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Resumo: Analisa o texto fonte A falecida, de Nelson Rodrigues, em diálogo ao filme
homônimo de Leon Hirszman. Investiga a biografia de Nelson Rodrigues. Discorre sobre a
obra literária do teatrólogo. Elenca as características gerais dos textos de N.R. Investiga
temática, personagens e crítica social da peça em estudo. As peças de N.R. parecem emergir
de um mesmo núcleo, onde se misturam os temas da virgindade, do ciúme, da morte, da
insegurança, da fraqueza e da canalhice humanas, tudo num clima sempre farsesco. A
paisagem é um tempo desprovido de grandes paixões que não as da posse e da ascensão
social, cenário onde a busca de todos é, de certa forma, a venalidade ou o preço de todos os
sentimentos. Nesse contexto, ressalte-se o papel primordial destinado às mulheres e à sua
força, numa sociedade de tradição patriarcal e patrícia como a nossa. Examina aspectos
jurídicos encontrados entre peça e filme. Averigua a posição social da mulher nos Anos
Dourados. Investiga a posição jurídica da mulher na década de 1950. Explora o tratamento
dado pelo no Código Civil de 1916 ao adultério. Discorre sobre a negação de direitos
fundamentais de liberdade, igualdade e desenvolvimento à mulher de 1950. Esclarece sobre a
ausência de direitos sexuais e reprodutivos femininos na década de 1950. Caracteriza a obra
de Hirszman. Aproxima peça e filme, na busca de semelhanças e dissonâncias.
Palavras-chave: NR. Hirszman. Direitos fundamentais. Mulheres.
Abstract: Analyzes the source text “A falecida”, by Nelson Rodrigues, in dialogue to the
eponymous film by Leon Hirszman. Investigates the biography of Nelson Rodrigues.
Discusses the literary work of the playwright. Lists the general characteristics of NR’s texts.
Investigates themes, characters and social criticism of the piece in study. The plays of N.D.
seem to emerge from the same nucleus, where the themes of virginity, jealousy, death,
insecurity, weakness and human villainy are mixed, all in a climate always farcical. The
landscape is a time devoid of great passions than the ownership and social mobility, the
search scenario where everyone is, somehow, venality or the price of all feelings. In this
context, it is worth mentioning the role allocated to women and their strength in a society of
patriarchal tradition and patrician as our. Examines legal aspects found between play and
film. Scrutinizes the social position of women in the Golden Years. Investigates the legal
position of women in the 1950s. Explores the treatment given by the Civil Code of 1916 to
adultery. Discusses the denial of fundamental rights of freedom, equality and development for
women 1950. Clarifies the absence of female sexual and reproductive rights in the 1950s.
Features the work of Hirszman. Approaches play and film, seeking similarities and
dissonances.
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1. Introdução
Em 2012, celebrou-se o centenário de Nelson Rodrigues, escritor, jornalista e um dos
expoentes do teatro brasileiro, cujas composições já foram diversas vezes adaptadas para
cinema e televisão. Nesse contexto, é oportuna a análise de uma de suas peças, A falecida,
transposta com sucesso por Leon Hirszman para a grande tela.
Inicialmente, estuda-se a vida do teatrólogo, numa tentativa de, decifrando-o, melhor
compreender suas letras. Perquirem-se aspectos de sua trajetória pessoal e profissional e como
essas experiências impactaram sua obra. Em momento posterior, investiga-se sua literatura,
com suas grandes questões, características gerais e classificação. Analisa-se a peça em estudo,
sua temática, seus personagens e como estes contribuem para a crítica social delineada nos
textos de Nelson.
A partir do texto e do filme, avaliam-se os aspectos jurídicos encontrados em A
falecida: a posição social e jurídica da mulher na década de 1950, além do tratamento
conferido pelo Código de 1916 ao adultério. Busca-se a aproximação da peça rodrigueana ao
filme homônimo de Leon Hirszman, desvendando em quê se parecem e como se afastam.
Nesse sentido, pretende-se realizar uma pesquisa bibliográfica e documental, de
objetivo exploratório, sobre os temas jurídico, literário e cinematográfico na peça e filme A
falecida. Os métodos serão monográficos quanto ao procedimento e prioritariamente
dedutivos no que toca à abordagem.
2. O autor
Nelson Rodrigues é pernambucano, nascido no Recife em 23 de agosto de 1912, quinto
filho de uma prole de catorze. Em julho de 1916, seu pai, deputado e jornalista, por problemas
políticos, resolve se mudar com a família para o Rio de Janeiro, onde viria trabalhar como
redator parlamentar do jornal Correio da Manhã. Nelson ali viveria por toda a vida
(CASTRO, 1992, p. 11-20).
A primeira morada da família foi a zona norte carioca. Uma vizinhança que tossia
muito. Ao redor, adúlteras voluptuosas, vizinhas na janela, fiscalizando os outros moradores,
solteironas ressentidas, viúvas tristes, com as pernas amarradas com gazes por causa das
varizes. Nascimentos e velórios aconteciam em casa. Ainda usava-se escarradeira, e o banho
era de bacia. Esse cenário entrava pelos olhos de Nelson e se fixava em sua memória. Dali
sairiam os personagens de suas criações literárias.
Em 1925, Nelson, aos treze anos e meio, iniciou sua carreira jornalística como repórter
policial, no jornal A manhã, de seu pai. O jovem impressionava os colegas de redação pela
capacidade de dramatizar pequenos acontecimentos, especializando-se na cobertura de pactos
de morte entre jovens namorados, comuns na época. Muitos dos relatos de crimes passionais o
inspirariam e seriam recontados em suas crônicas anos depois. Sexo e morte eram obsessões
que sempre o acompanhariam. Nunca terminaria o colégio (Nelson estudou até a terceira série
do ginásio), apesar dos esforços do pai (CASTRO, 1992).
O jovem tomou gosto pelo jornalismo. E não parou mais. Trabalhou no Crítica, no O
Globo, O Jornal, no Última Hora, Correio da Manhã. Foi ainda escritor e dramaturgo. Aliás,
Nelson Rodrigues é tido como um dos dramaturgos mais influentes do Brasil, apesar de suas

