de mulher 

na realidade do subúrbio carioca. A autora conclui que cada uma dessas personagens representa 

as três faces fragmentadas de uma mulher única: a mulher rodriguiana.  

Em Existe mulher honesta? sobre o feminino em Nelson Rodrigues: uma articulação com a 

psicanálise23 Lucila Maiorino Darrigo enfoca as questões relativas ao ser feminino presentes na 

obra dramática rodriguiana. Parte das perspectivas teóricas de Sigmund Freud (1856-1939) e 

Jacques Lacan (1901-1981) para realizar uma análise psicanalítica das personagens femininas dos 

contos da coluna A vida como ela é...24 e da peça Dorotéia, a fim de encontrar a resposta para a 

questão levantada por Nelson Rodrigues em vários dos seus escritos, qual seja: “existe mulher 

honesta?”. Darrigo retoma a discussão sobre a visão dicotômica da mulher na sociedade brasileira 

(puta/santa) e conclui - indo além das conclusões propostas por Maria Teresa Fortes - que a 

mulher rodriguiana ao ser classificada como santa ou puta, não é necessariamente boa ou má, mas 

                                                 
21 BOFF, Maria Luiza Ramos. Nelson Rodrigues: a mulher em três planos. (250 folhas) Dissertação (Mestrado em 
Literatura Brasileira). Florianópolis. 1991. 
22 ID., Ibid., p. 238. 
23 DARRIGO, Lucila Maiorino. Existe mulher honesta? sobre o feminino em Nelson Rodrigues: uma articulação 
com a psicanálise. (166 folhas). Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo. 1999. 
24 Coluna do jornal Última hora escrita por Nelson Rodrigues entre os anos de 1951 e 1961, na qual ele apresentava 
contos-crônicas criadas por ele e inspiradas em fatos de sua vida ou fatos contados por amigos. 
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um ser que -a fim de satisfazer seus desejos- segue uma ética própria que por vezes contraria a 

moral sexual vigente na sociedade que se reflete no texto rodriguiano. 

Como contribuição para o trabalho científico que ora apresento, fica dessas pesquisas a 

visão fragmentada das personagens femininas rodriguianas, resquício da representação 

dicotômica da mulher perpetuada ao longo do século nas sociedades e literaturas ocidentais, a 

saber: filha de Eva (a prostituta que traz a desgraça ao mundo) e mulher-mãe-santa (redimida dos 

pecados pela maternidade e pelo matrimônio), além da percepção da semelhança entre os papéis 

sociais exercidos pelas mulheres brasileiras no período em que Nelson Rodrigues escreve sua 

obra dramática e as representações das personagens femininas encontradas em algumas de suas 

peças. 

Eliene Barros Murad ao escrever Luz e sombra no teatro de Nelson Rodrigues25, um estudo 

sobre “a palavra” na obra dramática de Nelson Rodrigues, utiliza como fundamentação teórica a 

Psicanálise, em especial, a teoria freudiana de interpretação dos sonhos (vista como forma de 

análise textual) e da idéia de jogo que se desenvolve na linguagem através da relação 

significado/significante proposta por Lacan associadas aos conceitos jungianos de sombra e 

persona.  

A pesquisadora afirma, baseada em suas descobertas que em Os sete gatinhos, que existe 

uma aparente linha delimitatória entre os espaços “marcados pela totalidade e pelo vazio de realidade que 

se fundamentam na diferença e pela diferença”26 -simbolizados respectivamente por Silene, que 

representa o ideal de totalidade e pureza desejado pela família e as demais personagens, o outro 

lado esvaziados de sentidos positivos, representantes da animalidade e da corrupção- e o choque 

entre esse dois mundos.  

Segundo Murad, esta peça encontra-se marcada pela busca da família por um objeto ideal 

que preencha o vazio de sua existência subumana, desprovida de uma moral harmonizante.  

 

Apesar estar longe do meu do meu objetivo realizar nessa pesquisa uma análise 

psicanalítica da obra rodriguiana, extraio como contribuição do trabalho científico de Eliane 

Murad as suas descobertas sobre a percepção do jogo de luz e sombras que se que são tão 

marcantes em Os sete gatinhos, bem como a adaptação dos termos jungianos realizada por Eliane 

                                                 
25 MURAD, Eliene Barros. Luz e sombra no teatro de Nelson Rodrigues. (104 folhas). Dissertação (mestrado em 
Literatura Brasileira). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1992. 
26 ID, Ibdem, p. 59. 
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Barros Murad27 ao perceber que as personagens femininas - em Os sete gatinhos - utilizam-se do 

artifício de esconder sua verdadeira face (nas sombras) na relação com as demais personagens, 

mostrando-a quando já não podem mais fazer funcionar as mentiras criadas na tentativa de 

escondê-la.  

Seguindo a proposta de Murad, procurei em minha análise demonstrar que em Os sete 

gatinhos há um jogo de luz e sombra, na qual as personagens femininas se escondem e se 

mostram, se repelem e se complementam, gerando uma representação ao mesmo tempo 

dicotomizada e simbiótica. 

 

Capítulo 2 – Mulher, sexualidade, religião: representações femininas  

 

2.1 Mulher, sexualidade e religião 

 

O foco deste capítulo é a relação entre a moral sexual cristã imposta para a mulher, o espaço 

feminino no mundo público e a repercussão disso na literatura brasileira de 1950. 

Segundo Ranken-Heinemann “a hostilidade ao prazer e ao corpo é um legado da antiguidade que foi 

singularmente preservado até hoje no cristianismo” 28. Entre os pagãos de períodos pré-cristãos já era 

cultivada uma aversão ao ato sexual. Para eles a continência sexual era recomendada para a 

manutenção da saúde corpórea. Estudiosos do corpo humano e filósofos como Xenofonte, Platão, 

Aristóteles e Hipócrates consideravam o ato sexual como algo perigoso, nocivo à saúde. 

Pitágoras afirmava que o melhor momento para o sexo é “quando você quer se enfraquecer”29. O 

estóico Sêneca estabelecia o princípio usado até hoje pela Igreja Católica: não se deve fazer nada 

pelo simples prazer. Passou-se a valorizar o casamento como forma de ajuda mútua entre pessoas 

de sexos diferentes e como um meio de contenção sexual. Musônio, estóico do século I, criou, as 

bases filosóficas para encíclicas católicas sobre o controle de natalidade do século XX e 

condenou a homossexualidade e qualquer forma de contracepção, defendendo a idéia de que o ato 

sexual deve ter como objetivo a procriação.  

                                                 
27 Carl Gustav Jung (1875-1961) usa para tratar da relação entre o indivíduo e o seu meio social os termos “persona”, 
significando máscara social e “sombra”, que seria a camada interior, inconsciente, o verdadeiro eu. Murad, por sua 
vez usa os termos “luz” e “sombra” para substituir os termos jungianos mencionados anteriormente. 
28 RANKEN-HEINEMANN, Uta. Eunucos pelo reino de Deus: mulheres, sexualidade e a Igreja Católica. Tradução 
Paulo Fróes. 2a. Ed.. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Tempos. 1996. 
29 Diógenes Laércio, Vida dos Filósofos, VIII apud RANKEN-HEINEMANN, p. 22. 
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Segundo Ranken-Heinemann, é de Sêneca a inspiração para a concentração da moralidade 

cristã no sexo. Em carta a sua mãe, o filósofo diz que a procriação é o único objetivo do ato 

sexual e que é só a contenção da luxúria pode vencer todos os vícios de uma vez.  

Para essa ensaísta, o ideal da virgindade não foi criado pelo o cristianismo. Segundo ela, já 

antes da consolidação do cristianismo, o elogio feito pelo naturalista Plínio o Velho30 à fidelidade 

entre os elefantes no século I da Era Cristã, solidificou o ideal de pureza em voga na sua época e 

consagrou o elefante como símbolo da castidade entre teólogos cristãos. 

Influência forte para a concentração da moral cristã no sexo foram também as idéias de 

Fílon de Alexandria, filósofo contemporâneo de Jesus de Nazaré, que mescla em seus argumentos 

os pensamentos judaico e grego. Fílon, como Musônio, defendia o coito somente para fins de 

procriação, criticando ferozmente a contracepção e a homossexualidade, seguindo neste ponto o 

ideário judaico.  

As idéias desses filósofos reverberaram através dos séculos nas palavras de outros 

sacerdotes e estudiosos da fé e comportamento humano, contribuindo para formação da 

moralidade cristã e de algumas representações sobre o ser feminino.  

Em O canibalismo amoroso Affonso Romano de Sant’Anna observa através das 

representações do erotismo durante o Simbolismo, o Romantismo e o Parnasianismo brasileiros 

de que forma a ideologia amorosa elaborada no Brasil corrobora as idéias de Ranken-Heinemann 

quando a ensaísta trata da contribuição dos mitos e das religiões para o surgimento de 

representações negativas sempre associando a mulher a forças demoníacas31. Sant’Anna observa 

em seu estudo literário a força dessas representações femininas, que relacionam a mulher a 

poderes naturais e sobrenaturais 

 
“É espantoso ver (com a ajuda da Antropologia, da Sociologia e da História) como o 
medo às mulheres (a misoginia) é uma praga, desde as tribos mais primitivas às 
sociedades mais industrializadas. (...) Já na Grécia, estava aquela Esfinge sufocando os 
impotentes. (...) E existe uma Afrodite – conhecida como “Andrófoba” – que 
assassinava seus amantes como as deusas Ishtar e Anat. (...) As Walkírias atualizam as 
Amazonas na castração erótica mortal. Todas essas figuras complementam os textos 
sagrados, que nos falam da maldade devoradora de Kali, Lilith e Eva.”32 

 

                                                 
30 PLÍNIO, História natural 8,5 apud RANKEN-HEINEMANN, p. 26. 
31 Força relativa ao próprio demônio, que “nas crenças da Antigüidade e no politeísmo, [era um] gênio inspirador, 
bom ou mau, que presidia o caráter e o destino de cada indivíduo; alma, espírito” Cf. Dicionário Aurélio Eletrônico-
século XXI. 
32 SANT’ANNA, Ibid.., p., 11.  
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Fílon reforçava no século I a dicotomia entre “o espírito” e “a carne”, estabelecendo uma 

relação de submissão da mulher em relação ao homem, através de uma analogia entre o primeiro 

elemento e o ser masculino e entre o segundo e o feminino. Esse princípio propagou-se através 

dos tempos como uma verdade preconceituosa do julgamento do homem e da mulher, chegando a 

influenciar interpretações dos textos sagrados cristãos. No entanto, leituras hermenêuticas têm 

procurado associar a figura feminina com o mito de Sophia (sabedoria) indicando um novo 

paradigma -o ginocêntrico- para a interpretação de figuras femininas da Bíblia, em substituição a 

essa visão androcêntrica, a fim de por em destaque as figuras femininas importantes. Essas 

leituras demonstram que essa identificação é plausível e passível de comprovação (a existência de 

um número considerável de mulheres que aparece no passado judaico ocupando cargos 

importantes nas lideranças religiosas e política de povos33). 

A mulher, segundo a tradição cristã, só poderia se equiparar moralmente ao homem 

enquanto fosse virgem, ou seja, tivesse virtus (“virtude”, também associada à virilidade.). 

 
“As virgenes (virgens) são vistas pela antiguidade cristã como equiparadas ao homem, 
vir, e por isso elas podem possuir virtus (=virtude, ou, antes, masculinidade) e como se 
diz em conexão com os padrões de pensamento neopitagóricos e estóicos, superar sua 
`feminilidade´ (=carne, fraqueza, imperfeição)”34 
 

O símbolo dessa virgem é, para os cristãos, Maria, a mãe de Jesus. Ela encarna a face da 

virgem virtuosa e se opõe a duas outras figuras bíblicas que estariam associadas à visão 

demoníaca da mulher: Eva e Maria Madalena.  

A primeira delas foi feita para se submeter às vontades de Deus e ser companheira de 

Adão, mas movida pela curiosidade, prova e faz também Adão provar o fruto proibido por Deus e 

apresentado a ela pela serpente. Ao experimentar a maçã Adão e Eva perdem o paraíso e passam 

a viver todos os sofrimentos humanos. A figura seguinte, Maria Madalena, chega aos dias de hoje 

como uma prostituta que, ao conhecer Jesus, decide desistir de sua vida mundana para seguí-lo. 

Dizem os apóstolos Lucas e Marcos: 

 
                                                 
33 Entre essas mulheres está a profetiza Débora, nome dado por Nelson Rodrigues a uma das personagens femininas 
de “Os sete gatinhos”. Transcrevo aqui dois trechos importantes da aparição desta figura bíblica no livro dos Juízes: 
“4 Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. 5 Ela se assentava debaixo da 
palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim; e os filhos de Israel subiam a ter com ela 
para julgamento.” Bíblia. Ibid.. Jz, 4-5. 
34 LOBO, Luiza. A gênese da representação feminina na literatura ocidental: Bíblia, Cabala, Idade Média In: 
“Seminário Nacional Mulher e Literatura”. 7: 1997. Niterói – Rio de Janeiro. Universidade Federal Fluminense. 
VIANNA, Lúcia Helena e PORTO, Maria Bernadete (orgs.). Niterói: EdUFF. 1999. 2v, p. 569-571. 
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“Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando 
e anunciando o evangelho do reino de Deus; e iam com ele os doze, bem como algumas 
mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades: Maria, 
chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios” 35 

 

Esta mulher - juntamente com a Maria, mãe de Jesus, representante da mulher-santa-  

acompanha o nazareno durante o seu suplício na cruz (“Estavam em pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe 

[...] e Maria Madalena”36), numa demonstração extrema de afeto e fidelidade.  

São essas as representações femininas criadas pelo Cristianismo que chegaram às terras 

lusitanas no século XVI e se eternizaram nos textos de muitos escritores, entre eles, o dramaturgo 

português Gil Vicente. 

 

2.2. As mulheres portuguesas e o poeta Gil Vicente: da sociedade para a literatura 

 

José Saramago, em palestra proferida na Universidade Federal de Santa Catarina, ao 

refletir sobre o papel do historiador e do literato retoma a afirmativa de Aristóteles em Poética37 e 

declara que o escritor ultrapassa o historiador ao aproveitar “as potencialidades da ficção [para] 

complementar a realidade”38, criando um mundo híbrido, novo, diferente da realidade social da qual 

partiu.   

Mantendo-se no papel de poeta e buscando na realidade a matéria-prima para suas obras, 

Gil Vicente, dramaturgo lusitano e representante internacional do teatro de língua portuguesa, 

deu à mulher um lugar de relevância em sua obra. Em mais de quarenta e quatro peças (entre 

autos, farsas e comédias) ele criou um rol de personagens femininas que foram consagradas como 

porta-voz das angústias e sofrimentos da mulher do Portugal no século XVI.  

Segundo João Domingues Maia: 

 
“Em Gil Vicente, as mulheres encontraram um defensor (...) Muitas das personagens 
femininas retratam a psicologia da mulher do século XVI e (Por que não?) a de algumas 
de nosso tempo: suas angústias, contradições e questionamentos; seus anseios de 
liberdade, igualdade e respeito; seus desejos de ascensão material e espiritual, 

                                                 
35 BÍBLIA. Português. Bíblia sagrada. Tradução por Padre Antônio Pereira de Figueiredo. Rio de Janeiro: 
Enciclopédia  Britânica, 1980. Edição Ecumênica. Lucas, 8, 1.  
36 ID., Ibid., João, 25. Novo Testamento. 
37 As diferenças entre o poeta e o historiador não estão na forma, mas na intenção. O poeta escreve como gostaria 
que o fato acontecesse e o historiador como ele realmente aconteceu. ARISTÓTELES. “Poética” in Os Pensadores- 
vol. IV. Tradução, comentários, índices analíticos e onosmático de Eudoro de Souza. São Paulo. Abril Cultural. 1973. 
38 SARAMAGO, José. “A História como ficção, a ficção como História”. In: Revista de Ciências Humanas. 

Florianópolis: EDUFSC. 2000, p 13. 
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denunciando muitas vezes o jugo dos homens, a falsa vassalagem e o amor cortês, 
retóricas enganadoras que terminavam depois da sedução”39 

 

Portugal, país eminentemente católico que no século XVI encontrava-se no topo da lista 

dos conquistadores marítimos, não oferecia boas condições de expansão para as mulheres na vida 

pública. Na Idade Média, apesar de existirem casos de mulheres independentes que 

administravam sozinhas empresas e terras, sem a ajuda de um parente do sexo masculino, as 

mulheres portuguesas viviam, de maneira geral, encarceradas e dependentes dos homens. 

 

“No século XVI, as donzelas portuguesas só saíam para irem às igrejas, e de véu sobre 
o rosto para não serem vistas; as esposas eram escravas do lar, numa terra onde os 
mouros permaneceram demasiadamente e à qual legaram preconceitos e restrições 
nefastas em relação às mulheres”40 

 

Segundo cronistas da época, as mulheres casadas (das famílias mais abastadas) que 

saíssem desacompanhadas de amas ou escudeiros poderiam adquirir má fama.  

Viúvas e noivas ou esposas de homens que se demorassem em missões deveriam se vestir 

luto e não aceitar outros homens como amantes ou maridos. A mulher portuguesa vivia, então, 

sob o signo de Eva e só poderia ser plenamente feliz (de acordo com as representações da época) 

e salva dos pecados, depois que contraísse núpcias e fosse mãe. 

Apresento aqui algumas considerações a respeito de personagens femininas vicentinas que 

ganharam expressividade pela consistência de suas personalidades ou pelas marcas existenciais 

que carregam. Cada uma delas põe em relevo as faces da “mulher universal” -  de acordo com a 

crença católica - dividida entre a santa e a prostituta, a Maria mãe-virgem, a Eva e a Maria 

Madalena. 

N’ O auto de Sibila Cassandra (1513), Vicente conta as façanhas de Sibila Cassandra, 

mulher que, muito orgulhosa do encargo que presume ter recebido (acreditava ela ter sido a 

escolhida para trazer ao mundo o Menino-Deus), julgava que nenhum pastor a mereceria como 

esposa e tinha horror ao casamento - para ela, uma forma de prisão. Esta conclusão, ironicamente 

afasta a personagem do ideal cristão da Virgem Maria, servindo - por contraste - para enaltecer as 

qualidades (a humildade, a submissão) da Santa Mãe de Cristo. 

                                                 
39 MAIA, Op. Cit., p. 335. 
40 MAIA, João Domingues.”Questões femininas na obra de Gil Vicente” In: Flores verbais. Jürgen Heye (org.). Rio 
de Janeiro. Editora 34. p. 335-361. 1993. Disponível em: http://www.ipn.pt/opsis/litera/letras/ensaio41.htm. 
Acessado em 21/11/03.  
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Em Quem tem farelos? (1515), a jovem Isabel, diferentemente de Cassandra, deseja casar-

se, porém, antes de fazê-lo acha justo desfrutar do prazer de ser livre e cortejada, pois, como esta, 

vê o casamento como uma forma de aprisionamento para a mulher.  

A peça vai além do conflito de geração entre Isabel e sua mãe, que representa a sabedoria 

do povo e do mais velho. Nela, Gil Vicente encerra uma idéia que contraria as normas sociais 

destinadas à mulher no Portugal da renascença: a insubmissão a um tipo de vida vulgarmente tido 

como o destino natural da mulher que quer ser respeitada. 

A próxima é Mofina Mendes, personagem do Auto dos mistérios da Virgem41, cuja 

projeção fez com que o texto fosse rebatizado popularmente como Auto de Mofina Mendes.  

Mofina Mendes significa “a desgraça em pessoa”42 e a personagem, apesar de não ter 

intenções maléficas, é associada a representação da mulher como desgraça e perdição dos 

homens (Eva) e simboliza a influência feminina para os maus acontecimentos.  

O autor, ao fazer Mofina ser responsabilizada por várias desgraças que acontecem ao 

redor do mundo43, denuncia preconceito desta personagem em relação à Mofina, provocando 

assim - por extensão - segundo João Domingues Maia, a reflexão sobre os preconceitos 

responsáveis pela perseguição de centenas de mulheres acusadas e julgadas por bruxaria na Idade 

Média.   

Em certo momento, Mofina cobra o pagamento pelo seu trabalho (cuidava de animais) e 

recebe do patrão um pote de azeite, que não chega perto do valor do pagamento justo do seu 

trabalho. Desta forma o autor revela a exploração masculina do trabalho feminino e expõe a sua 

preocupação com as condições sociais da mulher.  

Gil Vicente põe Mofina a dançar e a cantar sua sorte44. Mostrando que ela reagiu 

positivamente ao fato - vendo no pagamento uma possibilidade de ascensão - revela uma face até 

então obscura da personagem: a da mulher resignada, humilde e sonhadora, que espera ficar rica 

para realizar o desejo de casar-se e ter um lar. Com um toque de ironia, o autor faz o pote cair de 

                                                 
41  Não há acordo entre os estudiosos da obra vicentina sobre a data de estréia da peça nos palcos: “Alguns como 
Oscar Lopes e António José Saraiva estabelecem o ano de 1515; outros, como Cleonice Berardinelli, aceitam a data 
de 1510; e Marques Braga o ano de 1534.”  Cf. MAIA, Idib., p. 338. 
42 Mofina significa “desgraça” e “medes”, derivado da expressão “met ipsen”, significa “pessoa” Cf. Maia, Ibid., p. 
339. 
43 “Ella deu o saco em Roma,/ e prendeu elrei de França;/agora anda com Mafona,/e pôs o turco em balança.”; Cf. 
VICENTE apud MAIA, Ibid., Ibid p. 343. 
44 “Do azeite que este render/comprari ovos de pata,/que hé cousa mais barata/quéu de lá posso trazer./E estes ovos 
chocarão;/cada ovo dará um pato,/e cada pato um tostão,/que passará de um milhão/e meio, a vender barato./casarei 
rica e honrada/por estes ovos de pata (...)” Cf. VICENTE apud MAIA, Ibid., p. 344. 
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suas mãos e quebrar, deitando por terra o azeite que leva no pote – representação material dos 

sonhos de Mofina Mendes.  

