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RESUMO:%O%objetivo%deste% estudo%é%observar% a% caracterização%psicológica%de% Ismael% e%Virgínia,% os%
dois%principais%personagens%da%obra%Anjo%Negro,%de%Nelson%Rodrigues.%Ao%mesmo%tempo,%desejadse%
traçar% os% elementos% constituintes% capazes% de% promover% o% sentimento% do% trágico% e% configurar% um%
ambiente%propício%para%que%os%infortúnios%aconteçam.%O%desprezo%ao%negro,%a%violência%sexual%contra%
a% mulher,% o% incesto% e% a% coerção% incessante% se% instauram% no% processo% representativo% de% uma%
sociedade%atemporal.%
Palavrasdchave:%Anjo%Negro;%mitos;%tragédias.%
ABSTRACT:% The% aim% of% this% study% is% to% observe% the% psychological% characterization% of% Ismael% and%
Virgínia,%the%two%main%characters%in%the%play%Anjo%Negro,%by%Nelson%Rodrigues.%At%the%same%time,%we%
want%to%trace%the%constituents%that%promote%a%sense%of%tragedy%and%set%up%an%enabling%environment%
for%the%misfortunes%to%happen.%The%contempt%for%black%people,%sexual%violence%against%women,%incest%
and%incessant%coercion%are%established%in%the%representative%process%of%a%timeless%society.%
Keywords:%Anjo%Negro;%myths;%tragedies.%
%

%

1.%INTRODUÇÃO%

%

A%peça%Anjo%Negro,%de%Nelson%Rodrigues,% foi%realizada%no%ano%de%1946%e%esteve%

censurada% até% o% ano% de% 1948.% É% uma% peça% teatral% trágicodmítica% em% três% atos.% Nela%

desenvolvedse% a% conturbada% história% de% Ismael% —% um% homem% negro% que% renega% a%

própria% cor%—% e% de% sua% esposa% Virgínia,%mulher% branca% que% é% incapaz% de% aceitar% os%

descendentes%mestiços.%%
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1%Mestre%em%Letras,%UFPR.%
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Segundo% Northrop% Frye,% “a% tragédia% parece% conduzir% a% uma% epifania% da% lei,%

daquilo%que%é%e%deve%ser”%(FRYE,%1957,%p.%205).%Os%erros%cometidos%pelos%personagens%

da%peça%são%necessariamente%motivadores%do%castigo%e%do%infortúnio,%pois%é%assim%que%

se%expressa%a%ética%sob%a%qual%se%conforma%o%universo%trágico.%Tanto%o%castigo%como%o%

infortúnio% é% manifestado% no% decorrer% da% obra% como% parte% desse% destino% trágico.%

Conforme% Lesky,% em% sua% obra% A% tragédia% Grega,% podemos% afirmar% que% o% trágico%

constituidse% de% dois% polos% opostos,% inconciliáveis,% um% conjunto% de% sentimentos%

contraditórios%que%cindem%o%homem%em%duas%faces%antagônicas.%%

O%objetivo%deste%artigo%é%observar%as%particularidades%dos%aspectos%psicológicos%

que%se%conformam%na%caracterização%dos%personagens%principais,%assim%como%delinear%

os% aspectos% trágicos% e%míticos% da% peça.% Ao%mesmo% tempo,% desejadse% no% decorrer% da%

análise%perceber%o%dilaceramento%entre%o%individual%e%o%social%através%do%preconceito,%

do%incesto%e%da%violência.%Mostrar%que%o%discurso%não%é%moralizante%no%sentido%de%uma%

moral% a% ser% seguida,% mas% sim% um% discurso% representativo% de% uma% determinada%

caracterização% da% sociedade% da% época,% com% suas% hipocrisias,% preconceitos% e%

irascibilidades.%%

Os% personagens% da% peça% são:% Ismael,% Virgínia,% Elias,% Ana% Maria,% Tia,% Primas,%