peças serem terem sido tachadas muitas vezes como obscenas e imorais, adjetivos que sempre
o acompanharam.
Morreu em 1980, no Rio, já consagrado como jornalista e teatrólogo. “Tarado”,
“reacionário”, de um olhar trágico e épico, o dramaturgo parece nunca deixar de ser nosso
contemporâneo. Ruy Castro (EDUCAR PARA CRESCER, 2013), seu biógrafo (O anjo
pornográfico, de 1992), em entrevista resume a singularidade de Nelson a partir de sua
intuição mágica que atingia a verdade do ser humano de maneira absoluta. Não era um
intelectual, mas conseguia dizer as coisas importantes, profundas e verdadeiras, de uma
maneira inexplicável.
3. A obra: aspectos literários
Em 23 de dezembro de 2012, Nelson completaria 100 anos, e sua obra permanece
muito, muito atual. Era um gênio, escrevia textos à frente do seu tempo. Falava de amor,
morte, paixão, traição, dramas muito humanos e que, por isso, podem permanecer sempre
atuais, dada sua temática universal.
Como traços marcantes de sua obra, pode-se citar o realismo, a ironia, o pessimismo
agudo, beirando mesmo o cinismo. Trata-se de uma leitura inquietante. Nelson não consola,
ele problematiza, nos faz pensar. Luiz Fernando Veríssimo lembra existirem “autorescolchão” e “autores-trampolim”. Os primeiros servem-nos de aconchego, ajudam-nos a
mergulhar na leitura e esquecer do mundo. A mente se entrega à do autor como um corpo se
entrega a um bom e confortável colchão. Já os “autores-trampolim”, estes nos fazem pensar,
refletir. Nos inquietam. Durante a leitura, a mente mergulha e pula, mergulha e pula,
abandonando o texto em divagações que o próprio texto sugere; cada sacada do autor é um
impulso para um pulo que ela dá sozinha.
Nelson era um trampolim. Com sua obra, o famoso teatrólogo aduz elementos que nos
auxiliam na construção de um pensamento minimamente crítico sobre nós mesmos e sobre o
mundo que nos carca. Por meio das inquietações provocadas pelo texto rodrigueano, somos
convidados a questionar nosso relacionamento com estruturas de poder que ditam padrões de
normalidade, de moralidade, de beleza.
O anjo pornográfico revolucionou o teatro brasileiro, até então trabalhado como uma
comédia de costumes representativa de uma sociedade brasileira idealizada, contando
histórias de conflitos familiares, homens galantes e moças casadoiras. Com Nelson Rodrigues,
as questões retratadas se interiorizam, mostrando um lado perturbador dos personagens.
Construía pessoas reais, imperfeitas, muito humanas, nem boas nem ruins, por vezes regidas
por impulsos e vontades que se sobrepunham aos ditames morais do meio social.
O dramaturgo manteve-se como um grande leitor (e crítico) da sociedade, trazendo à luz
anseios contidos, reflexos de uma coletividade cristalizada por dogmas cristãos. A partir do
exemplo da vida urbana do Rio de Janeiro, Nelson constrói personagens repletas de desejos,
enfocando a repressão que códigos de ética e moral impunham a várias camadas sociais. É
também um grande questionador: põe em cheque família, religião, casamento, esferas de
poder muitas vezes utilizadas para repressão (MEDEIROS, 2005).
O uso de gírias era outro elemento inovador das peças rodriguianas, muitas ambientadas
em subúrbios cariocas. Transpõe-se para o palco “a vida como ela é”, sem enfeites, sem
disfarces. O uso de expressões coloquiais, por outro lado, marca a formação de identidades,
criando novas formas de expressão e de reconhecimento social. Pelo uso da língua, pode-se
perceber o status social dos personagens, suas preferências, personalidades e origens. O autor
trazia em seus textos expressões cariocas e gírias suburbanas que se popularizaram e se

tornariam sua marca registrada, como “Até aí morreu o Neves”, “Inês é morta” e “salvar a
pátria” (SANTANA, 2013).
Tradicionalmente, o teatro rodrigueano, contabilizando dezesseis peças, é dividido em
três fases (MALGATI, 2010): peças míticas, peças psicológicas e tragédias cariocas. Nestas
últimas enquadra-se o texto A falecida, obra escrita em apenas vinte e seis dias, encenada pela
primeira vez em 8 de junho de 1953, pela Companhia Dramática Nacional, direção de José
Maria Monteiro. Já em sua primeira montagem, teve um efeito bombástico na sociedade
carioca da época, acostumada a assistir peças cujo conteúdo narrava relações amorosas,
sentimentais com heróis e heroínas. A proposta de Nelson trazia o oposto do esperado, com
heróis mais próximos de anti-heróis, construídos para serem pessoas reais, capazes de
enganar, de frustrar-se, sofrer, perder e muito mais (SANTANA, 2013, p. 11).
Na perspectiva de Marco Antônio Braz (VEJA, 2012), diretor de duas montagens de
Nelson apresentadas no Teatro do Sesi em comemoração do centenário do escritor, em 2012,
o público da época não estava preparado para as suas obras: “As peças mostravam verdades
que as pessoas não queriam ver no palco. Foi só depois da morte de Nelson que o país deixou
de lado a hipocrisia e conseguiu se enxergar melhor no espelho proposto pelo dramaturgo”.
N.R. classificou A falecida como uma tragédia. Virada do avesso, poderia ser uma
comédia. Apesar do enredo dramático, encontram-se elementos de humor na peça, na gíria
carioca, no prosaico dos personagens, no absurdo de suas falas. A peça estava recheada de
gaiatices. Em certo ponto, um personagem solta: “A solução do Brasil é o jogo do bicho! Eu,
se fosse presidente da República, punha o Anacleto como ministro da Fazenda!”.
“Farsa trágica” ou “tragédia carioca em três atos”? Sobre a questão do gênero, a leitura
do próprio autor:
Como definir A falecida? Tragédia carioca, drama, farsa, comédia? Valeria a pena
criar o gênero arbitrário de “tragédia carioca”? É, convenhamos, uma peça que se
individualiza, acima de tudo, pela tristeza irredutível. Pode até fazer rir. Mas
transmite, ao longo dos seus três atos, uma mensagem triste, que ninguém pode
ignorar. Os personagens, os incidentes, a história, o clima, tudo parece exprimir um
pessimismo surdo e vital. Dir-se-ia que o autor faz questão de uma tristeza
intransigente, como se a alegria fosse uma leviandade atroz. (MALGATI, 2010, p.
105)

