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ANJO NEGRO
Nelson Rodrigues

Prof. Henrique Landim

O autor: Nelson Rodrigues (1912-80):

Fecundo dramaturgo

brasileiro, amado e odiado

por sua produções polêmicas

que não se restringiram aos

textos dramáticos (escreveu

também romances e

crônicas). Com a peça

Vestido de Noiva (1943)

iniciou uma nova estética

teatral no Brasil.

Gênero Dramático:

O texto Anjo Negro

(1946) pode ser 

classificado como 

sendo um texto do 

gênero dramático, 

sobretudo em função 

dos seguintes 

elementos 

caracterizadores:
estrutura dialógica, 

rubrica, coro, atos e 

quadros.

VIRGÍNIA - Já me ajoelhei 

muitas vezes.

ISMAEL - Mas nem se 

deitou, nem dormiu.

VIRGÍNIA - Meus olhos 

estão queimando.

ISMAEL - Febre.

VIRGÍNIA (retificando) –

Essa noite em claro.

ISMAEL - Nossa filho está 

sozinho. (RODRIGUES, 2005, p. 15-16)

As tragédias de Nelson podem ser agrupadas 

em três grandes núcleos temáticos:

Peças 
Míticas

Peças 
Psicológicas

Tragédias 
Cariocas

ex.: Anjo Negro

ex.:Boca de ouro

ex.:Vestido de noiva

As peças míticas:

NÃO AGRADAR é a principal via pela qual o

dramaturgo insere esse grupo de peças (“abrir

coletivamente os obscessos”). O mundo aqui

encenado é intranqüilo e desordenado, pois é um

reflexo das transgressões humanas à mitologia

cristã (morte, sexo, incesto, etc). O espaço

primordial desse viés é a CASA (símbolo do homem

dilacerado). A ÁGUA também é um elemento

bastante recorrente, simboliza a pretensão do

assassínio. Violência nas MANIFESTAÇÕES

ERÓTICAS, constantes INVOCAÇÕES A DEUS

(fonte de castigo),

Modalidade trágica:

Em nosso caso é válida a noção de tragédia

expressa por Sandra Luna: “noção de tragédia

como punição por atitudes imorais e

criminosas, [...] sobretudo quando engendra

como conseqüências de ações maléficas, as

tragédias veiculam lições éticas, senão

morais, de comportamento, demarcando

limites às ações humanas.” Sobre isso

comenta Liliane Negrão, “Nelson Rodrigues,

ao punir, culpar o homem, fazê-lo sofrer,

aniquilá-lo, quer mostrar, demarcar os

limites da ação humana no sentido da não

transgressão aos ditames cristãos.”
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As rubricas:

Na peça Anjo Negro esse elemento cênico é de

DIFÍCIL FIGURAÇÃO, visto serem rubricas

carregadas de elementos expressionistas. A

exemplo disso basta atentarmos para a primeira

rubrica da peça cuja ilustração do próximo slide

procura caracterizar.

Ambiente: casa de Ismael. Cenário sem nenhum caráter realista.

No andar térreo, um velório. O pequeno caixão [...]; sentadas em

semicírculo, dez senhoras pretas, [...]. De pé, rígido, velando está

Ismael [...]. Em. cima, de costas para a platéia, Virgínia, a esposa

branca, muito alva; veste luto fechado. Duas camas, uma das

quais de aspecto normal. A outra, quebrada, metade do lençol

para fora, travesseiro no chão. Urna escada longa e estilizada. A

casa não tem teto para que a noite possa entrar e possuir os

moradores. Ao fundo, muros que crescem à medida que aumenta a

solidão do negro.

Ilustração - 1° rubrica de Anjo Negro.

O coro:

O coro das dez senhoras (em semi-círculo) que

não interage com nenhum personagem, mesmo

próximas a eles, o seu papel, é, sobretudo, dar

ênfase aos HORRORES TRÁGICOS. Às vezes,

aparece do nada, como uma entidade

fantasmagórica a intensificar o CLIMA DE

ESTRANHEZA que a tragédia propicia. Ao final

da peça, as senhoras formam um círculo em volta

do casal (Ismael e Virgínia). A tia e primas de

Virgínia também podem ser vistas como um

segundo coro cuja função é o lamento que

também acentua os horrores da peça.