Criada,% Coveiros% de% crianças% e% o% Coro% das% pretas% descalças.% Já% no% início% do% primeiro%

quadro,%no%primeiro%ato,%apresentadse%uma%cena%tensional%na%qual%podemos%apreciar%

características%importantes%da%obra:%
%
No#andar%térreo,%um#velório.)O"pequeno'caixão'de#seda%branca%com$os#quatro#círios#
finos&e" longos&acesos;&sentadas&em#semicírculo,#dez$senhoras$pretas,$cuja$função$é,#
por$ vezes,$ profética;$ têm$ sempre$ tristíssimos$ presságios.$ Rezam$ muito,$ rezam$
sempre,' sobretudo)avePmarias,' padrePnossos.%De#pé,# rígido,#velando( está( Ismael,(o"
Grande' Negro.' Durante! toda% a% representação% ele% usará% um# terno& branco,& de&
panamá,' engomadíssimo,' sapatos' de# verniz.# 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.&Uma&escada&longa&e"estilizada."A"casa$não$tem$teto$para$que$a"noite&possa&
entrar& e" possuir' os#moradores.) Ao) fundo,) grandes) muros,) muros) que) crescem) à"
medida&que&aumenta&a&solidão&do#negro.!(RODRIGUES,+1946,+p.+7).%

%
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Aqui% se% evidencia% o% coro% como% característica% do% ambiente% trágico,% um% coro%

profético% de% tristezas% e% desgraças.% O% coro% expressadse% analisando% e% criticando% os%

personagens% e% retratando% em% seus%medos,% em% suas% dúvidas% e% juízos% os% sentimentos%

daqueles%que%representam%a%sociedade.%Exerce,%portanto,%uma%função%mediadora%que,%

segundo% Northrop% Frye,% “representa% ordinariamente% a% sociedade% de% onde% o% herói% é%

gradualmente%isolado.%Por%isso%o%que%ele%exprime%é%uma%norma%social,%de%acordo%com%a%

qual%a%hybris%do%herói%possa%ser%medida”%(FRYE,%1957,%p.214d215).%

Ismael% está% vestido% com% um% terno% branco,% engomadíssimo,% símbolo% de% seu%

desejo%de%ser%branco,%de%pertencer%a%uma%burguesia.%Virgínia%aparece%vestida%de%preto%

e%essa%será%a%cor%que%lhe%trará%infelicidade%e%contra%a%qual%lutará.%Observadse%também,%

já%desde%o%início%da%peça,%o%aspecto%mítico%envolvendo%a%casa%de%Ismael,%os%muros%que%

se% elevam% à%medida% que% a% solidão% aumenta% e% a% ausência% do% teto% que% permite% que% a%

escuridão%da%noite%possua%os%habitantes%da%casa.%%

A% violência,% característica% que% perpassa% toda% a% obra,% mostradse% encenada% no%

começo%deste%primeiro%ato.%A%cama%—%quebrada%e%desarrumada%—%que%está%no%mesmo%

quarto%do%casal,%é%a% representação%da%violência%sofrida%por%Virgínia%quando% Ismael%a%

estupra.% Esta% cama% constituidse% como% um% símbolo% que% sustenta% a% violência% sofrida%

anteriormente% e% a% que% sofre% todas% as% noites,% pois,% mesmo% casada,% Virgínia% tem% a%

sensação%de%ser%violentada%sempre%que%mantêm%relações%sexuais%com%o%marido.%Além%

da%opressão%física,%temos%também%o%abuso%psicológico%que%os%personagens%sofrem.%No%

caso%de%Virgínia,%um%dos%abusos%psicológicos%sofridos%é%o%cárcere%privado%ao%qual%está%

sujeita.%Suas%ações%são%limitadas%e%seu%relacionamento%com%outrem%é%inexistente.%Isto%