Em N.R., todas as peças trágicas têm semelhança com a tragédia grega. Aparecem o
coro, o oráculo, as máscaras, o desfecho trágico. O teatro volta a suas origens ritualísticas e
religiosas. É uma arte visionária, domínio de mitos e arquétipos. Trata-se de uma dramaturgia
propositalmente imperfeita, de mau gosto, monstruosa. Esse teatro que trabalha com
personagens demoníacos, com a morte, com o sexo, provoca um efeito catártico na plateia,
que confunde ficção e realidade.
A perspectiva de Nelson não é maniqueísta, mas sim arquetípica, onde o mal, um dos
temas centrais das peças de Nelson, aparece com seu imenso poder. O ser humano tem medo
de encarar seu lado negro. Precisa de contos de fadas, nos quais, ao contrário da realidade, os
bons são premiados e os maus recebem seu castigo. Sobre o assunto, vale lembrar Jung, que
em um de seus ensaios, escreve que a sombra coletiva poderia ser uma ameaça à humanidade.
O homem deve conhecer o mal em si, parte de sua natureza, para a ele não sucumbir. A face
sombria da condição humana deve ser vivenciada e conhecida. Tecidas essas considerações,
perceba-se como as personagens de N.R. são tragadas pelas forças do inconsciente e
sucumbem ao mal. São criações despidas de lucidez e que não se conhecem. É o domínio das
paixões.

Descreve-se uma civilização em crise em que forças inconscientes irrompem. No teatro
de Nelson, o mal não é visto como uma privação do bem, mas como realidade autônoma e
assustadora. As personagens não têm caráter, são demoníacas, perversas e no final não são
punidas. Por isso, não há salvação para elas nem para a sociedade (SAMPAIO, 2003, p. 6168).
Em outra perspectiva de análise do teatro rodrigueano, no que concerne à forma,
ressalte-se a ausência de cenário, elemento arrojado do texto e antecipado logo em suas
primeiras linhas. Esse minimalismo concentra a ação, trazendo agilidade para as cenas. O
exterior perde importância, relevando o mundo interior dos personagens, o que aproxima o
expectador de seus dramas internos. O cenário reduzido é ainda marca do teatro
expressionista, característica frequentemente atribuída às suas peças.
Na verdade, a maior parte da obra teatral de Nelson aproxima-se da estética
expressionista, com a recusa violenta da realidade – embora suas peças fossem nela
alicerçadas, com a distorção exagerada da sociedade que nos cerca, além do privilégio do
grotesco no comportamento humano. A esses elementos, acrescente-se o clima de sonho,
conseguido à meia luz, e a abstrativização dos caracteres, transformados em estereótipos
caricaturais (FRAGA, 1994).
Nelson gostava de dizer que seu teatro era uma meditação sobre o amor e a morte. Essa
temática pode não ser absoluta em sua obra, mas repete-se no escrito em estudo. A falecida
narra a história de uma dona de casa suburbana, neurótica, que, na tentativa de escapar de seu
cotidiano vazio, sonha com a morte e, mas que isso, com um enterro pomposo. Zulmira, presa
em um casamento sem filhos, e sem felicidade, busca esperanças mórbidas na religião e na
doença. Na tentativa de resolver seus problemas existenciais, vai a uma funerária e começa a
preparação de seu funeral luxuoso, cerimônia que lhe traria alguma satisfação, negada em
vida.
A peça é fragmentada em três atos, os quais adiantam a visão do protagonista, ou
mesmo do autor, sobre o conjunto: o primeiro apresenta a situação inicial; o segundo, o
conflito; o terceiro, o desfecho. No trágico desenlace, Tuninho, o marido desempregado
descobre, ao tentar extorquir dinheiro a um bicheiro (Pimentel) para o suntuoso enterro
desejado pela esposa, que aquele na verdade era seu amante. A esposa o traíra, e da maneira
mais descarada possível. Mais uma vez, o desfecho trágico, tão frequente em N.R. Não há
vencedores: todos têm suas expectativas frustradas. Zulmira ganha um enterro de cachorro. O
marido traído, louco por futebol, vai ao estádio, onde num choro desesperado aposta contra o
Maracanã lotado o dinheiro cobrado a Pimentel.
As peças de N.R. parecem emergir de um mesmo núcleo, onde se misturam os temas da
virgindade, do ciúme, da morte, da insegurança, da fraqueza e da canalhice humanas, tudo
num clima sempre farsesco. A paisagem é um tempo desprovido de grandes paixões que não
as da posse e da ascensão social, cenário onde a busca de todos é, de certa forma, a venalidade
ou o preço de todos os sentimentos. Nesse contexto, ressalte-se o papel primordial destinado
às mulheres e à sua força, numa sociedade de tradição patriarcal e patrícia como a nossa
(AGUIAR, 2012).
Em um clima opressivo, a morte aparece como aspiração da protagonista. O “chefe da
família”, Tuninho, é um herói fraco, cuja única preocupação real parece ser o futebol. Surge
ainda a figura estereotipada do bicheiro, machão e canalha, figura frequente no Rio de Janeiro
de 1950. No texto de Nelson, percebe-se a censura à mediocridade da classe média, à família
como esfera repressora, ao papel da mulher na sociedade da época. Em outro ângulo, por
denotar preocupação excessiva com as aparências, a busca por um enterro luxuoso deixa
transparecer certa crítica social por parte do autor. Valoriza-se não quem se é, mas o que se

