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RESUMO 

 

Partindo da seguinte problemática: de que modo, tanto na versão literária-impressa, quanto na 

televisiva, temáticas recorrentes na obra de Nelson Rodrigues são utilizadas em nome da 

emancipação da mulher e, ao mesmo tempo, como forma de apontar as “mazelas” da 

sociedade brasileira? Este estudo analisa a representação feminina, a partir do livro A vida 

como ela é..., de Nelson Rodrigues e da série homônima apresentada pela Rede Globo de 

Televisão, adaptada por Euclydes Marinho e dirigida por Daniel Filho e Denise Saraceni. 

Pensando o gênero, como uma identidade não-fixa e variável, que reúne uma multiplicidade 

de forças heterogêneas, este estudo visa compreender a categorização social e a simbolização 

cultural a que a mulher está submetida nesta obra. Para tanto, são utilizadas como 

metodologia de pesquisa: a análise videográfica ou imagética, baseada na Semiótica da 

imagem e a pesquisa bibliográfica, por entender que estes métodos contemplam os diferentes 

suportes (literário e visual) aqui analisados. Como suporte teórico utilizamos: os estudos de 

gênero, observando o início da teoria feminista até o atual pós-feminismo e a formação das 

relações de gênero; as teorias representacionais, desde o conceito grego de mímesis até a 

representação mediada por imagens; o processo histórico de construção de A vida como ela 

é...; os aspectos estilísticos e a importância do autor para a literatura brasileira; um breve 

relato da sociedade e da mulher brasileira nos anos 50 do século XX e a transmutação 

promovida pela série, discutindo os processos de produção e as questões inerentes ao outro 

suporte (televisão). Como resultados, verificamos que há uma potencialização do erotismo 

feminino na série e que as estratégias temáticas são utilizadas como forma de visibilidade e 

subversão nesta obra. 

 

Palavras-chave: mulher; representação; linguagens; literatura; televisão 
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ABSTRACT 

 

Based on the following issues: how both in-print literary version, as in television, recurring 

themes in the work of Nelson Rodrigues are used on behalf of women's emancipation and at 

the same time as a way of pointing out the "evils" of Brazilian society? This study examines 

the representation of women, from the book A vida como ela é..., by Nelson Rodrigues and 

namesake of the series presented by the Globo Television Network, adapted by Euclydes 

Marinho and directed by Daniel Filho and Denise Saraceni. Thinking about gender, identity as 

a non-fixed and variable, which unites a variety of heterogeneous forces, this study aims to 

understand the social categorization and cultural symbolism that the woman is submitted in 

this work. For both, are used as research methodology, analysis or videographic imagery 

based on image Semiotics and literature, to understand that these methods include the 

different media (visual and literary) examined here. As technical support use: gender studies, 

noting the beginning of feminist theory to the current post-feminism and the formation of 

gender relations, representational theories, from the Greek concept of mimesis to 

representation mediated by images, the historical process of the construction of A vida como 

ela é...; the stylistic aspects of copyright and the importance for Brazilian literature, a brief 

account of society and the Brazilian woman 50 years of the twentieth century and the 

transmutation promoted by the series, discussing the processes of production and issues 

inherent in other media (television). As a result, we find that there is a potentiation of female 

eroticism in the series and thematic strategies are used as a form of visibility and subversion 

in this work. 

 

Keywords: women, representation, languages, literature, television 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nelson Falcão Rodrigues foi um importante escritor, dramaturgo e jornalista 

brasileiro; só por isso, já se justificaria o estudo de suas obras, mas cabe lembrar que, neste 

ano, 2010, foi o aniversário de seu nascimento (98 anos) e exatos 30 anos de sua morte. Sua 



obra literária é constantemente adaptada para o cinema e a televisão, desde os anos 50 do 

século XX até os dias atuais, o que lhe confere o posto de “autor vivo na nossa cultura”. 

Considerado polêmico e pornográfico, Nelson Rodrigues causou estranhamento, indo do asco 

à aclamação. Atualmente, o autor e sua obra são muito estudados no Brasil e também no 

exterior; assim, esta proposta torna-se um elemento a mais para o conhecimento do universo 

rodrigueano, dos estudos de gênero e, das linguagens - televisiva e literária. 

Ademais, cabe lembrar que Nelson Rodrigues foi um dos primeiros autores das 

telenovelas diárias, com A morte sem espelho, de 1963, exibida na TV Globo. Sua primeira 

obra a ser adaptada para TV foi do sucesso teatral, Vestido de noiva, em 1979, dirigido por 

Paulo José. 

Quanto à obra aqui estudada, trata-se de A vida como ela é..., que ocupava uma coluna 

diária do Jornal Última Hora, escrita no período de 1951 a 1961; o primeiro título pensado 

para a coluna foi Atirem a primeira pedra, mas por sugestão do próprio Nelson Rodrigues 

passou a se chamar A vida como ela é... Esta coluna tratava de acontecimentos trágicos e 

verídicos, inspirados, no início, nas páginas policiais e, posteriormente, criados pelo autor. 

Em 1961, o autor selecionou cem histórias e publicou-as em dois volumes; mais tarde, o livro 

ganhou novas edições. A coluna também originou um programa de rádio, um disco de vinil, 

uma fotonovela, bem como a série televisiva. 

A série A vida como ela é... foi apresentada aos domingos no programa Fantástico, na 

Rede Globo de televisão, em 1996 e, reapresentada aos sábados, em janeiro de 1997; sendo 

exibida, posteriormente, no Programa do Jô, em julho de 2001. A vida como ela é... foi 

dirigida por Daniel Filho e Denise Saraceni, tendo como adaptador Euclydes Marinho. 

 O tema desta abordagem centra-se na representação feminina em A vida como ela é... e 

em sua adaptação televisiva, buscando verificar, através de três histórias - O monstro, O 

homem fiel e O pediatra -, como são as personagens femininas na escrita rodrigueana e na 

versão audiovisual, bem como trata sobre as implicações da representação, o progresso nos 

estudos de gênero, as características da escrita rodrigueana, o olhar sobre o seu tempo, a 

atemporariedade de suas histórias e os processos de transmutação dos dois suportes (literário e 

televisivo). 

 Partimos da seguinte problemática: de que modo, tanto na versão literária-impressa, 

quanto na televisiva, temáticas recorrentes na obra de Nelson Rodrigues são utilizadas em 

nome da emancipação da mulher e, ao mesmo tempo, como forma de apontar as “mazelas” da 

sociedade brasileira?  

Acreditamos, inicialmente, nesta hipótese como positiva, por entender que a mulher 



rodrigueana representa a emancipação feminina, estando à frente de seu tempo, recusando-se 

a ser submissa e a negar os seus próprios desejos; outrossim, o autor também nos apresenta 

uma visão mais crítica da sociedade brasileira da época, que compreende o período da década 

de 50 do século XX, período denominado de Anos Dourados. 

Esta pesquisa ancora-se nos estudos de gênero, que foi dividido em ondas históricas, a 

saber: a primeira onda buscou a substituição da hegemonia masculina pela feminina; a 

segunda onda trouxe uma visão essencialista da mulher, baseada na universalidade e, a 

terceira onda, também denominada de pós-feminismo, voltou-se para a abrangência de 

heterogeneidades dos gêneros e não apenas o dualismo homem/mulher, pensando o conceito 

de gênero como construção cultural. Assim, este estudo mostra-se atual, uma vez que a obra, 

em estudo, por sua temática, não se esgota na época em que foi escrita. Foi adaptada para a 

TV, nos anos 90, do século XX, ou seja, quarenta anos após ter vindo a lume e trata de 

relacionamentos familiares e amorosos, centrados no melodrama e na tragicomédia.  

Como as obras de Nelson Rodrigues foram censuradas por um tempo, sua fama ainda 

é a de pornográfico, o que revela que ainda é pouco compreendido, pois há muitas camadas de 

significação a serem reveladas; por isso, a possibilidade de realizar uma adaptação de seu 

acervo permite o acesso de leitores/espectadores que, muitas vezes, nem tiveram contato com 

sua criação literária ou apenas já tinham ouvido falar de forma superficial; além disso, pode 

aguçar a curiosidade e buscar o acesso ao original, o que é muito positivo. 

Com relação à produção da série, verifica-se um cuidado grande em ser o mais fiel 

possível ao autor. As imagens foram filmadas em película de cinema (35 mm), possuía 

narrador, os atores selecionados para os papéis foram de renome e as músicas usadas foram 

selecionadas de acordo com o período histórico de A vida como ela é..., tentando recriar o 

ambiente rodrigueano. Em 2004, a série foi lançada em DVD pela Somlivre e alcançou 

sucesso de crítica, conquistando prêmios como o de melhor direção pela APTC (Associação 

Paulista de Críticos de Arte).  

A vida como ela é... pode ser traduzido como histórias da vida cotidiana, centrada na 

moral da classe média, revelando as obsessões, os desejos, os vícios, as crueldades e os 

pecados - adultério, sedução, paixões proibidas e intensas. Assim, revela o lado oculto da 

sociedade, o que se passa no ambiente privado e alheio ao olhar estranho. 

No capítulo 2, intitulado Mulher e Representação Social, tratamos sobre a forma como 

a sociedade pensa, a partir de dicotomias, em que um é subjugado ou inferiorizado, em 

detrimento do outro e, no caso das relações de gênero, baseando-se em fatores biológicos, 

religiosos e de poder. Assim, trazemos um histórico de como surgiram as relações desiguais 



de gênero, a mudança de perspectiva, ocorrida a partir dos anos 60 do século XX e refletimos 

sobre o caminho atual dos estudos voltados ao gênero. Com relação à representação, partimos 

da noção de mímesis, proposta pelos gregos, passando à perspectiva literária de formação do 

cânone; além disso, tratamos da representação feminina, mediada pelo olhar hegemônico 

masculino, bem como da representação mediada pelos meios de comunicação de massa. 

No capítulo 3, Do periódico ao literário: da efemeridade à permanência, abordamos 

sobre a coluna A vida como ela é..., seu surgimento em um periódico, meio tido como 

efêmero devido à sua alta rotatividade, até a sua transformação em livro, outro suporte que 

garantiria a sua permanência. Trazemos as características desta obra (coluna e livro) e o 

histórico biográfico do autor, Nelson Rodrigues, entendendo que a realidade que o circundava 

e o de sua própria vida serviram de inspiração para suas composições. Também abordamos a 

relação amor/ódio desencadeada pelo autor/obras, o estilo de sua escrita, assim como seu 

olhar sobre o período narrado. 

No capítulo 4, Do literário à tela: uma transmutação, tratamos sobre os dois suportes 

ou linguagens de A vida como ela é... ora estudados – o livro e a série -, entendendo-os como 

diferentes e carregados de valores culturais. Assim, abordamos a produção da série, as 

potencialidades da imagem audiovisual, o processo de adaptação, entendido aqui como uma 

transmutação, no sentido semiótico e suas contribuições. 

E, por fim, no capítulo 5, A vida como ela é... e suas representações acerca da mulher, 

trazemos a análise propriamente dita da série como um todo, abordando as principais 

observações, comuns a todas as histórias e, mais adiante, o estudo de três histórias, escolhidas 

dentre aquelas que mais validam a proposta de A vida como ela é..., em consonância com as 

idéias do autor, a saber: O monstro, O homem fiel e O pediatra. 

Esperamos assim, contribuir para o entendimento da obra rodrigueana, bem como 

sobre o autor em si, visto que, como já dito, ainda se encontra sob uma camada de 

incompreensão. Assim, busca-se desmistificar alguns atributos geralmente associados ao autor 

e à sua obra, centrada aqui, em A vida como ela é... 

 

2. MULHER E REPRESENTAÇÃO SOCIAL 

 

“O dualismo sexualizado é o paradigma de todos os 

dualismos, ‘o paradigma da história do mundo”. 

Elizabeth Badinter 

 



 A citação de Badinter (1991) é muito pertinente quanto ao que se pretende discutir 

neste capítulo, ou seja, a forma como o mundo pensa, a partir de dicotomias: homem/mulher, 

ricos/pobres, desenvolvidos/subdesenvolvidos etc., cunhando uma ordem baseada em 

superioridade e inferioridade. Da mesma forma, a representação feminina no Ocidente 

também sempre foi atrelada a noções dicotômicas no decorrer da história - frágil/forte, 

vítima/culpada, santa/pecadora -, apresentando-se, prioritariamente, através do olhar 

masculino.  O que se percebe nisso é que a apreciação do homem em relação à mulher 

sempre foi expressa de forma ambígua e contraditória, variando da atração à repulsa, do amor 

ao ódio e estes esquemas serviram como um preâmbulo para as relações de gênero, ao longo 

da história da humanidade, baseando-as em fatores biológicos, religiosos e sociais, para 

justificar o domínio de um sexo sobre o outro. 