ocorre%por%imposição%de%Ismael,%o%anjo%negro.%
%

Ismael%—%(segurandoPa)%Não%quero,%não%deixo!%Se%eu%quis%viver%aqui,%se%fiz%esses%
muros;%se%juntei%dinheiro,%muito;%se%ninguém%entra%na%minha%casa%é%porque%estou%
fugindo.% Fugindo% do% desejo% dos% outros% homens.% Se%mandei% abrir% janelas%muito%
altas,% muito,% foi% para% isso,% para% que% você% esquecesse,% para% que% a% memória%
morresse% com%você%para% sempre,% (com%compaixão%absoluta)%Virgínia,% olha%para%
mim,% assim!% Eu% fiz% tudo% isso% para% que% só% existisse% eu.% Compreende% agora?%Não%
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existe%rosto%nenhum,%nenhum%rosto%branco!%Só%o%meu,%que%é%preto...%(RODRIGUES,%
1946,%p.%19).%
%

A% violência% entre% os% personagens% é% uma% característica% compartilhada:% todos%

atingem%e%são%atingidos,%física%ou%moralmente.%Virgínia,%que%é%vítima%da%violência%pelo%

exposto%anteriormente,%também%pratica%a%violência%moral%através%do%asco%que%tem%de%

Ismael,% pelo% mesmo% asco% que% a% leva% a% matar% seus% filhos,% pela% indiferença% e%

consentimento% no% assassinato% de% Elias,% pela% morte% de% sua% filha,% fruto% de% sua%

infidelidade,%pela%infidelidade%cometida%ainda%antes%do%casamento%com%o%noivo%de%sua%

prima%e%pela%maldição%que%isso%acarretou%para%a%família.%

Por% sua% vez,% as% crianças% negras% são% frutos% de% violências% constantes% e% também%

agridem% moralmente% Virgínia.% Ismael% consente% nos% assassinatos% e,% como% cúmplice,%

também%pratica% a% agressão% com% os% filhos.% É% ele% quem% cega% seu%meiodirmão% Elias% na%

juventude,% o% mata% na% fase% adulta% e% cega% a% filha% que% é% fruto% da% infidelidade% de% sua%

esposa.%%

Em% contrapartida,% Elias% agride% moralmente% a% Ismael% pelo% simples% fato% de% ser%

branco% e% de% possuir% sua% esposa,% fecundandoda.% A% tia% e% as% primas% oprimem% Virgínia%

psicologicamente,% entendendo% como% maldição% o% fato% de% estarem% todas% solteiras% e,%

consequentemente,% lhe% desejam% o% sofrimento% pelo% qual% passa.% Concomitantemente,%

sofrem%desmedidamente%com%a%suposta%maldição%de%Virgínia.%Portanto,%são%a% fúria,%a%

coação,% a% opressão% e% a% tirania% os% principais% elementos% que% se% mesclam% como%

constituintes%narrativos%desta%peça.%

%

2.%ASPECTOS%RELIGIOSOS%E%PSICOLÓGICOS%

'

A% arquitetura% da% casa% pressupõe% um% ambiente% sagrado% e% se% constitui% como% o%

primeiro% aspecto% religiosodmitológico.% É% feita% de%muros% altos,% não% lhe% é% permitida% a%

entrada% a% qualquer% pessoa% e% é% desprovida% de% retratos.% Está% caracterizada% como% um%
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lugar% sagrado%para% Ismael,% como%um%santuário.%É%o% lugar%onde% se%desenvolve% toda%a%

trama%e%tornadse,%em%certa%medida,%a%responsável%pelo%confinamento%físico%de%Virgínia%

e% pelo% confinamento% espiritual% de% Ismael,% manifestandodse,% portanto,% como% um%

ambiente% religioso.% É% também% nesse% ambiente% que% as% relações% interpessoais% se%

concretizarão:%fora%dela%não%há%espaço%possível%para%o%desabrochar%de%outras%intrigas.%