tem (ou se parece ter). Por outro lado, Glorinha, a prima censora, é uma ausência eloquente.
Não aparece na peça, mas na consciência de Zulmira, a lembrar-lhe dos códigos da moral e
dos bons costumes. Vítima de uma deformidade física, trazida pelo câncer de mama (doença
então maldita), marca na peça uma possível sexualidade reprimida.
A traição representa o transgredir. Parece ser o único ato da peça que Zulmira faz por si,
por sua felicidade, por seu livre querer. É a única reação (desesperada) ante um cotidiano
vazio, opressor. Nelson mostra-nos que a civilização pode esconder seus desejos em uma bem
instituída vida doméstica, mas basta um pequeno estímulo para que estes venham à tona com
a mesma força com que foram contidos (ROSA, 2008).
4. Aspectos jurídicos encontrados no texto d’A falecida
Nenhuma mulher trai por amor ou desamor. O que há é o apelo milenar, a nostalgia da
prostituta, que existe ainda na mais pura. Nelson Rodrigues é célebre por suas frases, que se
afastam do senso comum e costumam trazer em si uma estrutura de recalque. Nesta,
observam-se os temas do papel da mulher na sociedade, a traição, o pecado, a liberdade
sexual, a igualdade ante o sexo oposto (que tinha o “direito” de trair), o direito de ser mulher.
No contexto de 1953, o senso comum dizia que trair era pecado, desamor; que existiam
as mulheres “corretas” e as outras, as “prostitutas”. Nelson inverte essa lógica. Não seria o
adultério uma reação à repressão imposta? O divórcio não era uma opção, e a sociedade
brasileira da época, profundamente machista, era muito cruel com o gênero feminino. Em
verdade, na condição social da mulher pré-revolução de costumes, eram lhe negados direitos
sexuais e reprodutivos, além das questões de igualdade, liberdade e desenvolvimento.
4.1. A mulher nos Anos Dourados
A mulher em 1950 era a “rainha do lar”. Para quem nascesse mulher naquela época não
restava muito a esperar da vida, a não ser casar e ter filhos. A tarefa de prover a casa ficava
com o marido, o “chefe da família”, a quem cabia também administrar o patrimônio do casal e
tomar as decisões importantes. Mulheres não trabalhavam “fora”, não se divorciavam.
Estavam-se sempre na dependência de um homem: o pai ou o marido.
O casamento não era uma relação apenas afetiva, mas também de poder. Nos Anos
Dourados, ele tinha até nome: pátrio poder. Na realidade, a mulher não era dona nem de seu
corpo. Deveria vestir-se para agradar ao marido, e isso significava maquiagem discreta,
pérolas. Decotes, nem pensar (a não ser que ele gostasse). Era assim que as mulheres
“corretas” deveriam se portar. O protótipo da boa moça; depois, a mãe de família.
A boa esposa, principal responsável pela paz doméstica e harmonia conjugal, não
discutia, não se queixava, não pedia atenção. Mulheres inteligentes e cultas eram incentivadas
a ajudar o marido caso fosse preciso, mas deveriam fazê-lo de modo que ele não se sentisse
humilhado ou aborrecido por ter seu território invadido por uma mulher (BASSANEZI, 1997,
p. 630).
O Código de moralidade era de domínio geral, e praticamente todos se sentiam à
vontade para julgar os comportamentos de uma jovem: pais, familiares, amigos, vizinhos,
educadores, jornalistas. A moralidade defendia a “boa família”, ou melhor, o modelo
dominante de família (BASSANEZI, 1997, p. 613).

Sexo? Não, a “mulher correta” não deveria gostar de sexo. Se gostasse, é porque era
uma desavergonhada, não era “direita”. O ato sexual tinha finalidades reprodutivas, e se
alguém deveria sentir prazer, esse alguém era o marido, que escolhia hora e lugar. A mulher
(objeto) tinha de estar sempre disponível. Deveria cumprir seus deveres de esposa.
Trair? Em 1950, isso era privilégio dos homens. Para eles, essa era uma conduta
socialmente aceita, e até esperada. Aliás, um homem rico geralmente mantinha amante e
garçonière, o que era até sinônimo de status. Se traía, era viril, macho. O apetite sexual dos
homens, com tantas parceiras quanto possível, confirmava sua relação de domínio sobre o
desejo sexual deles e das parceiras (MAY, 2002). Já a mulher deveria aguentar calada. Trair
para elas era (ou deveria ser) impensável. Era pecado. Deveria, claro, casar virgem. Já o
homem, não. A iniciação sexual masculina acontecia na adolescência, geralmente em
prostíbulos. Era um ritual de passagem. Os pais muitas vezes levavam os filhos, que dali
sairiam "homens”.
Em nome da “pureza” das garotas, era comum que informações sobre sexualidade
humana chegassem a elas perpassadas por censuras, reservas, silêncios e preconceitos.
Mesmo os rapazes estavam sujeitos à desinformação e à falta de diálogo sobre a matéria.
Falar de sexo é falar de tabu. Em 1950, ele vinha recheado de culpa, erro, proibição, perigo.
Mas sexo também é desejo, prazer, liberdade. Nesse tema, a sociedade daquela época era
extremamente repressora, moralista.
Homens e mulheres carregavam fardos: eles deveriam ser o sexo forte, elas, o fraco.
Homens não deviam ajudar nas tarefas de casa, “coisa de mulher”, assim como existiam
“brincadeiras de menino” e “de menina”. De fato, o machismo, de tão arraigado em nossa
sociedade, serve até como elemento de identificação dentro da cultura brasileira, patriarcal. É
interessante perceber, todavia, que quando se trata de fenômenos culturais, ao mesmo tempo
em que os construímos, somos construídos por eles. Por esse caminho, não apenas os homens
eram machistas, as mulheres também – o que continua sendo verdade. Fiscalizavam-se umas
às outras, conduta perceptível na peça com a personagem Glorinha.
O gênero feminino era idealizado. A boa senhora deveria ir à missa aos domingos, ser
casada e colocar a família acima de qualquer coisa. Até de si mesma. Deveria anular-se, se
necessário. Fala-se de uma sociedade permeada por valores moralistas e cristãos. No Brasil,
essa “marginalização” do feminino remonta ao período colonial, com forte influência da
Igreja, sempre calcada em uma suposta “condição natural de inferioridade”. Construiu-se o
gênero feminino como subordinado, servil e obediente ao homem, sujeitando-se aos cuidados
do lar e à procriação, conforme a vontade de Deus.
4.2. Uma questão de gênero: os direitos fundamentais da mulher em 1950
Será que a mulher era realmente livre em 1950? Trata-se de uma época pré-revolução
dos costumes, pré-pílula. O feminismo veio em 1960. Para se ter uma dimensão do quão o
gênero era oprimido, basta dizer que o movimento feminista já fez campanha contra o
assassinato pela “legítima defesa da honra”. O lema era Quem ama não mata. Absolviam-se
criminosos com a tese da “vida desregrada” das vítimas, transformando-as em “destruidoras
de lares”. O mesmo conceito de “vida desregrada” servia também para a absolvição de
estupradores. Neste ponto, lembremos que estupros também eram praticados em âmbito
doméstico, pelos próprios maridos, sob o manto da “prerrogativa matrimonial”. O homem
sentia-se “dono” da mulher. Dono do que ela falava, pensava, fazia, e, até, do seu querer
sexual.