O mausoléu:

O grande Negro cria uma redoma de vidro, uma

espécie de mausoléu, onde possa ficar a salvo do

mundo com a menina. É uma fantasia semelhante à

história da Branca de Neve.

O espaço casa:

Lugar sem localização determinada nem aspectos

realistas, não possui teto. Em baixo há uma sala,

no andar de cima há um quarto onde o código de

violência nasceu, simbolizado por uma cama

quebrada. Os muros não param de crescer,

exprimem a impossibilidade da saída do casal

que parece está condenado a permanecer o resto

da vida ali. O lugar é a representação do

desconcerto (medo) de Ismael frente ao

mundo real, com isso ele cria o seu próprio

universo onde os papéis e a cor da pele são

estipulados por ele.

Relação com o Expressionismo:

A configuração da casa expressa

pela primeira rubrica sinaliza uma

relação com a vanguarda

expressionista, visto a atmosfera

de irrealidade, o mundo

apresentado ali não é objetivo,

lembre-se dos muros que não

param de crescer e o seu abaixar. A

forte tensão expressa

constantemente pelos

protagonistas, a profunda dor

relacionada a algumas ações das

personagens, tudo isso se junta

para formar uma espécie de

mosaico expressionista.
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Ismael Virgínia

Personagens:

Médico negro, marido 

de Virgínia, que nega

a sua própria cor. 

Procura rebaixar os 

brancos, embora 

anseie em ser um. 

Dama branca que diz 

odiar os negros, mas

no fundo possui um 

profundo desejo para 

com eles (lembre-se da 

imagem dos quatro 

carregadores de piano.

Assassinou os três 

filhos negros).

Elias Ana Maria

Personagens:

Irmão de criação de 

Ismael, é branco, 

sua visita opera uma

drástica transformação

na casa do irmão. É 

assassinado (bode 

expiatório) pelo irmão,

salvando assim Ana

Maria, sua filha.

Filha de biológica de 

Elias, fruto de uma 

relação adúltera. Ao 

certo possuiu uma 

relação incestuosa com

Ismael que a cegou. 

Jovem manipulada 

pelo pai de criação.

Morta pelos “pais” no 

fim da peça.

Hortênsia 4 negros

Personagens:

Negra empregada da 

casa de Ismael, ao 

longo peça recebeu 

ajuda financeira de

Virgínia que a 

corrompeu em certo

momento da peça.

Esses negros 

simbolizam os desejos

recalcados de Virgínia.

Possui um tônus 

erótico.

Tia e primas

Personagens:

Guiadas por 

sentimento “justiça”,

pois uma das primas

se matou após ver 

Virgínia beijar o noivo

de uma delas. 

Representam a 

repressão sexual pela 

qual as mulheres 

vivenciam.

Ilustração – Assassinato de Elias. Ilustração – Quatro carregadores.



27/02/2021

4

Questões 01

Na peça Anjo Negro, de Nelson Rodrigues, a mãe, contrariando

qualquer estereótipo a ela associado, tira a vida de três filhos,

para o espanto da sociedade da época. Apresente uma

justificativa, com base na leitura do texto, para o

comportamento de Virgínia.

Resolução 01

As ações da protagonista Virgínia sinalizam uma

ruptura com o estereótipo (modelo) relacionado à

figura materna que tradicionalmente está

associada à noção de carinho e proteção dos

herdeiros. Contudo, Virgínia tira a vida dos três

primeiros filhos, e ao certo também de Ana Maria

ao final da peça, em claras demonstrações de

violência contra a sua prole. Tudo isso faz que essa

mulher distancia do ideário materno.

afirmação

argumentação

Virgínia remonta, no sacrifício dos filhos, a mesma

violência por ela sofrida nas mãos de Ismael, na noite

em que fora trancada no quarto e deflorada a mando da

tia. Naquela ocasião, fora ela que gritara. Lá houve a

tentativa, que não obteve sucesso, de tapar a boca: “Eu

gritei, ele quis tapar minha boca (...)”. Na ocasião do

sacrifício dos filhos de quem a violentou é ela quem

tapa a boca, é ela quem violenta. É no sacrifício dos

filhos negros que a violência é apascentada.

