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Resumo: A estréia de Carmen em Paris foi escandalosa, a per-

sonagem inovadora que marcou uma nova era na ópera causou 

fascínio, reações apaixonadas de amor e ódio, debates sobre sua 

vulgaridade.Sua morte prematura pelas mãos de seu assediador 

que se negava a aceitar a rejeição trouxe luz ao debate sobre o 

direito da mulher ao uso do próprio corpo e a rejeição à vida 

domesticada.Considerada a primeira personagem feminista da 

história, Carmen já enfrentou diversas releituras.A obra por ve-

zes é utilizada em suas remontagens, como forma de protesto, 

acendendo debates políticos de temas atuais, como o feminicí-

dio. No entanto seus originais jamais foram desvirtuados, resis-

tem às gerações, sendo uma das obras mais encenadas e conhe-

cidas do mundo. O artigo propõe, sem a pretensão de esgotar o 

tema, se seria possível vislumbrar a existência de conflito pe-

rante a preservação da propriedade intelectual da obra e os efei-

tos de sucessivas readaptações utilizadas para fomentar debates 

políticos e promover manifestos. 
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BIZET´S CARMEN: THE CONFLICT BETWEEN THE 

POLÍTICAL USE AND THE INTELECTUAL INTEGRITY 

PROTECTION 

 

Abstract: Carmen's debut in Paris was scandalous, the innova-

tive character that marked a new era in the opera caused fasci-

nation, passionate reactions of love and hate, debates about its 

vulgarity. Its premature death at the hands of its stalker who re-

fused to accept her rejection, brought light to the debate on the 

right of women to use their own bodies and the rejection of do-

mesticated life. Considered the first feminist personage of the 

history Carmen already faced several re-readings. The work 

sometimes isused in its rallies, like form of protest, igniting po-

litical debates of current themes, as feminicide. However their 

originals have never been distorted, they resist the generations, 

being one of the most staged and known works of the world. The 

article proposes without the pretension of exhausting the subject 

if one could glimpse the existence of conflict before the preser-

vation of the intellectual property of the work and the effects of 

successive readaptations used to foment political debates and to 

promote manifestos. 

 

Keywords: Carmen; Intectual Property; Reincenrations; Femini-

cide. 

 

1. INTRODUÇÃO: O ENREDO DE CARMEN E A ESTRÉIA 

DO VERISMO ITALIANO NA ÓPERA. 

 

armen, a personagem de Bizet, não tinha boas maneiras, 

era cigana, sedutora e livre. Teve final trágico, vítima da 

violência decorrente do amor não correspondido. Seu C 
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algoz Dom José, atormentado pela rejeição, a assediou, perse-

guiu e matou.  

A obra foi composta entre 1873 e 1874 e o seu composi-

tor se inspirou no romance Carmen do escritor francêsProsper-

Merimeé.  A obra uma citação que define a situação feminina na 

época, porém foi escrita no século V antes de Cristopelo poeta 

grego Palladas: Toda mulher é amarga como fel, mas existem 

duas boas horas: uma na cama, outra na tumba. 

Martins (2016, s.p.) destaca que Merimeé escolheu a ci-

tação para abrir sua obra meticulosamente, já que a publicação 

original foi realizada no idioma grego, que até meados do século 

XIX tinha o estudo vedado às mulheres. 

A estreia da Ópera de Georg Bizet se deu em 03 de março 

de 1875 e escandalizou Paris. A sociedade da época ficou hor-

rorizada com a mulher que consideravam vulgar, lasciva, até 

mesmo uma prostituta. Outros, como a rainha Vitória do Reino 

Unido, o Chanceler Otto Von Bismarck, James Joyce, Thomas 

Mann e Vladimir Nobokov, assim como o filósofo alemão Frie-

drich Nietzsche (TOSCANO, 2017, s.p.), se encantaram com a 

apresentação daquela nova personagem desafiadora e das inova-

ções musicais da partitura. 

Em brevíssimo relato, a Ópera já no primeiro ato, a ci-

gana sai da fábrica de charutos e troça de todos os presentes, 

inclusive dos soldados que a deviam aprisionar em decorrência 

de ter se envolvido em uma confusão.  

Carmen traz os cabelos desgrenhados, o andar rítmico e 

provocativo e enquanto traga um cigarro, sua presença inebria 

os homens presentes que exclamam à sua chegada: - Carmen, 

nós nos apressamos seguindo os teus passos. Carmen pelo me-

nos seja gentil e responda, diga quando você nos amará!  

Provocativa, ao clamor masculino, ela responde em sua 

ária mais famosa, Habanera: 
O amor é um pássaro rebelde; Que ninguém consegue domar; 

E é inútil chamá-lo; Foi ele que acabamos de recusar; Nada, 

ameaças e orações; Um fala bem, o outro é silencioso; E o outro 
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é que eu prefiro; Ele não disse nada mas eu gosto; O amor, o 

amor, o amor, o amor; O amor é filho da boémia; Ele nunca 

jamais conheceu leis; Se você não me ama, eu te amo; Se eu te 

amo, tome cuidado; Se você não me ama; Se você não me ama, 

eu te amo; Mas se eu te amo, se eu te amo; Se eu te amo, tome 

cuidado; O pássaro que você pensou surpreender; Bateu as asas 

e voou; O amor está longe, você pode esperar; Você não pode 

esperar mais, ele está lá; Tudo ao seu redor, depressa, depressa; 
Vem, então volta; Você acha que o controla, ele te evita; Você 

acha que o evita, ele te controla; O amor, o amor, o amor, o 

amor; O amor é filho da boémia; Ele nunca jamais conheceu 

leis; Se você não me ama, eu te amo; Se eu te amo, tome cui-

dado; Se você não me ama; Se você não me ama, eu te amo; 