Quantos direitos humanos não eram negados às mulheres em 1950? Pela Constituição
de 1946, homens e mulheres eram iguais. Será? Não era bem isso o que diziam o Código
Civil de 1916 e a legislação infraconstitucional.
De acordo com a Constituição de 1946, vigente em 1953:
Art 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança
individual e à propriedade, nos termos seguintes:
§ 1º Todos são iguais perante a lei.
§ 14 - É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições de
capacidade que a lei estabelecer.

Pela legislação civil, até o casamento poderia ser anulado se a noiva não fosse mais
virgem. Tratava-se do erro essencial, cuja consequência era a anulação do enlace1. Também
pelo Código de 1916, o homem tinha uma condição social superior à da mulher: ele era o
chefe de família; ela, a boa dona de casa. O marido detinha o pátrio poder sobre os filhos.
Divergindo a mulher, sua auxiliar, deveria prevalecer a decisão do pai, ressalvado à mulher o
recurso ao Judiciário. Ele era o representante da família, estrutura juridicamente
hierarquizada, cabendo a si administrar os bens comuns e também os particulares da mulher,
podendo também autorizar ou não a profissão de sua esposa2.
O papel da mulher estava bem delineado: dependente, auxiliar, submissa. Juridicamente,
a mulher casada era incapaz no curso da sociedade conjugal, no mesmo patamar de
capacidade civil dos adolescentes e dos silvícolas. Não poderia, sem autorização do marido,
sequer vender o que fosse seu ou determinar o curso de sua vida3.
Ainda existia a figura do dote, conjunto de bens que a mulher entregava ao cônjuge no
casamento. Tratava-se de uma espécie de compensação pelas “despesas” que o marido viria a
ter com ela durante a vida em comum4. O Estatuto da Mulher Casada veio apenas em 1962,
mitigando um pouco a situação de dependência feminina. A partir dali, a mulher casada não
1

Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge: [...] IV. O defloramento da mulher,
ignorado pelo marido.
2
Vejamos a redação do Código Civil vigente em 1953, época da peça em estudo: “Art. 233. O marido é o chefe
da sociedade conjugal. Compete-lhe: I. A representação legal da família. II. A administração dos bens comuns e
dos particulares da mulher, que ao marido competir administrar em virtude do regime matrimonial adaptado, ou
do pacto antenupcial (arts. 178, § 9º, nº I, c, 274, 289, nº I, e 311). III. direito de fixar e mudar o domicílio da
família (arts. 46 e 233, nº IV). IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do tecto
conjugal (arts. 231, nº II, 242, nº VII, 243 a 245, nº II, e 247, nº III). V. Prover à manutenção da família,
guardada a disposição do art. 277. [...] Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce
com a colaboração da mulher, no interêsse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). Art. 380. Durante
o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (art. 233), e, na falta ou impedimento seu, a
mulher. Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão
do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da divergência”.
3
Vejamos o CC/16: “Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. 1), ou à maneira de os
exercer: I. Os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156). II. As mulheres casadas,
enquanto subsistir a sociedade conjugal. III. Os pródigos. IV. Os silvícolas. [...] Art. 240. A mulher assume, pelo
casamento, com os apelidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da
família (art. 324). [...] Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251): I. Praticar os atos que
este não poderia sem o consentimento da mulher (art. 235). II. Alienar, ou gravar de onus real, os imóveis de seu
domínio particular, qualquer que seja o regime dos bens (arts. 263, nº II, III, VIII, 269, 275 e 310). III. Alienar os
seus direitos reais sobre imóveis de outra. IV. Aceitar ou repudiar herança ou legado. V. Aceitar tutela, curatela
ou outro munus público. VI. Litigiar em juízo civil ou comercial, anão ser nos casos indicados nos arts. 248 e
251. VII. Exercer profissão (art. 233, nº IV). VIII. Contrair obrigações, que possam importar em alheação de
bens do casal. IX. Acceitar mandato (art. 1.299). [...] Art. 246. A mulher que exercer profissão lucrativa, terá
direito a praticar todos os atos inerentes ao seu exercício e à sua defesa, bem como a dispor livremente do
produto de seu trabalho.
4
Art. 279. O dote pode ser constituído pela própria nubente, por qualquer dos seus ascendentes, ou por outro.