A organização das pessoas em comunidade fez com que os papéis fossem definidos e, 

a mulher, devido, principalmente, à maternidade, concentrou-se mais nos afazeres domésticos 

e no cuidado com os filhos; ao homem, cabia então, o domínio do espaço público. Com o 

passar dos séculos, houve uma verdadeira necessidade em provar a inferioridade feminina, 

como um fator de predisposição genética, aliado também ao religioso e às normas sociais, 

regidas por relações de poder. A partir daí, os direitos femininos foram cerceados e a luta 

feminista teve início, em busca da igualdade de direitos. 

Muitas foram as vozes que tentaram se fazer ouvir, com publicações de textos, 

participações em passeatas e protestos etc., algumas, inclusive silenciadas com a morte. 

Porém, a militância em causa da mulher, avançou através de “brechas”, seja contestando 

determinado discurso posto em um dado momento, seja por meio de acontecimentos 

históricos que possibilitaram sua inserção no espaço público. 

 Uma série de acontecimentos levou o Ocidente e seu saber - ancorado em valores 

“absolutizados” e em formulações acerca da verdade – à necessidade de reformulações. 

Assim, ao longo do século XX, surgem as teorias Pós-estruturalistas, o Desconstrucionismo e 

os Estudos Culturais, que tentam dar conta das demandas postas sobre o ser humano do 

referido século, intensificando-se no XXI e sendo inseridas aos Estudos de Gênero, que 

ampliaram questionamentos até então feitos, nesses incluídas as minorias. Por isso, o 

feminismo atual é intitulado de pós-feminismo, uma vez que não considera apenas o gênero 

como construção discursiva, mas também o sexo – até então tido como biológico, natural. 

Com a associação destas teorias, o sujeito do pós-feminismo também passou a ser mais 

abrangente, pois já não se poderia apenas contemplar a mulher, enquanto uma categoria única, 



mas levar em consideração os diversos tipos de mulher, assim como as outras minorias - 

étnicas, raciais, sociais, transexuais, gays etc. 

 As contribuições dos estudos, das pesquisas, das lutas por direitos iguais, entre 

homens e mulheres, são inegáveis; contudo, a preocupação atual reside em: como analisar 

cada sujeição? Não seria a visão de sujeição universalista? Esse universalismo não vai contra 

às novas concepções do pós-feminismo? O olhar que se lança para o Oriente, para a América 

Latina e para a África não seria ainda eurocêntrico? Essas e outras questões serão discutidas 

ao longo deste capítulo. 

 Outros questionamentos também são postos nas discussões sobre a mulher atual, 

como: até que ponto a mulher conseguiu aquilo por que tanto lutou? Que preço pagou pelas 

conquistas? A mulher soube valorizar sua emancipação? A mulher atual está livre das 

sujeições, das amarras sociais? 

Com relação à representação, partimos do conceito inicial de mímesis, proposto pelos 

gregos, que previa a imitação como reprodução do mundo; a seguir, passamos à perspectiva 

literária que, inicialmente, acreditava na soberania do autor/produtor e que, posteriormente, 

enxerga a estreita ligação entre qualquer tipo de representação aos interesses postos na ordem 

do sócio-cultural, evidenciando, por exemplo, a formação do cânone literário como fator de 

inclusão/exclusão das representações marginais, das minorias, entre elas as das mulheres. Na 

mesma linha de raciocínio, depois, enfocaremos a representação da mulher, que foi mais 

mediada pelo olhar hegemônico masculino do que auto-representada, devido tanto à falta de 

alfabetização, quanto à negação do direito à expressão de si. Assim, o que se tem 

documentado, no desenrolar dos anos, acerca das mulheres, foi, pois, uma representação, a 

partir de uma visão masculinista; representação esta, repleta de errâncias, baseadas em fatores 

biológicos e sociais, justificando a fragilidade e inadequação feminina para tudo, exceto para 

o Lar e os filhos. 

Refletiremos também sobre a chamada “crise da representação”, que está intimamente 

vinculada à grande difusão de imagens, na crença geral de que somos mediados pelos meios 

de comunicação de massa, que criam novas formas de produção de sentido e uma realidade 

inventada, o simulacro, já denunciados por Platão como capaz de levar ao erro. 

Da mesma forma, discutiremos o papel das imagens da mídia, acreditando no seu 

poder de reforçar ou modificar os discursos representacionais. Partimos da idéia de que o 

mundo está intimamente ligado aos meios de comunicação de massa, especialmente, à 

televisão, que tem um poder de gerar proximidade e reconhecimento por parte de seus 

espectadores e, por isso, gerar uma expectativa de verdade, de reprodução do mundo real, que, 



nem sempre, pode ser assim validada, uma vez que cada representação gera a sua verdade, 

refere-se ao ponto-de-vista de cada produtor de sentido. Ou seja, as imagens são mediações 

entre o significado pretendido pelo autor/produtor e a significação produzida nos 

espectadores.  

Com relação às imagens femininas na mídia, a tensão é igualmente relevante, pois 

trazem para o centro do debate contemporâneo as práticas audiovisuais, especialmente, 

aquelas que vêm balizando as representações de gênero. Assim, refletindo em como as 

imagens têm um caráter disseminador, as representações das minorias devem ser cuidadas, a 

fim de não continuar reproduzindo mensagens estereotipadas, sendo necessário contextualizar 

e entender o mundo social daquele a ser representado. 

 Entretanto, já não é mais válido acreditar que os espectadores reagem a tudo que veem 

como indivíduos atomizados, mas também não se pode desmerecer a força que as imagens 

geram na subjetividade. Desta forma, é preciso analisar as imagens buscando, suas mensagens 

implícitas e explícitas, entendendo-as como um texto, que deve ser lido e relido várias vezes. 

Aqui, a representação dita sob o olhar do outro, parte: primeiramente, do 

entendimento de que a mulher não se auto-representou, mas foi representada pelo outro 

(homem, em referência à alteridade) e, isso gerou e gera discursos e verdades; da noção de 

que a representação produz uma verdade, em geral, a de seu autor; da forma como a literatura 

organizou a superioridade/inferioridade das suas obras, excluindo as minorias e, por fim, da 

representação imagética, entendida aqui como propagadora e mediadora de uma versão do 

real, que parte do produtor/autor e se volta aos espectadores/leitores da obra audiovisual. 

 

2.1 Feminismo e Estudos de Gênero 

 

O Feminismo e os Estudos de Gênero passaram por muitas formulações e posturas, ao 

longo de sua história. Inicialmente, na primeira onda, intencionava-se substituir a hegemonia 

masculina pela feminina; na segunda onda, pregava-se uma visão essencialista da mulher 

(universalidade) e, hoje, na terceira onda, prega-se a abrangência de todas as heterogeneidades 

dos gêneros e não apenas o dualismo homem/mulher, pensando o conceito de gênero como 

construção cultural.  

Muito foi dito e escrito sobre a natureza feminina, na tentativa de definição de um 

modelo universalista. Servindo como mediadora na definição sobre O que é uma mulher?: um 

debate (1991), Elizabeth Badinter analisa três discursos que tentam caracterizar a mulher, a 

saber: A. L. Thomas, com Ensaio sobre o caráter, os costumes e o espírito das mulheres e, os 



posteriores comentários de Diderot e Madame D’Epinay. Segundo Badinter (1991), Thomas 

empreende uma visão culturalista, revelando que as mulheres são fruto da forma como são 

criadas, educadas, governadas, legisladas etc., mas não defende a igualdade; Diderot responde 

ironicamente, por considerar que um donzelo não tem condições de avaliar o que são as 

mulheres, por não ter experiência com elas; acreditando também que o que determina uma 

mulher são os fatores biológicos. Já Madame D’Epinay responde com a premissa de 

igualdade entre homens e mulheres em sua constituição, dando ênfase ao fato de que a mulher 

é talhada culturalmente. Mesmo se debruçando em textos antigos, Badinter (1991) acredita 

que o questionamento do que é a mulher, ainda se perpetua nos dias atuais; todavia, a autora 

responde à questão inicial de forma objetiva e ponderada: “o que é uma mulher? Um animal 

racional. Em suma, um Homem, como todo mundo” (p. 34), ou seja, que não deve ser 

considerado inferior ou superior, mas antes, igual e complementar para o outro sexo. 

Apresentando o livro História das relações de gênero (2007), de Peter N. Stearns, 

Carla Bassanezi Pinsky entende que as relações entre homens e mulheres são sociais e 

históricas, pois ultrapassam as fronteiras geográficas e temporais, feitas, sobretudo, a partir 

dos encontros culturais. Stearns (2007) ressalta a existência do patriarcalismo, desde o quarto 

milênio a.C., quando a agricultura substitui a caça e a coleta, pondo fim a uma considerável 

igualdade entre os sexos: 

 

Na caça e na coleta, ambos os sexos, trabalhando separados, contribuíam 

com bens econômicos importantes. As taxas de natalidade eram 

relativamente baixas e mantidas assim em parte pelo aleitamento 

prolongado. [...] A agricultura estabelecida, nos locais em que se espalhou, 

mudou isso, beneficiando o domínio masculino. À medida que os sistemas 

culturais, incluindo religiões politeístas, apontavam para a importância de 

deusas, como geradoras de forças criativas associadas com fecundidade e, 

portanto, vitais para a agricultura, a nova economia promovia a 

hierarquização de gênero maior (STEARNS, 2007, p. 31-32). 

 

Deste modo, o sedentarismo dos povos fez com que os papéis fossem 

institucionalizados e os homens passassem a ser os provedores principais, uma vez que a taxa 

de natalidade subiu e as mulheres dedicaram seu tempo à maternidade; assim, formou-se o 

cenário perfeito para a ascensão do patriarcalismo e das desigualdades.  

Num retorno à Histórica da Humanidade e à História das relações de gênero, é preciso 

investigar como, a partir, das sociedades clássicas, foram construídas as relações 

homem/mulher. Sendo assim, na Mesopotâmia, as mulheres eram inferiorizadas e sujeitas ao 



controle masculino; no Egito, tinham mais prestígio, especialmente, nas classes altas e suas 

rainhas eram poderosas, como Nefertiti e Cleópatra, por exemplo.  

Na Grécia, por outro lado, as mulheres eram servís, como escravos, tendo como 

função primaz a reprodução, a criação dos filhos, as atividades de fiação e de tecelagem, o 

trabalho agrícola e a extração de minerais. Os pensadores gregos pregavam um bom 

tratamento às mulheres, mas não deixavam de ressaltar a sua inferioridade e as atribuições aos 

papéis domésticos e, segundo Stearns (2007), o casamento significava empréstimo, as 

mulheres eram então, emprestadas do pai ao marido. A civilização grega também valorizava o 

conhecimento, porém, negava o acesso ao espaço público pelas mulheres, por considerá-las 

inaptas para o raciocínio; a exceção foram as Hetairas, cortesãs intelectualizadas, com a 

função de agradar aos homens. Após a conquista Macedônica, passou-se à sociedade 

helenista, em que as mulheres tiveram mais participação política, direito à propriedade e aos 

negócios; além disso, participavam de atividades culturais. O pensamento helenístico não era 

desfavorável às mulheres, mas também não aconselhava a igualdade. 

Na China, as mulheres deveriam ser subservientes aos pais e maridos, estando sujeitas 

ao divórcio, caso houvesse qualquer desobediência, fossem estéreis ou falassem demais. Os 

homens podiam ter várias mulheres e as esposas não poderiam ter ciúmes. O costume também 

determinava que as mulheres deveriam enfaixar os pés, para os tornarem pequenos, a fim de 

demonstrar status, para conseguir um bom casamento e para que ficassem resguardadas em 

casa, uma vez que sentiam muitas dores, ao se locomoverem. A religião budista tinha uma 

relação ambivalente em relação à mulher, sendo representada como um mal, por sua luxúria e, 

como uma santa, por ser iluminada; assim sendo, algumas mulheres se valiam disso para 

exercerem atividades fora do lar. Na Índia, a prática comum era o sati, que estimulava as 

viúvas a se fazerem queimar, junto aos corpos de seus maridos. 

O Islamismo, segundo o seu livro sagrado – o Corão -, prevê que: as mulheres têm 

alma como a dos homens e poderiam participar de atividades religiosas, como a peregrinação 

à Meca; têm direitos definidos, como o de possuir propriedade e manter a que tinham antes do 

casamento, como também, direito ao divórcio, sendo o infanticídio feminino desaprovado. 