Do exemplo de Mofina Mendes é extraída a consciência amarga dos percalços da vida de 

toda mulher pobre que divide o mundo público com os homens. 

A importância da manutenção da virgindade (símbolo de virtude e limpeza) até o 

casamento e a punição para as mulheres que transgridem essa regra social são ideologias da 

sociedade patriarcal portuguesa presentes em Comédia de Rubena (1521). Rubena, filha de um 

abade, entrega-se aos encantos de um empregado de seu pai. Ao se ver grávida sofre por ser 

obrigada a separar-se da filha após o parto para manter sua imagem de boa moça. Em suas 

lamentações Rubena fala de como são bem-aventuradas as moças que guardam para seus amados 

suas “perfeições” e de como elas serão felizes casadas. Superando o arrependimento pessoal 

Rubena reflete em seu discurso toda a ideologia patriarcal e a importância do casamento na 

sociedade portuguesa. Cismena, fruto o amor proibido de Rubena, redime a mãe depois de viver 

em uma vida dedicada a valores enaltecidos como próprios de uma moça. Resiste aos apelos de 

uma alcoviteira e de vários maus pretendentes e é recompensada com um casamento feliz. 

Cismena é a representação de tudo o que pode ser positivo no caráter de uma mulher - de acordo 

com os ensinamentos cristãos da época. Ela vive em plena felicidade, opondo-se à figura de sua 

mãe, punida com a infelicidade por desafiar normas sociais. Esta peça - de explícito tom didático, 

moralizante - transmite a importância da virtude e a obediência à moralidade católica como único 

meio para a mulher alcançar a felicidade. No entanto, apesar de não se afastar da moral vigente à 

época, Gil Vicente dá a esse texto um tom de denúncia, mostrando que essa moralidade que 

obriga a mulher a negar seu amor e viver conflitos existenciais, é, na verdade, um fator que 

contribui para a infelicidade feminina. 

A maturidade de suas personagens femininas é representada por Inês Pereira, protagonista 

do auto de 1523 que leva seu nome. Neste texto, o dramaturgo, segundo João Domingues Maia, 

“apresenta-nos a mulher-mulher, com um aguçado senso de realidade, ciência da condição feminina e senso prático 

da existência”45. Aceitando o casamento como um objetivo de vida (diferentemente de Sibila 

Cassandra), Inês deseja desfrutar livremente (assim como Isabel) de sua juventude antes de casar-

se com “um moço avisado,/ ainda que pobre e pelado/seja discreto em falar”46 e lamenta sua condição de escrava 

do lar. A mãe de Inês, representação da sabedoria popular, demonstrando a importância do 
                                                 
45 MAIA, Op. Cit., p. 342. 
46 VICENTE apud MAIA, Ibid., p. 343. 
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casamento como meio de segurança financeira e social para a mulher, tenta persuadí-la a casar 

com Pêro Marques, homem apaixonado Inês e dono de terras e gado. Mas a moça, seguindo seus 

ideais, acaba escolhendo um escudeiro por marido. Este casamento a decepciona profundamente, 

pois o marido se mostra ciumento e repressor. No entanto, a sorte estava a favor de Inês: seu 

marido morre em viagem.  Da decepção resultante do casamento surge uma nova Inês, uma Inês 

mais forte, que se une a Pêro Marques em posição de igualdade. 

No conjunto de sua obra, Gil Vicente propõe para essas personagens femininas um 

encaminhamento para a maturidade. Desde as rebeldes Cassandra e Isabel, passando pela ingênua 

Mofina Mendes e pelas reprimidas Rubena e Cismena até chegar a Inês Pereira, mulher que, 

mesmo massacrada pela dura realidade que a cerca, consegue refazer sua vida ao lado de um 

homem com o qual vive uma relação de igualdade. Propondo que a mulher vá além dos limites 

impostos pela moralidade cristã para buscar crescimento e satisfação. Esta moralidade cristã 

descrita e criticada nos textos de Gil Vicente foi preservada na sociedade lusitana e trazida ao 

nosso país pelas caravelas dos nossos “descobridores” e disseminadas pelas palavras dos Jesuítas 

que aqui aportaram. 

 

2.3. A colonização das mulheres no Brasil: de como a fé católica e a representação da 

mulher na sociedade portuguesa aportaram em nossas praias e se instalaram 

 

Era intenção da Coroa portuguesa povoar as terras brasileiras com filhos legítimos dos 

portugueses ocupantes. Assim, entre Jesuítas e exploradores viajaram nas caravelas rumo à 

recém-descoberta colônia lusitana, algumas mulheres preparadas para servirem aos 

conquistadores como esposas. Educadas no mínimo necessário para realização dos afazeres 

domésticos, “as mulheres brancas, em pequeno número no acanhado litoral do século XVI, viviam em completa 

sujeição, primeiro aos pais, os todo-poderosos senhores de engenho, depois aos maridos”47 eram enclausuradas 

em casa. As demais, mulheres de outras classes, mestiças e não descendentes legais de nobres 

ou altos funcionários também estavam presentes na colônia e transitavam com desenvoltura no 

espaço público, comercializando produtos ou prestando pequenos serviços, entre eles a 

prostituição. A autoridade suprema da organização social da época era o pai de família, que 

“detinha a posse do poder não só sobre os escravos, empregados, agregados, mas também sobre os filhos, a esposa 
                                                 
47 VAINFAS, Ronaldo. “Homoertismo feminino e o santo ofício” In: História das mulheres no Brasil. Mary Del 
Priori (org.). São Paulo. Contexto. 2001. 
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e os netos”48. A situação da clausura das mulheres de classes mais abastadas levou o então 

arcebispo de Salvador, Dom José Botelho de Matos, a queixar-se em um de seus sermões no 

ano de 1751 sobre o fato de as moças serem impedidas pelos pais até de assistir as devotas 

lições no colégio das Mercês. Essa situação reflete a colonização baseada no patrimônio, na 

propriedade privada a qual Portugal submeteu o Brasil.  

 De acordo com a ideologia vigente, as mulheres eram consideradas inapta ao trabalho 

intelectual ou braçal, era apresentada como uma espécie de serva do homem - seu pai e 

posteriormente seu marido. Exemplo do abuso do poder exercido pelos homens e reforçado pela 

Igreja Católica é o caso relatado por Pereira Rabelo, biógrafo do poeta Gregório de Mattos 

Guerra (1636-1695), envolvendo o poeta e sua esposa. Conta Rabelo que esta, cansada da falta 

de dinheiro e dos inúmeros casos amorosos do marido, busca abrigo na casa de um tio e é 

devolvida a Gregório por um capitão-de-mato, atada em cordas como uma escrava fugitiva49. 

Além da total sujeição às vontades masculinas, as mulheres brancas e filhas de famílias 

abastadas eram ensinadas a aceitar as relações paralelas (consideradas à época como exercício 

natural do poder do senhor sobre suas posses) de seus maridos com as escravas negras africanas e 

mulheres de classes subalternas. 

Da falta de uma ordem moral que estabelecesse a segregação entre brancos donos das 

terras, negros escravos e cidadão livres, das imposições da Igreja católica e das relações de 

trabalho estabelecidas pelo sistema de produção do regime escravocrata, decorre o 

estabelecimento de papéis que as mulheres de diferente castas assumiam na sociedade brasileira 

da época.  

As mulheres brancas e de famílias abastadas serviriam de esposas e mães para os filhos 

legítimos, enquanto que as negras africanas e as mestiças serviam apenas de “escapes sexuais” 

para os homens brancos que não poderiam, segundo orientação da Igreja católica, se exceder nas 

carícias íntimas com as esposas.  

Cíntia Schwantes em seu artigo Espelho de Vênus: questões da representação do 

feminino50, afirma que a representação da mulher na literatura latino-americana - mais do que de 

                                                 
48 STEIN, Op. Cit., p. 22. 
49 RABELO apud ARAÚJO, ARAÚJO, Emanuel. O teatro dos vícios: transgressão e transigência na sociedade 
urbana colonial. 2a. Ed..Rio de Janeiro. José Olympio. 1997, p. 194-5. 

50 SCHWANTES, Cíntia. Espelho de Vênus: questões da representação do feminino.  
www.amulhernaliteratura.ufsc.br/ textos_apresentados_em_gramado.htm acessado em 16/04/04. 
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outras minorias - se dá de forma mais tensa e ambígua devido às interferências de condições 

econômicas e étnicas. Como exemplo apresenta a situação das personagens femininas do 

romance Crônica de uma morte anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Segundo a ensaísta, 

nesta obra as mulheres índias -que são pobres-, agem como coadjuvantes do antagonista agindo 

em favor da perdição do protagonista, enquanto que as brancas, da classe média, agem para 

salvá-lo, criando uma divisão bem definida entre as índias pobres e más e as mulheres brancas, 

ricas e boas.  

Já Sant’Anna, ao tratar das representações da mulher na fase romântica da literatura 

brasileira apresenta outra possibilidade de classificação das mulheres de acordo com a casta 

social que ocupam e a afirma que “o texto romântico dramatiza o jogo entre a mulher esposável (branca) e a 

mulher comível (preta), recriando as regras da endogamia e da exogania erótica-racial-econômica”51, o que reflete, 

segundo ele, a relação de poderes no Brasil daquela época, na qual as mulheres negras apareciam 

como objetos do desejo sexual dos homens brancos enquanto que as mulheres brancas 

representavam a mãe, a mulher para ser respeitada, ou segundo a tradição católica, a Madalena e 

a Virgem Maria mãe de Jesus.  

Essas representações não alcançam, no entanto, a diversidade de condições ocupadas 

pelas mulheres na sociedade brasileira. Existiam e existem ainda aquelas que se destacam e lutam 

pela abertura de espaços no mundo público para as mulheres. Exemplo disto é a escritora Nísia 

Floresta Brasileira Augusta52 que no início do século XIX publica no periódico recifense Espelho 

das brasileiras: jornal dedicado às senhoras pernambucanas vários artigos em favor da 

propagação de idéias feministas numa época em que os jornais estavam empenhados em “orientar a 

mulher moderna nos seus deveres para com a família e com o lar, num claro intuito de normatizar a conduta 

feminina”53. Algumas, por serem herdeiras de bens materiais governam suas vidas e dispensam a 

figura masculina, se impondo no mundo público através de seu poder financeiro. Outras ainda, 

apesar de também livres, atuam como meras coadjuvantes -a exemplo das que ocupam espaços 

no mercado de trabalho em ofícios subalternos, como lavagem de roupa ou a prostituição.  

                                                 
51 SANT’ANNA, Op. Cit., p. 19. 
 
52 Pseudônimo da escritora norte-rio grandense Dionísia Gonçalves Pinto (1810-1885). 
53 BICALHO, Maria Fernanda B. O Bello Sexo: imprensa e identidade feminina no Rio de Janeiro em fins do século 
XIX e início do século XX. In: COSTA, Albertina de Oliveira e BRUSCHINI, Cristina (Orgs.) Rebeldia e 
submissão: estudos sobre condição feminina. São Paulo: Vértice. 1989, p. 84, apud SOUTO-MAIOR, Valéria 
Andrade. Entre/linhas e máscaras: a formação da dramaturgia de autoria feminina no Brasil do século XIX. (401 
folhas). João Pessoa. Tese. (Doutorado em Literatura e Cultura). UFPB. 2001, p.45. 
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No que se refere ao comportamento sexual, as mulheres no Brasil colônia também se 

notabilizaram por transgressões. Algumas mulheres, oprimidas pelo pai ou marido, formaram 

uma contracorrente de irregularidades sexuais, a fim de buscar uma compensação para os desejos 

e sentimentos reprimidos pelo modelo patriarcal de família. Sabe-se disso graças aos casos de 

sodomia foeminarum registrados nos autos da Inquisição entre os anos de 1591 e 1595. Esses 

fatos demonstram que no Brasil-colônia era comum que mulheres se entregassem a “prazeres 

não-naturais”, a relações homoeróticas antes e depois de casadas. Essas “contravenções”, no 

entanto, não chegavam a pôr em risco a ordem maior estabelecida pela sociedade patriarcal 

brasileira que ora surgia e a visão dicotômica sobre a mulher (mulher-mãe-dona-de-casa e 

mulher-objeto, representações da Virgem Maria e de Maria Madalena) sobreviveu ao tempo e 

chegou ao século XX com nova roupagem, guardando em sua essência o seu objetivo: manter o 

controle sobre o corpo feminino. 

Segundo Sant’Anna54 até os anos de 1960, o corpo feminino é ainda considerado campo 

de exercício do poder masculino, já que, devido à incipiente participação da mulher na literatura 

brasileira, é através da voz dos poetas homens que esse corpo é expresso. O autor de O 

canibalismo amoroso observa que do Simbolismo ao Romantismo no Brasil - período em centrou 

sua pesquisa - as representações variaram seguindo o padrão do feminino em voga em cada 

época. Segundo o ensaísta, durante o parnasianismo foi enaltecida a imagem da “mulher-estátua”, 

impassível, enigmática e inatingível. Já no Simbolismo a mulher inalcançável é representada pela 

figura da “mulher amada e morta”, que aparece na literatura brasileira da época como reflexo do 

imaginário criado por Poe e Baudelaire.  

Ao tratar da poesia do século XX, o autor toma como exemplos as obras de Manuel 

Bandeira e Vinícius de Morais. Da primeira, o ensaísta ressalta a retomada das imagens da 

dualidade do amante, entre a santa e a prostituta (aquela Virgem Maria e a Maria Madalena de 

que se falou) e a constituição de uma prostituta sagrada como simbiose destas duas figuras - 

característica marcante também no teatro de rodriguiano, obra que é foco deste trabalho de 

pesquisa e que terá destaque nos pontos deste trabalho.  

É confortante saber que apesar da escassez de vozes femininas na literatura brasileira 

existem obras como a de Lígia Fagundes Teles que oferece amplas possibilidades mais amplas 

para a abordagem de temas já tratados largamente por autores masculino do mesmo período (pela 

                                                 
54 SANT’ANNA, Op. Cit., p. 11. 
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condição feminina da autora). De acordo com a ensaísta Cristina Ferreira Pinto, em O 

bildungsroman feminino: quatro exemplo brasileiros “duas características temáticas têm sido observadas 

na obra de Lígia Fagundes Teles: O interesse da autora pela ‘decadência da família burguesa no Brasil’ e a 

concentração do foco na “problemática de personagens femininas” 55. Características presentes nos romances 

de Teles publicados entre as décadas de 1950 e 1980 e também muito comuns na obra dramática 

de Nelson Rodrigues.  

 

2.4. As mulheres na sociedade e na literatura do Brasil de 1950 

 

“... [O Rio de Janeiro da década de 1950 era] Uma cidade em que casanovas de plantão 
e mulheres fabulosas flertavam no ônibus e bondes; (...) e em que maridos e mulheres 
viviam sob o mesmo teto com as primas e os cunhados, numa latente volúpia 
incestuosa. Uma cidade em que, como não havia motéis, os encontros amorosos se 
davam em apartamentos emprestados por amigos - donde o pecado de tão complicado, 
tornava-se uma obsessão. E uma época em que a vida sexual, para se realizar, exigia o 
vestido de noiva, a noite de núpcias, a lua-de-mel. E em que o casal típico - de certa 
forma, perfeito - compunha-se do marido, da mulher e do amante.”56 

 

Nesse trecho de O anjo pornográfico: a vida de Nelson Rodrigues Ruy Castro descreve a 

visão ficcional de Nelson Rodrigues sobre o Rio de Janeiro de sua época usada como cenário de 

grande parte de seus contos publicados em sua famosa coluna diária A vida como ela é...  

A partir de 1951 o escritor foi buscar em suas memórias e no estilo de vida carioca do seu 

tempo, a inspiração para a criação dos ambientes de suas crônicas e textos dramáticos. 

A Rio de Janeiro “real” da década de 1950 - cidade na qual viveu Nelson Rodrigues dos 

quatro anos de idade até sua morte - era, como outras grandes capitais brasileiras, uma cidade na 

qual conviviam padrões de comportamentos modernos e arcaicos (residuais do processo de 

colonização e derivados principalmente do meio rural). Homens e mulheres cariocas desta década 

foram herdeiros de algumas mudanças no mundo público ocorridas no final do século XIX. O 

crescimento da indústria, a intensificação da urbanização das principais capitais brasileiras e 

conseqüente expansão dos espaços destinados à mulher no mercado de trabalho influíram para o 

abrandamento das regras para educação das moças de classes sociais mais abastadas.  

                                                 
55 PINTO, Cristina Ferreira. O bildungsroman feminino: quatro exemplos brasileiros. São Paulo: Perspectiva. 1990. 
p. 111. 
56 CASTRO, Op. Cit., p. 251. 
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Lugares públicos consagrados para o convívio social, como a igreja e o teatro, se 

multiplicavam e permitiam a aproximação das mulheres e dos homens no espaço fora do lar. “A 

família patriarcal perdia sua dimensão rígida, permitindo à mulher desenvolver certos desembaraços de atitude”57.  

Por outro lado, a educação das mulheres para o exercício de cargos equivalentes em 

importância aos dos homens no espaço púbico continuou sendo negligenciada. Ainda não era 

interessante para os poderes públicos formar as mulheres para assumirem cargos de 

responsabilidade. Assim, apesar das conquistas derivadas dos movimentos feministas do início do 

século XX, como a permissão para o voto e vagas nas Universidades, as atividades femininas 

continuavam sendo atividades subalternas às dos homens.  

Para as mulheres das classes mais empobrecida que já estavam nas ruas batalhando pela 

sobrevivência desde sempre, cresciam as perspectivas de emprego graças ao processo de 

industrialização tardio em que entrou o Brasil nesse período. “O trabalho nas fábricas, nas lojas, nos 

escritórios rompeu o isolamento em que vivia grande parte das mulheres, alterando, pois, sua postura diante do 

mundo exterior”58.  

A presença mais intensa da mulher no espaço público possibilitou outra mudança no que se 

refere ao compromisso amoroso. Diferentemente do que acontecia até alguns séculos anos antes - 

quando mulheres e homens se uniam em matrimônio para satisfazer o deseja da família de 

estabelecer um bom acordo comercial - os rapazes e moças passaram a ser estimulados a se 

aproximarem e escolherem por si seus pares.  No entanto, muitos tabus e preconceitos (a exemplo 

da virgindade feminina antes do casamento e do destino inexorável para mulher de se tornar 

esposa e mãe) permaneceram ainda nas famílias da então classe média. 

Pouco antes da invasão da televisão nos lares brasileiros a partir da década de 1960 “O 

periodismo tinha papel ativo no conjunto da vida social (...) Assumia uma capacidade de interferir nos processos 

sociais gerais, estabelecendo articulações entre o universo do consumo e outras práticas, criando necessidades, e 

conservando hábitos”59. As revistas voltadas ao público feminino (cumprindo o papel que hoje 

realiza as telenovelas) influenciavam intensamente o comportamento social das mulheres da 

classe média. Revistas de circulação nacional como Brasil feminino, Lady, Fon-fon, Querida, e 

                                                 
57 SAFFIOTI, Heleieth I.B.. A mulher na sociedade de classe: mito e realidade. Rio de Janeiro: Vozes. 1979, p. 175. 
58 SAFFIOTI, Ibid., p. 179.  
59 BRITES, Olga. “Crianças de revistas (1930/1950)”. In: Educação e Pesquisa. Jan./Jun. 2000. vol.26, no.1, p.161-
176. Disponível 
em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151797022000000100011&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. 
Acessado em 13/01/04.  
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Cláudia, apesar de colocarem em evidência tendências ideológicas distintas60 continham em sua 

base dicas “boas maneiras” para as moças e colaboravam para a criação e divulgação das 

representações femininas entre o seu público leitor: a classe média branca. 

“As moças de família eram as que se portavam corretamente, de modo a não ficarem 
mal faladas. Tinham gestos contidos, respeitavam os pais, preparavam-se 
adequadamente para o casamento, conservavam sua inocência sexual e não se deixavam 
levar por intimidades físicas com os rapazes. Eram aconselhadas a comportarem-se de 
acordo com os princípios morais aceitos pela sociedade, mantendo-se virgens até o 
matrimônio”61 

 

Tais conselhos serviam como meio para a manutenção da moral sexual que predomina no 

Brasil visando o controle da mulher no mundo público. Casar por amor (sem a interferência 

direta e explícita dos pais) estava na moda, mas para isso a moça e o rapaz deveriam passar antes 

pela prova do “namoro sério” e do noivado.  

As regras para a conduta de moças e rapazes no tocante ao sexo não mudaram muito desde 

o século XVI. Mantinha-se a divisão entre a virgem e a prostituta, agora chamadas de “moça 

séria” ou “de família” e “moça leviana” e a regra: antes do casamento para o homem tudo e para 

a mulher nada. “Os rapazes normalmente procuravam em suas aventuras prostitutas ou mulheres com quem não 

pensavam firmar compromisso, como as chamadas ‘garotas fáceis’, ‘galinhas’ ou ‘biscates’ que lhes permitam 

familiaridades proibidas às ‘moças para casar’”62, pois a virgindade continuava sendo o “selo de garantia” 

da moça que queria casar bem e assegurar um futuro tranqüilo, já que ficar solteira significava 

para a mulher fracassar na sociedade, não cumprir o papel consensualmente visto como o destino 

natural da mulher e conseqüentemente não ter valor. 