era mais relativamente incapaz pelo Código, mas permanecia uma série de restrições. O
marco na mudança definitiva de paradigmas na relação entre os sexos, por certo, só veio com
a Constituição Federal de 1988, que buscou adequação jurídica à nova situação do gênero
feminino construída ao longo do século XX.
Em 1953, uma série de direitos era negada à mulher. Ela não era livre. Como não era
igual ao homem, como também não era senhora de seus direitos sexuais e reprodutivos nem
tinha direito a desenvolver-se plenamente, ou mesmo direito ao seu nome.
Direitos sexuais e reprodutivos são, de fato, conquistas recentes. Aliás, a própria
concepção de planejamento familiar não data de trinta anos. Essa gama de direitos representa
um campo de liberdade e autodeterminação individual, o que compreende o livre exercício da
sexualidade e da reprodução humana, sem discriminação, coerção ou violência. Como direitos
reprodutivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009), pode-se citar: a) o direito das pessoas de
decidirem, de forma livre e responsável, se querem ou não ter filhos, quantos filhos desejam
ter e em que momento de suas vidas; b) direito de exercer a sexualidade e a reprodução livre
de discriminação, imposição e violência.
Já direitos sexuais são, dentre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009): a) direito de
viver e expressar livremente a sexualidade sem violência, discriminações e imposições e com
respeito pleno pelo corpo do(a) parceiro(a); b) direito de escolher o(a) parceiro(a) sexual.
Muito se evoluiu, mas a violência contra a mulher ainda representa problema de saúde
pública. Aliás, o simples fato de nascer mulher ainda constitui um fator de risco em
determinadas conjunturas sociais, produto de uma cultura dominantemente masculina, pois a
violência costuma ser perpetrada por cônjuges ou namorados (WAISELFISZ, 2012). Como
consequências, comprometem-se as relações de gênero e replica-se socialmente desigualdade
de outras formas. O Quem ama não mata ainda hoje poderia servir de mote a campanhas
contra a violência doméstica.
Em 1953, nem se tinha noção do que fosse o direito ao desenvolvimento, mas com os
olhos de hoje percebe-se que este era negado às mulheres. Tal direito foi reconhecido pela
ONU em sua Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, adotada pela Resolução n.º
41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, de 4 de dezembro de 19865.
Hoje, o direito ao desenvolvimento é fundamental, inalienável, objetivo fundamental da
República Federativa do Brasil (PEIXINHO; FERRARO, 2006). O ser humano, pela sua
condição, tem direito a desenvolver seus potenciais, a realizar-se como pessoa. Trata-se do
direito a um processo particular de desenvolvimento que confere a plena realização de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais.
Na década de 1950, a mulher não tinha direito a escolher como gostaria de ser chamada
após o casamento, pois a família se identificava pelo nome do varão. Conforme art. 240 do
Código Civil de 1916, redação em 1953, era-lhe negado o direito à identidade.
Compulsoriamente deveria adotar o nome do marido, como que marcada a fogo.
Fazendo uma análise crítica de 1953 aos dias de hoje, percebe-se que quando se trata de
afirmação do feminino, muito se avançou, mas ainda há um caminho largo a se trilhar, não só
jurídica, mas em especial culturalmente. Hoje, podemos escolher nossos destinos, nossos
5

Artigo 1º, §1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa e
todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, para ele
contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente
realizados. §2. O direito humano ao desenvolvimento também implica a plena realização do direito dos povos à
autodeterminação que inclui, sujeito às disposições relevantes de ambos os Pactos Internacionais sobre Direitos
Humanos, o exercício de seu direito inalienável à soberania plena sobre todas as sua riquezas e recursos naturais.

parceiros, se queremos casar ou não, mas a dependência cultural ainda é forte. O patriarcado
ainda não se foi. Aliás, no dizer de Mary del Priore (TPM, 2011):
Acho que o grande problema das mulheres brasileiras é que elas são extremamente
machistas. Não deixam os filhos lavarem a louça e querem ser chamadas de docinho
em casa. E se identificam com as mulheres frutas, comestíveis. Fora de casa, são
independentes. Quando chegam em casa, querem ser tratadas como princesas. Esse é
um grande paradoxo. Elas casam para entrar em um conto de fadas.

4.3. O tratamento jurídico do adultério
A traição era juridicamente definida por nosso direito como um ilícito civil,
diretamente relacionada à culpa na separação. Influía na divisão de bens, na guarda dos filhos,
na concessão de alimentos e, aliás, em 1953 era um dos poucos motivos que possibilitava a
separação, então chamada desquite. Conforme a Constituição de 1946, o casamento era
indissolúvel6. Já no Código Civil de 1916, foi consagrada a fórmula do desquite, ou seja, o
casal poderia viver separado, mas um novo casamento era vetado a ambos. As causas da
separação eram restritas a casos extremos e sempre por “culpa” de um dos cônjuges7. A Lei
do Divórcio só veio em 1977, acompanhada de uma emenda constitucional que introduziu a
dissolubilidade do vínculo patrimonial. A nova lei, todavia, decepcionou, e ao invés de
regular o divórcio, limitou-se a substituir a palavra “desquite” pela expressão “separação
judicial”, mantendo as mesmas exigências e limitações à sua concessão (DIAS, 2013). Os
divorciados agora poderiam casar novamente, o que não acontecia antes de 1977, apenas com
o desquite.
Em linhas gerais, pode-se dizer que duas ideias norteavam o tratamento jurídico da
traição: a sacralização da família e a preservação do casamento. A sentença do desquite (art.
322) autorizava a separação dos cônjuges, e punha termo ao regime matrimonial dos bens,
como se o casamento fosse anulado (art. 267, n. III). Rompia a sociedade conjugal, mas não o
casamento. Os filhos deveriam ficar com o cônjuge inocente8. A mulher só teria direito a
pensão no desquite não fosse culpada – e se pobre, na redação do art. 3209. Condenada pela
separação, perdia o direito a usar o nome do marido (art. 324).
A relação homossexual não era considerada adultério, mas sim injúria grave, que
também ensejava a separação. Percebe-se assim que, mais que a fidelidade, a questão
reprodutiva tinha muito relevo, pois influía na transmissão do patrimônio. Buscava-se evitar
relações heterossexuais que pudessem originar uma prole ilegítima, o que traria ainda a
desonra ao marido. Por esse raciocínio, o elemento central da relação conjugal era a
manutenção do direito masculino sobre o corpo feminino, e, por isso, relações sexuais
adulterinas eram consideradas “perigosas” (BORELLI, 2002).
Até a Lei 11.106, de 2005, existia em nosso ordenamento o crime de adultério10. Só o
casamento constituía a família legítima. Os vínculos extramatrimoniais, além de não
6