Mas se eu te amo, se eu te amo; Se eu te amo, tome cuidado;  

Carmen seduz o soldado Dom José com seu charme e o 

atira uma Rosa. Depois de presa, o seduz para que a permita fu-

gir. Dom José cumpre prisão por ter permitido sua fuga e ao ser 

libertado, a encontra em uma taberna dançando entre vários ho-

mens. Carmen dá atenção a seu benfeitor, porém o encanto já 

havia passado. No futuro, Carmen passa a rejeitá-lo, pois está 

interessada no toureiro Escamillo. Os dois duelam e Dom José 

se sai melhor, porém quem ganha o coração de Carmen é o tou-

reiro. 

Dom José passa a perseguir seu objeto de desejo e a in-

sistir para que reatem o namoro, a que ela responde que não. 

Dom José então aprofunda-se cada vez mais na persona do asse-

diador agressor e decreta: 
Ah, você é minha, mulher maldita, e eu te forçarei a sofrer o 

destino que une a tua sorte à minha. Ainda que me custe a vida! 

Não, não partirei! 

Dias depois, na praça de touros, Escamillo tem uma tou-

rada e Carmen, apesar de saber que sua vida corre perigo, acom-

panha seu amado. Suas amigas a advertem da presença do agres-

sor e ainda assim, ela prefere lutar por sua liberdade a ter que se 

submeter à vida futura de abusos.  

Como previsto, Dom José a assedia e tenta convencê-la 

a reatar o romance sem sucesso, Carmen está irredutível, afirma 
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que nasceu livre e morrerá livre! 

Dom José brada: 
Assim, terei perdido a salvação de minha alma para que você 

se vá, infame! Nos braços dele, para rir de mim. Não, pelo meu 

sangue, você não irá, Carmen você virá comigo. Estou cansado 

de te ameaçar. Pela última vez, demônio, quer me seguir? 

Percebendo que suas ameaças não surtiam efeito sobre 

Carmen, Dom José crava um punhal em seu peito e tira-lhe a 

vida. Incontinenti, cai em prantos e exclama: -Podem me pren-

der... Fui eu que a matei. Ó Carmen! Minha Carmen adorada! 

Todos os personagens da Ópera compunham o baixo 

clero da época: os ciganos, trabalhadores de fábrica, contraban-

distas, soldados, toureiros, proprietários de tabernas e seus fre-

quentadores. Não há sequer um aristocrata no enredo. Enfatizou-

se desta forma a vulgaridade dos personagens, suas reações e 

também a sua sonoridade.  

Os novos ritmos foram trazidos pela esposa de Napoleão 

III, a imperatriz Eugênia de Montijo, que trouxe de sua terra na-

tal o espanholismo, uma novidade que a corte francesa passou a 

apreciar na música, roupas e costumes culinário. (TOSCANO, 

2017, s.p.).  Contudo, a novidade era vista como exótica, recre-

ativa, um entretenimento. Não refletia em nada a sociedade pa-

risiense da época e muito menos os seus costumes.  

A propósito, a inovação da Ópera foi tamanha que inau-

gurou um novo estilo, o Verismo. Ao trazer personagens comuns 

não aristrocráticos, enredo comum- um triângulo amoroso- uma 

mulher com personalidade forte, apesar de fazer uso de elemen-

tos musicais tradicionais, Bizet fez, como defendem alguns, uma 

Ópera italiana escrita em francês, ou uma abordagem francesa 

ao estilo de Ópera italiana (RIZZO, 2016, s.p.). A fórmula é 

utilizada até hoje no cinema, teatro, romances, nunca perdendo 

a atualidade. 

Isto se deve, em grande parte, ao fato de que a tragédia 

ocorrida no triângulo Carmen- Don José- Escamillo, se repete 

todos os dias até a atualidade. 
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O enredo vai além disso, inocentando o seu agressor. 

Este é apresentado como um homem atormentado pela paixão, 

incapaz de refletir sobre suas atitudes, cego que está pelo ciúme.  

Faz entender que é lícito ao homem limpar sua honra fe-

rida pela traição de uma mulher por meio do feminicídio. Ora, a 

honra é intransferível, assim como a propriedade dos corpos. 

Uma obra com tal enredo merece sobreviver incólume apesar da 

evolução da sociedade? 

 

2. A DISCUSSÃO FILOSÓFICA SOBRE CARMEN. 

 

A obra de Bizet é enigmática ecoloriu de vermelho os 

cenários dos teatros, apresentando aos seus espectadores uma 

arena de bailado flamenco, uma tourada, castanholas, leques. 

Apresentou uma mulher que jamais se conformou com os dita-

mes de uma vida domesticada, que transitava pela vida sorvendo 

os seus sabores e dançando os seus ritmos.  

Na arena dos touros, o sacrifício foi da rebelde Carmen. 