A esposa não era mais “propriedade do marido”, mas deveria ainda continuar subordinada a 

ele. A mulher “descuidada, dominadora ou queixosa” era uma séria candidata a perder o marido, 

pois segundo era pregado pelos meios de comunicação, os homens precisam de espaço, de 

                                                 

60 Enquanto a Brasil feminino “incentivava o trabalho fora de casa, apesar de não reivindicar posições sociais”, a 
Fon-fon criava padrões de beleza, “iniciava as honras às magras e demonstrava ousadia ao explorar, mesmo que 
sutilmente, a sensualidade em suas propagandas”. Conselhos para a mulher sobre a manutenção do lar e do 
casamento era o que mais se destaca em Vida Doméstica. A revista Claudia, seguindo o rastro da revista Lady que 
em 1956 pauta sobre temas dos mais diversos, desde política aos conselhos "emocionais" para as moças, faz sucesso 
ao conciliar dicas de “beleza, moda e culinária com política, sexo e cultura”; Cf. LEMOS, Agatha. “A mulher em 
revista”. Disponível em http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/fd120320038p.htm. Acessado em 
13/01/04. 

61 BASSNEZI, Carla. “Mulheres dos anos dourados”. In: História das mulheres no Brasil. Mary Del Priore (org.). 
São Paulo: Contexto. 2001, p. 610. 
62 ID., Ibid., p. 613. 
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liberdade e deveriam ser perdoados por seus “pequenos deslizes” (a exemplo da traição), porque 

afinal ainda era consenso à época que isso fazia parte da natureza masculina.  

Em alguns âmbitos a literatura da época reforçava a crença de que a idealização romântica e 

a sensibilidade eram características que marcavam a imagem feminina. Folhetins muitos 

populares à época como Júlia, Sabrina (facilmente encontrados em bancas de jornal e revistas 

ainda nos dias de hoje) traziam histórias de grande apelo emotivo protagonizadas por heroínas 

que superavam os mais diversos obstáculos até se unirem a seus “príncipes encantados”. O 

psicólogo social Edson de Souza Filho em pesquisa sobre a representação das mulheres em 

folhetins publicados entre as décadas de 1950 e 197063 constatou que essas representações são 

frutos daquelas criadas em sociedade pelo e para o público leitor desses folhetins. Ao fazer um 

levantamento das palavras relacionadas à mulher encontradas nessas publicações entre as décadas 

de 1950 e 60 chegou à conclusão de que a mulher nesses textos é representada como um ser 

passivo. A partir de 1960 houve uma sensível mudança nessas representações, observa Edson de 

Souza Filho. A mulher passa a ser agente ativo da narrativa, transforma-se em sua própria 

salvadora, apesar de comumente, seguindo a tradição dos happy ends melodramáticos, acabar nos 

braços de um homem forte que iria guardá-la e protegê-la.  

No que se refere às relações de trabalho, o mundo público ainda era um reflexo do mundo 

privado e para as mulheres ainda eram reservados ofícios subalternos aos masculinos que 

estivessem relacionados com as supostas qualidades femininas: sensibilidade, submissão, instinto 

maternal, como o magistério ou o secretariado.  O mercado de trabalho passou a exigir uma certa 

qualificação, assim, as mulheres avançaram nos estudos e procuraram se especializar em seus 

campos de interesse (nos limites dos que eram ofertados). O nível de escolaridade feminino 

aumentou em meados do século XX no Brasil, como conseqüência da corrida ao mercado de 

trabalho. Por outro lado a educação, principalmente para as moças “casadoiras”, continuava 

sendo uma preparação para o matrimônio. Muitas eram colocadas em colégios especiais para 

moças, onde aprendiam administração doméstica, culinária e trabalhos manuais indispensáveis à 

uma boa dona de casa e mãe. Ou sejam, grosso modo, as mulheres avançaram no s estudos, mas 

ainda continuaram tendo como objetivo principal de vida o casamento. 

A entrada da Miss Martha Rocha no cenário social brasileiro serviu “de cano-de-escape para que 

os brasileiros deixassem de lado suas mazelas e frustrações e-, por fim, se voltassem para um novo mito que 
                                                 
63 SOUZA FILHO, Edson Alves de. “Personagens da revista SABRINA - uma análise de conteúdo”. Revista de 
Psicologia. Fortaleza.v.9-10. p.121 – 128. 1992. 
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emocionava todas as camadas sociais, através de uma beleza que sintetizava as múltiplas faces do povo desse grande 

país.”64.  A beleza da mulher brasileira e os atributos comportamentais femininos (delicadeza, 

sensibilidade) que acompanham o ideal de Miss passaram a ser ainda mais reforçados pelos 

meios de comunicação. 

As leis continuavam respaldando o poder do homem sobre a mulher. Segundo consta no 

código civil vigente à época aos pais cabia o papel de manter a ordem financeira da família, 

sustentar e proteger os filhos65. “O casamento-modelo definia atribuições e direitos distintos para homens e 

mulheres. Tarefas domésticas (...) eram consideradas deveres exclusivamente femininos”66, enquanto que ao 

homem cabia o trabalho fora do lar. 

É no início da década de 1950 que Nelson Rodrigues passa a publicar na coluna diária A 

vida como ela é... contos-crônicas que relatavam “sempre a história de uma adúltera, como o próprio 

Nelson confessava”67.  

A psicóloga Joana Teixeira Portolese em seu estudo psicanalítico sobre a feminilidade na 

obra literária rodriguiana afirma que as mulheres nos contos de A vida como ela é... assumem os 

seus desejos, seguindo um código de ética próprio, ignorando a moral social vigente “nos ensinando 

que não há verdade, nem regra nas formas de amar”68. Diferentemente das heroínas dos folhetins, as 

personagens que “ficam presas à insatisfação”, segundo a autora, não temem culpar os homens 

por suas desgraças, contrariando o modelo propagado tanto pelos folhetins quanto pelas revistas 

femininas da época. Segundo Sábato Magaldi “Nelson não escondia que gostava de ensaiar um tema nesse 

folhetim diário, para aprofunda-lo depois no teatro” 69, avaliando, de acordo com a reação imediata do 

leitor, “a potencialidade dramática da história” e a receptividade do público teatral.  

Ao perceber o sucesso de suas crônicas ambientadas no Rio de Janeiro de sua época, a 

partir de 1952 (ano da estréia de A falecida) o dramaturgo passou a ambientar suas peças nos 

subúrbios cariocas, estabelecendo-se como o dramaturgo dos costumes brasileiros.  

                                                 
64 LEAL, Wills. Elas só citavam o Pequeno Príncipe: a história dos concursos de Miss Brasil e Miss Paraíba. João 

Pessoa: Grafset. 2003. p. 40 

 
65 MUNIZ, Francisco José Ferreira & OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. Direito de família: direito 
matrimonial. Porto Alegre: Ed. Sergio Antonio Fabris. 1990. 
66 BASSANESI, Op. Cit., p. 626. 
67 CASTRO, Op.Cit., p. 237. 
68 PORTOLESE, Joana Teixeira. Nelson e suas mulheres... .(42 folhas). São Paulo. Trabalho de conclusão de curso 
(Graduação em Psicologia). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 2002, p. 37-8. 
69 MAGALDI, Op. Cit., p. 57. 
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Esperava-se na década de 1950 que as mulheres ocupassem espaços no mundo público 

realizando trabalhos que servissem para manter a relação “mulher abaixo do homem”. Nelson 

acompanhou as tendências sociais que definiam os espaços femininos no mundo público e em Os 

sete gatinhos trás à luz a situação opressão sofrida pelas mulheres através da tragédia familiar dos 

Noronha. Na mencionada peça, a família em questão - composta por “Seu” Noronha, sua esposa 

Aracy e as cinco filhas do casal, Arlete, Aurora, Débora, Hilda - dedica-se a acalentar um sonho: 

um “casamento de anjo” para a caçula, Silene. Logo no início da peça temos o quadro da família 

pintado por Aurora, em sua conversa com Bibelot ao tentar convencê-lo de que ele deve pagá-la 

pelo serviço sexual que prestará num apartamento em Copacabana. Aurora apela: “Nós [ela e as 

irmãs] juntamos cada tostão para o enxoval... Eu fico só com o ordenado do emprego...”70, depois de explicar 

detalhadamente a sua condição: 

 

“AURORA- (...) Eu faço a vida, mas não é com qualquer um. Só com os conhecidos 
ou, então, com pessoas apresentadas. Moro com meus pais e tenho que dar satisfações a 
minha família. Tenho emprego no Instituto e minha mãe sabe dos meus arranjos, mas 
meu pai nem desconfia.(...) E olha: tenho que fazer tudo muito escondido, numa moita 
danada. Não é todo dia, não. Duas ou três vezes por semana. Assim entre cinco e oito 
da noite. Mas o que você não sabe, nem imagina, é porque é que eu dou meus 
pulinhos”71 

 

Aurora e as irmãs, imaginando que o pai está à parte de tudo, mantêm uma vida dupla: 

trabalham em subempregos e se prostituem em prol do ideal do casamento de Silene. Esta, por 

sua vez era mantida encarcerada em um colégio só para moças para que preservasse sua 

virgindade, seguindo o que pregava a tradição: 

 
“Em nome da manutenção da ‘pureza’ das garotas [de famílias abastadas escolhidas 
para serem esposas e mães], era comum que as informações a respeito da sexualidade 
humana chegassem a elas marcadas por censuras, reservas, silêncios e preconceitos”72 

 
Deixando exposta a ferida da contradição: para que Silene case virgem, pura, de véu e 

grinalda na igreja elas se entregam à corrupção. 

Observando a relação estreita entre texto e contexto social, grosso modo, quis enfatizar a 

relação entre as representações da sexualidade e do trabalho femininos na sociedade brasileira e 

                                                 
70 RODRIGUES, Nelson. “Os Sete Gatinhos”. In: Teatro completo de Nelson Rodrigues – texto definitivo vol. 3. 
MAGALDI, Sábato (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1981, p.195. 
71 RODRIGUES, Ibid., p. 194. 
72 BASSANESI, Op. Cit., p. 620. 
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aquelas presentes no texto Os sete gatinhos a fim aprofundar no próximo capítulo essas 

discussões aqui iniciadas. 

 

Capítulo 3 – O teatro brasileiro e teatro rodriguiano: história e estudos 

 

3.1 Nelson Rodrigues e a modernização do teatro brasileiro 

 

O teatro no Brasil foi plantado e nasceu à sombra da religião católica, que via no teatro 

uma forma ampliar seu domínio, atraindo índios e os novos moradores das terras recém-

descobertas com encenações que tinham como fim a catequese. Estabeleceu-se com raízes 

firmes graças ao interesse da Corte portuguesa de proporcionar aos seus membros uma estada 

mais agradável durante o período que, fugindo de Napoleão II, instala-se na no Brasil. Nesse 

período foram construídos muitos teatros nas capitais ao longo da costa brasileira e nas recém-

criadas cidades interioranas que cresceram graças à exploração do ouro e pedras preciosas.  

Foram convidados pelo Imperador D. João VI muitos dos artistas europeus mais 

importantes para abrilhantarem os palcos do Rio de Janeiro, atraindo não só os fidalgos, mas 

também a nova burguesia para as grandes salas de teatro, criando, assim, novos hábitos culturais 

na Colônia. No repertório das peças encenadas em palcos importantes brasileiros quase sempre 

constavam obras do teatro francês. Esse quadro foi revertido com a ajuda de Martins Pena 

(1815-1848) que criou no século XIX um novo teatro, a comédia brasileira. Este dramaturgo 

incorpora ao texto temas e costumes relacionados à vida do povo brasileiro usados pelo drama 

da época transformando-os em motivos para o riso. O melodrama - estilo teatral que chega a 

essa época no Brasil e se consagra como representante do movimento romântico nos palcos 

brasileiros -sobrevive às novas modas e cria raízes no teatro brasileiro do início do século 

mantendo graças a duas de suas características principais: a incorporação de acontecimentos do 

cotidiano social ao texto e o uso de uma estrutura simples na qual o vício e a virtude se 

confrontam, dando por fim, numa jogada moralizante, a vitória o segundo elemento.  

Largamente usada por dramaturgos do século XX, a fórmula do melodrama torna-se um 

meio de denúncia da hipocrisia e os preconceitos gerados pela moral sexual enaltecida por esse 

próprio gênero no século anterior.  
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Seguindo a tradição teatral consolidada por dramaturgos de renome na década anterior e 

aproveitando a fórmula do melodrama, Nelson Rodrigues começa a trilhar o caminho rumo ao 

moderno teatro brasileiro do século XX. 

Apesar de ter acontecido num teatro, a Semana de Arte Moderna de 1922 não promoveu 

revolução no teatro como em outros âmbitos da arte no Brasil73. Alguns intelectuais, entre eles 

Oswald de Andrade e Renato Vianna, tentaram fazer germinar a semente do teatro brasileiro 

moderno. Em vão.  

Em concordância com Faria, Magaldi acredita que a censura feita aos textos dramáticos da 

época que impediu o movimento modernista brasileiro de estender sua proposta de revolução ao 

teatro e fala de O rei da vela (1933) de Oswald de Andrade, que poderia ter sido, segundo o 

ensaísta, o marco do teatro moderno brasileiro se não tivesse sido impedida de ser encenada à 

época de sua publicação por causa da palavra “amante”.  

Só alguns anos depois a modernidade chegou aos palcos brasileiros. No início da década de 

1940 eram encenados nos teatros brasileiros “Além de um ou outro texto de maior envergadura e de alguns 

clássicos, estrangeiros e nacionais, predominavam boulevard e o melodrama, sem exigências estéticas superiores”74. 

Na Cinelândia concentravam-se as comédias de Procópio Ferreira (1898-1979), Jaime Costa e 

Dulcina Morais e do outro lado mantinha-se a tradição do teatro de revista75. Era corrente àquela 

época a frase jocosa “o teatro brasileiro vai do Rocio à Cinelândia” para expressar a situação do 

teatro brasileiro que ia “de mal à pior”. Em 1942, ano de estréia de A mulher sem pecado, alguns 

poucos clássicos estrangeiros (a exemplo de A dama das camélias de Alexandre Dumas e o 

Burguês fidalgo de Molière) e nacionais eram encenados. Predominavam nos teatros cariocas o 

boulevard, o melodrama e o teatro de revista.  

Nelson sustentava sua recém-formada família com parcos mil e quinhentos cruzeiros e, 

segundo o autor de O anjo pornográfico, resolveu tentar escrever para teatro, a fim de resolver 

problemas financeiros. Em entrevista Nelson declara: 

 

                                                 
73 FARIA, João Roberto. O teatro na estante: estudos sobre dramaturgia brasileira e estrangeira. São Paulo: Ateliê 
Editorial. 1998. 
74 MAGALDI, Sábato. Nelson Rodrigues - dramaturgia e encenações. São Paulo: Perspectiva/Edusp. 1992, p. 10. 
75 Gênero que estréia nos teatros brasileiros com O Rio de 1877 de Artur Azevedo e apresenta de forma jocosa os 
acontecimentos sociais e políticos o ano corrente comentando-os humorísticamente. Nele os fatos são levemente 
alinhavados por um enredo de comédia e seguidos de uma música (elemento-chave desse tipo de espetáculo) sempre 
alegre e espirituosa.  



 

 

39 

39 

“Essa peça, A família Lero-Lero de Magalhães Jr., fazia um sucesso danado. Eu 
pensei comigo que o Magalhães estava ganhando uma nota firme, por que eu não 
podia ganhar dinheiro com uma peça no gênero? Fui para casa decidido a fazer uma 
chanchada” 76 

 

 Escreve então A mulher sem pecado, que estréia a nove de dezembro de 1942. Nesta a 

“farsa irresponsável” Nelson Rodrigues “limita-se a expor, ainda de maneira larva e ingênua, esses temas 

que as peças subseqüentes iram desenvolver de forma quase alucinante (...)”77. A simplicidade do texto 

marca também a encenação, o que fez com que a estréia de A mulher sem pecado no carioca 

teatro Carlos Gomes resultasse em empate. Nem foi aclamada, nem vaiada pelo público.  

 Dois anos mais tarde aconteceria a goleada sonhada por Nelson e seria consolidada nos 

palcos a revolução modernista do século XX, que já havia acontecido nas artes plásticas, música 

e literatura do Brasil78, com a estréia de Vestido de noiva a nove de dezembro de 1943 também 

no Teatro Carlos Gomes.  

 Em 1943 os atores mal decoravam as falas e o diretor era apenas um “marcador de 

lugares”, organizando os espaços cênicos que eram arranjados de acordo com os 

posicionamentos de cada ator em cena tendo como referência a estrela do espetáculo, que 

deveria ocupar o centro do palco. Os cenários eram simples, constavam na maioria das vezes de 

mesas, sofás e algumas cadeiras, compondo uma fixa sala de jantar ou de estar. O ponto (pessoa 

que ficava em um fosso localizado na boca de cena) era a peça fundamental da encenação. Sem 

ele os atores -que tinham um tempo mínimo para decorar suas falas, não conseguiriam atuar.  

 O elenco do grupo amador Os comediantes - composto por profissionais liberais sem 

grandes aspirações artísticas na sua maioria - que participou da primeira montagem de Vestido 

de noiva, passou por um inédito, longo e exaustivo processo de ensaio, coordenado pelo recém-

chegado diretor polonês Zibgniew Ziembinski (1918-1978).  Os cenários tiveram que ser 

elaborados cuidadosamente para que a proposta de três planos que representavam no palco a 

alucinação, a memória e a realidade de Alaíde fossem realizadas de acordo com o proposto por 

                                                 
76 MAGALDI, Op. Cit., p. 10. 
77 PRADO, Décio de Almeida. Apresentação do teatro brasileiro moderno: crítica teatral de 1947-1955. São Paulo: 
Editora Perspectiva. 2001, p. 8-9. 
78 Isso não é ponto pacífico entre os estudiosos do teatro brasileiro. Iná Camargo Costa apresenta argumentos que 
derrubam o mito criado em torno da primeira peça de Nelson Rodrigues. Defende sutilmente a tese plágio na criação 
de “Vestido de noiva”, afirmando que Nelson teria, como um “ladrão de goiabas”, usurpado de “A desconhecida de 
Arras” (1935) de Armand Salacrou (1899-1989) o argumento para “Vestido de noiva” e apresenta as percepções de 
Manuel Bandeira, Décio de Almeida Prado e Eudinyr Fraga a respeito da “estruturação dramática bastante 
convencional” de “Vestido de noiva”; Cf. COSTA, Iná Camargo. “Alaíde Moreira no purgatório”. In: Revista Praga. 
No. 02. São Paulo: Boitempo. 1997. 



 

 

40 

40 

Nelson Rodrigues em seu texto. Tudo deu certo graças à criatividade e habilidade do cenógrafo 

paraibano Thomaz Santa Rosa.  

 A iluminação para o palco teve que ser reforçada com equipamentos alugados de outros 

teatros e com os refletores dos jardins da residência oficial do Presidente da República, o 

Palácio da Guanabara79. Tamanha foi a inovação realizada por Ziembinski em Vestido de Noiva, 

que alguns críticos, a exemplo de Oswald de Andrade, defendem a idéia de que se deve creditar 

o sucesso de Vestido de noiva e seu título de marco do teatro moderno brasileiro unicamente ao 

seu diretor80. 

Discussão sobre créditos à parte, o que se sabe, por fim, é que da união dos esforços desses 

habilidosos jardineiros nasce, em 1943, Vestido de noiva, aclamada pela crítica teatral brasileira 

como o primeiro fruto do teatro moderno no Brasil.  

A estréia foi um sucesso e a repercussão da peça foi excelente. Depois de Vestido de noiva 

Nelson se afastou completamente da representação da realidade quando no Brasil predominava 

na dramaturgia técnicas inspiradas na verossimilhança. Passa a escrever peças nas quais trata de 

assuntos polêmicos para a sociedade da época através da releitura de mitos.  Aos temas presentes 

nas suas duas primeiras peças seria acrescentado um rol de outros ainda mais polêmicos que 

ecoariam nos textos posteriores: Triângulos amorosos incestuosos, traições, homossexualidade 

feminina e o abuso de poder masculino na sociedade brasileira, o preconceito racial (em Boca de 

ouro); homossexualidade (tema que se destaca em Beijo no asfalto), o desequilíbrio emocional 

feminino causado principalmente por repressão sexual (como em Dorotéia e Perdoa-me por me 

traíres); o poder manipulador e destruidor da imprensa (O beijo no asfalto), a corrupção 

motivada pelo dinheiro (Bonitinha, mas ordinária), e perpassando todos esses, a relação de 

submissão presente na relação entre mulher e homem, quer por questões financeiras, quer por 

dependência emocional, seriam os temas recorrentes no teatro de Nelson que apareceriam em 

todas as suas peças daí por diante. 

Deixado de lado durante alguns anos pela crítica teatral, que escolheu tratar das novas 

tendências surgidas na cena dramática brasileira em meados do século XX81, o debate sobre a 

obra teatral rodriguiana foi resgatado a partir da década de 1980 -início do processo de 

                                                 
79 CASTRO, Op. Cit., p. 167. 
80 Cf. ANDRADE, Oswald de. “O analfabeto coroado de louros”. In Telefonema. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira. 1976, p. 167. 
81 A exemplo do teatro engajado de fundo político, que tem como percussores e principais representantes Augusto 
Boal e Gianfrancesco Guarnieri.  
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afrouxamento da censura no Brasil-, período no qual grande parte da obra literária de Nelson 

Rodrigues foi levada para as telas dos cinemas nacionais. Esse fato reverberou e tomou força no 

final do século passado com a adaptação para a televisão pela Rede Globo de alguns contos de A 

vida como ela é..., abrindo espaço para a chegada da obra rodriguiana ao novo século. 