Apesar de todos estes benefícios, o Islamismo é decididamente patriarcal, considera as 

mulheres mais pecadoras, por serem descendentes de Eva; além disso, os homens possuíam 

autoridade sobre elas, não lhes sendo concedida a participação no culto masculino. Com os 

direitos de família restritos, deveriam se dedicar às atividades do lar e os maridos poderiam 

usar a força (violência), caso essas transgredissem às normas estabelecidas. Já o uso do véu 

iniciou-se como sinal de pertencimento à elite, passando a ser marca da reclusão e da posse de 



pais e maridos; já a túnica, ou a burca, representava a indisponibilidade para o sexo por serem 

mulheres respeitáveis. Para Stearns (2007), o uso do véu, a burca ou túnica, se dava como 

sinal de posse dos pais/maridos e como forma de domínio “porque as mulheres detinham o 

controle sobre a propriedade depois do casamento” (p. 76) e a exigência de reclusão devia-se 

ao fato de elas terem direito ao prazer sexual, por isso, precisavam ser acompanhadas de 

perto. 

Já no Império Romano, o sistema jurídico garantiu aos homens a assimétrica relação 

de poder sobre as mulheres, filhos e escravos, através do Paterfamilias, assegurando a 

subjugação; contudo, eram valorizadas aquelas que sabiam honrar a tradição. A religião 

destacava as deusas e dava direito à propriedade feminina, porém, era firmemente patriarcal, 

com ênfase sobre a família e à autoridade masculina. 

Segundo Branca Moreira Alves e Jacqueline Pitanguy (1991), uma das poucas 

civilizações, em que se percebiam a simetria nas relações de gênero, eram a dos Galeses, dos 

Germânicos, dos Iroqueses, dos Cherokees e dos Hurons, cujas sociedades tribais 

determinavam o mesmo poder de atuação a homens e mulheres. Nestes casos, o que 

normalizava a organização familiar era a descendência materna, em que as relações eram 

simétricas, considerando tanto homens, quanto mulheres importantes. 

Na Europa, por sua vez, durante a Idade Média, algumas mulheres questionavam o 

poder religioso e a hierarquia dos sexos e, um dos grupos mais fulgurantes foi o das beguinas, 

formado por mulheres que viviam em comunidade e eram auto-suficientes; por não terem 

nenhuma forma de controle (religioso ou masculino); por isso, foram consideradas perigosas e 

perseguidas pela Inquisição, movimento perpetrado pela Igreja Católica, que realizou um 

grande genocídio contra o sexo feminino na Europa e nas Américas, quando promoveu a caça 

às bruxas e às feiticeiras. Segundo Michelle Perrot (2007), a publicação do Malleus 

Maleficarum1, em 1486, ajudou a justificar a matança, pois “[...] essa enquete, encomendada 

pela Inquisição, pretendia, ao mesmo tempo, descrever as feiticeiras e suas práticas e dizer o 

que convinha pensar sobre elas” (p. 88-89), fazendo crer que a mulher bruxa possuiria 

conhecimentos capazes de usurpar os espaços masculinos.  

Apoiando o discurso religioso, acerca dos malefícios femininos, a alocução médica se 

ocupava em provar biologicamente a inferioridade do corpo feminino, o que reforçou a 

perseguição. Além disso, a alegação inquisitorial relacionava a prática da bruxaria a 

                                                 
1 Traduzido para português como Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas. Informação extraída do site 

Spectrum Gothic, disponível em: <http://www.spectrumgothic.com.br/ocultismo/livros/malleus.htm>, acesso em 

08/01/2010. 



conotações sexuais, acreditando que seria “pelo sexo que ela se faz bruxa, sexo este 

considerado, [...] impuro e maléfico” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 18-24). Concordando 

com o argumento exposto e reforçando quais seriam os reais motivos para a perseguição 

inquisitorial, Perrot (2007) faz as seguintes considerações: as mulheres eram curandeiras, 

concorrendo com os médicos (homens, em sua maioria) e praticavam o sexo de forma mais 

livre (ativa e sem pudores), numa sociedade que nega e esconde o corpo feminino. Por isso, 

eram associadas ao maligno: “a feiticeira é filha e irmã do diabo. Ela é o diabo, seu olhar 

mata: ela tem mau-olhado. Tem pretensão ao saber. Desafia todos os poderes: o dos 

sacerdotes, dos soberanos, dos homens, da razão” (PERROT, 2007, p. 90). 

Na Renascença, os direitos femininos foram ainda mais cerceados, com a proibição da 

atuação política, restrições em adquirir e gerir bens, representar-se na Justiça, atuar em 

determinadas profissões, além da proibição de seu ingresso na educação. Desta forma, o 

acesso à educação e ao trabalho foi uma das primeiras bandeiras da luta feminista. 

O aparecimento do Protestantismo não significou mudanças para as mulheres e nem o 

fim da perseguição inquisitorial, pois, assim como os católicos, os protestantes consideravam 

as feiticeiras perniciosas.  

Com as grandes navegações, nos séculos XV e XVI, muitos povos foram 

conquistados, o que afetou as relações de gênero desses, com a imposição de novas normas de 

cunho eurocêntrico, uma vez “[...] que acredita[va] ser a sua prerrogativa humana não apenas 

administrar o mundo não-branco, mas também possuí-lo” (SAID, 1990, p. 117). O contato 

entre o europeu e o colonizado só fez piorar as condições dos nativos, uma vez que esses 

últimos possuíam valores diferentes, em relação à nudez, às práticas sexuais, ao adultério, à 

poligamia e ao aborto. Para Stearns (2007), “as visões européias sobre gênero eram menos 

igualitárias do que as da maioria dos grupos indígenas, pelo menos até o final do século XIX” 

(p. 111).  

Entre os povos pré-colombianos (Maias, Incas e Astecas), as mulheres eram 

inferiorizadas, não tinham direito à propriedade e a sexualidade era cuidadosamente regulada; 

aqui, o comportamento dos europeus os chocou, quando os colonizadores sequestravam as 

mulheres desta sociedade. Os europeus indignavam-se pelo fato de homens e mulheres maias 

tomarem banhos juntos e despidos e a eles causava mais espanto ainda naquela tradição, o 

chamado serviço de noiva, uma vez que a noiva, após o casamento, permanecia na casa dos 

pais, mantendo relações sexuais com o marido. Caso, durante esse período de adaptação não 

fosse o esperado pelo esposo, a noiva era devolvida e poderia vir a contrair novas núpcias. 



Muitos foram os nomes que tornaram possível as conquistas feministas ao longo dos 

séculos, como Christine de Pisan, escritora francesa do século XIV e primeira poetisa oficial 

da Corte, que pode ser considerada a primeira feminista, por sua defesa da igualdade, em A 

cidade das mulheres (1405), em que nega a inferioridade feminina e questiona a dupla moral, 

que considerava “o mesmo ato crime quando praticado pela mulher e apenas pequeno defeito 

quando pelo homem” (ALVES; PITANGUY, 1991, p. 19). Da mesma forma, no século XVII, 

Ann Hutchinson, foi outra voz da causa feminista, por suas pregações, nas quais declarava 

serem homens e mulheres iguais perante Deus, o que contrariava a doutrina calvinista e a 

sociedade da época. Outro importante nome foi Mary Wollstonecraft que, baseando-se nos 

paradigmas naturalistas rousseaunianos, distorcendo-os, publicou Defesa dos direitos das 

mulheres, em 1792; seu discurso foi inovador e pregou que não havia diferenças de caráter ou 

inteligência entre homens e mulheres, mas sim de oportunidades de acesso à educação 

(ALVES; PITANGUY, 1991). Os tantos nomes ficam de fora aqui, não por desmerecimento, 

pois são igualmente relevantes em todas as conquistas, cada uma à sua época, mas devido à 

falta de espaço.  

Pensando sobre as militantes/pensadoras, ao longo da história do feminismo, pode-se 

considerá-las como porta-vozes de contestações em diferentes períodos e, por isso mesmo, 

importantes para os avanços e conquistas posteriores alcançadas pelas mulheres. Joan Scott 

(2002) aborda a militância feminista francesa na busca de relações simétricas e de direitos, 

dedicando-se a quatro ativistas – Olympe de Gouges, Jeanne Deroin, Hubertine Auclert e 

Madeleine Pelletier -, ressaltando a luta destas por melhorias da condição feminina, 

entretanto, ao mesmo tempo em que as valoriza, Scott (2002) não as enxerga como heroínas, 

antes como arenas de discussões do status quo: 

 

Não vejo essas mulheres como heroínas modelares. Na verdade, vejo-as 

como marcos históricos ou como lugares, marcos históricos - melhor 

dizendo, arenas – onde se travam embates políticos e culturais cruciais, 

passíveis de serem examinados pormenorizadamente. Imaginar uma pessoa – 

neste caso uma mulher – como um lugar ou uma arena, não significa negar-

lhe a humanidade, mas reconhecer os muitos fatores que fazem dela um 

agente, bem como as múltiplas e complexas maneiras pelas quais ela se 

constrói como ator histórico (SCOTT, 2002, p. 45). 

 

A partir desta asserção de Scott (2002), é mais correto pensar realmente nestas 

mulheres militantes como atrizes histórico-sociais, pois influenciaram diretamente todas as 

conquistas posteriores, cada uma a seu modo, mas de forma meritória.  



Já, no século XVIII, ocorre a Revolução Francesa, cujos ideais eram pautados na 

célebre tríade – igualdade, liberdade e fraternidade -, em que homens e mulheres lutaram lado 

a lado no processo revolucionário; porém, estas postulações não foram, de fato, postas em 

ação com relação às mulheres e, a partir daí, inicia-se a militância feminista, em busca de seus 

direitos negligenciados. Neste período, aparecem publicações, que dão conta da situação 

feminina, relacionadas ao trabalho, à política, aos direitos civis e à prostituição. 

Protestando pelo não-cumprimento das promessas revolucionárias, Olympe de Gouges 

publica Os direitos da mulher e da cidadã (1791), no qual afirma: 

 

Diga-me, quem te deu o direito soberano de oprimir o meu sexo? (...). Ele 

quer comandar como déspota sobre um sexo que recebeu todas as faculdades 

intelectuais. (...) Esta Revolução só se realizará quando todas as mulheres 

tiverem consciência do seu destino deplorável e dos direitos que elas 

perderam na sociedade (GOUGES apud ALVES; PITANGUY, 1991, p. 33). 

  

Gouges foi punida com a guilhotina, em 1793, e sua sentença “acusava-a de ter 

querido ser um homem de Estado e ter esquecido as virtudes próprias a seu sexo” (ALVES; 

PITANGUY, 1991, p. 34).  

O século XVIII também encerrou a mulher no espaço do lar, com a ascensão burguesa, 

que previa o homem assumindo todas as despesas e objetivando a acumulação de capital, 

cabendo à mulher se ocupar com os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos e exercendo 

a função de vitrine da riqueza de seus cônjuges e pais. Assim, a família patriarcal burguesa 

cunhou a partição clara entre os limites do público e do privado, destinado aos homens e às 

mulheres, respectivamente. Com base nessa dicotomia, as mulheres eram divididas em: “anjo 

do lar”, quando obedeciam às regras predeterminadas e em “potência do mal”, quando 

tentavam aniquilar tais disposições (MOREIRA, 2003, p. 30). 

Para Elisabeth Badinter, em Um é o Outro (1986), no qual prevê, em última instância, 

a complementaridade entre os sexos, “[...] dizer que Um é o Outro não significa aqui que Um 

é o mesmo que o Outro, mas que Um participa do Outro e que eles são, ao mesmo tempo, 

semelhantes e dessemelhantes” (p. 213). Da mesma forma, acredita que o sistema patriarcal 

cunhou a lógica da relação dos sexos, negando implicitamente a complementaridade 

homem/mulher e afirmando a alteridade, em que Um seria superior ao Outro. Tal pensamento 

é partilhado por Fátima Quintas (2005), que traça um histórico da família e dos moldes como 

esta en(gendrou) o feminino, numa clara representação de poder. A autora passa pelas esferas 

pública e privada na tentativa de expressar como os dogmas foram disseminados: 

 



Os sexos se bifurcaram: homem x mulher. A ênfase dual imperou, exigindo 

o surgimento da ideologia da superioridade e da inferioridade. Para que uma 

exista, é preciso que a outra também exista. Ninguém é inferior sem que a 

idéia de superior se contraponha. Faz-se necessário eleger os estereótipos 

que fundamentam a superioridade, de modo a distinguir outros princípios 

que não nasceram inferiores, mas que foram solapados pela coerção da 

sociedade. Por entre os caminhos de oposição, edificaram-se as dicotomias 

que levaram a mulher a degraus de submissão e o homem ao patamar do 

comando. O social não poupou o feminino. Fê-lo frágil e incapaz de lograr a 

sua liberdade (QUINTAS, 2005, p. 44). 