Ao mesmo tempo queEscamillo apunhalava o touro, levando os 

locais ao delírio e conquistando sua glória, Carmen também ti-

nha o seu sangue derramado sem que Dom José tenha enfrentado 

qualquer resistência, a não ser a da própria vítima. 

A depender do expectador, a obra passa da celebração da 

liberdade, do amor, da vida e superação do medo, para um elogio 

à vida doméstica, serena e resignada. 

Roberta Ferraz observou com muita propriedade sobre a 

obra: 
Nada ali é pequeno ou contido, e a maneira abrupta com a qual 
irrompe já anuncia o plano da obra, o lugar em que se desenro-

lará a trama: no picadeiro de uma tourada, no ritual antiquís-

simo e trágico, dionisíaco, de fazer da vida um espetáculo de 

fogo, letal, em que tudo começa e termina ali – na arena, no 

jogo de forças, na arte de pisotear o medo e dar-se para a morte, 

astuta e fogosamente, no reverso absoluto da cantilena cansada 

da elevação moral cristã da dor culposa ou do elogio da longa 

vida calma, amena e sem fantasmas – a vida domada. 
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Carmen rompeu com a tradição teatral da protagonista 

chorosa, sofredora, esposa, amante. Carmen se realiza a partir de 

si, não carecendo de qualquer figura masculina para tanto, ela 

renega e afasta a vida legalizada, o casamento. Sua vida é a li-

berdade. 

Nietzsche, entusiasta das obras de Wagner, estava can-

sado do virtuosismo idealista alemão, que havia se rendido à 

fama fácil do público iletrado, pouco erudito e que não era capaz 

de enxergar na récita de uma ópera, além do que um evento so-

cial burguês. 

Havia se desiludido, segundo Bittencourt (2011, p. 3) 

com Wagner, justamente porque reavaliara que o compositor 

alemão deixara de conceber a grandiosidade e valor da criação 

artística alemã, para se render à vulgaridade da legitimação de 

todos os estamentos que promoviam justamente o seu declínio: 

o gosto duvidoso da burguesia ascendente, a burocratização do 

Estado centralizador e militarista e a mediocridade existencial 

dos homens eruditos. 

Nietzsche, após a estréia de Carmen, escreveu diversas 

cartas a seu amigo Peter Gast, conforme assevera Gonzáles 

(2017, s.p.), ainda estupefato pelo que vira, observou: 
“sim, eu a matei, ai, Carmen, minha adorada Carmen!”. Aos 
espíritos trágicos, o cáustico e terrível da existência humana já 

não lhes repugna, simplesmente porque deixaram de ser “ino-

centes”, isto é, porque começaram a ser espirituais de verdade. 

A eles já não lhes repele o amargo da vida, teríamos, inclusive, 

de pensar o contrário. 

A latinidade da obra de Bizet havia trazido ao filósofo 

uma lufada de ânimo que a obra de Wagner já não era mais capaz 

de prover. Porém há que se ressaltar que Carmen era uma perso-

nagem diferente. Considerada um grande expoente do verismo 

italiano, a cigana Carmencita bailava a liberdade, negava a vida 

domada. Também pudera, ao contrário das mocinhas sofredoras 

contemporâneas, Carmen, dizia: - Quando eu vos amarei, sei lá? 

Talvez nunca, talvez amanhã! Mas com certeza, não será hoje. 
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(Bizet, 2011, p.22).   

A observação de Nietzsche sobre a fala de Dom José ao 

matar o seu objeto de desejo, revela que o filósofo impactou pela 

natureza demasiado crua da abordagem de Bizet ao tratar do 

amor, da perda da razão e pela ironia da violência do ato. 

Entusiasmou-se a tal ponto de ter assistido à pelo menos 

vinte apresentações, chegando a dizer que: 
"Ontem- vocês acreditarão? - ouvi pela vigésima vez a obra-

prima de Bizet. Fiquei novamente até o fim, com suave devo-
ção, novamente não pude fugir. Esse triunfo sobre minha im-

paciência me espanta. Como uma obra assim aperfeiçoa! Tor-

namo-nos nós mesmos “obra-prima”. - Realmente, a cada vez 

que ouvi Carmen, eu parecia ser mais filósofo, melhor filósofo 

do que normalmente me creio: tornando-me tão indulgente, tão 

feliz, indiano, sedentário [...] Mais ainda: eu me torno um ho-

mem melhor, quando esse Bizet me persuade. E também um 

músico, um ouvinte melhor. É possível se escutar ainda me-

lhor? - Eu enterro os meus ouvidos sob essa música, eu ouço a 

sua causa. Parece-me presenciar a sua gênese- estremeço ante 

os perigos que acompanham alguma audácia, arrebatam-me os 
acasos felizes de que Bizet é inocente.- E, coisa estranha, no 

fundo não penso nisso, ou não sei o quanto penso nisso. Pois 

nesse ínterim me passam bem outros pensamentos pela cabeça. 

Já se percebeu que a música faz livre o espírito? Que dá asas 

ao pensamento? Que alguém se torna mais filósofo, quanto 

mais se torna músico? O céu cinzento da abstração atravessado 

por coriscos; a luz; forte o bastante para se verem as filigranas; 

os grandes problemas se dispondo à apreensão; o mundo abar-

cado com a vista, como de um monte.- Acabo de definir o pa-

thos filosófico.- E de súbito caem-me respostas no colo, uma 

pequena chuva de gelo e sapiência, de problemas resolvi-

dos....Onde estou?- Bizet me faz fecundo. Tudo o que é bom 
me faz fecundo. Não tenho outra gratidão, nem tenho outra-

prova para quilo que é bom.”(1999, s.p.) 