A qualidade da obra dramática rodriguiana colocou no mapa a dramaturgia brasileira do 

século XX, tão obscurecida e dependente desde sempre das tendências e modas do velho mundo 

e fez o cineasta Bruno Barreto declarar ao correspondente norte-americano Larry Rother: “Estou 

certo de que se tivesse escrito em inglês ele seria tão importante quanto Tenesse Williams, O`Neill ou Pinter, tal a 

universalidade, eternidade e qualidade subversiva de sua obra [Tradução minha]”82. O crescimento do número 

de trabalhos acadêmicos em Universidades brasileiras e estrangeiras que tem como foco a obra 

do dramaturgo83, a presença nos palcos brasileiros de simultâneas montagens da obra desse autor 

e a excelente repercussão de sua obra literária no Brasil quando da adaptação para a televisão de 

alguns contos de A vida como ela é..., só vem a corroborar as palavras de Barreto. 

 

3.2. As mulheres e o teatro rodriguiano: presença e estudos 

 

Entre os anos de 1941 e 1978 Nelson Rodrigues escreveu dezessete peças consideradas 

ainda hoje por críticos e estudiosos do teatro brasileiro a obra mais consistente e coesa do teatro 

de língua portuguesa desde Gil Vicente e fundamental para a dramaturgia moderna brasileira84.  

                                                 
82 “I am certain, that if he had written in English, he would be as important as Tenesse Williams, O’Neill or Pinter, 
such is the universal, timeless and subversive quality of his work”. In ROHTER, Larry. Reawakening the Giant of 
Brazil Theater. The New York Times. Nova York. 17 de dezembro de 2000.  Disponível em: 
http://www.stanford.edu/group/brazil/html/dorarticle.html. Acessado em 19/11/2002.  
83 Magaldi fala dos diversos trabalhos científicos que foram realizados sobre a obra de Nelson Rodrigues depois da 
morte do autor em vários países do mundo (algumas delas na França e tendo ele como orientador), das várias 
traduções e encenações ao redor do mundo e das críticas muito favoráveis essas encenações; Cf. MAGALDI, Op. 
Cit., p. 199-200. Outros como Francisco Carneiro da Cunha afirmam que Nelson Rodrigues é, ao lado de Gil 
Vicente, o dramaturgo de língua portuguesa mais estudado em nível nacional e internacional; Cf. CUNHA, Op. Cit., 
p. 13. 
84 Cunha diz: “Nelson Rodrigues é reconhecidamente o fundador do moderno teatro brasileiro. Ao lado do 
renascentista Gil Vicente é o maior poeta dramático de língua portuguesa”. Cf. CUNHA, Op. Cit., p. 13; Milaré 
concorda com ele afirmando que “Nelson encontrou nos dramas domésticos e nos vícios sociais cotidianos a ponte 
para o universo mítico, entendeu-os no âmbito do pensamento arcaico e, dessa maneira, criou a mais densa e 
iluminada obra dramática em língua portuguesa desde Gil Vicente” Cf. MILARÉ, p. 16; A repercussão positiva de 
Vestido de noiva tanto no âmbito da crítica quanto no âmbito da academia é sintetizada por Prado: “ Vestido de noiva 
é uma das peças melhor estudadas do teatro brasileiro. Principalmente quanto ao aspecto formal. A originalidade de 
seu ponto de partida (o delírio de uma moribunda), a invenção dos três planos em que se desenvolve (o da realidade, 
o da memória e o da alucinação), as possíveis influências do rádio e do cinema na sua forma incomum, o estonteante 
malabarismo do autor que jamais se perde nesse aparente caos, tudo isso já foi acentuado, dito e redito pela crítica 
nacional, que se manifestou sobre a peça com um entusiasmo e uma abundância que não lhe conhecíamos”. Cf. 
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Esse título se deve principalmente pelas inovações propostas no texto e realizadas no palco. 

Segundo Pompeu de Sousa: 

“A contribuição do sr. Nélson Rodrigues ao teatro brasileiro foi, a rigor, a da criação 
total do gênero em termos estéticos universais. E abrangeu, por via de uma prodigiosa 
dotação natural do autor para o gênero, a totalidade de seus componentes de concepção, 
de construção e de composição. Concepção criadora, construção única e composição 
literária”85 

 

Essa renovação comentada por Sousa deve-se à certas características dos textos 

rodriguianos: Presença de efeitos sonoros (sons de ambulância e rádio em Vestido de noiva); da 

linguagem cotidiana e dos jargões profissionais (presentes em Os sete gatinhos, Vestido de 

noiva); acontecimentos sociais reais, como por exemplo, as partidas de futebol em A falecida, o 

casamento da filha da família Matarazzo em Os sete gatinho; lugares e personalidades 

importantes da época, como os nomes das ruas e endereços apresentados em Os sete gatinhos, a 

menção aos galãs Vitor Mature e o amante assassinado da atriz Lana Turner Strompanato) 

associada a uma forma direta, precisa, enxuta de descrever personagens e ações.   

Ao combinar propostas cênicas inovadoras e sua preferência por temas polêmicos e seu 

interesse por tratar das obsessões e vícios da alma humana e o cotidiano simples das pessoas que 

viviam no subúrbio do Rio de Janeiro, Nelson Rodrigues criou um rol de personagens que se 

tornaram antológicos no teatro brasileiro: Alaíde (Vestido de noiva), a provável suicida cuja 

mente é devassada no palco; Olegário, o ciumento obsessivo de A mulher sem pecado; Jonas e 

Senhorinha, pai e mãe apaixonados pelos filhos (Álbum de família); O negro e possessivo Ismael 

e sua infanticida mulher branca, Virgínia (Anjo negro); as falsas moças de família, Glorinha 

(Perdoa-me por me traíres), Silene (Os sete gatinhos) e a Bonitinha, mas ordinária Maria 

Cecília. Estão no topo desta lista em quantidade e qualidade de participação nas tramas as 

                                                                                                                                                              
PRADO, , Op. Cit., p. 8-9. Exemplos dessas manifestações são as frases de alguns dos maiores nomes da 
intelectualidade brasileira: Grandes nomes da intelectualidade brasileira deram ao criador de Vestido de noiva o título 
de “pai” do teatro moderno brasileiro: “É de longe, o maior poeta dramático que já apareceu em nossa literatura” 
(Manuel Bandeira); “Essa obra-prima do moderno teatro brasileiro, que é Vestido de noiva” (Tristão de Athayde); 
“Admirável Vestido de noiva, representa, sem a menor dúvida, para o teatro brasileiro, como Villa-Lôbos para a 
música, Portinari para a pintura, Oscar Niemeyer pra a arquitetura, o primeiro marco de uma realização de 
importância universal” (Prudente de Morais Neto); “As peças de Nélson Rodrigues colocam o nosso teatro num novo 
, inteiramente novo, e num nível em que ninguém esperava mais vê-lo”; “A posição de Nélson Rodrigues em nossa 
literatura: a de primeiro autor dramático de importância. Verdadeira obra-prima do drama em nosso país, que é 
Vestido de noiva” (Gilberto Freyre); Cf.  RODRIGUES, Nelson. Teatro quase completo- vol 1. Introdução de 
Pompeu de Sousa. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro. 1965.  
85 SOUSA, Pompeu de. “Introdução”. In RODRIGUES, Nelson. Teatro quase completo - vol 1. Rio de Janeiro: 
Tempo brasileiro. 1965. 
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personagens femininas. São elas que protagonizam onze das dezessete peças do autor e aparecem 

como peças-chave na trama das demais. 

Na década de 19950 cresciam os espaços destinados à mulher no mercado de trabalho 

urbano paralelamente à expansão do debate sobre questões feministas iniciados na década de 

1920 com o debate sobre o voto feminino e a entrada de mulheres em cursos superiores 

tradicionalmente destinados aos homens.  

Deve-se saber que Nelson Rodrigues, artista extremamente sintonizado com as questões 

mais estreitamente relacionadas ao cotidiano das pessoas do povo, não “levantou bandeira” 

alguma em favor de nenhuma causa feminina. No entanto, há que se salientar a importância da 

sua obra, na medida em que ela retrata e trás à luz de forma contundente o atraso instalado na 

sociedade brasileira devido a moral sexual e a ética machista dominantes no Brasil desde a 

colonização, como afirma Rocha, em sua investigação sobre a mulher na dramaturgia rodriguiana 

no decênio de 1950-1960, 

 

“A literatura de Nelson Rodrigues faz um mapeamento moral de época, mas no sentido 
inverso: temos contato com os códigos éticos e morais através das transgressões, das 
infrações, dos delitos sexuais, dos discursos que jamais deveram ser pronunciados, dos 
desejos e pensamentos que nunca deveriam ser expressados, do inconsciente revelado e 
contado tão cruamente que aprece absurdo para a nossa compreensão rarefeita”86 

 

Seria ingenuidade, acreditar que o teatro rodriguiano, além do resultado de sua “intuição 

artística” é uma visão imparcial de fatos sociais, ou que Nelson Rodrigues “limitou-se a fixar o 

fenômeno, e o espectador que tirasse as suas conclusões”87, como afirma Sábato Magaldi ao tratar da 

recorrência do tema “frustração feminina” na obra rodriguiana. Longe disso. Há que se considerar 

importante que fatores como sua visão pessimista do ser humano, sua preferência por temas 

mórbidos e finais tristes, próprios de suas características pessoais que determinam seu estilo sem 

deixar de lado o fato de que sua obra está carregada sim, como toda obra de arte, das 

representações sociais88 difundidas na época em que viveu e escreveu, sendo influenciado por 

                                                 
86 ROCHA, Op. Cit., p. 140. 
87 MAGALDI, , Op. Cit., p. 25. 
88 Entenda-se “representações sociais” segundo proposto por Moscovici: conceitos, afirmações e explicações 
originadas nas relações cotidianas de um grupo no decorrer das comunicações entre indivíduos deste grupo, criadas a 
partir do conhecimento científico transformado em senso comum e elaboradas com a finalidade de facilitar a 
comunicação no seu grupo Cf. MOSCOVICI, Serge. “A Psicanálise: sua imagem e seu público”. Rio de Janeiro. 
Zahar. 1978. Ressaltando que o conceito de “senso comum” para Moscovici difere aqui do de Grasmici. Para 
Gramsci, o senso comum corresponderia a um certo grau de assimilação da ideologia dominante pelos estratos 
subalternos. Para Moscovici ele corresponde ao processo representativo e consiste numa forma de conhecimento de 
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esta também. É corrente que Nelson Rodrigues é “reacionário”, que suas obras depreciam a 

mulher retratando-a como um ser frágil, emocionalmente desequilibrado e moralmente inferior ao 

homem.  

A análise da presença feminina na obra rodriguiana suscita interpretações diversas. Maria 

Teresa Ribeiro Fortes, em seu trabalho investigativo sobre as representações da mulher na obra 

de Clarice Lispector e Nelson Rodrigues na década de 1940, propõe uma leitura mais ponderada 

sobre a representação da mulher na obra do dramaturgo. Segundo a ensaísta, 

 
“Para o autor, a mulher não é nem o anjo no o demônio que os românticos idealizavam, 
mas um ser complexo e repleto de contradições, que precisavam vir à tona a fim de 
desmoronar preconceitos e restrições comportamentais cada vez mais em processo de 
superação, pela História”89.  
 

A intenção de simbiose da representação dicotomizada da mulher (a Virgem Maria e a 

Maria Madalena) herdada da tradição cristã encontrada pela autora na obra de Nelson é 

respaldada pela interpretação feita por Sant’ Anna sobre as figuras femininas da obra poética de 

Manuel Bandeira, poeta contemporâneo de Nelson. Para Sant’ Anna “A obra de Manuel Bandeira é 

bem o lugar de passagem do século XIX para o século XX. Isso tanto no que diz respeito à estética quanto às 

metáforas do desejo”‘90. Sua obra transita entre o tradicional e o moderno e nela estão presentes 

alguns conflitos morais e sexuais que reverberam através da história da humanidade, a exemplo 

do conflito entre o amor erótico e o misticismo, tendo como musa maior a prostituta, que aparece 

fragmentada. Segundo o ensaísta, Bandeira, nos seus primeiros poemas publicados usa o termo 

“vulgívaga” para falar de uma figura feminina perversa, que busca o prazer extremo no 

aniquilamento físico através da experiência da dor e da ingestão de drogas. Num segundo 

momento a “vulgívaga” passaria a ser chamada de “prostituta”, que apareceria envolvida numa 

aura de santidade e pureza, chegando a ser confundida com uma santa. Essa simbiose também 

apareceria na síntese entre a Maria, mãe de Deus, que ainda virgem (segundo a tradição cristã,  

base forte da construção da cultura brasileira) procria e a Maria Madalena, que apesar de entregar 

seu corpo ao sexo é infértil. Observando também essa característica da representação feminina na 

                                                                                                                                                              
caráter primordial que tem uma finalidade prática: conhecer e agir sobre o mundo atendendo às necessidades 
cotidianas, que não é exclusivo de nenhuma camada social Cf. ANDRADE, Maria Antônia Alonso de. As 
representações sociais da política: por uma redefinição do conceito de Cultura Política. Tese (Doutorado em 
Sociologia). Universidade de Brasília. Distrito Federal. Brasília. 1995. 
89 FORTES, Maria Teresa Ribeiro. Clarice Lispector e Nelson Rodrigues: a representação da mulher nos anos 40. 
(106 folhas). São Paulo. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). USP. 2003. 
90 SANT’ANNA, , Op. Cit., p. 202. 



 

 

45 

45 

obra rodriguiana, Francisco Carneiro da Cunha baseou sua argumentação a respeito da presença 

constante dos triângulos amorosos na obra rodriguiana na presença constante do evangelho na 

obra do dramaturgo. Em seu artigo Nelson Rodrigues e a crítica91, que está claramente voltado 

para uma interpretação religiosa do texto rodriguiano, Cunha faz uma crítica aos estudos de 

Sábato Magaldi sobre a obra dramática de Nelson Rodrigues. Sua principal observação é a 

ausência da menção à cultura do Evangelho na análise de Magaldi. Cunha comenta o fato de o 

estudioso mencionar quatro vezes em Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações a recorrência 

ao tema triângulo amoroso em apenas nove das dezessete peças do dramaturgo como um fato 

intrigante. Cunha, por sua vez, acredita que “essa constante não tem nada de intrigante numa obra calcada 

no mito de Cristo”92. Para o ensaísta, o Evangelho atravessa toda a obra do autor, como um rio 

subterrâneo, que carrega consigo todas as representações calcadas em seus ensinamentos, 

inclusive da dualidade do caráter da mulher -que para ele é representada por duas Marias: A mãe 

de Jesus e a Madalena. Na obra de Nelson essas “duas Marias evangélicas não surgem transfiguradas como 

duas mulheres distintas, com laços de sangue ou não, surgem então como dualidade conflitantes numa única mulher, 

a puta santificada ou santa prostituta”93. Cunha vai além ao concluir que a temática do triângulo 

amoroso se apresenta em todas as peças, pois sempre aparecerá em alguma personagem traços 

das três figuras bíblicas: Jesus, sua mãe e Madalena. Fica o recado de Cunha: As mulheres de 

Nelson são a representação da fusão dessas duas Marias. 

Sábato Magaldi ao tratar das personagens femininas em Nelson Rodrigues: dramaturgia e 

encenações, centra suas observações sobre no fator frustração que, segundo ele, acompanha 

toda a trajetória das mulheres brasileiras e conseqüentemente dessas personagens. Justifica: 

“Insisti na narrativa da frustração feminina, porque ela acompanha, sistematicamente, 
o destino da mulher, numa sociedade comandada pelo homem. Em regra, as mulheres 
rodriguianas não se constroem numa profissão. Esse problema nem é cogitado, no 
mundo patriarcal que instiga a imaginação do dramaturgo. Mas a frustração estende-
se às personagens masculinas e passa a ser traço distintivo da natureza humana”94 

 

                                                 
91 CUNHA, Francisco Carneiro da. “A crítica e o teatro de Nelson Rodrigues”. Disponível em: 
http://francisco.c.dacunha.sao.zaz.com.br/escritos.htm. Acessada em 20/02/03. 
92 ID., Ibid., p. 01. 
93 ID., Ibid., p. 02.  
94 MAGALDI, , Op. Cit., 28. 
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Esse “bovarismo”95 recorrente na obra dramática de Nelson se apresenta, segundo o 

ensaísta, de maneira óbvia nos desenhos obscenos de Dona Aracy (Os sete gatinhos), na loucura 

de Tia Assembléia (Viúva, porém honesta), na escolha de Arlete pela homossexualidade (Os 

sete gatinhos).  Infelizmente Magaldi não faz maiores reflexões sobre o tema e nem trata de 

Silene, nem de Aurora, personagens importantes da última peça mencionada e que mereceriam 

destaque por serem representantes também dessa classe de mulheres oprimidas e frustradas. 

Ambas representam as duas faces da mulher que aparece na obra de Nelson: a mulher de quem 

se espera retidão (leia-se retidão, virgindade, pureza, segundo os preceitos da época), mas que 

deseja entregar-se aos prazeres do sexo e a “mulher que faz a vida” e deseja intimamente casar-

se e ser mãe e esposa. Ambas têm o desejo de realização plena tolhido. De Silene, cobra-se a 

representação permanente da pureza, portanto, mesmo depois que se ela se entrega ao homem 

que ama e consegue conceber um filho dele, não se livra desse estigma e é execrada pela 

família. À Aurora -que se faz prostituta por uma causa considerada nobre pela família- é negado 

o desejo de seguir o rumo esperado por todas as mulheres: O casamento e a maternidade.  

Ao afirmar que “as mulheres rodriguianas não se constróem numa profissão”, Magaldi 

parece esquecer que Aurora (Os sete gatinhos) tinha dois “empregos” (um numa repartição 

pública e a prostituição), apesar de esses dois empregos apenas servirem para reforçar a idéia de 

projeção da submissão feminina no espaço público da época. É interessante notar que ao 

concluir suas considerações a respeito da frustração feminina, Magaldi estende para as 

personagens masculinas, deixando claro que Nelson estava interessado em tratar não apenas de 

questões sexistas, de ordem social, mas da natureza humana em sua essência e por um viés 

pessimista dessa natureza. 

Maria Luiza R. Boff acompanha o pensamento de Magaldi e vai além e vai além ao 

defender que Nelson dá às mulheres uma alternativa para escaparem da frustração. Em A mulher 

em três planos defende a seguinte tese: as personagens femininas na obra de Nelson Rodrigues 

são tripartidas, ou seja, transitam durante a ação das narrativas das quais fazem parte entre 

alucinação, memória e realidade. Ela afirma que as protagonistas femininas da obra de Nelson 

Rodrigues atuam em três planos (a realidade, a alucinação e a memória), permanecendo mais em 

cada um deles em função da categoria de peça na qual está presente (peça mítica, psicológica ou 

                                                 
95 Termo usado por Magaldi para se referir à frustração feminina. Diz o crítico que “Alaíde (...) pode ser 
considerada uma espécie de Bovary carioca” e dá a Zulmira (protagonista de A falecida) a alcunha: “Bovary 
suburbana”; Cf. ID., Ibid., p. 26. 
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tragédia carioca96). Segundo a autora, a percepção de Nelson de que a mulher era um ser 

oprimido e submetido aos desmandos masculinos fez com que o dramaturgo desse “a esta mulher 

uma possibilidade de fuga e redenção: tripartir-se interiormente em Memória, Realidade e Alucinação, ampliando 

seu universo particular para fazer frente à estreiteza das opções reais que a sociedade lhe ofertava”97. Para 

demonstrar sua tese a autora escolheu três personagens, que para ela são exemplares perfeitas dos 

tipos de mulher apresentados em cada uma das classes de peças, a saber: Moema da peça mítica 

Senhora dos afogados, Alaíde da psicológica Vestido de noiva e da tragédia carioca A falecida, 

Zulmira. Para a estudiosa, esses três tipos de mulheres são três faces de uma mulher única, que 

seria a síntese de todas apresentadas por Nelson Rodrigues em sua obra dramática: a Mulher 

rodriguiana. Concordo com a tese da tripartição, pois fica claro que as personagens femininas 

passeiam por esses três planos (Cito como exemplo, Alaíde, a protagonista de Vestido de noiva, 

que, ao ser levada ao hospital depois de ser atropelada, delira na sala de cirurgia, enquanto os 

médicos lutam por sua vida. Ela mistura sua memória, sua realidade e seus desejos secretos e 

inconfessos, criando um mundo irreal, no qual conversa com uma prostituta morta e uma mulher 

coberta por um véu), no entanto discordo da idéia da síntese da mulher rodriguiana. De acordo 

com as análises apresentadas, percebo que Boff peca ao estender afirmações que faz sobre 

determinada personagem em detrimento das demais personagens femininas rodriguianas, como se 

ela pudesse realmente representar todas as outras de sua categoria. No entanto a própria Maria 

Luiza Boff aponta o seguinte dado: “Somente nas peças Os sete gatinhos e Bonitinha, mas ordinária (...) 

começa a parecer o trabalho feminino, além do doméstico. Mas ainda muito mal remunerado. No geral, a mulher 

rodriguiana não trabalha.”98. Em Os sete gatinhos quatro das cinco filhas de “Seu” Noronha têm cada 

uma delas dois empregos (a prostituição, além de um subemprego de fachada) para garantir o 

sustento da família e realizar o sonho da família de ver Silene casando na igreja. Na segunda peça 

mencionada, Ritinha faz o mesmo para sustentar a mãe doente. Talvez Boff ao afirmar que as três 

personagens analisadas representem a Mulher Rodriguiana, esteja desconsiderando as 

particularidades de cada uma das outras personagens das demais peças do dramaturgo. 