Neste% espaço% sagrado% as% vítimas% serão% sacrificadas,% exteriorizando% as% frustrações%

interiores.%%

Concomitantemente,% conformadse% um% ambiente% mitológico.% Os% seus% muros%

acompanham% o% sofrimento% dos% habitantes% e,% a% medida% que% as% tristezas% e% agonias%

crescem,%os%muros%se%elevam%acompanhandodos%em%seus%dissabores%e%isolandodos%do%

mundo%exterior.%A%escuridão%que%entra%na%casa%sem%teto%possui%os%personagens,%não%

para% transformádlos% em% outros,% mas% para% ressaltar% os% constantes% conflitos% entre% o%

amor% e% o% ódio:% “A% casa% não% tem% teto% para% que% a% noite% possa% entrar% e% possuir% os%

moradores.% Ao% fundo,% grandes% muros% que% crescem% na% medida% em% que% aumenta% a%

solidão%do%negro.”%(RODRIGUES,%1946,%p.%7).%

Esta%“solidão%do%negro”%é%envolvente%e%se%constitui%na%solidãodcomunhão%de%cada%

personagem:%Ismael%não%sofre%a%solidão%de%forma%única,%Virgínia%não%é%simplesmente%

uma% assassina,% da% mesma% forma% que% os% filhos% não% são% apenas% vítimas.% Todos%

constituem%relações%múltiplas%e%são,%por%si%sós,%personagens%multifacetados.%%
%

Ismael% (caindo% em%abstração)%—%Deus%marcou%minha% vida,% eu% sei% que% é%Ele,% só%
pode% ser% Ele.% Ninguém% sabe% como% foi:% Virgínia% se% distraiu% um% momento,% um%
segundo,%e%o%menino%desapareceu.%(com%excitação)%Não%estava%em%lugar%nenhum.%
(com%espanto)%Então%eu%me%lembrei:%o%tanque!%Fui%correndo:%ele%estava%pousado%
no% fundo% do% tanque,% muito% quieto%—% e% morto.% Mas% a% água% é% tão% rasa,% bate% na%
cintura%de%uma%criança.%Ele%não%podia% terdse%afogado%ali!% (RODRIGUES,%1946,%p.%
13).%
%

A% figura% religiosa% de%Deus% aparece% sempre% em%momentos% de% tensão,% situações%

em%que%há%uma%perda%do%controle% físico%ou%afetivo.%Neste%excerto% temdse%a%perda%do%

controle%emocional%de% Ismael%que%anteriormente%havia% rechaçado%a%possibilidade%de%
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deixar%que%seu%meiodirmão%passasse%a%noite%em%sua%casa,%e%neste%momento%lhe%confia%o%

trágico% sucesso.% Podedse% constatar% certo% tom%mitológico,% uma%maldição%que%marca%o%

destino%das%pessoas.%%

Outra%simbologia%religiosa%é%o%uso%da%água.%É%através%do%afogamento%que%Virgínia%

mata% um% de% seus% três% filhos% negros,% como% uma% tentativa% de% purificação.% A% água,%

símbolo%do%batismo,%é%entendida%na%obra%simultaneamente%como%morte%e%vida.%Ela%é%

responsável%pela%morte%da% criança,%mas%ao%mesmo% tempo% traz%uma%sensação%de%paz%

para%Virgínia,%que%se%purificou%do%mal%por%ela%própria%gerado.%

Outro% elemento% representativo% da% religiosidade% é% a% ideia% do% pecado% que% se%

relaciona%com%os%atos%sexuais%consentidos%ou%não.%O%julgamento%do%sexo%é%tido%como%

algo%impuro%e%a%virgindade%como%representativa%da%pureza.%Esse%julgamento%percebed

se% por% meio% da% voz% da% Tia% de% Virgínia% que% a% “castiga”% fazendo% com% que% perca% a%

virgindade%com%o%negro%Ismael.%

Por% outro% lado,% temos% a% oração% do%Padre%Nosso% entoada% pelo% coro% das% pretas,%

que% ao% mesmo% tempo% em% que% rezam,% parece% predizer% ou% amaldiçoar% os%

acontecimentos:%
%

Senhora%(num%lamento)%—%A%mãe%nem%beijou%o%filho%morto!%
Senhora%—%Só%moças%virgens%deveriam%segurar%nas%alças.%
Senhora%—%Não%beijou%o%filho%porque%ele%era%preto!%
Senhora%—%Tão%bonito%uma%virgem!%
Senhora%—%É%louro%o%irmão%branco%do%marido%preto.%
Senhora%—%E%tem%uns%quadris%tão%tenros!%
Senhora%—%Nunca%a%mulher%devia%deixar%de%ser%virgem!%
Senhora%—%Mesmo% casando,%mesmo% tendo% filho.% Oh,% Deus!%Malditas% as% brancas%
que%desprezam%o%preto!%(RODRIGUES,%1946,%p.%23).%
%