 

Ou seja, inferior ao masculino. No século XIX, surgem os pilares socialistas, 

passando-se a analisar o capitalismo e sua exploração, entendendo a condição feminina como 

integrante das relações exploratórias capitalistas que sustentam a sociedade de classes; assim, 

Friedrich Engels (2000) evidencia o surgimento da propriedade privada como fator de 

assujeitamento da mulher, através do casamento, pela transmissão da herança. 

Com a luta por direitos, as mulheres operárias começaram também a reivindicar 

melhores condições de trabalho; assim, o Dia Internacional da Mulher, comemorado dia oito 

de março, se deve ao fatídico dia, no ano de 1857, em que operárias da indústria têxtil de 

Nova Iorque protestaram por aumento de salários e diminuição da jornada de trabalho e, 

foram violentamente contidas pela polícia, deixando um saldo de prisões e feridos. 

No final do século XIX e início do século XX, as mulheres empreendem o Movimento 

Sufragista, que tencionava o direito ao voto, sendo um processo longo e conquistado em 

diferentes décadas pelos países. No início do século XX, após a concessão ao direito de voto, 

já se revelou um novo perfil feminino, que foi ampliado pelas gerações seguintes, através de 

suas lutas e na edificação de uma mentalidade mais consciente entre as mulheres. Elas 

também conquistaram o direito de estudar e trabalhar, especialmente, nos períodos (1914-

1918) e (1939-1945), envolvendo a 1ª e a 2ª Guerras Mundiais; porém, após a 2ª Guerra 

Mundial, houve uma intensa propaganda para que a mulher voltasse ao espaço doméstico, 

retornando à mística da rainha do lar.  

Michelle Perrot (2005) analisando o processo entre as duas guerras de maior vulto 

para o Ocidente e a inserção das mulheres no espaço público, admite que não houveram 

grandes transformações nas relações entre os sexos, pois as mulheres chegaram a ocupar os 

espaços, fundamentalmente, masculinos, mas acabaram retornando a seus papéis tradicionais 

no fim dos conflitos e aquelas que se aventurassem a resistirem eram obrigadas a 

masculinizar-se, sacrificando “suas vidas privadas e até mesmo a sua aparência” (PERROT, 

2005, p. 440), sendo este um alto preço a pagar pela transgressão. 



Os primeiros estudos sobre a forma como a sociedade organiza as pessoas, através da 

dualidade, tiveram início, em 1935, com Margaret Mead que, segundo Michelle Perrot (2007), 

influenciou Simone de Beauvoir e o seu livro O segundo sexo (1991), publicado em 1949, no 

qual faz um percurso histórico-cultural da desigualdade feminina, demonstrando também que 

um dos fatores para a sua subjugação reside na forma como ela vivencia a experiência de ser 

mulher, revelando também a alteridade entre os sexos e antevendo o conceito de gênero. Os 

estudos de Beauvoir contribuíram para todas as discussões acerca do feminismo nas décadas 

subsequentes. Para Magda Guadalupe dos Santos (2009), Beauvoir “observa como o 

masculino alçou como o Absoluto; e o feminino como o Outro” (p. 59) e é essa alteridade 

pura que precisava e precisa ser questionada. 

Na década de 60 do século XX, Betty Friedan publica A mística feminina (1963), no 

qual expõe a insatisfação da mulher diante de seu tradicional papel de dona-de-casa e do ideal 

de feminilidade pregado pelas revistas da época e, Juliet Mitchell publica A condição da 

mulher (1967), fazendo um percurso histórico sobre o que havia sido escrito sobre as 

mulheres. Na década de 70 do mesmo século, Kate Millet publica Política Sexual (1970), 

analisando a fundo o sistema patriarcal, que, segundo ela, influenciou as culturas, religiões, 

leis e costumes em todo o mundo. 

Os anos 60 do século XX foram determinantes para uma mudança de perspectiva nos 

estudos feministas, rompendo com os paradigmas e questionando as verdades absolutas: 

 

A década de 60 caracterizou-se por intensa mobilização na luta contra o 

colonialismo, a discriminação racial, pelos direitos das minorias, pelas 

reivindicações estudantis. Estes movimentos ampliaram o campo do político, 

alargando a compreensão das contradições sociais para além do estritamente 

econômico, revelando a existência de outras formas de exercício do poder 

(ALVES; PITANGUY, 1991, p. 58). 

 

Assim, passou-se a considerar que tanto os homens quanto as mulheres decorrem de 

construções sócio-culturais e estas não contemplariam as minorias étnicas, sexuais, 

econômicas, etárias etc., fato que foi posteriormente revisto pelos estudos pós-feministas, 

como concorda Heloisa Buarque de Hollanda (1994), que a partir das idéias de Edward Said, 

mostra as alterações do pensamento feminista: 

 

[...] os estudos feministas, assim como os estudos étnicos ou 

antiimperialistas, promoveram um deslocamento radical de perspectiva ao 

assumirem como ponto de partida de suas análises o direito dos grupos 

marginalizados de falar e representar-se nos domínios políticos e intelectuais 

que normalmente os excluem, usurpam suas funções de significação e 



representação e falseiam suas realidades históricas (HOLLANDA, 1994, p. 

8). 

 

Ou seja, até então, o feminismo também era ontológico (generalista), pois dava voz 

apenas a um determinado perfil de mulher – branca, classe média-alta e escolarizada -, não 

contemplando todas as outras diferenças. Para Eduardo de Assis Duarte (2002), foi com a 

crise do sujeito cartesiano que teve início o questionamento das verdades absolutas que 

serviram como procedimento de controle social, cultural e político. Isto começou a ser 

corrigido, no final da década de 60 e início da década de 70 do século XX, segundo Hollanda 

(1994), quando o conceito de Alteridade passou a ser usado nos meios políticos e acadêmicos, 

com os movimentos de minorias (anti-coloniais, étnicas, raciais, de mulheres, de 

homossexuais e de ecologistas) e com os filósofos franceses pós-estruturalistas (Foucault, 

Deleuze, Barthes, Derrida e Kristeva), com o intuito de particularizar, em oposição a todo e 

qualquer essencialismo.  

Assim, o pós-modernismo tende a afirmar a “pluralidade do ‘diferente’ e da rejeição à 

oposição binária do ‘outro’” (HUTCHEON, 1991, p. 248). Para Holanda (1994), Jacques 

Derrida foi “o autor que mais equacionou a preocupação da questão da mulher enquanto 

‘outro’” (p. 9), com suas críticas ao fonocentrismo (primado da voz), ao logocentrismo 

(primado da palavra) e ao falocentrismo (primado do falo), Derrida faz uma crítica à 

metafísica ocidental e às suas verdades absolutas, criando o conceito de desconstrução, ou 

seja, o desmoronamento das concepções fixas, a fim de reorganizá-las sob outra ótica e com 

novas significações; a partir daí, pensa em Différance, enquanto descentramento e como 

possibilidade de abalar/substituir as oposições binárias, como homem/mulher, por exemplo, 

“abrindo e ao mesmo tempo recobrindo a verdade” (DERRIDA, 1995, p. 146). Igualmente 

importante foi Michel Foucault, com suas críticas acerca dos conceitos de representação e de 

poder, o que o fez pensar em uma genealogia, que seria “[...] uma espécie de empreendimento 

para dessujeitar os saberes históricos e torná-los livres, isto é, capazes de oposição e de luta 

contra a coerção de um discurso teórico unitário, formal e cientifico” (FOUCAULT, 1999, p. 

15). Desestabilizando, assim, a ordem ou a lei pré-existente.  

Para Foucault (1999), a sociedade está estruturada num “tríplice ‘primitivismo’” - 

sujeito, unidade do poder e lei -, que está ancorado nas premissas do sujeito a ser sujeitado, na 

unidade do poder a ser fundamentada e na legitimidade a ser respeitada. Em última instância, 

o autor destaca que 

 



[...] toda lei, seja ela qual for, toda forma de soberania, seja ela qual for, todo 

tipo de poder, seja ele qual for, devem ser analisados não nos termos do 

direito natural e da constituição da soberania, mas como movimento 

indefinido - e indefinidamente histórico - das relações de dominação de uns 

sobre os outros (FOUCAULT, 1999, p. 131). 

 

 Judith Butler (2008) se apropria das idéias de Foucault, trazendo-as para o pós-

feminismo, revelando ser a legitimação do poder histórica, justificada como necessária para 

regular a sociedade: 

 

A autojustificação de uma lei repressiva ou subordinadora quase sempre se 

baseia no histórico de como eram as coisas antes do advento da lei, e de 

como se deu seu surgimento em sua forma presente e necessária. A 

fabricação dessas origens tende a descrever um estado de coisas anterior à 

lei, seguindo uma narração necessária e unilinear que culmina na 

constituição da lei e desse modo a justifica. A história das origens é, assim, 

uma tática astuciosa no interior de uma narrativa que, por apresentar um 

relato único e autorizado sobre um passado irrecuperável, faz a construção 

da lei parecer uma inevitabilidade histórica (BUTLER, 2008, p. 64). 

 

Sendo assim, a subordinação feminina era fundamentada e tida como um bem comum, 

necessário para organizar a vida em sociedade e, a partir da associação à genealogia, 

precisava ser (com)formada. Joan Scott (2000) analisa como positiva a adição destas novas 

concepções, na medida em que rompe com as velhas tradições filosóficas, que construíram o 

mundo, segundo hierarquias e também por trazer uma visão crítica sobre as construções 

significantes, os essencialismos e as relações de poder. Deste modo, as relações de gênero 

podem ser entendidas como fenômenos sócio-culturais que regulam a vida em sociedade, 

levando em conta os seres humanos universais (conjunto) e as particularidades culturais de 

cada um (STOLKE, 1999). 

O conceito de gênero, segundo Verena Stolke (1999), foi empregado, pela primeira 

vez, na década de 50, do século XX, nos EUA, e introduzido pela psicologia e pela sexologia, 

quando estas especialidades se ocuparam das causas dos transexuais e intersexos. Segundo a 

autora, foi, nesse país, que se instalaram as primeiras clínicas de gênero ou mudança de sexo e 

estas usaram o termo gênero para “distinguir o sexo social atribuído do sexo anatômico” 2, 

solucionando assim os obstáculos conceituais e terminológicos dos intersexos, transexuais e 

homossexuais, “cujo sexo biológico era ambíguo ao nascimento ou não coincidia com sua 

                                                 
2 Tradução nossa do texto original: “distinguir el sexo asignado del sexo anatómico” (STOLKE, 1999, p. 84). 



identidade sexual desejada ou orientação sexual” 3 (STOLKE, 1999, p. 84-85). Ainda segundo 

a autora, dentre as pioneiras, no uso deste conceito de gênero, estão Kate Millet e Germaine 

Greer, com suas críticas políticas direcionadas à subordinação das mulheres e à imagem da 

mulher objeto do desejo masculino.  

A noção de gênero era utilizada pela Linguística, que previa o uso de flexões nas 

palavras para a formação do feminino, uma vez que o tronco original de qualquer vocábulo 

era considerado masculino, como, por exemplo, a palavra professor (masculino), que 

necessita do acréscimo da flexão de gênero a, para se transformar em professora (feminino). 

Assim, os estudos antropológicos e de Mulher se apoderaram deste conceito a fim de provar 

que o gênero era definido a partir do sexo biológico, sendo, pois, uma construção cultural. 

Germaine Greer (1975) traz um texto dirigido às mulheres que questionam a relação 

consigo mesmas e com o mundo que as cerca, mostrando, deste modo, como o olhar feminino 

sobre si mesma é subordinado, além de o ser pelos homens. A autora afirma também que o 

feminino é condicionado socialmente:  

 

[...] O que acontece é que a mulher é considerada um objeto sexual para uso 

e apreciação de outros seres sexuais, os homens. A sexualidade dela é tanto 

negada como falsamente representada ao ser identificada como passividade 

(GREER, 1975, p. 16). 

 

Assim, entende estes condicionantes sociais como castradores das mulheres.  

Concordando com tal pensamento, Joan Scott (1994) vai mais além e associa a noção de 

construção social com a noção de poder, entendendo o gênero como “[...] um elemento 

constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e mais, o 

gênero é uma forma primeira de dar significação às relações de poder” (p. 13). Por essa visão, 

o gênero é constituído nas relações sociais, sendo baseadas em diferenças sexuais, que estão 

no centro das relações de poder. 