Talvez seu interesse decorra de jamais ter tido uma figura 

feminina forte em sua vida e nutrir pelas mulheres sentimentos 

de desprezo, tendo sido apontado por alguns como misógino. 

São dele as seguintes considerações: Considera-se a mu-

lher profunda. - Por quê? Porque nela nunca se chega ao fundo. 
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A mulher não é nem mesmo rasa. (2001, p. 10).Ou ainda: A mu-

lher perfeita pratica a literatura como pratica um pecadilho: a 

título de experiência, depassagem, olhando em torno de si para 

ver se alguém a nota e a fim de que alguém a note...(2001, p.09). 

É provável que aquela personagem feminina tão dona de 

si e tão avessa às convenções da sociedade, tenha representado 

ao filósofo aquilo que ele jamais havia observado anteriormente.  

Nietzsche havia percebido nas notas da obra, uma meti-

culosa relação entre a melodia ritmada, sensual, alegre, africana, 

e o peso da tragédia, como se à alegria tão genuína não houvesse 

perdão. Seria profana tal liberdade feminina? O público fiel de 

óperas está habituado a uma Carmen de coxas expostas, quadris 

balançantes e seios por vezes desnudos. 

 A noção da negação da vida domada pela personagem 

Carmen, a passividade com que caminha para seu triste fim sem 

render-se às tradições da sociedade patriarcal, o enaltecimento 

de um amor sobre o qual não se deve opor nenhum regramento 

socialmente estabelecido, desprovido de qualquer sentimento de 

posse masculino, um amor sem egoísmo, trouxe ânimo criativo 

ao pensamento do filósofo que revigorado foi um dos mais exal-

tados admiradores da obra. 

A Ópera Carmem personificava a arteApolínea-Dionisí-

aca,a que Nietzsche tanto se referia, representando um contraste 

“entre o espírito da ordem, da racionalidade e da harmonia inte-

lectual, representada por Apolo, e o espírito da vontade de viver 

espontânea e extasiada, representada por Dionísio. (PEPE, 2009, 

s.p.).” 

O filósofo, contudo, não deixou de observar a respeito do 

amor retratado na obra: 
Finalmente o amor, o amor retraduzido em natureza! Não o 
amor de uma “virgem sublime”! Nenhum sentimentalismo de 

Senta! Mas o amor como fado, como fatalidade, cínico, ino-

cente e cruel- e prescisamente nisso natureza! O amor que em 

seus meios é a guerra, e no fundo o ódio mortal dos sexos! 

(1999, s. p.). 
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3. A ATUALIDADE DA PERSONAGEM CARMEN E A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 

 

Carmen não foi uma personagem qualquer, ela personi-

ficava a mulher livre e dona de seu próprio corpo. Liberdade esta 

que até hoje é perseguida pelas mulheres no mundo todo.Rizzo 

(2016, s.p.) observa que, transportando a história para os dias 

atuais, a respeito de uma jovem mulher no papel principal, seria 

equivalente a seguinte personagem; 
Ela é sexy- muito desejada pelos homens- e ela não está inte-

ressada em casamento e filhos. Apesar da tendência de ser mu-

lher de apenas um homem, ela gosta de seduzir e escolher quem 

serão os seus amantes. Se ela está em um relacionamento que 

se desgasta, e ela encontra alguém que a excite mais que o atual 

namorado, ela não se constrange de forma alguma em terminar 

o relacionamento e se entregar aos braços de outro. Agora, es-

tamos falando em ficção, mas é provável que conheçamos al-
guém assim. Nós não necessariamente poderíamos chamá-la de 

uma má-garota, poderíamos?  De qualquer forma, conhecemos 

muitos romances e filmes que falam de mulheres assim- nada 

demais, hoje em dia. 

Para a sociedade da época, Carmen foi morta porque era 

uma mulher demoníaca, que desconcertou seu amante com sua 

sedução e subsequente desprezo até levá-lo à loucura. Não era 

dado às mulheres o direito de escolher o seu parceiro, muito me-

nos de rejeitá-lo. Carmen expôs ao mundo a mulher sexualmente 

ativa, dissociou o ato sexual das relações matrimoniais. 

 Neste ponto, a personagem chocou a todos e assim como 

Merimée seu criador decretou a sua morte, Bizet também assim 

o fez. 

A reflexão que se impõe é que nos dias atuais, a socie-

dade ainda pensa como em Carmen. 

A Juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, que presidiu o 

julgamento do homicídio de Elisa Samúdio- um caso de grande 

repercussão midiática- em entrevista concedida a um blog em 13 
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de janeiro de 2016, faz-se lembrar de que um século depois de 

Carmen, a sociedade brasileira ainda relativiza a violência con-

tra a mulher: 
A subjugação máxima da mulher por meio de seu extermínio 

tem raízes históricas na desigualdade de gênero e sempre foi 
invisibilizada e, por consequência, tolerada pela sociedade. A 

mulher sempre foi tratada como uma coisa que o homem podia 

usar, gozar e dispor. Prova disso é que o Código Civil de 1916, 

retratando a sociedade machista e patriarcal da época, relegava 

a mulher a um segundo plano, tanto é que, ao se casar, ela se 

tornava um ser relativamente capaz, que precisava da autoriza-

ção do marido inclusive para trabalhar. O homem reinava ab-

soluto no comando da família e tal superioridade somente foi 

atenuada em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada. 