Ainda%como%elemento%religioso%é%possível%analisar%os%nomes%dos%personagens.%O%

nome% Virgínia% pode% ser% associado% com% a% castidade,% virgindade.% Ana% Maria% é% a%

conjunção% de% dois% nomes% da% religião% cristã.% Ismael% é,% biblicamente,% resultado% do%

relacionamento% de% Abraão% com% a% escrava% Hagar.% Elias% representa% o% profeta% Elias,% e%
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como% ele,% sua% figura% também% tem% o% desígnio% de% anunciar% a% desgraça,% amaldiçoar%

Ismael.%%

Verificadse,%assim,%a%comunhão%do%religioso%e%do%mítico,%o%profeta%que%não%vem%

predizer%a%desgraça,%mas%sim%anunciar%a%maldição%que%paira%sobre%a%vida%de%Ismael%e%

Virgínia:% “Elias%—…%e%eu% jurei%que%viria%dizer%apenas%estas%palavras:% ‘Ismael,% tua%mãe%

manda%sua%maldição!’/Ismael%—%Já%deste%o%recado.../Elias%—%não%é%recado,%é%maldição”%

(RODRIGUES,%1946,%p.%13d14)%ou,%quando%Virgínia%compara%o%meiodirmão%de%Ismael%à%

imagem% de% um% Cristo,% a% salvação% de% seus% infortúnios,% o% que% poderá% engendrar% um%

descendente% branco,% não% marcado% pelo% ódio% materno:% “Virgínia% (espantada)% —% Eu%

falando%de%um%Cristo%cego,%e%o%irmão%já%tinha%chegado,%de%longe,%não%sei%de%onde,%mas%já%

estava%aí”%(RODRIGUES,%1946,%p.%26).%

Outro%aspecto%nitidamente%mitológico%é%a%referência%de%que%os%acontecimentos%

se%passam%à%noite.%Para%os%gregos,%de%acordo%com%o%Dicionário%de%Símbolos%de%Chevalier%

(1988),% a% noite% (Nyx)% —% filha% do% Caos% —% mãe% do% Céu% (Urano)% e% da% Terra% (Gaia),%

engendrou%o%sono%e%a%morte,%os%sonhos%e%as%angústias,%a% ternura%e%o%engano.%A%noite%

engloba%o% tempo%das%gestações,%das%germinações%e%das%conspirações%que% florescerão%

em% pleno% dia% como% manifestação% de% vida.% Contempla% todas% as% virtualidades% da%

existência,%mas%entrar%na%noite%é%voltar%ao%indeterminado%onde%se%mesclam%pesadelos%

e%monstros,% as% ideias% negras.% Ela% é% a% imagem%do% inconsciente% e,% no% sono%da% noite,% o%

inconsciente%se%libera.%%

No%terceiro%ato%temos%a%indicação%de%que%já%se%passaram%16%anos%do%ocorrido%e%

que% desde% então% não% voltara% a% fazer% sol% na% casa,% pesando% sobre% ela% “uma% noite%

incessante”.%A%filha,%engendrada%através%da%infidelidade%de%Virgínia,%é%uma%adolescente%

de%quinze%anos,%muito%branca%e%bonita.%Herdeira%da%cegueira%do%pai,%resultante%do%ódio%

de%Ismael,%será%objeto%de%desejo%de%seu%pai%de%criação%e%se%transformará%na%rival%de%sua%