Constituição de 1946: Art 163 - A família é constituída pelo casamento de vínculo indissolúvel e terá direito à
proteção especial do Estado.
7
Art. 317. A ação de desquite só se pode fundar em algum dos seguintes motivos: (Revogado pela Lei nº 6.515,
de 1977). I. Adultério. II. Tentativa de morte. III. Sevicia, ou injuria grave. IV. Abandono voluntário do lar
conjugal, durante dois anos contínuos.
8
Art. 326. Sendo o desquite judicial, ficarão os filhos menores com o conjugue inocente.
9
Art. 320. No desquite judicial, sendo a mulher inocente e pobre, prestar-lhe-á o marido a pensão alimentícia,
que o juiz fixar.
10
Dispunha o tipo penal, na redação do Código de 1940: Art. 240 - Cometer adultério: Pena - detenção, de
quinze dias a seis meses. § 1º - Incorre na mesma pena o co-réu.§ 2º - A ação penal somente pode ser intentada
pelo cônjuge ofendido, e dentro de 1 (um) mês após o conhecimento do fato. § 3º - A ação penal não pode ser
intentada: I - pelo cônjuge desquitado; II - pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou

reconhecidos, eram também punidos. Com o nome de concubinato, eram condenados à
clandestinidade e à exclusão não só social, mas também jurídica, não gerando qualquer
direito. Em face da posição da mulher, às claras, era ela a grande prejudicada (DIAS, 2013).
As desquitadas ou as concubinas de homens desquitados sofriam os preconceitos
daquela sociedade. Frequentemente, eram consideradas “má influência” para as casadas.
Recebiam a pecha de “liberadas” e ficavam mais sujeitas ao assédio desrespeitoso dos
homens. A conduta moral das mulheres separadas era socialmente avaliada com lupa, e ela
teria de abrir mão de sua vida amorosa se quisesse continuar com os filhos, já marcados pelo
estigma de serem frutos de um lar desfeito (BASSANEZI, 1997, p. 636).
O adultério era a causa mais infamante das causas separatórias. Conforme o Código
Civil de 1916, art. 183, adúlteros não poderiam casar11. Nesse sentido, existia um grande
cuidado por parte dos juristas ao julgar uma acusação de adultério, para evitar uma acusação
infundada, que atingiria a “honra” dos envolvidos na demanda. Os adúlteros eram socialmente
rechaçados, e a pecha de “desquitada” poderia perseguir uma mulher o resto da vida, muitas
vezes condenando-a ao ostracismo.
Aí entra a vergonha como controle social. Na análise do patriarcado, medo e violência
são formas de sustentação das relações desiguais presentes nesse tipo de sociedade
(BORELLI, 2002). O “olhar de reprovação”, a que o transgressor é submetido pelo grupo, é
eficiente forma de controle. Contudo, o controle mais eficaz é o realizado pela internalização
da norma. A vergonha, muitas vezes, era motivo para evitar o divórcio, ou o adultério.
Mecanismo interno, ela representava uma forma de introjeção de normas externas construídas
socialmente e determinadas por relações hierárquicas. O “sentir vergonha” perante o grupo e
diante de uma situação que favorecia a manutenção das desigualdades significava sentir o
peso do patriarcado e seu poder de reprodução.
4. A montagem de Leon Hirszman
Uma adaptação famosa da peça A falecida foi para o cinema, sob a direção de Leon
Hirszman (1965). No filme, Zulmira (Fernanda Montenegro), em sua primeira atuação na
grande tela, par “romântico” de Tuninho (Ivan Candido), expõe-se a alienação da mulher que
idealiza a própria morte como redenção a seu vazio existencial.
Hirszman nasceu no Rio de Janeiro em novembro de 1937 e faleceu em setembro de
1987. Iniciou suas atividades cinematográficas junto a vigorosa e consistente militância
política, no movimento estudantil carioca (BELOCH et al, 2001). Foi um dos ícones do
Cinema Novo. Mais realidade, mais conteúdo e menor custo, o cinema agora propunha um
contraponto às chanchadas. Essa escola, formada basicamente por intelectuais, elaborava um
cinema documentário, engajado politicamente.
Em sua adaptação, o cineasta acentua a decadência e a miséria dos personagens, ali
representativos de um estrato social. Em verdade, o grande tema “classes populares” é
recorrente nas produções do diretor, assim como a mediocridade destas é recidivante no
Cinema Novo. As falas do texto fonte foram em sua grande maioria conservadas, e, apesar de

tacitamente. § 4º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: I - se havia cessado a vida em comum dos cônjuges; II se o querelante havia praticado qualquer dos atos previstos no art. 317 do Código Civil.
11
Art. 183. Não podem casar (arts. 207 e 209): [...] VII. O cônjuge adúltero com o seu co-réu, por tal condenado.

alguns cortes, a ação segue a mesma linearidade. Todavia, na leitura do crítico Inácio Araújo
(2013), a montagem de Hirszman se afasta da obra de Nelson:
O roteiro de Eduardo Coutinho e Leon Hirszman confirma a tomada de distância do
universo rodrigueano. O tom explosivo é violentamente rebaixado, o tempo é
distendido, os personagens como que se calam para que as imagens falem. Belas e
austeras imagens, convém notar, que parecem aspirar à conciliação entre uma miseen-scène jansenista, acrescida de um toque de nouvelle vague, e um clima de
subúrbio carioca criado com muita eficácia.