Também pensando sobre a organização social das pessoas, Greer (1987) passeia por 

temas como natalidade, fertilidade/esterilidade, castidade, coito/contracepção, 

aborto/infanticídio, dentre outros, destacando o controle político, econômico e social 

relacionados às práticas sexuais, sempre ligando o sexo e seu controle ao destino humano, 

como o próprio título do livro já nos indica. Lançando como questionamento, por exemplo, 

                                                 
3 Texto original: “cuyo sexo biológico era ambíguo al nacimiento o no coincidia con su identidad sexual 

deseada o su orientación sexual” (STOLKE, 1999, p. 85). 



“quem somos nós para decidir o destino do mundo?” (p. 12), sua escrita tenta advertir os 

leitores quanto às falsas propostas centradas na sexualidade. 

Entretanto, foi apenas, a partir da década de 80 do século XX, que o conceito de 

gênero ganhou um status acadêmico, trazendo novas perspectivas para o então Estudos de 

Mulher (Women’s Studies), que passou a ser nomeado Estudos de Gênero (Gender Studies), 

conferindo maior crítica e, revelando o arbitrário e as relações de poder envolvidas nas 

práticas sociais e discursivas. 

 Judith Butler (2008) desconstrói, na concepção derridiana, o conceito de gênero, que 

até então apoiava a teoria feminista e era tido como socialmente construído e decorria do sexo 

(natural, biológico). Para a autora, tanto o sexo quanto o gênero são construções discursivas e 

culturais. Butler (2008), a partir da insigne frase de Simone de Beauvoir (1991): “ninguém 

nasce mulher, torna-se mulher”, crê que “não há nada em sua explicação [de Beauvoir] que 

garanta que o ‘ser’ que se torna mulher seja necessariamente fêmea” (p. 27), ou seja, alia-se, 

assim, a idéia do desejo como determinante primeiro para a ordenação do gênero, o que 

ampliou o horizonte dos estudos feministas e de minorias, tais como: étnicos, raciais, 

homossexuais etc., até então não contemplados. 

Butler (2008), ao tentar explicar as categorias fundacionais - sexo, gênero e desejo -, 

alia-os ao poder e propõe uma investigação crítica, centrada na Genealogia, de Michel 

Foucault, que combate “os efeitos de poder próprios de um discurso considerado científico” 

(FOUCAULT, 1999, p.14) acreditando que estas categorias “são efeitos de instituições, 

práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos” (p. 9). Deste modo, o 

foco de abordagem é o gênero e sua análise relacional, uma vez que o feminino e a categoria 

mulher são conceitos problemáticos, devido às suas mutabilidades. 

Em entrevista à IHU Online (Revista do Instituto Humanitas da Unisinos) 4, Judith 

Butler (2006) é perguntada sobre qual seria o seu conceito de gênero, o que ela afirma ser esta 

uma questão muito abrangente, ainda que reforce a performatividade do mesmo:  

 

[...] o gênero não expressa uma essência interior de quem somos, mas é 

constituído por um ritualizado jogo de práticas que produzem o efeito de 

uma essência interior. [...] penso que o gênero é vivido como uma 

interpretação, ou um jogo de interpretações do corpo, que não é restrita a 

dois, e isso, finalmente, é uma mutável e histórica instituição social 5. 

 

                                                 
4 Entrevista presente na Ed. 199, de 09/10/2006. Disponível em: 

<http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_tema_capa&Itemid=23&task=detalhe&id=72&id_edi

cao=121>, acesso em 08/01/2010. 
5 Ibid. 



Ou seja, prevê um sujeito fragmentado e sem noções fixas. Assim, a crítica feminista, 

ao desconstruir o signo mulher e o gênero, propondo uma mobilidade identitária, baseada na 

articulação transitória dos sujeitos, vive um dilema, ao afirmar a multiplicidade do feminino 

e, ao mesmo tempo, promovendo a união dessas subjetividades num nós, enquanto 

movimento integrado. Contudo, para Nelly Richard (2002), o feminismo não tem que 

escolher entre um e outro, mas  

 

[...] pelo contrário, no mais puro estilo desconstrutivo, recusar o binarismo 

de uma oposição entre o sim e o não, mantendo entre ambos uma ‘tensão 

ativa’ (Derrida), que se resolve – sempre provisoriamente – em função de 

cada articulação de contexto (RICHARD, 2002, p. 164). 

 

E, por conseguinte, adaptável a diferentes propostas. Ana Cecília Acioli Lima (2006) 

avaliando a evolução dos estudos feministas, revela que este se tornou transdisciplinar, 

permitindo uma inovação do pensamento e, a partir das concepções de Lorde, a autora 

acredita que “o conceito de diferença além de identificar especificidades, elimina o silêncio e 

a exclusão da alteridade” (p. 98), por isso, é fundamental para os estudos de gênero. Richard 

(2002) também compartilha do pensamento de que o feminismo e a desconstrução geraram 

novos desafios críticos, na medida em que desloca o universalismo e a relação de alteridade (o 

Outro ou a exclusão), quando pensa em diferença e em identidades não-fixas. 

Atualmente, o feminismo tenta conciliar o novo eu feminino – desunificado e instável 

-, proposto pelas teorias psicanalíticas, pós-estruturalistas e desconstrutivistas, que colocaram 

sob suspeita a estabilidade do ser mulher, pois estes conhecimentos romperam  

 

[...] com o roteiro metafísico das oposições binárias entre categorias 

absolutas (masculino/feminino), e insistem que as categorias da ‘identidade’ 

e da ‘diferença’ devam permanecer incompletas, não suturadas, para que a 

subjetividade se abra, descontínua, ao heterológico (RICHARD, 2002, p. 

156). 

 

levando as categorias mulher, sexo e gênero a experimentarem múltiplas significações. 

Compartilhando a mesma idéia, Marcia Tiburi (2009), revela que o feminismo não é uno, mas 

sim compreendido por diversas correntes de pensamento e autores. A autora conclui que o 

feminismo revela-se uma teoria crítica capaz de desmontar as bases tradicionalistas e 

falologocêntricas. Concordando com tal pensamento, Márcia Arán (2009) frisa:  

 

[...] é necessário desconstruir a lógica falocêntrica para que surja outra 

economia subjetiva. Assim, repudiado nesse sistema normativo, o feminino 



se constituirá como uma potência crítica a essa lógica hegemônica (ARÁN, 

2009, p. 57). 

 

eliminando, assim, as opressões que marcaram a vida e o destino das mulheres. Em 

entrevista à Sônia Weidner Maluf e à Claudia de Lima Costa, Ella Shohat (1998) discute o 

conceito de feminismo, afirmando que este deve alargar ainda mais seus horizontes a fim de 

incluir a diversidade das lutas. A partir daí, Shohat (1998) indica que o multiculturalismo é 

essencial para o feminismo, que é assim definido por ela:  

 

A idéia de multiculturalismo não significa simplesmente o fato de ‘muitas 

culturas’. É um projeto ao mesmo tempo político e epistemológico. Além 

disso, o conceito de multiculturalismo deve ser definido em relação ao de 

eurocentrismo (SHOHAT,1998, p. 151) 6.  

 

A autora ainda nos apresenta, como exemplo, as muçulmanas que, segundo ela, não 

podem ser vistas apenas como vítimas:  

 

Precisamos compreendê-las também como mulheres que exerceram um certo 

poder. O direito das mulheres ao prazer e ao orgasmo está colocado na lei 

islâmica. Mas, reduzir a cultura muçulmana a um termo, ‘fundamentalismo’, 

é perder um quadro mais complexo (SHOHAT, 1998, p. 153) 7. 

 

Ou seja, na visão de Shohat (1998), deve-se tomar muito cuidado com o olhar 

vitimista e passar a olhar todas as imbricações da cultura e do contexto, nos quais os 

acontecimentos estão inseridos. Butler (2008) também alerta para a tentativa de universalizar 

as discussões sobre os mecanismos de opressão de gênero, que, segundo ela, tendem a lançar 

um olhar de colonizador e conceber o diferente (não-ocidental) como barbárie: 

 

[...] colonizar e se apropriar de culturas não ocidentais, instrumentalizando-

as para confirmar noções marcadamente ocidentais de opressão, e também 

por tender a construir um ‘Terceiro Mundo’ ou mesmo um ‘Oriente’ em que 

a opressão de gênero é sutilmente explicada como sintomática de um 

barbarismo intrínseco e não ocidental (BUTLER, 2008, p. 21). 

 

 Essa constatação, sem dúvida, é muito importante e útil ao serem analisadas as 

representações de gênero e mesmo ao se traçar a história das mulheres. 

                                                 
6 Entrevista concedida à Sônia Weidner Maluf e à Claudia de Lima Costa, para a Revista Estudos Feministas, em 

1998. 
7 Ibid. 



A história do feminismo e das relações de gênero no Brasil não é abordada, neste 

trabalho, pois, foram priorizados os acontecimentos mundiais, mas não podemos deixar de 

comentar os avanços ocorridos por essas terras e nem desmerecê-los. Assim, no Brasil, a 

mulher começa a emancipar-se no século XIX, saindo do ambiente doméstico, inserindo-se no 

mercado de trabalho, contestando o direito à educação e assumindo o magistério como 

profissão, ao qual foram designadas por moralismos e não por mérito, visto que não era 

aceitável que homens lecionassem para classes de meninas (MOREIRA, 2003).  

Constância Lima Duarte (2007) divide o feminismo, no Brasil, em ondas assim como 

o mundial, porém, aqui, ela encontra quatro ondas: na primeira, na aurora do século XIX, se 

inicia a luta pelo direito à educação e ao espaço público, que se realiza em 1827, quando foi 

promulgada a abertura de escolas públicas para as meninas; na segunda, por volta de 1870, 

ocorre o surgimento de jornais e revistas de natureza feminista em diversas cidades 

brasileiras, que propiciaram uma melhor conscientização das mulheres; na terceira onda, no 

século XX, tem início a luta pelo voto feminino, o acesso ao ensino superior e ao trabalho em 

outros campos (comércio, repartições, hospitais e indústrias), cria-se o Movimento Feminista 

Brasileiro e funda-se o Partido Republicano Feminino. Em 1927, o Rio Grande do Norte 

passa a ser o único Estado, onde o voto feminino era permitido e, em 24 de fevereiro de 1932, 

Getúlio Vargas sanciona o Decreto nº. 21.076, que dá direito ao sufrágio das mulheres, em 

todo o país. Nos anos 70, inicia-se a quarta onda, quando ocorre o combate à discriminação, a 

luta pela igualdade dos direitos civis, pela sexualidade (prazer e aborto), contra a ditadura 

militar e a censura, assim como as manifestações em prol da redemocratização, da anistia e da 

melhoria das condições de vida (DUARTE, 2007).  

Complementando estas idéias, Cynthia Andersen Sarti (1999) afirma que, nos anos 70, 

o movimento feminista brasileiro podia ser compreendido em duas correntes de atuação: a 

primeira, voltada para a atuação pública (política) e a segunda, ligada aos estudos, à reflexão e 

às relações interpessoais. 

Segundo ainda Duarte (2007), nos anos 80, os Estudos sobre Mulher ganham a 

Academia, contudo, a partir da década de 90, até os dias atuais, à medida que as conquistas 

foram absorvidas, verificou-se um aquietamento, uma vez que as reivindicações foram 

teoricamente atendidas: “à medida que a revolução sexual era assimilada à vida cotidiana, as 

bandeiras feministas sofrem com a gradual acomodação da militância e o arrefecimento de 

uma história que começava a ser escrita” (p. 133). A autora salienta que “apesar das 

conquistas nos inúmeros campos de conhecimento e da vida social, persistem nichos 

patriarcais de resistência” (DUARTE, 2007, p. 133). Entretanto, ainda há muito que fazer 



diante dos baixos salários femininos, da distribuição desigual em cargos de chefia e da 

violência doméstica. 

Enfim, o projeto emancipatório do feminismo, com suas inúmeras representantes, 

proporcionou às mulheres a luta por diversas causas, a fim de conquistar seus desejos e terem 

as suas vozes consideradas, sendo esta manifestação, portanto, “um agente decisivo de 

igualdade e de liberdade. Logo, de democracia” (PERROT, 2007, p. 162). Assim, as 

contribuições do feminismo podem ser assim definidas: 

 

O feminismo instaurou um modo particular de ver o mundo, que revela o 

princípio arbitrário, não natural da realidade; masculino e feminino, em sua 

historicidade dinâmica, passaram a ser identidades sociais, configuradas ao 

longo de processos de significação (MOREIRA, 2003, p. 19). 