mãe,%disputando%o%amor%de%Ismael.%Sabemos%então%que%Virgínia%desejava%um%menino%

branco%que%mais%tarde%se%transformaria%em%um%homem,%um%homem%que%ela%pudesse%
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amar%carnalmente%e%se%vingar%do%negro.%Contudo,%nasce%uma%menina%e%Ismael%percebe%

a%oportunidade%de%fazer%o%mesmo%com%ela.%É%no%nascimento%da%menina%que%se%inicia%a%

rivalidadedódio%entre%mãe%e%filha.%
%

Ismael% (num% grande% riso% apontando% para% a% mulher)% —% Quando% viste% que% era%
menina%—%teus%olhos%escureceram%de%ódio.%(cortando%o%próprio%riso)%Tu%odiaste%
tua%filha,%Virgínia.%Confessa!%
Virgínia%(com%sofrimento)%—%Naquele%momento%sim.%(com%vergonha%do%próprio%
sentimento)%Naquele%momento%eu%odiei%(RODRIGUES,%1946,%p.%72).%
%

Em%vários%momentos%Virgínia% altera%o% tom%utilizado%ao% conversar% com% Ismael,%

mas%sempre%que%tenta%ser%mais%amorosa%ou%preocupada,%somente%oculta%seus%próprios%

desejos,% envolta% em% suas% necessidades,% desprezando% os% sentimentos% dos% demais,%

independente% de% quem% forem% ou% de% sua% relação% com% os% outros.% Quem% então% é% o%

verdadeiro%anjo%negro?%%

Outro% aspecto% que% reforçará% o% tom% mítico% é% a% conversa% entre% Virgínia% e% Ana%

Maria.%Interlocução%que%perdura%três%noites,%como%uma%predição.%Nada%do%que%Virgínia%

diga% à% filha% terá% o% resultado% esperado.% Ismael,% mesmo% sem% presenciar% a% conversa,%

controla% o% efeito% das% palavras% de% Virgínia.% Na% tentativa% de% revelar% a% verdade% à% Ana%

Maria%esta%se%coloca%a%favor%de%seu%pai%(Ismael)%e%confessa%ser%sua%mulher.%

%

3.%O%“EU”%INDIVIDUAL%VERSUS%O%“EU”%SOCIAL%

%

A% noção% de% trágico% traz% consigo% a% noção% do% coletivo% porque% o% pensamento%

individual%não%é%capaz%de%criar%o%mito%ou%o%trágico:%é%necessária%uma%conformação%de%

ideais%comuns%para%que%se%desenvolva%o%sentimento%social,%o%poder%e%o%julgamento.%%

Na% obra% de% Nelson% Rodrigues% vemos% que% o% “eu% individual”,% ainda% que%

prematuramente%possa%parecer%referenciardse%a%problemas%e%sentimentos%individuais,%

pelas%atitudes%“bárbaras”%de%indivíduos%específicos,%é%um%“eu%coletivo”%que%representa%
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os%excessos%de%uma%sociedade,%com%seus%vícios,%valores%e%comportamento.%Nada%do%que%

é% exposto% é% feito% como% condição% única,% conseqüência% de% um% único% ser.% A% totalidade%

envolve% o% grupo% social,% estão% todos% embebidos% pelos% ideais% comuns% e% inseridos% na%

mesma%sociedade%que%compartilha%seus%excessos.%

A%obra% “Anjo%Negro”% foi% escrita% em%um%momento%de% transformações% em%que%o%

país% estava% imerso.% Um% período% de% muitas% restrições% ideológicas% terminava% e%

entravamos%em%outro%período%com%sonhos%de% liberdade.%A%condição%para%o% trágico%é%

palpável.%Ressaltedse%que%esta%obra%não%representa%a%realidade%imediata%nem%o%país%em%

que% é% produzido.% Sua% obra% é% mais% abrangente% e% transformadse% aos% olhos% do% leitord

espectador%em%uma%obra%transcendental,%um%mito.%

Aqui,%o%sentimento%coletivo%que%começa%a%formardse%é%o%do%respeito%ao%negro%—%

vindo%de%longo%período%de%escravidão%e%maltrato;%a% liberdade%sexual%feminina%—%que%

sempre%fora%reprimida%e%a%violência%doméstica,%que%fazia%calardse%no%interior%das%casas.%