O Brasil durante muitos anos admitiu a tese da “Legítima 

Defesa da Honra e Dignidade” para justificar os homicídios pra-

ticados contra mulheres, atribuindo-lhes a culpa pelo seu próprio 

infortúnio através da provocação irresistível do algoz, tornando-

os incapazes de responderem por seus atos de violência. 

Tratava-se, conforme ensina Eluf (2007, p. 156), de sen-

timento de posse e frustração e do desejo sexual frustrado aliado 

ao rancor: 
Em uma primeira análise, superficial e equivocada, poderia pa-

recer que a paixão, decorrente do amor, tornaria nobre a con-
duta do homicida, que teria matado por não suportar a perda de 

seu objeto de desejo ou para lavar sua honra ultrajada. No en-

tanto, a paixão que move a conduta criminosa não resulta do 

amor, mas sim do ódio, da possessividade, do ciúme ignóbil, 

da busca da vingança, do sentimento de frustração aliado à pre-

potência, da mistura de desejo sexual frustrado com rancor. 

Na sociedade machista, na qual a mulher era, e ainda é, 

vista como propriedade masculina, frequentemente a defesa dos 

homicidas de mulheres, se ocupavam de levantar inúmeras dú-

vidas sobre a “virtuosidade” da vítima com a finalidade de jus-

tificar, para além dos privilégios, a atitude extrema. Nada de 

novo, nada que nossa sociedade moderna não conheça. Trata-se 

da “culpabilização da vítima”. 

Evandro Lins e Silva (1997, p. 448) já nos últimos anos 
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de sua vida, analisou a tese que ajudou a difundir, assim como o 

fez Valdir Troncoso Peres- outro renomado criminalista- da se-

guinte maneira: 
Essa concepção que muitos têm ainda, de que a infidelidade do 

cônjuge é um insulto, é uma ofensa ao outro, é uma traição à 
fidelidade do outro, ocorria muito freqüentemente em épocas 

anteriores. A posição machista levava a mulher a uma situação 

de objeto, de coisa. Sustentava-se, com toda a tranqüilidade- 

há decisões dos tribunais togados, não eram do júri não-, que o 

marido que descobria que a mulher o enganava, em caso de 

flagrante adultério, tinha o direito de matar. Direito! Legítima 

defesa da honra. Aquela agressão, que não era física, justifi-

cava o crime.  

Assim, dois séculos depois, muitas Carmens foram mor-

tas vítimas da desigualdade, objetificação, possessão, opressão 

e violência sistemática contra as mulheres. A sociedade inclu-

sive aceitava que isto ocorresse caso a mulher se irresignasse às 

ordens ditadas por um homem. 

O Brasil carrega a vergonhosa bandeira de ser o quinto 

país no mundo com maiores taxas de feminicídio. A Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS) acredita que o número chegue a 

4,8 casos para cada 100 mil mulheres. Entre os anos de 1980 a 

2013, 106.093 mulheres morreram vítimas de homicídio, tendo 

passado de 1.353 casos e, 1.980 para 4.762 casos ocorridos em 

2013, segundo publicou o Mapa da Violência em 2015 

(WAISELFISZ, 2015, p. 11). 

Importante salientar que, apesar da conquista que foi a 

aprovação da Lei Maria da Penha em 2006, que criou mecanis-

mos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, 

os números de feminicídios naquele ano e nos seguintes refle-

tiam a triste realidade de um país que aceita a desigualdade e a 

violência. Em 2006 morreram 4.022 mulheres, em 2007, 3.722, 

em 2008, 4.023 e em 2013, última divulgação de dados disponí-

vel para consulta, morreram vítimas de violência, 4.762 mulhe-

res (Op. Cit., p. 11).  

Em 2015, outra medida importante para o combate à 
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violência contra a mulher foi tomada através da edição da Lei 

13.104/15, que tipificou o feminicídio tornando-o um crime he-

diondo, além de adicionar outros agravantes que possam cercar 

o crime tais como a apuração de gravidez, menoridade da vítima, 

a ocorrência na presença de filhos. 

Pois então, somente no Brasil, mais de quatro mil Car-

mens morre a cada ano sem terem a chance de serem em vida, 

livres como a personagem central da ópera francesa. 
Carmen é uma personagem absolutamente inédita, em termos 

de universo operístico, e vai influenciar muito todo o teatro lí-

rico realista do futuro. Nada tem em comum com a heroína tra-

dicional, pura, sofredora, um joguete nas mãos dos homens e 

do destino. É amoral, complexa, combina em si traços tanto de 

heroína quanto de vilã, mas de uma forma que a coloca acima 

dos julgamentos da moral corrente. Junto com Don Giovanni, 

Violetta Valéry, Manon Lescaut, Salomé, Lulu, faz parte da-
quela galeria de personagens que não se sentem culpadas por 

terem um comportamento que os padrões morais vigentes con-

sideram “irregular”. Sim, isso era demais para o público de 

1875… A cigana é uma fascinante mistura de sensualidade, 

alegria de viver, destemor, fatalismo, mas também de uma 

grande capacidade de ternura. Alguns autores consideram Car-

men como a primeira ópera feminista da história por seu caráter 

transgressor em um mundo governado por homens. Não é à toa, 

assim, que a obra foi alvo de severas críticas em sua estréia. 