 

Deste modo, este movimento descortinou as dualidades ou dicotomias despóticas e 

ditas naturais nas relações entre o feminino e o masculino, modificando a forma de se 

perceber o mundo e a relação com os outros. Stearns (2007) faz uma constatação importante, 

que reflete a permanência subjetiva que ainda permeia as determinações de gênero: “valores 

de gênero são profundamente pessoais, parte da identidade individual e social” (p. 18). Por 

esta assertiva, pode-se pensar em como, ainda na atualidade, por exemplo, a sociedade encara 

a mulher que não contrai o matrimônio, estigmatizando-a como encalhada, solteirona ou tia, 

ou seja, a sociedade ainda não aceita e mesmo ojeriza este tipo de comportamento feminino, 

assim como no passado. Da mesma forma, verificam-se novas amarras sociais para a mulher 

atual, como o consumismo, por exemplo: “as amarras femininas sofreram transformações, 

mas não deixam de estar presentes, uma vez que, muito mais que satisfação pessoal, a 

aparência e o consumo [...] estão atrelados ao olhar do outro masculino” (CARDOSO; 

SACRAMENTO, 2009, p. 15).  

Também entrevendo as novas armadilhas ao feminino, Greer (2001) traz uma 

abordagem voltada para o saldo do feminismo, perguntando: o que, afinal, as lutas feministas 

trouxeram às mulheres? Sua resposta revela uma contradição, pois, ao invés de melhorias, 

enxerga perdas: “[...] nos últimos anos, as mulheres percorreram um longo caminho; nossas 

vidas são mais nobres e ricas que antes, mas também diabolicamente mais difíceis” (GREER, 

2001, p. 11). A autora questiona, entre outras coisas, a liberação sexual e os padrões de 

beleza, dividindo sua temática em quatros pontos-chave - Corpo, Mente, Amor e Poder – que, 

segundo ela, acobertam novas formas de submissão, gerando também a insatisfação de 



mulheres e homens. Greer (2001) ainda conclama as mulheres à continuidade da luta para o 

bem comum, expondo alguns pontos atuais de discussão: 

 

Em todos os lados, vemos mulheres transtornadas, exaustas, mutiladas, 

solitárias, culpadas, zombadas pelo sucesso de poucas estampado nas 

manchetes. A realidade da vida das mulheres é o trabalho, a maior parte dele 

não pago e, o que é pior, depreciado. Todos os dias sabemos de mulheres 

violentadas; todos os dias sabemos de novas atrocidades perpetradas na 

mente e no corpo de mulheres; contudo, todos os dias nos dizem que não 

resta mais motivo para lutar. Percorremos um longo caminho, mas o 

caminho se tornou mais íngreme, rochoso e perigoso, e tivemos muitas 

baixas. Chegamos a um ponto em que o caminho à frente parece ter 

desaparecido. Os velhos inimigos, invencíveis, conceberam novas 

estratégias; novos atacantes estão de tocaia em toda parte. A única opção que 

nos resta é voltar a lutar (GREER, 2001, p. 25). 

 

Portanto, há ainda muitos questionamentos e formas castradoras, fazendo-se 

necessária uma avaliação de todas as conquistas, do preço que se pagou mediante cada uma 

delas e ir contra às novas amarras sócio-culturais, que se fazem presentes no cotidiano de 

todas, porque não dizer, de todos. 

 

2.2 Representação Feminina: Sob o Olhar do Outro 

 

A questão da representação gera inúmeras discussões quanto à sua fidelidade, às falhas 

e à própria ausência da voz retratada. Com relação à representação feminina, estes mesmos 

componentes são questionáveis, pois como se verificou, no relato histórico do Feminismo e 

dos Estudos de Gênero, aqui feito, a mulher quase não aparecia no espaço público, ou seja, 

quando narrada era feita pelos homens e revestida sob o manto de uma unicidade e de uma 

estereotipagem. Igualmente, faz-se necessário pensar como a representação está sendo feita 

atualmente, a fim de verificar “se o passado [está], morto e enterrado, ou se persiste, mesmo 

que talvez sob outras formas” (SAID, 1995, p. 33). 

Pode-se dizer que o conceito de representação surgiu, a partir, da mímesis, instituída 

por Aristóteles (1964), que pressupunha a imitação, a cópia, a reprodução ou a representação 

da natureza, constituindo o fundamento de toda a arte. Para Platão (1994), a imitação é, 

sobretudo, a produção de imagens, como resultado da inspiração do artista diante da natureza 

das coisas aparentemente reais. Nestas perspectivas, a imitação é entendida, pois, como uma 

forma de representação do mundo, como sua suposta substituição. Erich Auerbach (1987), 

apresenta uma versão mais sociológica e acredita que a realidade representada, na literatura de 



vários períodos, está intimamente ligada às convenções sociais e intelectuais da época, em que 

foram escritas. 

Sandra Sacramento (2007), retoma a noção de literatura como mediação, a formação 

do cânone literário e do conceito de mímesis, desde a Antiguidade até os Estudos Culturais, 

retificando que cada etapa carrega traços do pensamento anterior. Assim, discorre sobre a 

formação da obra de arte em diferentes épocas, entendendo que esta construção se presta 

como valor ideológico, que, antes, representou uma atividade de mão única, em que o autor-

produtor passa por um processo artístico, transitando pelas representações da sua imaginação, 

como que desvinculadas do social e do cultural; porém, hoje, contatou-se que  

 

O conteúdo veiculado em uma obra não parte, evidentemente, do nada, mas 

está em constante interação com a cultura, com a moral, com as formas de 

relação afetiva, com os dados sócio-econômico-culturais, em síntese, com o 

ethos que lhe deu origem (SACRAMENTO, 2007, p. 352). 

 

Assim, fica claro que, independentemente de qual meio seja feita uma representação, 

esta, inevitavelmente, está vinculada ao contexto, à sociedade e à cultura, a qual busca 

retratar. 

Refletindo sobre o papel da literatura e da própria formação do cânone, verifica-se 

que, a arte literária está atrelada à noção de valor e classifica suas obras num processo de 

inclusão/exclusão. Segundo o Dicionário Houaiss (2007), a literatura é um “conjunto de obras 

literárias de reconhecido valor estético, pertencentes a um país, época, gênero etc.” (p. 237), 

ou seja, essa definição já encerra as obras consideradas ou não canônicas. 

Segundo João Ferreira Duarte (2009), a primeira seleção canônica ocorreu no século 

IV, quando a Igreja listou os livros sagrados, que representavam a verdade e a lei a ser 

seguida pelos crentes. Em contrapartida, as demais produções foram consideradas ilegítimas 

ou heréticas, sendo, portanto, proibidas. Com o passar dos séculos, esta noção de distinção 

entre os clássicos e os marginais foi se ampliando. No século XIX, segundo o autor, o estudo 

da literatura moderna chega às universidade, privilegiando os clássicos e, concretiza-se, no 

século XX, através do direcionamento do que os alunos deveriam ler e interpretar; esse 

esquema difundiu as obras que mereciam destaque na literatura mundial. 

Atualmente, com as teorias pós-estruturalistas e os Estudos Culturais, a Teoria 

Literária passou a questionar as obras-primas e a deter-se em outras, até então, 

marginalizadas, partindo da idéia de que essa superioridade de uma obra em relação à outra 

precede de um caráter discriminatório e excludente. Assim, houve uma discussão sobre os 



métodos que nortearam a divisão entre canônico/não-canônico e as minorias reivindicaram 

sua representabilidade cultural. Como exemplo desta mudança de perspectiva, o autor Nelson 

Rodrigues, ora aqui estudado, foi um exemplo dos não-canônicos, como relata Ruy Castro, no 

livro biográfico O anjo pornográfico (1992). Já na contracapa, o autor sentencia: “Nenhum 

outro escritor brasileiro foi tão polêmico em seu tempo”. 

 

Durante muitos anos, Nelson Rodrigues carregou a fama de ‘tarado’. Em 

seus anos finais, a de ‘reacionário’. Ninguém foi mais perseguido: a direita, a 

esquerda, a censura, os críticos, os católicos (de todas as tinturas) e, muitas 

vezes, as platéias — todos, em alguma época, viram nele o anjo do mal, um 

câncer a ser extirpado da sociedade brasileira. [...] Mas, ao mesmo tempo 

[...], havia também muitos para quem parecia impossível admirar Nelson 

Rodrigues o suficiente. Mesmo os seus piores inimigos nunca lhe negaram o 

talento — e não foram poucos os que o chamaram de gênio (CASTRO, 

1992, p. 8).  

 

 Assim, Nelson Rodrigues foi excluído e, posteriormente, aclamado, junto à academia, 

à crítica e ao público; muitos estudos foram e continuam a ser realizados, como este aqui, a 

fim de se compreender a obra rodrigueana. Deste modo, verifica-se que as representações na 

literatura foram, muitas vezes, negadas, em nome de padrões dominantes (canônicos), o que 

gerou a exclusão de diferentes representabilidades. 

 Também não se pode esquecer que, com relação à escrita feminina, no passado quase 

não existia qualquer registro sobre as mulheres, visto que pouquíssimas delas foram 

alfabetizadas e, mesmo assim, não podiam escrever, exceto, cartas familiares e diários 

pessoais, usados, atualmente, como meios de registro de sua forma de vida em cada período. 

Por isso, a literatura foi dominada pelos homens e as representações femininas foram pautadas 

por este olhar masculino dominante. 

Como se observou, a teoria feminista, em seu início, ainda trabalhava a partir de uma 

identidade fixa e definida como mulheres, entendendo esta unicidade como necessária a fim 

de propor a visibilidade política feminina e levando em conta o fato de que elas eram mal 

representadas ou simplesmente não representadas.  

Michelle Perrot (2005) discute sobre as zonas mudas e o silêncio destinado às 

mulheres, ao longo da história, que segundo ela, foi reforçado pelas religiões, pelos sistemas 

políticos e pelos manuais de comportamento. Estas condicionantes monistas exigiam a 

máxima “seja bela e cale a boca!”, ou ainda, represente uma vitrine e encarregue-se dos 

cuidados do Lar, os filhos e a aparência. A autora também lembra que há o agenciamento de 

prioridades ou importâncias sobre o quê a História registra e, as mulheres, por serem 



inferiorizadas ou pouco importantes, não tiveram muitas documentações, uma vez que “[...] 

escrever a história das mulheres supõe que elas sejam levadas a sério, que se dê à relação 

entre os sexos um peso, ainda que relativo, nos acontecimentos ou na evolução das 

sociedades” (PERROT, 2005, p. 14). 

Joan Scott (1992), referindo-se à relação entre gênero e história, não desmerece o que 

ela chama de suplemento, numa alusão à Derrida (1995), que o conceitua como “aquilo que 

supre” e acrescenta ao que falta (p. 200), ou seja, como algo que não estava incluído, mas que 

era igualmente importante. Assim, Scott (1992) afirma que, ao se tentar incluir as mulheres na 

história, questiona-se o próprio saber histórico. Em outro momento, Scott (1994) demonstra a 

importância dessa visibilidade feminina, porém, acredita que a história das mulheres a 

negligenciou em alguns aspectos, pois a colocou como algo marginal ou separado da história 

universal; além disso, a autora acredita que a história oficial não dá conta de explicar a 

ausência à que as mulheres foram relegadas ao longo dos séculos e avalia que é preciso um 

aprofundamento das discussões e uma análise rigorosa do processo de invisibilidade feminina 

no conhecimento histórico. 

Com essa ausência feminina, o que se verifica é que elas, quando citadas, são 

revestidas por camadas representacionais, configurando-se em uma personificação falha por 

ser feita pelo olhar alheio. Assim,  

 

As mulheres são mais imaginadas do que descritas ou contadas, e fazer a sua 

história é, antes de tudo, inevitavelmente, chocar-se contra este bloco de 

representações que as cobre e que é preciso necessariamente analisar 

(PERROT, 2005, p. 11).  

 

Como analogia para essa questão, pode-se revisitar os estudos ou pesquisas 

etnográficas que, sob o olhar do estrangeiro (pesquisador), ganham nuances completamente 

diferentes do que quando abordada pelos próprios membros de uma comunidade, por 

exemplo. Reside aí a importância para a mulher, em conquistar sua própria enunciação e 

resgatar a sua história, que está sendo feita através de seus registros privados – diários, cartas, 

poesias etc.:  

 

Esses diversos tipos de escritos são infinitamente preciosos porque 

autorizam a afirmação de um ‘eu’, a voz das mulheres. Voz em tom menor, 

mas de mulheres cultas, ou, pelo menos, que têm acesso à escrita. E cujos 

papéis, além do mais, foram conservados (PERROT, 2007, p. 30).  