Mas%até%que%ponto%esse%imaginário%é%realmente%o%que%se%constitui%como%uma%“verdade”%

social?%%

Confrontadse% o% ideal% do% desejo% social% em% formação% com% o% que% é% sentido% pelo%

coletivo.%Até%que%ponto%o%nojo%que%Virgínia% sente%de% seus%próprios% filhos,%por% serem%

negros,%não%é%o%sentimento%de%uma%coletividade%à%época?%Estes%filhos%libertos,%mas%que%

não%tem%liberdade.%Em%que%medida%o%desejo%incestuoso%de%Ismael,%Ana%Maria%e%Virgínia%

é% uma% deformação% social?% Há% consentimento% social% em% calar% o% estupro,% o% incesto,% o%

preconceito.%Há%um%sentimento%de% repulsa%por%parte%do%espectador/leitor%para% cada%

um%desses%atos.%Uma%repulsa%que%se%manifesta%pelo%viés%moralizante,%doutrinário,%mas%

que%não%se%conforma%dentro%do%cerne%das%sociedades.%%

Nelson%Rodrigues%cria,%através%de%suas%obras,%a%veia%aberta%das%sociedades.%Sua%

representação,% sem% tempo% e% espaço,% em% qualquer% lugar,% a% qualquer% momento.% A%

natureza% humana% representada% pelo% excesso,% pelo% limite% iminente% e,% parafraseando%

Edélcio% Mostaço% (1996),% se% expressa% através% de% uma% ambivalência% estrutural% no%
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espaço%psicológico,%promovendo%um%espaço%de%confrontodconvivência%entre%o%amor%e%

ódio,%entre%o%orgulho%e%a%humilhação,%entre%o%real%e%o%rebaixamento%de%si%mesmos.%%

%

4.%OS%ANJOS%NEGROS%DE%ANJO%NEGRO%

'

Retomamos% o% questionamento% realizado% anteriormente:% quem% então% é% o%

verdadeiro% Anjo% Negro% e% o% que% representa% essa% denominação?% Vamos% além% e%

questionaremos:% há% somente% um% Anjo% Negro?% Em% que% medida% e% de% que% forma% os%

personagens%adquirem%características%que%os%aproximam%do%Anjo%Negro?%%

Ismael% é% colocado% como% o% grande% negro% e% relacionado% imediatamente% como% o%

título%da%obra,%tanto%pelo%seu%porte%físico%e%cor%da%pele,%como%pela%forma%metafórica%do%

uso% da% palavra% Anjo% neste% texto.% Um% anjo% de%mãos% rudes% e% sentimentos% obsessivos,%

transgressores.%Mas%é%por%si%só%o%menos%negro%da%obra.%Negro%no%sentido%do%desprezo,%

negativo,%negro%de%maldade,%de%imoralidade.%%

Todos%os%personagens%têm%pensamentos%e%atitudes%de%anjos%negros.%As%crianças,%

pequenos% anjos% negros,% que% ofendem% e% agridem% o% útero% branco% de% Virgínia,% que% a%

relembram% de% um% passadodpresente% que% ela% insistentemente% quer% esquecer.% Será%

mesmo%que%quer%esquecer?%

A% tia% e% as% primas,% anjos% negros% de% alma,% que% desejam% o%mal% à% Virgínia% e% tem%

repulsa% do% grande% negro.% As% personagens% que% compõem% o% coro,% tão% negras% quanto%

trágicas,% amaldiçoando% as%brancas% e% os%negros%que% sentem%atração%mútua.% Elias,% um%

anjo%branco%de%ações%negras,%é%quem%reiterará%a%maldição%que%pousa%sobre%a%família%de%