Resolução 02 Questões 03

Virgínia, personagem do livro Anjo Negro, de Nelson

Rodrigues, se envolveu com o noivo da prima (“- Só roubei

o noivo de uma filha...”), postura que subverteu a

existência do restante das primas. Disserte sobre isso.

Resolução 03

O ato “transgressivo” de “roubar” o noivo da prima,

no universo recalcado feminino, representa um

desequilíbrio na ordem natural dessas criaturas

femininas rodriguianas, pois rompe com os papéis

estabelecidos das mulheres. Ali, na ação de

Virgínia, temos a própria essência do fenômeno

erótico definido como uma particularidade da

relação sexual humana. O ser humano é o único

animal que se deixa guiar por esse princípio. Dessa

maneira, Virgínia burla aquilo que lhe cabia

enquanto mulher e logo serve de exemplo para as

primas, que, ao que tudo indica, anseiam o mesmo.

afirmação

argumentação

Questões 03
Procure ler com bastante atenção o trecho abaixo retirado da

obra Anjo Negro, de Nelson Rodrigues para se responder o

que se pede:

Virgínia – (numa histeria) – A senhora se vingou naquele dia,

quando fechou toda a casa e mandou Ismael subir!

Tia – Não bastou. Foi pouco, muito pouco...Ainda falta...E

nem sei o que Ismael fez contigo foi vingança. (veemente).

Não sei. (para Virgínia). Te juro que se um homem fizesse

com minha filha – o que Ismael fez ali (indica a cama

quebrada) – eu ainda agradeceria – te juro! Se visses o estado

a minha filha, da que ficou lá embaixo – se visses o que ela

diz, o que ela faz... (Nesse momento exato a filha aludida

assume uma série de atitudes eróticas, uma das quais é a de

apanhar os seis com as duas mãos, exprimindo profunda

angústia sexual.)
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[...]

Tia – (com amargura) – Nem quiseste espiar... (baixando a

voz). Era a minha filha, a última que ficou, porque as

outras – uma por uma – morreram (com espanto). Todas

virgens, menos esta. Esta, não (com orgulho) graças a mim

(RODRIGUES, N. “Teatro desagradável”, in Teatro

completo de Nelson Rodrigues, vol I, Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 2004, p. 47;77).

Ao que parece, o desequilíbrio psicológico das mulheres da

família de Virgínia perpassa a questão da sexualidade.

Discuta essa asserção.

Avalie o texto abaixo da peça Anjo negro, de Nelson

Rodrigues, e faça o que é pedido:

É castigo...Sempre tive ódio de ser negro. Desprezei, e

não devia, o meu suor de preto... Só desejei o ventre das

mulheres brancas [...] Um Cristo preto marcou minha

carne... Tudo porque desprezei meu suor (Anjo Negro,

Nelson Rodrigues).

Discuta a representação expressa por meio do suor de

Ismael.

Resolução:

Na tragédia, a imagem repetida do suor tem o poder de

representar a não aceitação, o repúdio, o ódio que

Ismael sente para com a sua própria cor, símbolo da sua

origem étnica.

Questões 04

Questões 05

Comente a importância dos quatro negros que

aparecem primeiramente na infância de Virgínia,

protagonista da peça Anjo negro, de Nelson Rodrigues.

Resolução:

A presença dos quatro negros seminus no norte tem o

poder de despertar a libido na personagem Virgínia,

que passa vivenciar um misto de desejo e repulso

acerca dos negros, por isso ela afirma: “Creio que foi

esse o meu primeiro desejo, o primeiro”.

Questões 06

Qual seria a importância da personagem Elias para o

desenvolvimento da peça Anjo negro, de Nelson

Rodrigues? Disserte.

Resolução

A memória da vida de Ismael, antes de conhecer

Virgínia, aparece com a entrada de Elias, no momento do

enterro, ansioso por encontrar o quase irmão. Além disso,

pode ser visto como um bode expiatório, uma vez que a

sua morte garante a vida de Ana Maria.