Em seu já mencionado trabalho (O Amor, a Liberdade e a Morte: diálogo entre ‘A casa de 

Bernarda Alba’ e ‘Os sete gatinhos’) Marcella Macêdo S. de Souza  faz um interessante 
                                                 
96 Divisão proposta por Sábato Magaldi ao organizar o teatro completo de Nelson Rodrigues Cf. MAGALDI, Sábato. 
“Introdução”. In: RODRIGUES, Nelson. Teatro completo de Nelson Rodrigues – texto definitivo- Vol. 1. Org. 
Sábato Magaldi. Rio de Janeiro. Nova Fronteira. 1989. 
97 BOFF, Maria Luiza Ramos. Nelson Rodrigues: a mulher em três planos. (250 folhas) Dissertação (Mestrado em 
Literatura Brasileira). Florianópolis. 1991, p. 237. 
98 BOFF, Ibid., p. 18 
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mapeamento das questões que envolvem a relação da mulher com um sistema patriarcal opressor 

ao analisar comparativamente as peças A casa de Bernarda Alba de Gabriel Garcia Lorca e o 

texto de Nelson Os sete gatinhos. Ela busca evidências da forma com que cada um dos grupos 

familiares representados nos textos apreende o sexo e qual a função das mulheres na hierarquia 

familiar. Em ambas as peças há a preponderância de personagens femininas, que são de uma 

maneira ou de outra oprimidas por um poder patriarcal (em A casa... representado pela mãe, 

Bernarda, após a morte do marido e em Os sete gatinhos por “Seu” Noronha). Souza defende a 

tese de que nas duas peças em questão os temas o Amor, Liberdade e Morte se apresentam 

interligados de tal forma que cada um conduz ao outro, ou seja, as personagens femininas buscam 

a realização do amor como forma de atingir uma liberdade desejada, o que não é concedido pelo 

sistema repressor a que estão submetidas nas narrativas da qual participam, fazendo com que a 

morte seja a única saída possível para elas. Desejando ser livre para entregar-se plenamente ao 

amor de Pepe, o noivo de sua irmã, Adela, a caçula transgressora do texto lorquiano, defende até 

o último momento seu direito à felicidade e ao perceber que Bernarda faria qualquer coisa para 

manter a ordem da situação, escolhe matar-se como caminho para atingir a liberdade almejada. 

Em Os sete gatinhos para que as mulheres sejam livres os homens são punidos com a morte. 

Bibelot, “o homem vestido de virgem”, já desde o início era um forte candidato ao sacrifício. 

Instiga o ódio primeiramente em Aurora quando declara que só a deseja como “mulher de zona”, 

negando-lhe a possibilidade de ser sua esposa e mãe dos seus filhos e posteriormente na família 

Noronha por ser supostamente o pai do filho que Silene, a última virgem guardada com tanto zelo 

pela família, leva no ventre.  

“Seu” Noronha o patriarca condena as filhas à prostituição e hipocritamente as reprime de 

todas as maneiras no âmbito do lar, reclamando constantemente de seus atrasos, de seu desleixo 

no comportamento em casa, além de compara-las às outras mulheres que, segundo a moral 

vigente à época, foram bem sucedidas por terem casado. Esses representantes dos poderes 

masculinos opressores são por fim desmascarados e aniquilados pelas mulheres que oprimiam.  

Maria Teresa Ribeiro Fortes, ao investigar as representações femininas presentes em 

Vestido de noiva de Nelson Rodrigues e Perto do coração selvagem de Clarice Lispector, parte 

do princípio que a mulher na sociedade brasileira é “representado como objeto do desejo masculino, como 
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um dos símbolos da família e dos valores morais”99, acompanhado a reflexão feita por Sant’ Anna e 

tantos outros sobre a “coisificação” da mulher. A pesquisadora encontra nesses dois textos uma 

perspectiva positiva para a mulher, acompanhando as descobertas feitas por Souza e Boff, as 

quais apresentam para as personagens vias de fuga da opressão. Para a primeira essa via seria a 

morte dos opressores e para a segunda o refúgio na alucinação. Segundo Fortes, em ambos os 

textos, a despeito do ambiente opressor no qual as personagens Alaíde (Vestido de noiva) e Joana 

(Perto do coração selvagem) habitam é ressaltado o valor das reflexões íntimas de cada uma. A 

partir disso, Fortes afirma que Rodrigues e Lispector criam uma representação dicotômica das 

personagens associando os seres femininos padronizados e simplificados por meio de repressões 

e recalques relacionados à morte ainda em vida, mas ao dissecar suas interioridades complexas 

demonstram que a mulher também “um ser complexo e repleto de contradições, que precisam vir à tona a fim 

de desmoronar preconceitos e restrições comportamentais cada vez mais em processo de superação, pela História”100. 

 

Capítulo 4 - Os sete gatinhos: análise da obra 

 

Enquanto Os sete gatinhos: divina comédia em três atos e quatro quadros estreava em 

1958101 aconteciam nos palcos brasileiros outras peças que eram a coqueluche do momento, a 

exemplo de Eles não usam black-tie de Gianfrancesco Guarnieri (1930- 2006), o grande sucesso 

que colocou o Grupo Teatro de Arena no mapa.  

Darcy Ribeiro, ao comentar os acontecimentos importantes no teatro brasileiro do ano de 

1958, aclama Eles não usam black-tie como uma tentativa de criação de um teatro de expressão 

brasileira: “Gianfrancesco Guarnieri lança o Teatro de Arena, em São Paulo, com Eles não usam black-tie, 

propondo cultivar a dramaturgia nacional e criar experimentalmente uma expressão teatral brasileira.”102. Era o 

teatro que “põe diretamente o dedo na ferida”103, que denuncia a opressão sofrida pelo povo trabalhador 

e que vive em condições sub-humanas em favelas e morros. Era esse o tipo de teatro em voga no 

                                                 
99 FORTES, Maria Teresa Ribeiro. Clarice Lispector e Nelson Rodrigues: a representação da mulher nos anos 40. 
(106 folhas) Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Universidade de São Paulo. 2003. 
100 ID, Ibid., p. 89. 
101 CASTRO, Op. Cit., p. 426. e RODRIGUES, Nelson. “Os Sete Gatinhos” In Teatro completo de Nelson Rodrigues 
– texto definitivo- Vol. 3. Org. Sábato Magaldi. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1981, p. 183. 
102 RIBEIRO, Darcy. Aos trancos e barrancos: como o Brasil deu no que deu. 3a. Edição. 5a. Reimpressão. Projeto 
gráfico e seleção das ilustrações Fortuna. Rio de Janeiro. Editora Guanabara. 1985. 
103 Expressão usada por Delmo Gonçalves ao se referir a Eles não usam black-tie no prefácio que escreveu para a 7a 
edição. Cf. GONÇALVES, Delmiro. “Prefácio” In: GUARNIERI, Gianfrancesco. Eles não usam black-tie.  Rio de 
Janeiro: Civilização brasileira. 1991. 
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momento e não o teatro rodriguiano, com suas reflexões existencialistas sobre a condição humana 

e sua podridão.  

Apesar dessa mudança de foco, tratar dos problemas humanos e sociais enfocando os 

problemas de uma única família, Os sete gatinhos conseguiu ser um sucesso estrondoso de 

público. Segundo Castro, foi Os sete gatinhos que trouxe de volta o público para as peças de 

Nelson, recuperando o prestígio e o lucro conseguidos com Vestido de noiva104. No entanto, 

opinião da crítica teatral sobre sua obra não é unânime. Uns como Paulo Mendes Campos 

consideram Os sete gatinhos “a melhor peça de Nelson Rodrigues e um dos trabalhos mais belos, mais fortes e 

mais impressionantes do teatro mundial contemporâneo”105. Outros, como Paschoal Carlos Magno, 

lamentam: “É uma pena que esse autor, dos mais importantes do Brasil em todos os tempo, desperdice o seu 

talento com a imundície’”106.  

Vê-se que Os sete gatinhos não foi um retumbante sucesso de crítica e nem causou grandes 

impactos na dramaturgia brasileira como Vestido de noiva, muito menos causou a Nelson tantos 

problemas com a censura como Álbum de família, mas como já foi dito anteriormente conseguiu 

ser um grande sucesso de público. Assim como o fez na peça de 1946, Nelson Rodrigues em Os 

sete gatinhos, com a intenção de realizar por um outro viés sua crítica social parte do micro, do 

núcleo da sociedade, a família para atingir seu objetivo.  

O conflito de Os sete gatinhos concentra-se no desejo da família Noronha de que um bom 

casamento para a filha caçula, Silene, salve seus membros da pobreza moral e material. O 

patriarca, que havia se convertido ao Teolifismo (religião ao qual se converte Zulmira de A 

falecida e é a marca do fanatismo religioso nas personagens rodriguianas107) tenta de todas as 

                                                 
104 “da estréia ao encerramento, quase três meses depois, o espetáculo teve lotação esgotada e foi aplaudido de pé 
(...)”CASTRO, Op. Cit., p. 288. 
105 CAMPOS, Paulo Mendes. “Prefácio de Os sete gatinhos” In RODRIGUES, Nelson. Nelson Rodrigues: Teatro 
quase Completo-vol 3. Rio de Janeiro: Edições Tempo brasileiro. 1966, p. 07. 
106 CASTRO, Op. Cit., p. 288. 
107 Nos relatos de Aurora e do próprio Noronha, percebe-se a aproximação entre essa religião e o Espiritismo e o 
candomblé (que Ronaldo Lima Lins chama de “macumba”), religiões que à época estava começando a se disseminar 
na sociedade brasileira, chegando a influir na instituição de alguns feriados, como o dia de Iemanjá (Cf. LINS, 
Ronaldo Lima. O teatro de Nelson Rodrigues: uma realidade em agonia. Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves 
edições. 1979, p. 166-167):  “AURORA (enfática) – Meu pai mudou muito. Antigamente, não ligava. Mas agora 
descobriu uma tal religião Teofilista. Acho que é: Teofilista. Dá cada bronca, menino! E virou vidente! BIBELOT – 
Ué, vidente? AURORA (com certa vaidade) – Vidente, sim, senhor! Ouve vozes, enxerga vultos no corredor. De 
amargar! Olha: você quer saber quem é meu pai? Vou te contar uma que vai cair pra trás, duro! Depois que ficou 
religioso (com maior ênfase) não admite papel higiênico em casa, acha papel higiênico um luxo, uma heresia, sei lá!” 
Cf. RODRIGUES, Nelson. “Os Sete Gatinhos”. In: Teatro completo de Nelson Rodrigues – texto definitivo- Vol. 3. 
Org. Sábato Magaldi. Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 1985., p. 190; ““‘SEU’ NORONHA – Vão ouvindo! (muda de 
tom) Eu sempre senti que havia alguém atrás de minha família, dia e noite. Alguém perdendo as nossas virgens! E 
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formas administrar a desordem latente na família que ele próprio havia causado impondo a 

ordem: Silene se casará “direitinho, na Igreja, de véu, grinalda e tudo mais”.  

Para garantir que o casamento aconteça Silene deve manter sua virgindade, enquanto cada 

uma das outras filhas do casal devem se prostituir juntando “cada tostão para o enxoval”, 

guardando para si apenas “o ordenado do emprego”.  Sabe-se disso na conversa entre Bibelot e 

Aurora no quadro de abertura da peça: 

 

“Vai escutando. Lá em casa nós somos cinco mulheres. Da penúltima para a caçula, 
houve um espaço de 10 anos. As quatro mais velhas não se casaram. Sobrou Maninha, 
que está agora com 16 anos, no melhor colégio daqui. E essa nós queremos, fazemos 
questão, que se case direitinho, na Igreja, de véu, grinalda e tudo mais. Nós juntamos 
cada tostão para o enxoval... Eu fico só com o ordenado do emprego...”108 

 

Sufocando os desejos individuais das mulheres da família e contrariando os preceitos do 

Direito de Família da época que julgava como dever dos pais dever dos pais zelar pela 

integridade física dos seus filhos109, mas em total acordo com uma tradição centenária de que 

prega a “coisificação” da mulher de classe menos nobre, o patriarca impõe tacitamente a ordem: 

Silene deve guardar a virgindade, enquanto as demais devem se prostituir para garantir-lhe um 

bom casamento. 

Percebe-se que a religiosidade é um fator crucial para o entendimento das ações e reações 

das personagens, em especial dos componentes da família Noronha. 

Já no primeiro ato os personagens dão dicas sobre o tipo de religiosidade está presente na 

peça: a religiosidade vulgar, das superstições, baseadas “no temor ou na ignorância, e que induz ao 

conhecimento de falsos deveres, ao receio de coisas fantásticas e à confiança em coisas ineficazes; (...) Crença em 

presságios tirados de fatos puramente fortuitos ou apego exagerado e/ou infundado a qualquer coisa”110. 

                                                                                                                                                              
como eu ia dizendo, ontem, o Dr. Barbosa Coutinho me confirmou que existe, sim, esse alguém. Alguém que muda 
de cara e de nome. Pode ser um rapaz bonito ou, então, um velho como “Seu” Saul. ARLETE – Ora, papai, o senhor 
acredita nesses troços! “SEU” NORONHA – Quero te dizer só uma coisa, Arlete: você é assim malcriada comigo, 
sabe por quê? Porque é um médium, que ainda não se desenvolveu. (taxativo) Você se desenvolva, Arlete, ou seu fim 
será triste... E chega, ouviu? Chega! (novo tom) E, então, o Dr. Barbosa Coutinho mandou que eu olhasse no espelho 
antigo. (arquejante) Pois bem. Olhei no grande espelho e vi dois olhos, vejam bem, dois olhos, um que pisca 
normalmente e outro maior e parado. (com súbita violência) O pior é que só o maior chora e o outro, não.” ID., Ibid., 
p. 207. 
108 RODRIGUES, Nelson. “Os Sete Gatinhos”. In: Teatro completo de Nelson Rodrigues – texto definitivo- Vol. 3. 
Org. Sábato Magaldi. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1985., p. 195. 
109 MUNIZ e OLIVEIRA, Op. Cit.. 
110 FERREIRA, Aurélio Buarque de Hollanda (Ed.) Novo Dicionário Aurélio – século XXI. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira. 1999. 
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Bibelot só se veste de branco e fala disso com orgulho. Por ser visto sempre de terno e calça 

brancos Bibelot é chamado pelas colegas de Silene de “o homem que se veste de virgem”111. Jovens 

virgens além de terem tinham alto valor de troca em transações comerciais entre povos, eram 

sacrificadas em rituais religiosos que objetivavam a comunicação com seres divinos. Esta 

“virgem sacrifical” é representada em Os sete gatinhos por Bibelot,  que é morto com um “punhal 

de prata” numa cena que se refere explicitamente a rituais de sacrifício.  

Aurora, baseada nas palavras de Silene deduz que Bibelot é o “homem vestido de virgem” - 

aquele que, segundo o espírito do primo Alípio, é “o homem que perde as filhas” da família. 

Assim, Aurora convence o pai a matar Bibelot, o amante que a despreza. 

Matar alguém porque um espírito ordena que assim seja é prova de extrema cegueira. Em 

uma medida micro, ela caberia para explicar a estreiteza de pensamento da família Noronha e a 

cegueira em relação à realidade.  

Tudo para esta família se explica e é solucionado pela fé, pela religião ou ainda pela 

superstição popular. É uma família fraca de princípios morais que precisa se apoiar em algo que 

está acima e fora dela para explicar as barbaridades cometidas por seus membros e pelos que a 

cercam.  

Segundo consta, “Seu” Noronha - em encontros religiosos - recebe os conselhos do espírito 

do Doutor Barbosa Coutinho, em vida o médico de Dom Pedro II, que aparece e confirma a 

suspeita do patriarca: existe alguém que perde as virgens da família, “alguém que muda de cara e de 

nome. Pode ser um rapaz bonito ou, então, um velho com o ‘Seu’ Saul”112, deduz “Seu” Noronha, na sua 

ânsia de culpar alguém pela podridão da sua família.  

Na declaração de “Seu” Noronha está a pista: “um rapaz bonito”. O prenúncio do que vem a 

acontecer a Bibelot no último ato. O espírito pede que “Seu” Noronha olhe num espelho antigo 

(provavelmente para procurar a face do seu rival).   

 

“‘SEU’ NORONHA – Vão ouvindo! (muda de tom) Eu sempre senti que havia alguém 
atrás de minha família, dia e noite. Alguém perdendo as nossas virgens! E como eu ia 
dizendo, ontem, o Dr. Barbosa Coutinho me confirmou que existe, sim, esse alguém. 
Alguém que muda de cara e de nome. Pode ser um rapaz bonito ou, então, um velho 
como “Seu” Saul. (...) (novo tom) E, então, o Dr. Barbosa Coutinho mandou que eu 

                                                 
111 Sabe-se que no imaginário judaico-cristão - não apenas, mas principalmente - a cor branca está associada à 
bondade, pureza, virgindade. Animais, crianças e adolescentes virgens desde a antiguidade são, em muitas 
civilizações, responsáveis pela manutenção da ordem, servindo de objeto de sacrifício em rituais que serviam para 
aplacar a fúria de deuses.   
112 RODRIGUES, Op. Cit., p. 207. 
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olhasse no espelho antigo. (arquejante) Pois bem. Olhei no grande espelho e vi dois 
olhos, vejam bem, dois olhos, um que pisca normalmente e outro maior e parado. (com 
súbita violência) O pior é que só o maior chora e o outro, não.”113  

 

O espelho é comumente usado como representação da identidade de um ser. Ao pedir que 

“Seu” Noronha olhe no antigo espelho, o espírito sugere que ele olhe para si mesmo, pesquise no 

fundo de sua alma. “Seu” Noronha, cego aos indícios, vê no espelho o reflexo de seu próprio 

olhar, mas não percebe e pousa em outro (um ser estranho), “sem rosto” e “sem nome” a culpa 

pelos males que ele próprio causa sua família. Numa breve digressão pode-se comparar o 

personagem “Seu” Noronha com o Rei Édipo (da peça homônima de Sófocles). A famosa história 

conta a saga da família dos Labdácias e de um dos seus mais famosos representantes: Édipo. 

Filho do Rei Laio de Tebas e de sua esposa Jocasta, Épido é abandonado para morrer depois que 

o Oráculo de Apolo em Delfos previu que ele mataria seu pai e casaria com sua mãe. Encontrado 

por um pastor, Édipo é criado como filho deste em outra cidade, desconhecendo sua verdadeira 

origem. Ao deixar a cidade em que foi criado rumo a Tebas, Édipo encontra Laio no caminho. 

Eles travam uma luta violenta que culmina na morte de Laio. Mais adiante Édipo - ao decifrar o 

enigma proposto pela Esfinge (monstro que assombra a entrada de Tebas) e livrar a cidade de sua 

maldição - é coroado rei e desposa a rainha Jocasta, viúva de Laio. A paz em Tebas reina até que 

uma peste atinge a cidade. Ao buscar a solução do problema Édipo consulta o Oráculo de Delfos 

e é informado que para salvar a cidade precisa punir o assassino de Laio. Édipo promete ser 

diligente nas buscas e só descansar quando tiver o problema resolvido. As buscas são feitas.  

Mais tarde, a verdade vem à luz: Édipo é o assassino de Laio, seu pai.  

Ambos, Édipo e “Seu” Noronha, buscam causadores de males para os que estão em seu 

redor e pelos quais estão responsáveis (Édipo para o povo de Tebas e “Seu” Noronha para a sua 

família). Ambos estão em posição elevada em relação aos outros (um é rei e o outro é o patriarca) 

e ambos igualmente não conseguem decifrar satisfatoriamente um enigma proposto a eles, não 

enxergam a verdade que está dentro deles. Édipo ao se descobrir culpado se puni furando os 

próprios olhos e “Seu” Noronha ao ser descoberto é punido pelas filhas (o que aparenta um ritual 

de sacrifício pagão), sendo morto com seu próprio punhal e é depois enterrado “com sua lágrima” 

no quintal da casa da família. 

                                                 
113 ID. , Ibid., p. 207. 
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Todas as personagens de Os sete gatinhos apresentam, em medidas diferentes, 

manifestações de superstições populares tipicamente brasileiras. Já nas primeiras linhas, durante a 

descrição de Bibelot em seu encontro com Aurora, o autor nos indica o tipo de fé desse homem. 

“Usava a camisa fina, transparente, entreaberta na altura do primeiro botão, vendo-se a medalhinha de um santo 

qualquer. Durante a ação Bibelot beija, constantemente a medalhinha.”114. Desde o início do texto o autor dá 

a pista: Bibelot tem um grande apego pelo santo, que carrega no pescoço “um santo qualquer”, ou 

seja, “sem valor”, porque ele próprio não tem valor. Bibelot só acredita no santinho que carrega 

no pescoço, deposita sua fé em um objeto não legitimado como sagrado, que deve despertar nele 

uma superstição e vulgar. Bibelot acredita em premunições. Anda sempre com um revólver, mas 

sempre o descarrega quando está a sós com Aurora, alguém lhe havia dito que seu destino era ser 

morto por uma mulher da zona115. E a profecia que certa maneira se concretiza: Aurora incita o 

pai a matá-lo, sendo indiretamente responsável pela morte dele. 

Expressões da superstição aparecem ao logo de toda a peça. As expressões “Isola!” e “Bate 

na madeira!” aparecem nas bocas de Arlete e Dr. Bordalo. A palavra “Deus” aparece dez vezes 

ao longo do texto em expressões como “Jura por Deus”, “Oh, meu Deus!”, “Graças a Deus”: 

“AURORA (mordida de ciúmes)– Jura por Deus que não gosta do broto! Olha, por Deus!”116; “D. ARACY – Se 

Deus quiser!” 117; “SILENE – (...), sou mulher igual a vocês e até mais, porque estou grávida, graças a Deus!”118. 

Desde o início da peça é sabido que “Seu” Noronha - antes um homem mundano - depois 

de convertido ao Teofilismo passar a ser extremamente rígido no que se refere às regras morais 

em família, reforçando ainda mais a ironia: exige um comportamento reto das suas filhas em 

casa, mas sabe que elas se prostituem e permite veladamente. 