(TOSCANO, 2017, s.p.). 

O articulista na citação acima descreveu uma mulher co-

mum que era oprimida em 1.875, assim como tantas ainda são 

hoje. Carmen encerra em si a complexidade da alma feminina 

que anseia por liberdade e igualdade, sem deixar de lado a ter-

nura e a suavidade.  

Podemos analisar também o enredo de Carmen como um 

reflexo da visão burguesa, masculina e eurocêntrica do século 

XIX com respeito ao outro – isto é, as classes baixas, as mulhe-

res e as minorias raciais – que não encontram lugar nos rígidos 

costumes da sociedade ocidental, conforme leitura de Martins 

(2016, s.p.). 
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No entanto, a seguir observa que nesse sentido a morte 

de Carmen teria um valor de sacrifício para a sociedade de 

forma simbólica – literária ou operística – para o intangível, a 

mudança, o perturbador, ameaçando desestabilizá-la. 

Discorda-se neste particular, pois a sociedade sempre ba-

nalizou a violência e o feminicídio, uma sociedade marcada pelo 

ódio ao gênero feminino. Carmen morreu por ser mulher, por ser 

livre, por ser sexualmente ativa, por ser sedutora, por dizer não. 

Na ópera, as chamadas “devassas” sempre recebiam sua punição 

ao final dos últimos atos.  

A “devassa” Violeta de Traviata morreu tuberculosa, as-

sim como a boêmia Mimi de La Bohéme. Melhor sorte teve Mu-

setta, antagonista de Mimi, porém somente por ter-se redimido 

no decorrer da trama. Sempre foi preciso enviar às mulheres uma 

mensagem muito clara de que deveriam cultivar a obediência, a 

servidão e a virtude.  

Há centenas de anos esta mensagem vem sendo difun-

dida incansavelmente na literatura, na música, no teatro e na vida 

real, numa repetição maléfica que de tanto soar nos ouvidos, tor-

nou-se regra. 

Seja por meio das religiões, dos costumes, a mulher há 

que ser serva obediente do homem.O contrário é considerada 

uma aberração e merece ser perseguida, reprimida e até ser ex-

terminada. 

Tantos casos de violência e estupro são noticiados ao que 

incontinenti, entretanto, mesmo mulheres perguntam irrefletida-

mente: “O que ela fez pra que isso acontecesse? O que vestia? 

Que horas eram? Estava sozinha na rua?”, de modo a buscar al-

guma justificativa para o ocorrido ou culpar a vítima ao invés do 

agressor. 

Desta forma, a escolha da ópera Carmen pode ser vista 

como um instrumento de protesto contra a banalização da vio-

lência contra a mulher que pareceu natural. 
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4. UM NOVO FINAL PARA CARMEN E A NECESSÁRIA 

DISCUSSÃO DA BANALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA 

CONTRA A MULHER. 

 

A luta de algumas mulheres abnegadas surtiu efeito na 

sociedade. Recentemente, Carmencita foi vingada.  O Teatro 

Maggio Musicale de Florença, pela proposta de seu diretor de 

cena Leo Muscato, reescreveu o final da Ópera que foi encenada 

nos primeiros dias de 2018. 

Dom José, que na releitura era um policial, foi morto por 

Carmen, que num deslize de seu assediador, tirou-lhe a vida.  

Os responsáveis pela montagem da Ópera apontaram que 

tratava-se de uma forma de conscientizar a sociedade da violên-

cia sofrida pelas mulheres italianas, já que naquele país, a cada 

3 dias, ocorre um feminicídio. 

Porém,na Itália a ópera é como uma religião e seus fiéis 

se escandalizaram com a mudança proposta, ainda que se trans-

mutasse em um protesto. Assim também ocorreu na França, terra 

de Merimée e Bizet. Em entrevista ao blog El País3, um dos de-

fensores do diretor da montagem, o prefeito de Florença escla-

receu: 
Aprecio sua escolha porque fez isso com um objetivo preciso: 
refletir sobre um tema gravíssimo e sério na Itália que é a vio-

lência contra as mulheres. Houve um grande debate e muitas 

críticas. Mas algumas não entendo. Não é uma questão ideoló-

gica sobre mudar uma ópera ou seu significado. O teatro deve 

ser denúncia, a cultura deve ser reinterpretada no tempo pre-

sente. E vale também para a grande cultura do passado. Isso 

não significa mudar o passado, não sou um idiota que quer re-

escrever a arte. A mensagem da escolha desse diretor é social 

e cultural: chamar a atenção para uma questão séria como são 

os feminicídios. 

 
3 Reportagem de Daniel Verdú publicada em 10/01/2018. Disponível para consulta no 
endereço: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/09/cul-
tura/1515529053_880482.html?id_externo_rsoc=FB_BR_CM>. Acesso em: 16 jan. 
2018. 
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Os críticos se preocupam com a preservação do patri-

mônio histórico e cultural face aos novos tempos de patrulha do 

“politicamente correto”. Oportunamente, impõe-se o questiona-

mento sobre quais os limites, sob o manto da liberdade intelec-

tual se deve permitir a perpetuação de estereótipos preconceitu-

osos, ofensivos, machistas, agressivos, desumanos.  