 



Contudo, Perrot (2007), citando George Duby, afirma que a realidade ainda não é 

otimista: “Elas eram representadas. [...] Ainda hoje, é um olhar de homem que se lança sobre 

a mulher” (DUBY apud PERROT, 2007, p. 24), ou seja, esse olhar ainda é despersonalizado. 

A autora ainda nos lembra que de Aristóteles a Freud, o sexo feminino é tido como algo 

menor e que reflete a falta: 

 

De Aristóteles a Freud, o sexo feminino é visto como uma carência, um 

defeito, uma fraqueza de natureza. Para Aristóteles, a mulher é um homem 

mal-acabado, um ser incompleto, uma forma malcozida. Freud faz da ‘inveja 

do pênis’ o núcleo obsedante da sexualidade feminina. A mulher é um ser 

em concavidade, esburacado, marcado para a possessão, para a passividade. 

Por sua anatomia. Mas também por sua biologia. Seus humores – a água, o 

sangue (o sangue impuro), o leite – não têm o mesmo poder criador que o 

esperma, eles são apenas nutrizes. Na geração, a mulher não é mais que um 

receptáculo, um vaso do qual se pode apenas esperar que seja calmo e quente 

[...] Inferior, a mulher o é, de início, por causa de seu sexo, de sua genitália 

(PERROT, 2007, p. 63). 

 

A ausência e a incompletude justificariam a subordinação feminina. Outra observação 

importante é destacada por Cynthia Andersen Sarti (1999), que alerta para o respeito ao 

contexto sócio-cultural em que cada mulher vive, por considerar que “as mulheres não 

constituem uma categoria universal” (p. 45) e que, por isso, “[...] considerar o lugar da mulher 

implica, assim, o exame prévio da concepção de pessoa, do ‘eu’, do grupo social em pauta, 

com base na qual se configura o sentido da diferenciação entre homem e mulher” (p. 45). 

Além disso, a autora destaca o risco das posturas centradas num único conceito de igualdade e 

liberdade, que podem resultar em outras formas, mais sutis, de opressão e violência por parte 

de quem detém o poder e o discurso. Sarti (1999) afirma ainda que contextualizar refere-se à 

relação com o outro, escutar e entender sobre o mundo social, onde estão inseridos, num 

processo de relativização, em que o pesquisador reconheça o discurso de outrem como saber 

da mesma forma que o seu. 

Logo, o generalismo das opressões – de nação, de gênero, de classe, de etnia, do 

canônico - aparece como um erro, visto que é intrinsecamente pertencente à visão 

eurocêntrica, que norteou os demais povos; porém, deve ser substituído por um olhar 

culturalista e atento para o contexto, lugar de vivência da alteridade.  

Como se evidenciou no início deste capítulo, as relações de gênero são mediadas por 

relações de poder, legitimadas pela lei (proibitiva e reguladora), produzindo os sujeitos que 

representam, tanto homens quanto mulheres; deste modo,  

 



[...] a lei produz e depois oculta a noção de ‘sujeito perante a lei’, de modo a 

invocar essa formação discursiva como premissa básica natural que legitima, 

subsequentemente, a própria hegemonia reguladora da lei (BUTLER, 2008, 

p. 19). 

 

Assim, não é suficiente o como as mulheres podem se fazer representar, mas também 

entender como, enquanto categoria, são produzidas e reprimidas “pelas mesmas estruturas de 

poder” através das quais buscam se legitimar (BUTLER, 2008, p. 19). 

Richard (2002) nos rememora que “os signos ‘homem’ e ‘mulher’ são construções 

discursivas que a linguagem da cultura projeta e inscreve na superfície anatômica dos corpos 

[...]” (p. 143) e, por isso mesmo, são representações tidas como altamente verazes e geradoras 

de compromissos com determinadas posturas para a mulher, por exemplo, como ser bela, 

sensível e calada. Contudo, não se pode esquecer que, com o advento do pós-feminismo, há 

distintos modos de ser mulher, não sendo mais possível abarcar toda essa diversidade em uma 

única conduta: 

 

Como todos os signos de identidade, o feminino está incessantemente 

envolvido em disputas e renegociações de forças, que rearticulam sua 

definição em planos não lineares de representação. O feminino não é o dado 

expresso por uma identidade já resolvida (‘ser mulher’), mas um conjunto 

instável de marcas dissimilares a modelar e produzir: uma elaboração 

múltipla que inclui o gênero em uma combinação variável de significantes 

heterogêneos, que entrelaça diferentes modos de subjetividade e contextos de 

atuação (RICHARD, 2002, p. 150). 

 

 Por isso, traçar um tipo único de mulher e escrever sobre ele já não é válido, assim 

como qualquer generalização; ao contrário, o silêncio relegado à mulher na história e mesmo 

na escrita sobre elas, evidenciam relações desiguais de poder, que visavam reforçar a 

supremacia masculina; sendo assim, só tivemos ecos das desordens públicas e das 

deliquências femininas, que eram, na verdade, uma tentativa de romper com as amarras a que 

estavam sujeitas.  

Butler (2008) igualmente acredita que pensar na categoria mulher como sujeito do 

feminismo é fantasística, pois 

 

Se alguém ‘é’ uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é; 

[...] porque o gênero nem sempre se constituiu de maneira coerente ou 

consistente nos diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece 

intersecções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais 

de identidades discursivamente constituídas (BUTLER, 2008, p. 20). 

 



Desta forma, é praticamente impossível conceber um “nós” feminista, pois este seria 

possível apenas “por meio da exclusão de parte da clientela, que simultaneamente busca 

representar”; porém, para a autora, isso não é motivo de descrença, pois faz irromper “outras 

configurações, não só de gêneros e corpos, mas da própria política” feminista (BUTLER, 

2008, p. 205). Assim, não há como representar um tipo de mulher e acreditar que esta 

representação compreenda todas as diversidades, mas sim pensar em tipos diferenciados de 

ser mulher.  

Atualmente, é recorrente a concepção de que a representação está em crise, suscitada 

pela instabilidade das premissas positivistas, cientificistas e deterministas que regeram 

durante muito tempo a sociedade.  Guy Debord (1998) faz uma crítica feroz à sociedade, 

permeada por imagens, que, segundo ele, levaria o homem à imobilidade e à conformação aos 

valores capitalistas. Para o autor, “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 

relação social entre pessoas, mediatizada por imagens” (DEBORD, 1998, p. 14); assim, a 

sociedade da época estava infectada pelas imagens, o que tornaria mais fácil ver a realidade 

através delas, e não no plano da própria realidade, vivenciando-as. 

Jean Baudrillard (1991), aponta o fim da representação, devido ao grande fluxo 

produtivo de imagens, tal como Walter Benjamin (1994) já previa, ao afirmar que a obra de 

arte reproduzida em escala industrial pode ter perdido sua aura (essência criativa) e 

autonomia, mas tornou-se mais acessível a um maior número de pessoas. 

Esse fenômeno produtivo de imagens em larga escala é denominado de esquizofrenia 

social por Baudrillard (1991), uma vez que a contemporaneidade é um produto das inter-

relações de todas as mídias (TV, Rádio, Cinema etc.). O autor acreditava que a produção de 

sentidos já não passa pelo olhar humano, mas sim pelas câmeras de televisão, cabendo então a 

elas (as câmeras de TV) sua função primordial: produzir as imagens, o espetáculo por inteiro, 

ocasionando uma inversão de valores, uma mistura sem igual no reino da representação. À 

essa inversão de representação, Baudrillard (1991) nomeou  de simulacro, ou seja, outra 

realidade, uma imagem que inventa a realidade, a hiper-realidade, que é construída. Assim, “o 

simulacro não é uma cópia degradada [como atribui Platão ao poeta e à doxa], ele encerra 

uma potência positiva [instauradora] que nega o original e a cópia, o modelo e a reprodução. 

O simulacro é o triunfo do falso pretendente” (DELEUZE, 1998, p. 267). 

Já, para Jacques Derrida (1995), o que nos faz pensar que o mundo se apresenta de 

forma lógica, contendo suas verdades, é um simples pressuposto de que a realidade 

apresentada é coerente e, por isso, verdadeira. Em Gramatologia (1999), o autor traz uma 

importante constatação: 



 

A representação ata-se ao que representa, de modo que se fala como se 

escreve, pensa-se como o representado não fosse mais que a sombra ou o 

reflexo do representante. Promiscuidade perigosa, nefasta cumplicidade 

entre o reflexo e o refletido que deixa se seduzir de modo narcisista. Nesse 

jogo da representação, o ponto de origem torna-se inalcançável (DERRIDA, 

1999, p. 44). 

 

Ou seja, a representação se confunde com o que representa, sendo instável e 

indeterminada, entendida como inscrição, marca, traço, abalando a primazia do original em 

relação à cópia. Logo, o que se percebe é uma inversão de valores, em que o que menos 

importa é saber se há alguma superioridade de um texto8 em relação a outro, mas priorizando 

o poder de significação que este carrega. 

Com relação à representação imagética, pressupõe-se logo a idéia de contemplação e 

servir-se ao ver, sendo necessário o espectador; contudo, a imagem, com suas funções 

representativas e simbólicas, ligadas à cognição - experiências sensoriais, percepções, 

pensamentos e lembranças -, também possui uma inegável força na solidificação de idéias: 

 

[...] a percepção visual é um processo quase experimental, que implica um 

sistema de expectativas, com base nas quais são emitidas hipóteses, [...] em 

seguida verificadas ou anuladas. Esse sistema de perspectivas é amplamente 

informado por nosso conhecimento prévio do mundo e das imagens: em 

nossa apreensão das imagens, antecipamo-nos abandonando as idéias feitas 

sobre nossas percepções. O olhar fortuito é então um mito [...] ver só pode 

ser comparar o que esperamos à mensagem que o nosso aparelho visual 

recebe (AUMONT, 1995, p. 86). 

  

 Logo, a partir dessas experiências visuais, entende-se que a imagem veiculada por 

qualquer mídia audiovisual tem um poder maior de fixar as mensagens e perpetrar 

comportamentos. É importante salientar que o conceito de representação é constantemente 

aliado ao real e à verdade, Sandra Jatahy Pesavento (2008, p. 109) questiona: [...] a imagem 

teria um comprometimento com o real, igualmente os outros discursos, tais como o histórico 

ou o literário? Como resposta, a autora pondera que ambas criam uma “reinvenção do real”, 

carregando “marcas de historicidade”, pois “texto e imagem intercambiam mensagens e 

significados”, operando a verossimilhança e “oferecendo leituras possíveis, expressando 

sensibilidades, experiências de vida, percepções do real, visões do mundo”. Ademais, 

 

                                                 
8 Entendendo a palavra texto aqui com diferentes significações, enquanto texto escrito e mesmo audiovisual. 



[...] a questão real é se pode de fato haver urna representação verdadeira de 

qualquer coisa, ou se todas as representações, porque elas são 

representações, implantam-se primeiramente na linguagem e depois na 

cultura, nas instituições e no ambiente político do representador. Se a última 

alternativa é a correta (como eu acho que é), então devemos estar preparados 

para aceitar o fato de que uma representação é eo ipso implicada, interligada, 

implantada e entretecida com muitíssimas outras coisas além da ‘verdade’, 

que é em si mesma uma representação. Metodologicamente, isso deve levar-

nos a ver as representações (ou desfigurações - a diferença é, na melhor das 

hipóteses, uma questão de grau) como parte de um campo comum de atuação 

definido para elas não apenas por um tema comum, mas por uma história, 

uma tradição e um universo de discursos comuns (SAID, 1990, p. 277). 

 

 E, por isso mesmo, não tem a obrigatoriedade de ser verdadeira. Aliás, possui a sua 

própria verdade, que se diferencia, a partir de outras representações ou verdades criadas. 

Assim, retratar uma cultura, por exemplo, ganha contornos diferentes, de acordo com o foco 

dado, imprimindo aí a sua verdade. 

Como se sabe, a televisão proporciona uma interação muito direta com os seus 

espectadores, produzindo sentidos, e é a principal fonte de informação e entretenimento dos 

brasileiros. Pensando sobre os efeitos da televisão, Jesús Martín-Barbero (2003), propõe que 

os meios (meios de comunicação de massa) sofram mudanças a partir das mediações, que 

envolveriam o social e o cultural, ou seja, os lugares de que “provêm as construções que 

delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” (p. 

303). Para o autor, há três espaços de mediação: a cotidianidade familiar, que estabelece 

relações estreitas de proximidade e de reconhecimento; a temporalidade social, que seria 

organizada pela televisão, segundo um ritual e rotina próprios, e a competência cultural, que 

enxerga que a noção de cultura, enquanto significação social, está sendo modificada pelo que 

a televisão produz e reproduz.  