 

“AURORA (enfática) – Meu pai mudou muito. Antigamente, não ligava. Mas agora 
descobriu uma tal religião Teofilista. Acho que é: Teofilista. Dá cada bronca, menino! 
E virou vidente! 
BIBELOT – Ué, vidente? 
AURORA (com certa vaidade) – Vidente, sim, senhor! Ouve vozes, enxerga vultos no 
corredor. De amargar! Olha: você quer saber quem é meu pai? Vou te contar uma que 
vai cair pra trás, duro! Depois que ficou religioso (com maior ênfase) não admite papel 
higiênico em casa, acha papel higiênico um luxo, uma heresia, sei lá!” 119 

 

                                                 
114 ID. , Ibid,, p. 187. 
115 “BIBELOT (arquejando e rindo) – Já disseram que uma mulher da zona ia me dar um tiro.” ID. , Ibid., p. 197. 
116 ID. , Ibid, p. 194. 
117 ID. , Ibid., p. 208. 
118 ID. , Ibid., p. 241. 
119 ID. , Ibid., p. 190. 



 

 

55 

55 

Na fala de Aurora fica clara que a mudança do comportamento de “Seu” Noronha foi muito 

brusca e exacerbada. Ele toma para si os ensinamentos da religião de uma maneira intensa e 

exagerada na tentativa de fazer uma “limpeza” em seus hábitos, tentar tornar-se – a todo custo - 

um bom exemplo para as suas filhas, ou ainda expiar a culpa que carrega em sua alma. 

Expressões da superstição e da religiosidade do personagem “Seu” Noronha são mostradas 

em momentos cruciais, a exemplo da cena em que Silene é examinada por Dr. Bordalo e “Seu” 

Noronha declara que foi avisado em sonho que a filha tem uma doença gravíssima. 

 

“‘SEU’ NORONHA (trêmulo) – Não é leucemia? 
DR. BORDALO (surpreso e divertido) – Por que leucemia? 
“‘SEU’ NORONHA (trêmulo) – Palpite meu, doutor, um sonho que eu tive! 
DR. BORDALO – Bate na madeira. Por esse lado, sem novidade. 
“‘SEU’ NORONHA (eufórico, esfregando as mãos) – Oh, graças! Doutor, estou com 
alma nova!”120 

 

 “Seu” Noronha muitas vezes descreve Silene como uma santa cristã, um ser feito de luz. 

A todo tempo se refere a ela como um ser frágil, inocente, puro, incapaz de qualquer de ter 

qualquer comportamento que se assemelhe ao humano. Para ele, Silene é tão pura e transparente 

quanto uma “santa de vitral”. No entanto, a menina é marcada por uma contradição: é “santa”, 

mas carrega vermes e um filho bastardo no ventre.  

Quando Silene volta para casa trazida pelo Dr. Portela “Há correrias, atropelos. Todas se 

arremessam para a porta. Só o “Seu” Noronha fica, por um momento, no meio da sala, de olhos fechados, a mão 

espalmada no peito. SEU” NORONHA (numa espécie de prece, baixo) – Oh, Silene!”121.  

A intensidade da alegria e da comoção desse momento só pode ser comparada ao ódio 

dirigido à Dr. Portela quando este revela à família o motivo do retorno da moça. O solene e 

afetado estrangeiro é exageradamente bem recebido e bem tratado pela família. (“D. ARACY – 

Tenha a bondade, Dr. Portela! (...) D. ARACY (para Arlete) – Uma cadeira para o Dr. Portela. (...) (Arlete traz a 

cadeira. Dr. Portela sentando-se.)”; D. ARACY (baixo, para o marido) – Olha o Dr. Portela! (“Seu” Noronha atira-se 

para o ilustre visitante.) “‘SEU’ NORONHA – Desculpe, Dr. Portela!”;   “‘SEU’ NORONHA – O senhor vai bem? 

Mas, sente-se!”; “D. ARACY – Aceita um cafezinho, Dr. Portela? DR. PORTELA (com satisfação) – Um cafezinho, 

aceito. D. ARACY – Prefere forte? DR. PORTELA – Forte. D. ARACY – Ótimo! Vou buscar!”122). Mas ao 

revelar que “ontem, no recreio e na presença de todas as alunas – mataram a gata, a pauladas!(...) A paulada, 

                                                 
120 ID., Ibid., p. 223. 
121 ID., Ibid., p. 220. 
122 RODRIGUES, Ibid., p. 210-2. 
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“‘SEU’ Noronha! Aos olhos de meninas de 7, 8, 9 anos!  E acusar Silene de ser a assassina, torna-se 

persona non grata e é quase morto pela família Noronha. 

 
DR. PORTELA – Entenda, “‘SEU’ Noronha: um educandário tem responsabilidades 
concretas. E que diriam os outros pais? A agressividade de sua filha é uma doença. Não 
pode conviver com as outras. Sinto, mas sua filha não pode voltar. 
“‘SEU’ NORONHA (na sua cólera contida) – É sua última palavras? 
DR. PORTELA – Sim. houve uma reunião lá e a decisão foi unânime. De forma que já 
vou, “‘SEU’ Noronha. 
“‘SEU’ NORONHA (na sua cólera) – Um momento! 
DR. PORTELA (olhando o relógio) – Tenho hora marcada. 
“‘SEU’ NORONHA (ameaçador) – Ah, o senhor vai esperar! Minha filha chegou aqui 
chamando o senhor de mentiroso... (ofegante) Temos que apurar isso direitinho... 
DR. PORTELA – O senhor duvida? 
“‘SEU’ NORONHA – Acreditarei, se minha filha confessar... (grita) Gorda! Gorda! 
D. ARACY – Me chamou? 
“‘SEU’ NORONHA - Traz Silene e as outras. Todo o mundo, traz todo o mundo! (para 
o Dr. Portela, ao mesmo tempo que a mulher desaparece) Vamos ver quem é o 
mentiroso! (para as filhas que aparecem) Venham ouvir o que o Dr. Portela está 
dizendo! 
D. ARACY – Que foi? 
“‘SEU’ NORONHA (para as filhas maiores) – Fechem as portas! Todas as portas! 
DR. PORTELA (olhando em torno assustado) – Mas que é isso? 
AURORA – Papai, calma, papai! 
“‘SEU’ NORONHA – Fecha tudo! 
DR. PORTELA – Mas isso é uma agressão! 
“‘SEU’ NORONHA (gritando) – Lá no colégio mataram uma gata prenha e acusam 
Silene! 
DR. PORTELA – São os fato! São os fato! 
“‘SEU’ NORONHA - Ainda por cima, expulsaram Silene! 
D. ARACY- Esse cachorro! 
DR. PORTELA (fora de si) – Mas minha senhora, eu vi, oitocentas crianças viram! 
“‘SEU’ NORONHA – Sim, todo mundo viu, mas acontece que nós, aqui, só 
acreditamos em Silene. (para a mulher e filhas) Não é, Gorda? 
D. ARACY- Evidente! 
“‘SEU’ NORONHA (para Silene) – Chega, aqui, minha filha. Olha bem para esse cara. 
Diz pra ele, diz: foi você? 
SILENE (selvagem) – Mentira! 
DR. PORTELA – Há testemunhas! Há testemunhas! (para Silene) Silene, não foi você, 
Silene? Você jura que não foi você? 
SILENE (feroz) – Juro! 
ARLETE – Que cretino! 
“‘SEU’ NORONHA (triunfante) – Basta, minha filha! (para o Dr. Portela, cara com 
cara e fazendo o outro recuar) O senhor mentiu, Dr. Portela... O senhor é um 
mentiroso... 
DR. PORTELA – Eu não menti, juro! 
ARLETE – Vamos cobrir ele!123 

 

                                                 
123 ID., Ibid., p. 218-19. 
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Por fim, é salvo pela confissão de Silene. 

 

AURORA (para Silene, abrindo a mão) – Bate assim, de mão aberta! 
SILENE (recuando, apavorada) – Não posso. 
“‘SEU’ NORONHA – Minha filha, sou eu que estou mandando, minha filha! 
(Súbito, Silene estaca. Olha para as irmãs e os pais. Tem uma explosão.) 
SILENE (feroz) – Vocês querem saber da verdade? (trincando os dentes, numa 
alucinação) Pois fui eu, pronto! 
“‘SEU’ NORONHA (no seu espanto e na sua dor) – Você, minha filha? 
SILENE (no gesto de quem empunha um pau e vai bater) – Matei assim! 
DR. PORTELA (para todos) – Eu vi: esmigalhou a cabeça da gata! 
(“Seu” Noronha deixa cair o punhal. Cambaleante, aproxima-se da filha.)124 

 
A referência ao sete gatinhos – nascidos da gata morta por Silene - é o ponto-chave do 

texto. O número sete como número místico (que aparece inúmeras vezes em textos sagrados, a 

exemplo da Bíblia dos cristãos) acaba estabelecendo a relação entre a grotesca e brutal morte da 

gata – de acordo com Eliene Barros Murad, é a representação da porção animalesca que Silene 

deseja extrair de si - e o renascimento da nova Silene para a família. Ao ser desmascarada, a 

menina deixa de o seu pedestal de “santa de vitral” e passa a andar entre os mortais, aniquilando 

com sua queda as esperanças da purificação moral da família. A cena se torna grotesca e passa a 

assemelhar-se a um ritual antropofágico como os promovidos pelos índios Tupinambá do litoral 

brasileiro e registrados por cronistas do século XVI125. 

 

“‘SEU’ NORONHA - Traz Silene e as outras. Todo o mundo, traz todo o mundo! (para 
o Dr. Portela, ao mesmo tempo em que a mulher desaparece) Vamos ver quem é o 
mentiroso! (para as filhas que aparecem) Venham ouvir o que o Dr. Portela está 
dizendo! 
D. ARACY – Que foi? 
‘SEU’ NORONHA (para as filhas maiores) – Fechem as portas! Todas as portas! 
DR. PORTELA (olhando em torno assustado) – Mas que é isso? 
AURORA – Papai, calma, papai! 
‘SEU’ NORONHA – Fecha tudo! 
DR. PORTELA – Mas isso é uma agressão!”126 

 

                                                 
124 ID., Ibid., p. 2119-20. 
125 Entre os tupinambá da costa brasileira acontecia assim: um prisioneiro quando escolhido para o sacrifício passava 
alguns dias sendo bem alimentado e recebendo toda a atenção de algumas mulheres escolhidas para serem suas 
“esposas” durante os dias que antecedem o ritual. Depois de preparado ele é encaminhado para o terreno central da 
tribo, onde um dos homens da tribo expõe para ele os motivos pelos quais ele deve morrer, enquanto os outros 
homens o xingam, apedrejam e as mulheres lamentam “falsamente” sua morte. Isto é quase o que acontece nesta 
cena; Cf. STADEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. São Paulo: EDUSP. 1974. 
126 RODRIGUES, Ibid., p. 217. 
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Como já foi dito, Silene vê na gata a materialização do seu próprio lado animal que a fez 

sucumbir ao impulso de se entregar ao homem “vestido de virgem” e realiza - de acordo com 

Murad - um “ritual autofágico” a fim de exterminar a porção animal que carrega em si. 

 

“...ao imolar uma gata prenhe, Silene imola a si mesma, também grávida, assinalando a 
culpa decorrente da violação das leis que regem o sistema ideológico e social. (...) 
Silene julga e condena e, ao mesmo tempo, se autopune da falta desejada e recusada, 
por trazer intrinsecamente a ambiguidade e a dualidade que caracterizam o avanço e 
retorno da natureza humana”127 

 

É Dr. Bordalo, médico da família que fez “todos os partos de Dona Aracy”, que comprova 

a gravidez da menina. Ao receber a notícia, “Seu” Noronha delira: “Mentira! (arqueja) Não tem nem 

quadris, a bacia é estreita! Diga, doutor, que é mentira!”128. Mas o médico, representante da ciência, o único 

que (ao menos em aparência) usa da razão, retruca: “Dr. Bordalo – Em primeiro lugar vocês vêem Silene 

com os olhos da adoração. Ela tem medidas normais. Quanto à gravidez, não há dúvida. É certo. Eu a examinei. É 

certo. Trate de descobrir o responsável e providenciar o casamento”129.  

A partir deste ponto a família, que investia todas suas energias no casamento da menina 

vê-se desamparada. Não existe mais a Silene “virgem por nós”, a “a santa de vitral”, mas apenas 

uma menina que carrega em seu ventre vermes e um filho bastardo. Silene é julgada e excluída 

do grupo, passando a ser vista pela família como a primeira prostituta do “bordel de filhas” que 

“Seu” Noronha pretende instalar em casa, assumindo de vez a degradação e a podridão da 

família.  

Há em Os sete gatinhos uma relação desigual de dominação também entre mulheres. Isso 

é sugerido no primeiro ato, quando Débora entrega o cheque que recebe de “Seu” Saul (dono de 

um estabelecimento comercial próximo à casa dos Noronha) e a mãe, demonstrando seu empenho 

pela causa do “enxoval de Silene” e sua conivência com a prostituição das filhas, faz um único 

comentário: “(recebendo o cheque e lendo) – Ao portador, ótimo! Dez mil cruzeiros! Amanhã, já vou botar na 

caixa, na conta do enxoval!”130 e reforçado na reação de repulsa que a descoberta da gravidez da 

menina causou em todos os membros da família, em especial na mãe e irmãs.  

 

                                                 
127 MURAD, Op. Cit., p. 65. 
128 RODRIGUES, Ibid., p. 225. 
129 ID. Ibid., p. 225. 
130 ID. Ibid., p. 200. 
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“D. ARACY (soluçando) – Ninguém presta! Ninguém vale nada!  
DÉBORA (na sua cólera e por entre lágrimas) – Fica sabendo: por tua causa, eu vivia 
arranjando mulher para uns velhos e dava todo dinheiro à mamãe pra teu enxoval!  
ARLETE – Chega de conversa! (para D. Aracy) Mamãe, a senhora vai devolver o 
dinheiro do enxoval e vamos rachar isso, cada um fica com a sua parte!  
HILDA – Quero a minha parte e vou-me embora daqui!”131 

 

Apenas Aurora age em favor da irmã. As demais mulheres da família Noronha apóiam 

tacitamente a decisão do patriarca de criar um “bordel de filhas” e Silene passa de “santa 

salvadora” a um ser “igual a nós, ou pior...”132. “Soluçando”, “por entre lágrimas”, as irmãs 

descontam na mais frágil sua frustração contida em anos de opressão imposta pelo pai. 

Depois de um ritual de “purificação”, de exorcismo dos “pecados” femininos com as 

confissões de D. Aracy  

 

“‘SEU’ NORONHA - Quem foi que escreveu nomes feios no banheiro? (triunfante) (...)  
D. ARACY (quase chorando) – Eu!”‘SEU’ NORONHA (eufórico, para o médico) – 
Tem varizes e um suor azedo! (para a mulher) Mas, explica, oh, Gorda; por que tu fazes 
desenhos obscenos no banheiro?  
D. ARACY (confusa e chorando) – Não sei... Talvez porque eu quase não vou ao 
cinema, a um teatro, vivo tão só! E também por que (mais agressiva) eu não tenho 
marido! (para “Seu” Noronha) Há quanto tempo você não me procura como mulher? 
(para o médico) Até já perdi a conta! (com certa dignidade) Então, eu ia para o 
banheiro, rabiscava e, depois, apagava. Ontem, é que eu me esqueci de apagar e...133 

 

e de Arlete “Tenho nojo de homem! A coisa que eu acho mais asquerosa é cueca usada!”134 são 

sacrificados os homens responsáveis pelos males de toda a família. Morre primeiramente Bibelot, 

objeto da paixão das irmãs Aurora e Silene, julgado pela família como “o homem que chora por 

um olho e perde as mulheres da família”.  

Ao perceberem que Bibelot chora por dois olhos, transferem as atenções para o patriarca e 

trazem à luz a verdade que há muito tempo vem sendo guardada por Arlete: É ele o verdadeiro 

culpado pela corrupção de todas.  

 

“ARLETE (no seu assombro) – Mas está chorando pelos dois olhos! (na sua histeria) 
São duas lágrimas! 
HILDA (histérica também) - Papai! Não é o homem que chora por um olho só! 
ARLETE (crescendo para o pai) – Assassino! 
“‘SEU’ NORONHA (já apertado pelo medo) – Mas ele merecia morrer, porque 
prostituiu Silene!ARLETE (histérica) – Mentira! Quem prostituiu Silene foi você! (...) 

                                                 
131ID. Ibid., p. 227.  
132 ID. Ibid., p. 230.  
133 ID. Ibid., p. 228. 
134 ID. Ibid., p. 230. 
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ARLETE (agarrando-o) – Mandou o gringo e, depois, o médico! (para as outras) 
Vocês! ouçam o que eu nunca disse, o que eu escondia para mim mesma. (violenta, 
para o pai) Velho! Você mandou um deputado me procurar! (...)  
ARLETE – O deputado me disse: ‘foi seu pai’” 135 
 

Justificado o ato (vingança pelos anos de opressão) as filhas imolam o pai, matando-o com 

seu próprio “punhal de prata de penetração macia” - símbolo do seu poder fálico. 

A hipocrisia instalada na sociedade brasileira, resultado da opressão causada pela moral 

sexual que vigora no Brasil é o foco da crítica de Nelson em seus textos. Nelson defende 

constantemente em sua obra a tese da inclinação natural do ser humano para o mal e demonstra 

que todos voltam para a lama de onde vieram mais cedo ou mais tarde (vide Toda nudez será 

castigada136). Com muita ironia o dramaturgo expõe - ao apresentar o avesso do que está de 

acordo com o que é consensualmente aceito em sociedade - a fraqueza da alma humana e das 

instituições que cria.   

A ironia que em Os sete gatinhos que permeia todo o texto encontra-se presente no 

subtítulo da peça, “divina comédia”, explicitamente uma referência a obra A divina comédia de 

Dante Alighieri (1265-1321). Esse poeta italiano narra em versos sua trajetória dividindo-a em 

três regiões: o Inferno, o Purgatório e o Céu, combinando a história do ser humano histórico, com 

a sua própria história particular. Com intenção de demonstrar a eterna incapacidade do ser 

humano fugir de sua condição animal, divididos entre pulsões de vida e de morte, Nelson 

Rodrigues em Os sete gatinhos traça o caminho da família Noronha como o inverso ao percorrido 

pelo eu-lírico na obra dantesca. Há, como se percebe no transcorrer da peça, a passagem de uma 

ordem – ainda que não aparente - para uma desordem absoluta. Na obra do poeta italiano, o 

próprio Dante (acompanhado do poeta Virgílio) inicia sua jornada nas profundezas do Inferno, 

passa pelo Purgatório até chegar ao Céu no texto rodriguiano, a família Noronha parte do Céu de 

sua ilusória Verdade, para o Inferno da constatação: Silene está grávida, assim a família pode 

“cheirar mal e apodrecer”. No decorrer do percurso dos Noronha são encontrados uma menina-

santa de vitral que se tinha entregado voluntariamente a um homem casado e estava esperando 

um filho dele; uma prostituta que se apaixona loucamente e deseja ardentemente casar-se, ser 
                                                 
135 RODRIGUES, Ibid., p. 251. 
136 Em Toda nudez será castigada a prostituta Geni é contratada por Patrício para “alegrar” seu irmão, Herculano, 
que ficara viúvo há pouco tempo. Ela aceita o convite e acaba se apaixonando por Herculano. Apesar de ser 
prostituta Geni é ingênua e romântica e acaba por cair numa armadilha de Serginho, que para se vingar do pai que 
pretende se casar com Geni, traindo assim, na visão de Serginho, a memória de sua mãe morta. Serginho seduz Geni 
e depois a abandona, o que acaba fazendo com que ela se mate. É impossível que uma alma uma alma corrompida 
encontre a felicidade ou ascenda moralmente. É essa a idéia que se extrai de Toda nudez... 



 

 

61 

61 

uma dona-de-casa; um pai de família, religioso e trabalhador honesto que tentava a todo custo 

salvar a família da miséria moral e tinha, na verdade, encaminhado as filhas para a prostituição; 

sua mulher, uma dona-de-casa pacífica e submissa, que pichava o banheiro com palavrões 

horrendos. Tudo é o avesso do que se vê. Tudo são aparências.  

Nesse quadro pintado por Nelson Rodrigues há um jogo de contrastes, de luzes e sombras, 

que dão forma à ironia latente no texto, aos personagens e em especial às figuras femininas. 

Explicando melhor. Todo o enredo da peça baseia-se num jogo de opostos que se combinam (ou 

se chocam) para dar forma ao texto. O ponto-base para a compreensão desse jogo, parte da 

proposta apresentada por Murad. Em Os sete gatinhos, impulsos divergentes convivem em uma 

única personagem, mostrando que na natureza humana o Bem e o Mal, o Sexo e a Pureza, o 

Desejo de morte e de vida, o feminino e o masculino estão inevitavelmente interligados.  

Além das influências estéticas da época, das interferências de sua educação recebida pelo 

autor, dos eventos ocorridos em sua vida e da sua personalidade taciturna137, há que se considerar 

as condições sociais da mulher naquele momento. A moral cristã - que serviu de base para a 

formação da moral sexual na sociedade brasileira e influenciou profundamente a educação e a 

personalidade de Nelson Rodrigues - serviu também de base para a criação das representações 

acerca da mulher na obra de Nelson. Toda essa cadeia de influências acabou por fazer das 

mulheres em Nelson seres dúbios, complexos, assustadores e frustrados138. 