 

5. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO DA ATIVIDADE 

INTELECTUAL VERSUS A DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA, A IGUALDADE E O MITO DA “VIOLÊNCIA 

JUSTIFICADA”. 

 

No Brasil, o artigo 5º, IX da Constituição Federal trata 

da liberdade da expressão da atividade intelectual, conforme a 

seguir: 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cien-

tífica e de comunicação, independentemente de censura ou li-
cença; 

É necessário discutir se a regra é absoluta, se esses direi-

tos são absolutos. Seria a liberdade intelectual e artística um bem 

tão importante que não seja passível de moderação alguma, 

ainda que seja ofensiva ou que dissemine ideias preconceituosas 

ou até, como é o caso, passíveis de tipificação penal? 

Ora, nenhum direito fundamental e humano é absoluto, 

sendo passíveis de limitações e ponderação no caso concreto. 

Nesse sentido, Alexandre de Morais (2003, p. 61): 
Os direitos humanos fundamentais, dentre eles os direitos e ga-

rantias individuais e coletivos consagrados no art. 5° da Cons-

tituição Federal, não podem ser utilizados como um verdadeiro 

escudo protetivo da prática de atividades ilícitas, nem tam-

pouco como argumento para afastamento ou diminuição da res-

ponsabilidade civil ou penal por atos criminosos, sob pena de 

total consagração ao desrespeito a um verdadeiro Estado de Di-

reito. 

Considerando uma sociedade em que os papéis sociais 

femininos e masculinos têm um peso e uma importância diversa, 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________997_ 

 

 

onde se observa frequentemente a dominação masculina e a sub-

missão feminina em vários aspectos, inclusive pelo uso da força 

física, obras que reforcem o estigma da justificação da violência 

contra a mulher, precisam de moderação, especialmente se não 

possuírem o cunho pedagógico. 

A simples releitura de uma montagem teatral que é uma 

ópera não constitui ofensa à obra, que certamente sobreviverá a 

pequenas intervenções, visto que no caso em tela, a letra e a par-

titura não foram alteradas. 

Os clássicos representam patrimônio cultural da humani-

dade e devem ser protegidos da censura, da alteração que des-

virtue a alma da obra. Estão livres da patrulha do “politicamente 

correto”, representantes que são de contextos históricos que jus-

tificam a sua existência. Sua preservação contra os efeitos do 

decurso de tempo é tão importante quanto à preservação de um 

monumento histórico. 

Ocorre que no caso da ópera, é corriqueiro que se apre-

sente em remontagens, releituras e adaptações do roteiro origi-

nal. No Municipal do Rio de Janeiro, em abril de 2014, o final 

desta mesma obra já havia sido reescrito, sem que a mulher tenha 

sido poupada. 
Resta um último comentário. O diretor Aguilera resolveu rees-
crever o final da ópera, que ficou assim: Jose mata Carmem, 

confessa o crime e se entrega à polícia. Carmem e Jose estão 

sozinhos em cena, mas ele se penitencia assim mesmo. En-

quanto Jose se entrega para ninguém, o cenário abre e aparece 

Escamilo, que acabara de matar um touro, e corta a garganta de 

Jose, fazendo “justiça” com as próprias mãos. Sangue na areia, 

nos personagens principais e em abundância no fundo da cena, 

tingindo tudo de vermelho. Quase respinga no maestro e na or-

questra, que nada tinham a ver com aquilo! O final da Carmem, 

na verdade, são duas “touradas” simultâneas –entre Escamilo e 

o touro; entre Carmem e Jose. O “touro” morre nas duas. 

(PORTO, 2014). 

Estas liberdades de criação na remontagem de clássicos, 

não chegam a macular o original, senão aos olhos daqueles apre-

ciadores mais puristas, avessos às inovações de encenação. 
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Representações cuja finalidade seja alertar sobre questões soci-

ais de suma importância, são extremamente bem vindas e tute-

ladas pelo direito à liberdade da expressão do pensamento. 

Nas obras recentes, todavia, a perpetuação da “violência 

justificada” para mero fim recreativo não contribui para a evo-

lução social em consonância com proteção e promoção dos di-

reitos humanos, inclusive na diminuição das desigualdades de 

um importante segmento social. 

A dominação exercida pelos homens em nossa socie-

dade, muito observada por Foucault (1981, p. 83), já acontece 

no seio das famílias, espaços de micropoder, ainda na mais tenra 

idade por meio da vigilância, do adestramento. Da mesma 

forma, (Op. Cit., p. 131), a repressão à liberdade da mulher com 

relação ao próprio corpo e a sexualidade: 
Durante muito tempo se tentou fixar as mulheres à sua sexua-

lidade. "Vocês são apenas o seu sexo", dizia−se a elas há sécu-

los. E este sexo, acrescentaram os médicos, é frágil, quase sem-

pre doente e sempre indutor de doença. "Vocês são a doença 

do homem". E este movimento muito antigo se acelerou no sé-

culo XVIII, chegando à patologização da mulher: o corpo da 

mulher torna−se objeto médico por excelência. Tentarei mais 
tarde fazer a história desta imensa "ginecologia", no sentido 

amplo do termo. 