Leon acredita em psicologia e, assim, busca desenvolver o mundo interior da
personagem de Zulmira, obcecada pela morte, que buscará num grande funeral compensação
a uma vida vazia, triste, medíocre e sem esperanças. Em vez de fazê-la uma alucinada
passional, algo mais próximo de Nelson, Leon Hirszman a torna uma mulher bastante comum,
alienada, autoindulgente – e não apontou dedos para possíveis culpados dessas condições
(MIRANDA, 2010).
Hirszman conseguiu captar que a história de Zulmira tinha uma vertente psicanalítica (a
obsessão pela morte), mas era também social. A história, tenha Nelson pensado nisso ou não,
podia ir além da dimensão pessoal dos personagens e apontar para um drama coletivo. Essa
mescla de elementos era o que interessava ao cineasta (ZANIN, 2010).
O olhar de Nelson, todavia, é mais grotesco, cru, mais pessimista. Preto no branco. A
vida vai além de questões sociológicas ou psicológicas. Tudo pode ser resumido pela história
da filha do bicheiro que morre esmagada entre um bonde e um ônibus. Estamos sós em meio
ao acaso. Nada nos protege (ARAÚJO, 2013).
Percebe-se o cineasta na humanização dos personagens em luta contra um ambiente
social hostil. Já Nelson está no marido desempregado, no ex-amante, nos papa-defuntos. As
notas trágicas de Nelson vão se infiltrando no filme, quase como que à sua revelia, mas de
maneira inegável.
No filme, como na peça, o futebol é elemento de destaque. Os filmes do Cinema Novo
sobre futebol dialogam com a proposta ideológica dos cineastas, e o esporte é inserido em um
contexto mais amplo, pensado a partir da situação social, econômica e cultural do país.
Desenvolve-se um olhar crítico, não restrito apenas ao futebol per si. Nesse contexto, agudizase a crítica intelectual ao futebol como alienação política. Na vida do casal, o diretor projeta
toda a degradação da classe média, que se distrai com escapes como um imponente funeral ou
o futebol.
Na transposição para a grande tela, o texto rodrigueano perde em comicidade e ganha
uma luz sóbria, mas menos ofensiva. Leon tirou muito do que a história tinha de espetacular e
a tornou intimista (XAVIER, 2003). Por meio de diálogos mais tranquilos, Hirszman resignifica o agressivo discurso rodrigueano, que condena literalmente seus personagens
trágicos. Abre mão de cenas explosivas próprias do teatro (os chamados “golpes de teatro”) e
os substitui por imagens. No geral, a produção utiliza muitas imagens em primeiro plano e
externas, como era tendência no cinema novo (MARTINS; COITO, 2012).
Se Nelson Rodrigues queria "denunciar" a própria protagonista como representação de
uma classe média mentalmente falida, Hirszman elabora Zulmira como uma figura em
constante confronto com o espaço onde transita. Dessa improvável mistura de um “direitista”
reacionário e um intelectual de esquerda, resulta um filme correto, de tom melancólico,
aclamado pela crítica, embora desprezado pelo público.
5. Conclusões

A história d’A falecida data de 1953, sessenta anos atrás. Mas ainda encanta. Ainda
intriga. A atualidade do texto não surpreende. Nelson Rodrigues escrevia sobre temas
recorrentes, mas também universais. A traição, a morte, o vazio da existência humana, o
escapismo. Por que traímos? Por que vivemos? Essas são as mesmas perguntas que se fazia há
cem anos, como serão feitas em duzentos.
Nelson renovou o teatro brasileiro com seu realismo cru, com sua crítica a uma
sociedade patriarcal reprimida por dogmas cristãos. Nelson problematiza a família, a mulher,
o sexo, a religião. Numa leitura interdisciplinar, elaboram-se reflexões sociológicas e jurídicas
sobre a mulher, o futebol, as questões de gênero e as relações afetivas em 1953, ano de
lançamento da peça A falecida. A partir do exemplo da sociedade carioca suburbana, o
autoproclamado “anjo pornográfico” ajuda-nos a refletir sobre a sociedade de antes e de
agora, com suas repressões, suas estruturas de poder, seus desejos e medos.
O texto fonte nos conta a trajetória de Zulmira, a “Bovary suburbana”. Dona de casa
insatisfeita, prefere a morte à sua vida vazia. Mas esse “viver para morrer” em Nelson não a
dignifica. Ao contrário, expõe ainda mais a vulgaridade de seu horizonte e de seus valores,
com a obsessão por um enterro luxuoso que a vingaria ante a vizinhança e a prima moralista.
O cineasta dá um tratamento mais social e psicológico à protagonista Zulmira e sua obsessão
de morte. Nisso, vai além da dimensão pessoal dos personagens e aponta para o drama
coletivo, bem ao estilo panfletário do Cinema Novo, do qual Hirszman é representante.
À mulher de 1950, como retratam Hirszman e Nelson, poucas opções de realização
restavam fora do casamento. Ele não era uma escolha, mas a única opção válida. A despeito
de constitucionalmente “livre” e “igual”, o “sexo frágil” era cultural e até juridicamente
submisso ao gênero masculino. Depois do casamento, a esposa tornava-se relativamente
incapaz para os atos da vida civil, mesmo patamar dos adolescentes, dos índios e dos
pródigos. Só esse dado já diz muito. As boas senhoras, em verdade, não eram senhoras de
nada: nem de si, nem de seus destinos, nem de seus corpos.
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