 

4.1. A Santa-prostituta e a Prostituta- santa: idealizações da figura feminina 

 

No quadro pintado por Nelson em Os sete gatinhos é recorrente a representação da mulher 

relacionada às figuras femininas conflitantes - mas complementares - da prostituta e da virgem, 

mantida no imaginário popular pelas religiões a fim de estabelecer uma seleção social de certas 

mulheres para a função de mãe e esposa (para perpetuar a espécie) e de outras para o papel de 

“profissionais do sexo” - para garantir a satisfação sexual masculina.  As mulheres em Os sete 

                                                 
137 Neste trabalho não pretendo enveredar por uma análise biografista da obra rodriguiana, no entanto, diante da 
declaração do próprio Nelson: “(...) 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”; Cf. 
RODRIGUES, Nelson. Memórias. Rio de Janeiro: Edições Correio da Manhã. 1967, considero importante trazer à 
tona as possíveis influencias de fatos de sua vida na obra.  
138 O tema da frustração feminina na obra de Nelson é comentado por Magaldi como reflexo da “intuição artística” 
do dramaturgo; Cf. MAGALDI, Op. Cit., p. 25, que é influenciada ao meu ver por toda a rede de representações 
sobre a mulher encontradas na sociedade de sua época.   
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gatinhos aparecem em vários “tons” que vão desde as donas-de-casa que intimamente desejam 

ser prostituta e não encontram na vida real espaço para realizar esse desejo - como Alaíde 

(Vestido de noiva) que em seu devaneio pré-morte expõe sua admiração pela figura de Madame 

Clessi, cortesã do início do século XX morta por seu amante adolescente - passando pelas 

mocinhas que se corrompem, mas tentam manter as aparências a exemplo de Glorinha (Perdoa-

me por me traíres) - a adolescente que para fugir da opressão e do tédio de casa, candidata-se a 

prostituta em um bordel de luxo - e a Bonitinha, mas ordinária Maria Cecília, que esconde atrás 

da máscara de moça “pura”, “de família”, uma mulher com desmesurado impulso sexual e que 

contrasta com Ritinha, a ingênua personagem da mesma peça que tem um subemprego e se 

prostitui para sustentar a mãe doente.  

Associado desde sempre à moral sexual religiosa, o trabalho feminino fora do lar deveria 

fazer parte do universo de possibilidades de ocupações permitidas. Segundo Saffioti é ilusória a 

idéia de que as mulheres, com a expansão do modo capitalista de produção e conseqüente 

aumento de possibilidades de emprego, tenham passado a ocupar lugares no mercado de trabalho 

que não ocupavam antes, pois “o engajamento efetivo da força de trabalho feminino, quando determinado por 

pretensões de mobilidade social ascendente, vincula-se muito mais à concretização das possibilidades de ascensão 

dos membros masculino da família que da própria mulher”139.  

Os discursos médicos e religiosos respaldavam essa prática. Até pouco tempo era corrente a 

idéia de que a atividade cerebral feminina era inferior à do homem, portanto a mulher deveria ser 

“adestrada” para ser uma boa dona de casa e mãe, atividades que não requeriam dela muito do 

seu já debilitado raciocínio. No entanto esse quadro mudou paulatinamente desde mudanças 

sociais aconteceram e estimularam as mulheres a enfrentar o status quo e a buscar espaços não 

convencionalmente destinados à elas. 

Interessado principalmente na condição da mulher suburbana da classe média brasileira, 

Nelson Rodrigues apresentou tardiamente a saída das mulheres para esse mercado de trabalho 

restrito.  “Somente nas peças Os sete gatinhos e Bonitinha, mas ordinária (...) começa a parecer o trabalho 

feminino, além do doméstico. Mas ainda muito mal remunerado. No geral, a mulher rodriguiana não trabalha”140. 

Em Os sete gatinhos quatro das cinco filhas de “Seu” Noronha têm cada uma delas dois 

empregos (a prostituição, além de um subemprego de fachada) para garantir o sustento da família 

e realizar o sonho da família de ver Silene casando na igreja ou, como disse “Seu” Noronha, 
                                                 
139 SAFFIOTI, Op. Cit., p. 237.  
140 BOFF, Op. Cit., p. 18. 
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“entrar com Silene de braços dados na igreja”. Na segunda peça mencionada, Ritinha faz o 

mesmo para sustentar a mãe doente. Se o trabalho feminino é um tema tardio, a prostituição 

feminina, por sua vez, aparece desde sempre nas obras dramáticas rodriguianas. Mantendo-se 

nessa corda bamba, as mulheres em muitas das peças de Nelson são mostradas nesse jogo de luz 

e sombra, na qual alternam-se a Madalena e a Maria que existe em cada uma.  “Em Os sete gatinhos, 

esse conflito tormentoso entre a virgindade e a prostituição (...) tem força e economia dramáticas bem mais 

realizadas do que nas suas peças anteriores”141. Cada uma das filhas que se prostituem tem um desejo, 

mas abafam-no para sonhar o sonho coletivo, ou por outra, o sonho que o patriarca fez que elas 

acreditassem ser coletivo: O casamento de Silene. Aurora, a romântica idealista e extremamente 

carente, entrega seu coração ao primeiro que lhe aparece com palavras doces e quer ser esposa e 

dona-de-casa; Hilda, a médium vidente e Débora, que acabam assumindo (na falta de uma 

perspectiva melhor de vida) a prostituição como profissão primeira depois de descobrir a 

“impureza” da irmã mais nova “e Arlete, que para se sentir menos prostituta se entrega ao lesbianismo”142. 

Personagens-chave da trama de Os sete gatinhos Silene e Aurora são exemplares desse 

contraste acompanhado da simbiose entre forças demoníacas, de busca pelo prazer e de 

aniquilamento da vontade de viver, a prostituta que tem prazer sem procriar e a santa que procria, 

mas não deve sentir prazer. 

 

4.2. Sexo x pureza: Silene e Aurora duas faces de uma mulher 

 

De acordo com a tradição cristã, o sexo está associado à fraqueza espiritual e corporal. No 

caso das mulheres, a questão se agrava pelo fato de serem consideradas objeto de luxúria, 

enviadas para desviar o homem e fazê-los pecar.  

Só as virgens, segundo a tradição cristã, poderiam se equiparar moralmente ao homem. Só 

elas garantiriam a ordem moral e espiritual do seu grupo. Em Os sete gatinhos a representante 

dessa categoria é Silene, a última virgem da família Noronha, a guardiã das virtudes do mundo 

aos olhos dos seus. Em sua já mencionada investigação sobre a palavra no teatro de Nelson 

Rodrigues, Murad apresenta, partindo da sua interpretação da mitificação de Silene pela família 

Noronha, a seguinte proposição: “Silene ≠ irmãs; Silene ≠ pais; Silene ≠ outras personagens, ou seja, Silene ≠ 

                                                 
141 CAMPOS, Op. Cit., p. 10. 
142 MAGALDI, Op. Cit., p. 27. 
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mundo” 143. Só pela purificação, alcançada através do casamento de Silene é que a família poderá 

sobreviver à podridão, segundo a ensaísta. Silene é, em aparência, a síntese de tudo o que pode 

haver de mais puro no mundo. 

Abre a peça o quadro que apresenta o segundo encontro entre Aurora e Bibelot, durante o 

qual acontece a apresentação personagens principais e dos conflitos da família através da 

conversa entre eles.  

Aurora e Bibelot haviam se conhecido no dia anterior e Aurora de imediato se apaixonara 

perdidamente por ele. O encontro se dá numa esquina, indicativo de encontro escuso. Pista que o 

autor usa para indicar que esta relação não trará bons frutos. O casal se conheceu no dia anterior, 

na parada de ônibus, e marcaram um encontro para o dia seguinte. Em seu segundo encontro com 

o malandro Bibelot, a romântica Aurora, definitivamente apaixona-se pelo rapaz.  

A princípio Aurora se apresenta como a típica “moça de família”, recatada e bem-

educada. Exposta aos encantos de Bibelot não consegue resistir à tentação de sucumbir aos seus 

impulsos e aceita - depois de uma fraca resistência - ao convite de ser acompanha por ele para 

casa. 

 
“BIBELOT (baixo e caricioso) – Linda! 
AURORA – Acha? 
BIBELOT – Você fica um estouro de azul! 
AURORA (numa alegre mesura) – Merci! 
BIBELOT – Qual o programa? 
AURORA – Fila de ônibus! 
BIBELOT – Quere um palpite? 
AURORA – Qual? 
BIBELOT – É o seguinte: em vez de ônibus ou lotação, podia-se ir de bonde. 
AURORA (tentada) – De bonde? 
BIBELOT – Assim a gente ia sentada, batia-se um papinho e outros bichos! 
AURORA (com frêmito delicioso) – Topo! 
BIBELOT (alegre) – Então, vamos embora!”144 

 

O autor não deixa dúvidas quanto ao caráter do rapaz, que é descrito desde o princípio 

como um malandro. Através da descrição física do rapaz, o autor introduz suas características 

psicológicas: “o terno branco, a camisa fina aberta, transparente, os lábios bem desenhados para o beijo, o 

bigodinho aparado e cínico e os olhos de um azul inesperado e violento”145. Bibelot demonstra toda a sua 

                                                 
143 MURAD, Op. Cit., p. 60. 
144 RODRIGUES, Op. Cit., p. 187. 
145 ID., Ibid., p. 187. 
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sutileza de malandro, mostrando-se ousado, caricioso e humilde, num primeiro momento, 

durante sua investida sobre Aurora. Enquanto não sabia que Aurora é filha de um contínuo, faz 

o que a moça pede. Conta a ela sua vida e ao fazer isso continua a mostrar sua tendência para o 

mal. Ele foi policial, matou um homem e fala disso com orgulho. 

 

“AURORA (doce e triste) – Que idéia você faz de mim? 
(Bibelot atrapalha-se) 
BIBELOT – Idéia como? (incisivo) A melhor possível, ora! 
AURORA (incisiva também) – Mentira! Você me viu ontem, pela primeira vez, numa 
fila de ônibus. Eu nem te conheço. Te conheço? Fala! 
BIBELOT – Não me conheces, Aurora? 
AURORA – Nem sei onde você trabalha! 
BIBELOT – Não seja por isso: Te conto, já, a minha vida todinha. Olha: trabalhei na 
P.E. e me puseram de lá para fora. 
AURORA – Por quê? 
BIBELOT – Dei uns tiros num cara. Folgou comigo e já sabe. 
AURORA (com certo deslumbramento) – Morreu? 
BIBELOT – O cara? (faz um gesto como se lavasse as mãos) Não sei, não quero saber e 
tenho raiva de quem sabe.”146 

 

Na seqüência Aurora descobre que Bibelot é casado147. Isso a abala, mas não a faz se 

afastar dele. Ela se guarda a uma certa distância e inicia a perigosa dança de sedução. Bibelot a 

cerca, avança nas insinuações, enquanto Aurora, mantem-se firme e deleita-se com a corte que 

Bibelot lhe faz. Esconde nas sombras a sua face de moça de uma família pobre que se prostitui e 

evolui como a moça de família, insultada e indignada as investidas do rapaz. 

 

“(Os dois andam alguns passos, Bibelot estaca.) (...)  
BIBELOT – Bolei outra idéia! (...) 
BIBELOT – Primeiro responde: você é corajosa? 
AURORA – Que espécie de coragem? 
BIBELOT (tirando um pigarro) – Coragem para ir a um lugar, assim, assim... 
AURORA (rápida) – Tira a mão! (...) 
AURORA – Onde? 
BIBELOT – Copacabana. 
AURORA (com pânico da distância) – Longe! 
BIBELOT – De táxi é um pulo. E olha: tem vitrola, ponho uns discos e ouve- se 
música. 
AURORA (com doce ironia) – Só? 
BIBELOT (um pouco incerto) – Te dou uns beijinhos e pronto. 
AURORA – Só beijinhos e nada mais? 
BIBELOT – Lógico! 
AURORA (suspirando) – Vocês homens! (...) 
AURORA (doce e triste) – Que idéia você faz de mim? 

                                                 
146 ID., Ibid., p. 189. 
147 “AURORA (rápida, à queima-roupa) – Você é casado? BIBELOT (com breve hesitação) – Sou. AURORA – 
Quando gosto de um cara é casado”. ID., Ibid., p. 190. 
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(Bibelot atrapalha-se) 
BIBELOT – Idéia como? (incisivo) A melhor possível, ora! 
AURORA (incisiva também) – Mentira! Você me viu ontem, pela primeira vez, numa 
fila de ônibus. Eu nem te conheço. Te conheço? Fala!”148 

 

A conversa se prolonga e enquanto Aurora mantêm o passo curto de “moças de família” 

que não avança nem recua, Bibelot se mostra carinhoso, atencioso. 

 

“AURORA (ressentida) – Você entrou de sola, meu filho! 
BIBELOT (atônito) – Eu? 
AURORA – Já quer me empurrar pra um apartamento! Sem um romancezinho! 
BIBELOT – Aurora, escuta! 
AURORA (veemente) – Se, por acaso, eu fosse a esse apartamento contigo. Vamos 
imaginar. E meu pai? 
BIBELOT (atarantado) – Você me interpretou mal! Não compreendeu! 
AURORA – Compreendi, sim. Mas responde: e meu pai?”149 

 

Até descobrir que ela é filha de um contínuo da Câmara dos Deputados. 

 

“AURORA (completando a frase anterior) – Como meu pai nunca vi! E, lá na Câmara, 
não faz graça pra ninguém! 
BIBELOT – Que Câmara? 
AURORA – Dos Deputados. 
BIBELOT (com novo interesse) – Ele é o quê lá? 
AURORA (com breve vacilação) – Funcionário. 
BIBELOT (animado) – Vem cá: se teu pai trabalha lá na Câmara, talvez tenha 
influência... Quem sabe se teu pai não podia arranjar uma marreta pra eu voltar à P.E.? 
Lá ele é funcionário importante? (...) 
AURORA (em brasas) – Contínuo. 
BIBELOT (amarelo)– Sei... (muda de tom) Quer dizer que ao apartamento você não 
vai? 
AURORA – Não. 
BIBELOT – Paciência. 
(Bibelot faz um aceno com os dedos e afasta-se alguns passos.)”150 

 

Bibelot deixa cada vez mais claras as suas intenções: interessa-se em conquistar a moça 

porque acredita que pode ter com isso lucro de alguma ordem, possivelmente a financeira. Assim 

que descobre a procedência da moça, demonstra claramente que perdeu o interesse por ela e 

anuncia que vai deixá-la. A reação de Aurora é imediata. A situação se inverte. Mostra-se à luz e 

deixa ver sua face de mulher oprimida e carente. Muda-se o ritmo. De uma ingênua e suave valsa 

passam a dançar um furioso e desesperado tango, dança sensual em que um tenta sobrepujar o 

                                                 
148 ID., Ibid., p. 189. 
149 ID., Ibid., p. 190. 
150 ID., Ibid., p. 191. 
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outro. Ora concordam, ora discordam. Ora Aurora se desvencilha e Bibelot a puxa para si, ora os 

papéis são invertidos. É uma perigosa coreografia de sedução, que culmina no desvairado, breve 

e desesperado balé do ato amoroso no apartamento em Copacabana para onde os dois finalmente 

vão. 

“(Bibelot quer afastar-se novamente. Aurora, sôfrega, agarra-lhe o braço.) 
AURORA – Escuta: e se eu disser que mudei de opinião? 
BIBELOT – Batata? (...) 
BIBELOT (mais taxativo) – Vamos ao que interessa! Você vai ou não vai? 
AURORA – Presta atenção: eu me lembrei que, hoje, há sessão noturna na Câmara e 
papai chega tarde. Disponho de mais tempo. 
BIBELOT – Até que enfim, puxa!”151 

 

Parecem estar acertando o passo quando Aurora revela sua condição de prostituta. 

“AURORA (sôfrega) – Quinhentos e pode chamar o táxi! Bibelot estaca no meio do salão e “(estrebucha) – Está de 

porre?”152 . O tango cresce. “Sôfrega”, “quase chorando”, Aurora não comanda mais a dança, 

apenas segue e tenta manter-se junto ao seu par, que se nega a continuar na dança. Aurora, num 

último recurso, agarra-se a ele com seu corpo inteiro e declara sua paixão: “Escuta, gostei de ti e te 

digo mais: um terno branco, fresquinho da tinturaria, me põe maluca, doida! Mas eu preciso dos quinhentos 

cruzeiros. Preciso, ouviu? (suplicante) Tenho despesas fixas e prometi a mamãe. Palavra de honra: o dinheiro não é 

pra mim!”153 . Bibelot nega-se a continuar o bailado: “Minha filha, nunca dei um vintém à mulher nenhuma! 

Nem dou!”154. Aurora reage com furor à declaração de Bibelot e mostra à luz sua face agressiva e 

possessiva: “(Aurora, que estava agarrada a ele, desprende-se, no seu despeito de fêmea.) AURORA – Já sei. Elas 

é que te dão!”155. Começam a se insultar e voltam à dança com mais furor: 

 
“BIBELOT – E daí? 
(Aurora tem uma pane de vontade. Agarra-se a Bibelot, novamente.) 
AURORA – O diabo é que eu gosto de ti assim mesmo! 
BIBELOT – Então, vem. 
(Bibelot puxa a pequena.)”156 

 

Num táxi continuam, como podem, a dança apaixonada, enquanto Aurora ainda tenta 

convencê-lo a pagar-lhe pelo serviço, mas Bibelot não lhe dá mais ouvidos. Mantem-se 

concentrado na dança de salão que iniciaram e que em breve os levará à cama.  

 

                                                 
151 ID., Ibid., p. 191. 
152 RODRIGUES, Ibid., p. 192. 
153 RODRIGUES, Ibid., p. 193. 
154 ID, Ibid., p. 193. 
155 ID, Ibid., p. 193. 
156 ID, Ibid., p. 193. 
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“BIBELOT – Olha um táxi livre. Vamos apanhar aquele! (Os dois correm, aurora vai 
puxada. Duas cadeiras de frente para a platéia representam o táxi.)  
AURORA (sentando-se) – Mas de graça, não, meu filho!”157 

 
É no trajeto dentro do táxi imaginário e entre os passos da dança de sedução que Aurora e 

Bibelot dão as pistas necessárias para o entendimento sobre as questões mais importantes da 

peça. Bibelot confessa que 

 

“Gostar mesmo eu só gosto de mulher bem esculachada! Queres ver um exemplo? 
Arranjei um broto espetacular. Tem um corpo, e que corpo! E uns 17 anos, no máximo. 
AURORA – Virgem?  
BIBELOT – Era. Mas já sabe: foi comigo no apartamento, começamos naquele negócio 
e fiz o serviço completo. Mas é uma menina tão purazinha que eu fico pensando: ora 
bolas! Menina de família, não sei, me chateia!”158 

 

E Aurora, sem perder o ritmo conta para Bibelot a história da sua vida 

 

“Vai escutando. Lá em casa nós somos cinco mulheres. Da penúltima para a caçula, 
houve um espaço de 10 anos. As quatro mais velhas não se casaram. Sobrou Maninha, 
que está agora com 16 anos, no melhor colégio daqui. E essa nós queremos, fazemos 
questão, que se case direitinho, na Igreja, de véu, grinalda e tudo mais. Nós juntamos 
cada tostão para o enxoval... Eu fico só com o ordenado do emprego...” 159 

 

Esse foi o último e desesperado passo tentado por Aurora para conseguir de Bibelot um 

pouco de compreensão, de sincronia. Em vão. Deixa-se levar até entregar-se completamente ao 

comando do par para “o breve e desesperado balé do ato amoroso” no apartamento de 

Copacabana. 

Contrastando com a violência desse encontro sabe-se que os supostos encontros entre 

Bibelot e Silene acontecem de maneira diferente. Bibelot, em conversa com Aurora, conta - à sua 

maneira- como conquistou o “broto espetacular” e demonstra seu carinho e respeito pela “menina 

de família, tão purazinha”. Apesar de ter declarado anteriormente que “gostar mesmo eu só gosto 

de mulher bem esculachada!”, vê-se no decorrer do texto que sua afeição sincera é dedicada ao 

broto (e à sua suposta esposa) e que o que deseja ao anunciar isso para Aurora é simplesmente 

“domá-la” e levá-la para o “discretíssimo apartamento de Copacabana”. Bibelot, segundo ele 

próprio, é casado com uma mulher que ele diz ter feito “uma operação, tirou útero, ovários e ... deixou de 
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ser mulher. Chato pra burro!”160 A recorrência da expressão “chato pra burro” -nos momentos em que 

ele menciona o broto e sua mulher- é uma pista sobre os sentimentos de Bibelot que podem variar 

entre afeição, carinho, respeito e piedade. Para “o broto” ele parece dedicar um cuidado, uma 

afeição quase paterna. Para a esposa, Bibelot parece dedicar piedade, que de alguma maneira 

parece estender a ele próprio, como mais um passo na dança da conquista com Aurora. 

Na última cena da peça Silene é intimada a confessar o nome do pai de seu filho. Aurora 

assume o papel de confessora e defensora. Durante a conversa Silene, pressionada pela irmã, 

confessa a Aurora muito mais do que o nome - que por fim, ironicamente, acaba não sendo dito. 

Entre suas declarações de amor a um quase estranho, a quem ela entrega o bem maior guardado 

por ela e venerado pela família Noronha, Silene apresenta também as evidências que não só 

provariam para Aurora o valor do seu amor por esse homem e a devoção dele a ela. Ao percorrer 

as memórias da sua experiência amorosa, Silene vai conduzindo inocentemente Aurora no 

caminho que a leva a descoberta do “homem vestido de virgem”, que parece ser - por mais uma 

ironia do destino traçado para os personagens de Os sete gatinhos - Bibelot. 