Toda esta construção social sobre o sexo feminino per-

mitiu que no seio da família, se perpetrasse o entendimento da 

propriedade masculina sobre o corpo feminino. A divisão sexual 

que se observa desde a divisão do trabalho remunerado e do tra-

balho reprodutivo também contribuiu para a resignação femi-

nina a uma posição sempre inferior à masculina. Bordieu (1998, 

s.p.) explica que a incorporação pela sociedade destas constru-

ções sociais, naturalizou a discriminação; 
A divisão entre os sexos parece estar na ordem das coisas, 

como se diz por vezes para falar do que é normal, natural, a 

ponto de ser inevitável: ela está presente, ao mesmo tempo, em 

estado objetivado nas coisas (na casa, por exemplo, cujas par-

tes são todas “sexuadas”), em todo o mundo social e, em estado 

incorporado, nos corpos e nos habitus dos agentes, 
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funcionando como sistemas de esquemas de percepção, de pen-

samento e de ação. 

A banalização da violência contra a mulher é um pro-

blema que preocupa internacionalmente, nada mais justo que 

adaptações sejam realizadas nas mais variadas representações 

culturais a fim de conscientizar sobre o tema. 

A releitura promovida em Florença, apesar de ter provo-

cado burburinho e vaias do público mais purista, promoveu o 

debate internacional e trouxe uma mensagem bem clara à huma-

nidade: É preciso se indignar contra tantos atos de violência con-

tra a mulher, seja o feminicídio, o estupro, a agressão, o abuso 

verbal, a desigualdade de oportunidades, papéis e rendimentos 

entre os gêneros em nossa sociedade. 

A mesma Constituição Federal que garante ao artista a 

liberdade para expressar-se em suas obras, garante aos demais 

cidadãos o direito a tratamento digno, igualitário. Quando dois 

ou mais princípios constitucionais entram em aparente conflito, 

qual seria a solução? 

 Os princípios não possuem hierarquia, mas podemos 

atribuí-los diferentes pesos. Também não são absolutos, ca-

bendo-lhes exceções. No caso em tela, de aparente colisão de 

Direitos Fundamentais expressos todos no artigo 5º da CF/88, a 

análise mais profunda denota que as remontagens teatrais, ainda 

que impliquem em alterações na trama, não ferem a propriedade 

intelectual, haja visto a preservação dos originais ao efeito do 

tempo. Não podemos apontar a existência de antinomias a serem 

ponderadas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Carmen durante toda a obra, não obstante tratar-se de 

uma personagem forte e para alguns até mesmo uma feminista, 

lhe foi dado um tratamento desumano, objetificado, violento. 

 A ela foi sonegado o direito à igualdade, tanto por ser 

mulher, como por ser cigana- uma mulher sem nenhuma estirpe.  
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Em todo o enredo, fica claro o tratamento discriminató-

rio. Porém a releitura de Florença apontou aspectos interessantes 

na obra, foi um protesto que ganhou o mundo. Um manifesto em 

prol da igualdade de gênero, liberdade e não violência, sem ne-

gar as origens da matriz, até porque seria impossível por tratar-

se de uma das peças mais conhecidas do mundo. As alterações 

vieram acompanhadas de debates midiáticos de suma importân-

cia, uma vez que evidenciaram aspectos importantes da obra de 

Bizet e sobre violência contra a mulher.  

Surtiram o efeito de dar às novas gerações o direito de 

conhecer os originais, assim como a releitura. Uma obra tão 

complexa e ao mesmo tempo corriqueira, ainda moderna susci-

tando debates acalorados, paixões como a manifestada por Nie-

tzsche, artigos científicos que procuram entender por entre as 

frestas da trama, a razão de tanta admiração, resistirá aos sécu-

los. 

O que certamente não houve até o presente, foram rea-

ções amenas perante Carmen, seja por paixão, júbilo, horror ou 

vingança, é natural que a humanidade se aproprie dela para ma-

nifestar suas ideias. 

O uso de obras, bem como a literatura e o teatro de uma 

forma geral, são consagrados como formas de expressão e pro-

testo que são extremamente válidos, não ensejando o vilipêndio 

da propriedade intelectual, ao contrário. Ante a sua abrangência 

e especialmente por estarem tão arraigados no conhecimento po-

pular, podem se tornar importantes instrumentos de propagação 

de ideias e posicionamentos políticos. 

No caso particular da ópera bizetiana, é possível identi-

ficar a representação feminina de Carmen em sua versão revisi-

tada com um final modificado, lançou ao mundo a mensagem de 

que não há mais tolerância às violências quotidianas a que são 

expostas as mulheres.  

Trata-se de um compromisso da sociedade que em razão 

de ter sido manifestada numa montagem teatral do tipo mais 
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tradicional possível que é a ópera, ganhou repercussão global e 

trouxe luz às discussões. 

Muito embora o gênero operístico reproduza secular-

mente estereótipos e comportamentos arcaicos e não seja raro 

uma personagem aceitar a punição masculina como em Dom Gi-

ovanni, em que a personagem Zerlina diz: Batti, batti, o bel 

Masetto, la tua povera Zerlina! Starò qui come agnellina le tue 

botte ad espettar!4,a revisitação do final de Carmen ecoou 

mundo afora, prenunciando o novo momento, em que não se ad-

mitirá situação de sujeição em razão de gênero, mesmo nos es-

paços mais tradicionais e seculares de expressão artística. 
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