Ismael,% ele% é% a% representação% do% mundo% exterior,% daquele% que% Ismael% tenta% se%

esconder,% tenta% igualardse% no% intuito% de% ser% tão% capaz,% ou% melhor,% que% os% próprios%

brancos.%%

Mas,%e%Virgínia?%Virgínia%encerra%em%si%todas%as%qualidades%de%um%anjo%negro.%Ela%

representa% em% sua% totalidade% todo% o% excesso% social% e% todos% os% conflitos% da% obra.%
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Virgínia%é%a%força%motor%que%permite%que%o%texto%seja%possível,%que%desencadeia%todas%

as% ações.% É% a% responsável% pelas% dualidades,% pelos% confrontos.% É% sua% voz% a% que% se%

propaga%de%diferentes%formas,%por%todos%os%personagens.%%

É%através%do%seu%desejo%carnal%pelo%noivo%de%sua%prima%que%a%ação%se%desenrola.%

Atraída,% entregadse% ao% prazer% do% corpo% e% é% flagrada% pela% prima,% que% se% suicida% em%

seguida.%A%partir%de% então,% acreditadse%que%uma%maldição% fará% com%que%nenhuma%de%

suas%primas% seja% desposada.% Como% “castigo”% a% tia% de%Virgínia% permite% que%um%negro%

médico%a%desonre.%Mas%até%que%ponto%Virgínia%não%deseja%esta%violência?%
%

Virgínia% (fora%do% tempo)%—%Quando%me% tapaste% a%boca%—%na%primeira%noite%—%
sabes%de%que%é%que%me%lembrei?%Apesar%de%todo%o%meu%terror?%(deslumbrada)%Me%
lembrei% de% quatro% pretos,% que% eu% vi,% no% Norte,% quando% tinha% cinco% anos% —%
carregando% piano,% no%meio% da% rua...% Eles% carregavam% o% piano% e% cantavam...% Até%
hoje,%ainda%os%vejo%e%ouço,%como%se%estivessem%na%minha%frente...%Eu%não%sabia%por%
que% esta% imagem% surgira% tão% viva% em% mim!% Mas% agora% sei.% (baixa% a% voz,% na%
confidência%absoluta)%Hoje%creio%que%foi%esse%o%meu%primeiro%desejo,%o%primeiro%
(RODRIGUES,%1946,%p.%91d92).%
%

Virgínia%desfruta%dos%atos%violentos%com%desejo%e%ódio.%Ao%mesmo%tempo%em%que%

verbaliza%a%aversão%que%sente%em%relação%a%Ismael,%sente%também%uma%atração%doentia.%

Não%é%capaz%de%abandonádlo,%o%desejo%e%a%repulsa%são%continuados%por%um%sentimento%

maior,% por% um% ciclo% interminável.% Virgínia% se% satisfaz% ao% assassinar% os% filhos%negros,%

não% somente% na% tentativa% de% extinguir% o% suposto% mal% que% o% marido% lhe% causa,% mas%

também%pelo%ato%violento%em%si.%Não%há%remorso.%Ao%mesmo%tempo%em%que%exterioriza%

uma% insatisfação% geral% pelo% modo% de% vida% que% leva,% no% momento% em% que% pode% ir%

embora%ela%volta%atrás%e%suplica%para%ficar%com%Ismael.%Não%somente%recomeça%o%ciclo%

de%amordódio%como%também%mata%a%própria%filha,%encerrada%em%um%mausoléu,%com%um%

sentimento% de% rivalidade% sexual:% “Virgínia% —% Ela% gritará% muito% tempo,% mas% não%

ouviremos%seus%gritos.%Vem.%O%nosso%quarto%também%é%apertado%como%um%túmulo.%Eu%

espero% você.”% (RODRIGUES,% 1946,% p.% 95).% O% coro% identifica% o% ciclo% que% se% repetirá%

incessantemente,% num% infinito% jogo% tensional% entre% os% diversos% anjos% negros% da%
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sociedade% que% quer% representar.% Uma% sociedade% tão% antiga% como% atual,% uma% obra%

atemporal%em%seus%gestos,%críticas%e%reflexões.%

%
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