 

“SILENE (...) - ele é tão diferente dos outros! E tão bom que, imagina... (segura a mão 
da irmã) A mulher dele está doente e ele, vê só; é ele que dá banho, nela, todos os dias, 
com uma paciência! Imagina que a mulher está pesando 32 quilos. Quer dizer, só osso e 
pele! (...) Papai não pode saber e Deus me livre! (muda de tom) Vizinho do colégio. O 
colégio dá nos fundos da casa dele. Ele passava sempre pela calçada e, uma vez, me 
olhou. Também, olhei e espia só: um olhar, sabe?que me arrepiava! E uma boca que dá 
vontade de beijar!(...)  Fomos para o quarto da empregada, que estava de folga. A 
mulher não sai da cama; fica em cima, com uma tia surda. Agora vou te contar uma 
coisa, que você não vai acreditar!(...) (triunfante) – Eu pedi um filho a ele, eu! Ele não 
queria; disse “não vale a pena”, mas eu sou teimosa e, finalmente... A culpada sou eu! 
(grave e adulta) E não me arrependo! 
AURORA – Que falta de juízo! 
SILENE – Eu disse que ele é diferente dos outros, porque tem a lágrima mais bonita, 
mais linda,que eu já vi! AURORA (espantada) – Já chorou na tua frente? SILENE (na 
sua felicidade irresponsável de menina) – Chorou, é maneira de dizer. Não chorou, 
propriamente. É que, lá no quarto, ele estava me beijando, me beijando e, de repente, 
começou a soluçar, depois foi parando e virou para o lado... E, então, eu quis espiar o 
seu olhar e vi uma lágrima, aqui, no cílio... (...) 
AURORA – Então vou salvar esse rapaz, tenho que salvar! (agarra a irmã) E chora por 
um olho só?SILENE (de novo, deliciada) – E você sabe que quando ele passa, na 
calçada do colégio, as meninas dizem: “Lá vem o homem ‘vestido de virgem’!” 
AURORA (estupefata) – Repete! 
SILENE – Vestido de virgem. 
AURORA – Responde, que é importante; por que “vestido de virgem”? 
SILENE – Porque só anda de branco, só usa terno branco! 
AURORA (no seu espanto e na sua dor) – Anda de branco, só de branco e chora por um 
olho só! 

                                                 
160 ID., Ibid., p. 190. 



 

 

70 

70 

SILENE (com súbita tristeza) – E só uma coisa me deixa meio assim: ele é casado e, 
naturalmente, não pode passar a noite comigo, dormir uma noite comigo. Seria legal! 
(com angústia) Mas você é mais feliz porque... Naturalmente, o teu namorado é solteiro, 
vai casar contigo, claro! 
AURORA (taciturna) – Quem sabe? 
SILENE (ainda mais sofrida) – E passará as noites a teu lado, que ótimo! (muda de 
tom) E, na última vez, fomos a um apartamento em Copacabana e... Ele tem um 
santinho no pescoço que... 
AURORA (numa explosão) – Chega. 
SILENE (atônita) – Por quê? 
AURORA (na sua cólera contida) – já sei de tudo!não preciso saber mais nada! 
SILENE – Mas eu não te disse o nome dele. Vem cá! 
AURORA – Não interessa o nome! 
(Aurora encaminha-se para a porta.) 
SILENE (sem entender) – Tem um apelido gozado! 
AURORA – Não quero saber, nem nome, nem apelido! 
SILENE (atônita) – Mas eu confio em ti!161 

 

Enquanto é mostrada a outra face de Silene simultaneamente acontece uma transformação 

em Aurora. A luz mostra com mais clareza a face da mulher que deseja se ajustar aos padrões 

sociais. Depois de conversar com a irmã e sair convicta que Bibelot é o homem que toda a família 

procura, Aurora decide salvá-lo, mas com uma condição: que ele declare seu amor e case com 

ela. 

Ao receber de Bibelot a notícia de que sua esposa está à beira da morte, Aurora se enche de 

esperança e inocentemente se declara como pretendente à futura esposa. 

 

“AURORA (numa alegria contida) – Vais ficar solteiro. 
BIBELOT – Viúvo. 
AURORA – Ou viúvo. 
BIBELOT – E não por muito tempo. (...) 
AURORA (tentando seduzi-lo) – Dá tua opinião: você acha que eu daria, enfim, que eu 
seria uma boa esposa, talvez? 
BIBELOT (no seu espanto) – Esposa? 
AURORA (trêmula, sem saber o que dizer) – Sim, uma mulher do lar? 
BIBELOT (com alegre ferocidade) – Eu te quero na zona! 
AURORA (recuando e num sopro de voz) – Cala a boca! Não diz mais nada! (cara a 
cara com o ser amado) Se há um momento em que você não pode me ofender, é este, 
este agora! (...) 
BIBELOT (num espanto imenso e jocundo) – Mas o quê? Você queria ser minha 
esposa? (numa explosão) Espera lá! Brincadeira tem hora!” 

 

No entanto, as respostas que recebe de Bibelot fazem crescer em Aurora a vontade de 

destruí-lo. Quando o seu amor finalmente se transforma em ódio e desejo de vingança, Aurora 
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entrega aquele que acredita ser “o homem vestido de virgem”, no intuito de ficar livre da dor da 

paixão não correspondida por Bibelot. 

 

“AURORA (ofegante) – Você quer o homem que desgraçou Maninha?o homem que 
chora por um olho só!quer? 
“‘SEU’ NORONHA – Quero! 
(“SEU” Noronha arranca o punhal, no instinto da vingança.) 
AURORA – Está no meu quarto! 
“‘SEU’ NORONHA – mas quem é? 
AURORA – Bibelot. Dorme na minha cama. Vai. 
(“Seu” Noronha avança.) 
AURORA (para as outras) – Vamos. 
D. ARACY (para uma delas) – Não faz barulho. 
(Todas seguem o chefe da família. Entram no quarto. Por um momento, “Seu” Noronha 
olha o rapaz adormecido. Ergue o punhal e o crava, até o cabo, no coração do Bibelot. 
Este dá um arranco, um uivo estrangulado. Depois, tomba. Arqueja na sua agonia. 
Aurora cai de joelhos.) 
AURORA (num fundo gemido) – Meu amor, perdoa meu ódio!”162 

 

Aurora desejava o que Silene tinha: o amor de Bibelot, enquanto que Silene, inocentemente 

- ignorante do fato de Bibelot tê-la escolhido para ser sua futura esposa - deseja ter, como Aurora, 

um namorado que pudesse “dormir, passar a noite com ela”.  

Esse é um triângulo amoroso complexo que, apesar de se apresentar diferente dos demais 

presentes na obra de Nelson163 - porque não é baseado no ódio, mas sim num profundo 

sentimento de admiração e carinho entre as duas irmãs - acaba resultando, como nos outros, na 

morte de um dos vértices. 

Essas duas irmãs se apresentam como pares complementares na elaboração de uma das 

representações da mulher nesta obra. Silene é a santa que ser mulher e Aurora, a mulher que quer 

receber o amor e a devoção que Bibelot -ao menos em aparência- destina à Silene e à sua 

moribunda mulher. Silene é a santa que quer ser mulher mundana e Aurora, a mulher que vive 

“no mundo” e deseja dedicar-se ao casamento. Separadamente representam as duas imagens 

basilares da mulher propagada pela religião cristã e tão recorrente na literatura ocidental: a da 

santa e da prostituta.  

Nesse jogo de sombra e luz, Aurora e Silene se intercalam mostrando cada uma ao seu 

tempo sua face verdadeira. Desta forma elas concentram em si o poder decisório das personagens 

femininas sobre o desfecho da trama. 
                                                 
162 ID., Ibid., p. 251. 
163 Exceto em A serpente (1978), peça na qual o triângulo amoroso que inclui duas irmãs também recebe influência 
do amor entre elas.   
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4.3. Silene e a mulher de Bibelot: mulheres reduzidas à fêmea 

 

As mulheres sempre foram associadas ao ato de reproduzir, gerar nova vida. Por esta razão, 

desde sempre a elas foi entregue a responsabilidade de cuidar de muitos dos assuntos 

comunitários. A elas cabia também a responsabilidade de se casar com um homem da mesma 

estatura social para assim, gerar uma prole que mantivesse o equilíbrio financeiro e o status social 

do seu grupo.  Assim, vendidas ou simplesmente catequizadas para tal, as mulheres eram peças-

chave em transações comerciais entre famílias em certos momentos históricos, garantiam a 

manutenção de grupos sociais em todo o mundo.  

No Brasil em meados do século XX o papel das mulheres havia sofrido algumas 

modificações na forma e quase nenhuma no que concerne o conteúdo. A idéia de que só seriam 

felizes aquelas que encontrassem o casamento e lutassem com todas as suas forças para mantê-lo 

equilibrado ainda continuava em voga. 

A gravidez representava a coroação para a mulher, que já era vista como a “rainha do lar”.  

Ela só poderia ser plenamente feliz se pudesse dar a luz a um ser que seria como que a 

materialização do seu amor pelo marido, a prova incontestável da união entre os dois. E em Os 

sete gatinhos está presente a representação desse ideário social. 

Coloco nesse ponto da análise duas personagens em oposição: a mulher de Bibelot e Silene. 

Enquanto uma é apontada como infértil, estéril, “deixa de ser mulher”, é uma não-mulher, a 

segunda, cheia de vida, jovem e grávida, é apresentada como um ser em constante devir, uma 

esperança futuro (apesar de negro) para a espécie. 

 

“AURORA (rápida, à queima-roupa) – Você é casado? 
BIBELOT (com breve hesitação) – Sou. 
AURORA – Quando gosto de um cara é casado! 
BIBELOT – Bem, mas a minha patroa fez uma operação, tirou útero, ovários e ... 
AURORA – Não sente mais prazer? 
BIBELOT – É, deixou de ser mulher. Chato pra burro!”164 

 

Nas sociedades modernas sempre esteve nas mãos das mulheres o papel de gerar e educar 

futuros cidadãos. Ao ser incapaz de gerar ela é posta à margem de qualquer significação na 

sociedade. Nelson Rodrigues reflete em Os sete gatinhos o ideário corrente e a ele acrescenta o 
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dado do prazer sexual feminino. Pode-se disso fazer duas leituras: ou esta mulher não sente mais 

o apogeu do prazer físico buscado na relação sexual, o orgasmo, ou ainda, por não poder ter mais 

filhos não poderá ter o prazer de se realizar plenamente como ser feminino.  

De um lado está a mulher de Bibelot que não tem nem nome, não fala, não faz, não tem 

útero, “não é mais mulher”, é um nada. No entanto, por mais uma ironia do autor é ela a peça-

chave na definição dos caminhos escolhidos pelas personagens no desfecho da peça. É depois de 

sua suposta morte que Bibelot escolhe como futura esposa “o broto”, despertando a ira de Aurora, 

que acaba por incitar seu pai a matá-lo, desencadeando também a morte do patriarca e a 

libertação definitiva das mulheres da família. 

Do outro lado aparece Silene, uma jovem que estuda em um colégio interno e é idealizada 

por sua família, como uma menina pura, uma criança ingênua, “uma santa de vitral de igreja”. No 

entanto, apesar de toda essa idealização Silene é plena, fértil, é puro desejo e aparece aqui - 

juntamente com a gata que matou - como a representação da mulher que segue o instinto primevo 

de todo ser vivo: multiplicar-se. Não titubeia ao matar a gata por nojo, por um asco imenso de si 

mesma, pois vê na gata reflexo de sua porção animal e não gosta. 

Toda a expectativa de um bom casamento para Silene gera uma frustração equivalente 

quando da descoberta da gravidez da menina. Em não tendo mais a “película”, vale tanto (ou 

menos) quanto suas irmãs que se prostituem por ela.  

De virgem Maria a Madalena, Silene desce do pedestal e pode pisar no mesmo chão de 

lama no qual vive sua família e se entrega definitivamente aos males do mundo.   

Com altivez Silene confessa a irmã que pediu um filho ao seu amante e que ele, segundo 

ela, apesar de não querer inicialmente, acabou cedendo à insistência dela e “fez o serviço 

completo”. A menina, em sua conversa com Aurora, parece não se arrepender do que fez e mais: 

Sente-se orgulhosa por ter se entregado ao seu amor.  

Bibelot precisa ter “uma mulher em casa e outra na zona”. Para substituir a mulher que está, 

segundo ele, morrendo de câncer165 pensa Bibelot no “broto”. Aconteceria então uma troca: a 

mulher estéril, doente, seria substituída pela jovem fértil, grávida e cheia de vida.  

                                                 
165 Interessante notar que Bibelot lembrou-se de Silene quando os médicos falaram que sua mulher morria de câncer. 
Seria válido pensar que, de certa forma, Silene representaria um tumor, o câncer de sua família? “BIBELOT – O 
interessante é que quando o médico me falou ‘câncer’ pensei no broto!”; Cf. RODRIGUES, Op. Cit.,p. 249. 
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A ordem poderia (hipoteticamente) ter sido mantida. A virgem que antes era santa e passa a 

ser prostituta aos olhos de sua família tornaria a ser santa ao casar-se com Bibelot e assumir o 

papel de “rainha do lar” tão idealizado como meio de redenção dos pecados femininos. 

 

4.4. Aracy e Arlete: agentes de ação e reação 

 

Magaldi comenta em seu Nelson Rodrigues: dramaturgia e encenações que a frustração 

das mulheres em Os sete gatinhos aparece claramente nos desenhos obscenos que a mãe faz 

para se liberar das frustrações e na escolha de Arlete pelo lesbianismo.  

A opressão que sofrem os seres - convencional e convenientemente - alocados às margens 

de sociedades patriarcais e retrógradas é um tema recorrente na obra dramática de Nelson 

Rodrigues. Todas as personagens rodriguianas, em certa medida, sofrem algum tipo de 

opressão, seja por questões financeiras, étnicas ou sexuais.  

A frustração das personagens femininas é, segundo Magaldi, reflexo de um tipo de destino 

da mulher na sociedade brasileira e também marca distintiva do ser humano que vive em 

angústia eterna, em eterno conflito consigo e com os outros e que não consegue se livrar de sua 

porção animal.  

Por estarem sempre em evidência na obra de Nelson, as personagens femininas recebem 

todo o tipo de destaque, tanto no que se refere ao prazer, quanto à dor. 

Pode-se observar, no conjunto das peças de Nelson, que as mulheres não realizadas 

sexualmente – muitas vezes por motivos alheios à sua vontade-, acabam desenvolvendo 

distúrbios dos mais simples aos mais graves. Dona Aracy -que também participa do jogo de luz 

e sombras que jogam todas as personagens de Os sete gatinhos- se apresenta inicialmente como 

a esposa, a mãe e dona-de-casa padrão da época. Conciliadora, submissa, atenciosa, educada, 

Dona Aracy é mais um elemento que compõe o quadro das falsas aparências da família 

Noronha. 

Depois da descoberta da gravidez de Silene, quando toda a família estava pronta para 

“apodrecer junta”, acontecem as mais bizarras revelações e descobre-se a responsável pela 

aparição de desenhos obscenos nas paredes do banheiro da casa: a pacata dona-de-casa Aracy. 

Cheia de vergonha ela revela seu segredo, que menos do que um ato de loucura pura foi um 
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protesto, um protesto silencioso, contra a também silenciosa opressão a qual o marido a 

submetia, negando lhe os prazeres mais básicos: O sexo e algumas saídas ao cinema. 

É nesse momento que também é relevada a homossexualidade de Arlete. Segundo pode ser 

lido explicitamente nas falas da personagem sua escolha foi motivada pela violência que sofre 

por ser obrigada a se prostituir. O nojo de Arlete por homens é gerado pelo ódio, neste caso 

dirigido à figura que representa a violência que sofre: Seu genitor. 

 

“ARLETE (berrando) – Responde: eras tu que mandava os velhos para as outras? (...) 
“‘SEU’ NORONHA (apavorado) – Eu explico! 
ARLETE (cega de ódio) – Fala! 
“‘SEU’ NORONHA (ofegante) – Eu fiz isso porque... E vocês se prostituíam para dar a 
Silene um casamento de anjo... (num repente feroz) E, além disso, você, (olha para 
Arlete e, depois, para as outras) ela beija mulher na boca! 
ARLETE – Beijo mulher na boca para me sentir menos prostituta!”166 

 

“Beijar mulher na boca para se sentir menos prostituta”: esse é o ponto-chave para a 

explicação da frustração de Arlete. Ser homossexual é para ela uma maneira de transgredir as 

regras, de se libertar da opressão do pai, de sentir que pode escolher, ao menos em alguns 

momentos, como e com quem quer se relacionar. 

 

Capítulo 5 - Considerações finais 

 

Ao apresentar esse trabalho estabeleci como objetivo buscar respostas para duas perguntas: 

quais são as representações sociais das mulheres que Nelson Rodrigues registra/veicula em seu 

Os sete gatinhos? E como essas representações só articulam com as da sociedade brasileira da 

década de 1950 - período em que se insere a obra?  

Conhecendo a obra dramática rodriguiana percebi nela a presença do ideal propagado 

pelas religiões cristãs: a imagem dicotômica da mulher (Virgem, Mãe de Jesus/filha de Eva, 

prostituta pecadora) muito fortemente presente na formação da moralidade sexual e na literatura 

do Brasil em meados do século XX.  

Mantendo-se a tradição católica trazida pelos portugueses no século XVI a moralidade 

sexual vigente no Brasil em meados do século XX estimulava as experiências sexuais 

                                                 
166 RODRIGUES, Nelson. “Os Sete Gatinhos”. In: Teatro completo de Nelson Rodrigues – texto definitivo vol. 3. 
MAGALDI, Sábato (org.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 1981, p.195, p. 252. 
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masculinas antes do casamento, enquanto restringia a sexualidade feminina aos parâmetros da 

castidade e da pureza. As mulheres que desejavam casar-se e ter uma vida estável deveriam, 

acreditava-se, afastar-se das influências mundanas.  

Nelson Rodrigues em sua obra literária - largamente influenciada por eventos de sua vida 

e sua singular percepção do mundo - acresce ao seu gosto pessoal por temas que tratam das 

obsessões da alma humana e da moral cristã dados do seu meio social, dando ao seu texto um 

caráter - ao mesmo tempo- universal e pontual.  

Em Os sete gatinhos, a família Noronha, se mantém apegada à crença de que só a 

virgindade poderia garantir um “futuro digno” para a mulher, estabelecendo (à imagem e 

semelhança do que acontecia na sociedade brasileira da época) papéis diferenciados para as 

mulheres. Em Os sete gatinhos, texto no qual a presença da religiosidade (assim como em A 

falecida) tem sido mais marca predominante e determinante para as ações das personagens, 

pauta-se na contradição: enquanto Silene é idealizada como uma virgem imaterial e é destinada 

ao confinamento para a preservação de sua pureza (virgindade) a fim de que consiga um bom 

casamento, as filhas mais velhas são obrigadas pelo patriarca a trabalharem em subempregos e 

até a buscar a prostituição como meio de garantir uma pomposa cerimônia de casamento para a 

caçula.  

Conforme foi constatado, Silene é a medida de todas as coisas. Ela é o ideal inalcançável 

de pureza desejado por toda a família, é a “santa de vitral”, imaterial, intocável, que, no entanto, 

carrega em seu ventre, além dos vermes – que são a representação de sua materialidade, sua 

relação com o mundo real -, o filho bastardo de um homem casado. Silene forma com sua irmã 

Aurora um par de contrários complementares que sintetiza bem a representação da mulher na 

obra de Nelson e de tantos outros poetas de sua época: a da santa-prostituta e da prostituta-

santa. Enquanto Silene é idealizada pelos Noronha e por Bibelot como uma “garotinha de 

família”, pura e ingênua, comporta-se como uma mulher, “entregando” sua virgindade a um 

homem casado, mas que ela ama, enquanto Aurora prostitui-se para conseguir juntar dinheiro 

suficiente para a realização do sonho coletivo do casamento de Silene, abafando o seu desejo de 

simplesmente cumprir o que dita a lei social para todas as mulheres: casar-se e ser mãe. Função 

essa que só Silene poderá ter e o que de certa forma leva a criação de outro par contrastante e 

complementar: Silene e a mulher de Bibelot. Esta última, ao ter o útero extraído não pode ter 

filhos nem ter “mais prazer”, ou como diz Bibelot, “deixa de ser mulher”.  
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Parece que mais uma vez, Silene é a medida da felicidade inatingível. Só ela é completa 

(considerando-se papel feminino ideal da época: Ser esposa e mãe), pois tem o amor do homem 

que ama, permite-se sentir prazer e desse prazer, gera outra vida. Sobra nela o que falta nas 

demais.  

Aurora entrega-se ao sexo, sente prazer, mas não tem o amor de Bibelot, não gera um 

filho, nem pode esperar ocupar o lugar da esposa semimorta. 

Em outra ponta estão Arlete e D. Aracy, que escolheram alternativas diferentes para 

fugirem da a opressão causada pelo patriarca.  

Arlete escolhe a homossexualidade para protestar contra a prostituição imposta e D. Aracy, 

seguindo os passo de muitas outras personagens femininas rodriguianas - a exemplo da Tia 

Assembléia a louca de Viúva, porém honesta, que andava sem parar pela casa e gritava palavrões 

para o espelho - exprime sua revolta em protestos silenciosos - mas não menos significativos – ao 

escrever palavrões nas paredes do banheiro da casa. 

As representações sociais sobre a mulher nesta peça se apresentam em um jogo de luz e 

sombras, no qual as personagens mostram e escondem suas faces, completando-se umas nas 

outras e resgatando a imagem milenar ora simbiótica, ora dicotômica da mulher santa/prostituta, 

criada pelas religiões e reforçadas pelos poderes econômicos. Essas representações são reflexos 

de outras representações criadas e difundidas nas sociedades ocidentais e na literatura mundial de 

todos os tempos. 

Ao interiorizar e problematizar essas marcas, o autor termina por denunciar os papéis 

estereotipados e delegados ao homem e à mulher por essa sociedade, oferecendo brechas por 

onde é possível, se não subverter, ao menos questionar, a ordem estabelecida ela ótica 

patriarcal/burguesa hegemônica. 

Consciente de que o papel o pesquisador é abrir novos caminhos, facilitar o trajeto dos que 

o seguem, desejo que este trabalho contribua para a realização de outras investigações sobre o 

teatro de Nelson Rodrigues e, em especial, o texto tão significativo para o entendimento da desta 

obra que é Os sete gatinhos.  
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