Assim, a televisão, meio de comunicação cotidiano, como nos lembra Martín-Barbero 

(2004), trabalha num duplo fluxo: ora negando, ora afirmando os modelos hegemônicos de 

representação de grupos e indivíduos; além disso, propõe formas de comportamento e gera 

hábitos de consumo. Nesse sentido, a mídia televisiva “não oferece [um] modelo a imitar, mas 

se oferece como espelho no qual acreditamos estar refletida a nossa própria imagem” 

(BUCCI; KEHL, 2004, p. 8). 

Dessa forma, Shohat (1998) entende que o real é mediado, provocando sérios 

encadeamentos com relação à representação e às imagens, pois estas têm sua importância por 

transmitirem discursos e significações:  

 



[...] Se é verdade que nada escapa da mediação das representações, também 

é verdade que as representações têm um impacto no mundo – em nossas 

identidades projetadas, em nossas identificações sociais e filiações culturais 

(SHOHAT, 1998, p. 156)9.  

 

Sendo assim, as próprias representações de gênero, mediadas pelos dados sócio-

culturais, têm o peso de desmistificar ou retomar antigos conceitos e é aí que reside a sua 

importância.  

Discutindo o papel da mídia, enquanto disseminadora de ideologias e, ao mesmo 

tempo, como produtora de material para a luta e a resistência, Douglas Kellner (2001) acredita 

que a mídia constitui-se, assim, como a principal forma de socialização do mundo 

contemporâneo. A partir daí, o autor propõe que as mensagens midiáticas devam ser 

entendidas como políticas, sendo analisadas, numa abordagem contextualista paradigmática 

ou multiperspectívica, que abarquem os estudos culturais de forma multidisciplinar, a fim de 

melhor compreender o todo. Desta forma, preconiza  

 

[...] a necessidade de mobilizar as teorias marxistas de classe, os conceitos 

feministas de sexo, e as teorias multiculturalistas de raça, etnia, preferência 

sexual, nacionalidade, etc. a fim de expressar toda a gama de representações 

de identidade, dominação e resistência que estruturam o terreno da cultura da 

mídia (KELLNER, 2001, p. 76). 

 

utilizando os arcabouços teóricos possíveis, numa tentativa de ler a cultura da mídia e 

sua carga conotativa. Numa referência aos estudos culturais britânicos, Kellner (2001) 

sentencia: “a mídia de fato manipula mas também é manipulada e usada” (p. 142), através dos 

processos de codificação e descodificação10: “[...] em que os textos da cultura da mídia podem 

ser codificados das formas mais grosseiras, ideológicas e banais, mas o público pode produzir 

seus próprios significados e prazeres com esse material” (KELLNER, 2001, p. 142), ou seja, 

enxerga o público como detentor de certa autonomia, mas, nem por isso, pode ser considerado 

isento da força da mídia.  

Last but not least, não se pode perder de vista, assim, o cuidado com a representação e 

é isso que Robert Stam e Ella Shohat (2006) fazem, ao se voltarem à imagem 

cinematográfica, mas contemplando também a imagem audiovisual como um todo. Deste 

modo, eles afirmam que, ao se fazer uma análise, é preciso dar atenção à estrutura narrativa e 

às convenções de gênero - entendidas aqui como os estilos cinematográficos ou audiovisuais  

                                                 
9 Op. cit., ver nota 6. 
10 O termo foi traduzido para este livro e autor com esta formatação, com o acréscimo do s, mas significa o 

mesmo que Decodificação, traduzido no livro de Stuart Hall (2006). 



–, pois, as mediações podem se revelar nas personagens, no enredo, na iluminação, no 

enquadramento, na mise-en-scène e na música, uma vez que, nas artes visuais, os elementos 

diegéticos e extra-diegéticos devem ser levados em conta para a sua completa compreensão. 

Os autores também destacam que “nas artes visuais, o espaço é tradicionalmente utilizado 

para expressar as dinâmicas da autoridade e do prestígio”, que se traduz “em registros de 

primeiro plano e plano de fundo, elementos de dentro e fora da tela, fala e silêncio” (p. 302). 

Shohat (1998)11, ao analisar as representações de gênero, no cinema, alerta para o 

perigo de o olhar estar contaminado pelo discurso do centro ou eurocêntrico, acreditando 

numa única verdade e não levando em conta a cultura, em que as mulheres estão inseridas. A 

autora cita, como exemplo, dois filmes que tratam sobre clitoridectomia, prática que ocorre 

frequentemente em países africanos, que não permite às mulheres sentirem prazer durante as 

relações sexuais. O primeiro filme citado é Warrior Marks: female genital mutilation and the 

sexual blinding of women (Marcas guerreiras: a mutilação genital feminina e a cegueira 

sexual de mulheres)12 que, segundo a autora, mostra uma reunião de conjecturas eurocêntricas 

e também dissimula o antagonismo das mulheres africanas à mutilação genital; o segundo 

filme é Fire eyes (Olhos de fogo)13, realizado por uma somaliana, que sofreu clitoridectomia, 

revela o contexto dessas práticas e o porquê dessas mulheres aceitarem tal realidade, 

ressaltando também o amor comunitário e o desejo de pertencimento à que essa prática se 

vincula. Aqui, nestas diferentes análises, fica claro que é preciso conhecer a fundo todas as 

inter-relações que permeiam um objeto de análise, a fim de não se tornar reducionista, 

tendenciosa ou mesmo trazer uma representação falha. 

Essas postulações servem de alerta às necessidades de prever as consequências de uma 

representação, especialmente, nos meios de comunicação – rádios, jornais, revistas, TV, 

cinema e internet -, por seu poder de propagação e, por suas mensagens implícitas e 

explícitas: 

 

A representação [...] jamais é gratuita. Pelo contrário, ela indica uma 

reavaliação dos poderes de Um ou do Outro, que modifica a relação de força 

anterior. Esta, portanto, nunca é adquirida de uma vez por todas, mas flutua 

em função das subversões técnicas e ideológicas (BADINTER, 1991, p. 20). 

 

                                                 
11 Op. cit., ver nota 6. 
12 Tradução nossa. Disponível em: MICHAELIS: pequeno dicionário – inglês/português/português-inglês. São 

Paulo: Melhoramentos, 1995. 
13 Ibid. 



Desta forma, as imagens são fontes de diferentes leituras e interpretações; assim, uma 

mesma imagem pode ter seu significado mudado de acordo com o tipo de olhar que é lançado 

sobre ela, pois a imagem, além de ser ambivalente, por se situar entre a mímesis e o fíctio, 

apresenta duas dimensões: a visível, “aquilo que é exibido enquanto forma, composição, 

figura, cor” e a invisível, “os [...] silêncios e lacunas, [...] para os quais ela aponta, e que não 

são mostrados” (PESAVENTO, 2008, p. 107) e isto potencializa a interpretação, que requer 

um olhar apurado e questionador. Assim, analisar uma obra suscita um trabalho árduo de 

ver/rever várias vezes o produto audiovisual, “decompô-lo em seus elementos constitutivos”, 

descrevê-lo, ou seja, desconstruí-lo à maneira derridiana, a fim de perceber os “elementos 

distintos” presentes e “estabelecer elos entre esses elementos isolados, em compreender como 

eles se associam e se tornam cúmplices para fazer surgir um todo significante” (VANOYE e 

GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p.15), entendendo o potencial das imagens em transmitir uma 

mensagem e, cabendo ao analista interpretar todas essas informações.  

Segundo Iluska Coutinho (2005), entre os aspectos a serem observados na análise 

imagética estariam “o enquadramento, a perspectiva, a relação fundo/figura, a composição da 

imagem, a utilização da luz e cores, a relação entre os objetos representados e a função da 

mensagem visual”, ou seja, “a imagem, como texto visual a ser lido, seria marcada pela 

presença de diferentes maneiras de significar” (p. 336). Não se esquecendo também de aliá-la 

ao contexto, em que está inserida, e, privilegiando os objetivos, geral e específicos, ligados a 

cada estudo. 

Como bem nos rememora Stuart Hall e Adelaine La Guardia Resende (2006), as 

representações são como “sistemas de significados pelos quais nós representamos o mundo 

para nós mesmos e para os outros” (p. 293), ou seja, o produtor da representação escolhe a 

visão (significado) que pretende transmitir e isso gera significação por parte dos receptores de 

tal conteúdo. Logo, esta representação deve ser pensada de forma responsável, baseada em 

aspectos éticos. Essa noção também tem íntima relação com o conceito de estereótipo, que é 

restringível. Para Stam e Shohat (2006), os estudos de estereótipos têm contribuído em três 

aspectos:  

 

1. revelar padrões opressivos de preconceito no que à primeira vista poderia 

parecer um fenômeno aleatório e esporádico;  

2. enfatizar a devastação psíquica infligida através dos retratos 

sistematicamente negativos sobre suas vítimas, seja através da internalização 

do estereótipo, seja através dos efeitos negativos de sua disseminação; e 



3. assinalar a funcionalidade social dos estereótipos, demonstrando que eles 

não constituem erros de percepção, mas uma forma de controle social [...] 

(STAM; SHOHAT, 2006, p. 289). 

  

O que possibilita aos grupos minoritários terem uma representação de si mais justa. 

Entretanto, não podemos ainda hoje crer que os receptores absorvem passivamente tudo 

aquilo a que são expostos, mas sim que “[...] a imagem visual entra em contato com outras 

imagens, presentes no ‘arquivo de memória’ que cada um traz consigo, [...] que todo homem 

carrega, e que abarca o visto, o sabido, o lido, o adquirido, o ouvido”, variando “de acordo 

com os referenciais de tempo e espaço, importando em experiência de vida, formação 

profissional, universo cultural, geração, territorialidade, etc.” (PESAVENTO, 2008, p. 101), 

ou seja, a interpretação varia de acordo com a erudição do espectador. Porém, Stam e Shohat 

(2006) ainda acreditam ser necessária uma pedagogia dos meios de comunicação, como 

forma de chamar a atenção aos pressupostos ideológicos e investimentos afetivos utilizados. 

 Para Stam e Shohat (2006), segundo a teoria pós-estruturalista, vivemos no mundo da 

linguagem e da representação, mas nem por isso temos acesso direto ao real e, tanto a 

literatura quanto o cinema e os outros meios, não se reportam ao mundo, mas se apresentam 

sob a forma de linguagens e discursos, constituindo uma “refração de uma refração” (p. 264), 

ou seja, uma versão intermediada do mundo. Assim, a própria noção de representação artística 

já subverte a fé ingênua na verdade e na realidade.  

 

A ‘realidade’ não é evidente e a ‘verdade’ não é imediatamente apreendida 

pela câmera. Deve-se distinguir, portanto, entre o realismo como um 

objetivo – o ‘desmascaramento das redes de relações causais’ de Brecht – e o 

realismo como um estilo ou constelação de estratégias que têm o objetivo de 

produzir um ‘efeito de realidade’ ilusionista (STAM; SHOHAT, 2006, p. 

264). 

 

Sendo assim, as narrativas ficcionais geram o efeito-ficção e o efeito de realidade. 

Segundo Jacques Aumont e Michel Marie (2003), o efeito-ficção está baseado em três traços 

característicos: é narrativo, é baseado numa imitação semelhante à realidade e, opera uma 

eliminação da narração e da representação em prol da diegese (transparência), ou seja, gera 

um estado espectatorial, no qual seus observadores têm a impressão de realidade e de sonho. 

Já o efeito de realidade, está ligado ao de representação pela analogia e pela crença do 

espectador, pois o “espectador induz um ‘juízo de existência’ sobre as figuras da 

representação e lhes confere um referente no real” (STAM; SHOHAT, 2006, p. 92), ou seja, 

acreditam que o que veem seja o real. Portanto, as imagens das produções audiovisuais são 



uma dupla realidade, uma vez que estão destinadas a representar o mundo real, mas não são, 

efetivamente, o mundo. Assim, as imagens “[...] são, pois, representações da realidade que se 

colocam no lugar das coisas, dos seres e dos acontecimentos do mundo (PESAVENTO, 2008, 

p. 100). 

A representação visual pode, então, ser conceituada como “uma operação pela qual se 

substitui alguma coisa (em geral ausente) por outra, que faz as vezes dela” (AUMONT; 

MARIE, 2003, p. 255) e se apresenta em dois momentos na linguagem audiovisual: na 

transmutação de um texto, escrito ou não, à sua encenação e, na transição dessa representação 

para uma imagem em movimento (escolha de enquadramentos e edição), como de fato 

acontece com o nosso objeto investigativo. Ademais, fica claro que a representação envolve 

responsabilidades, pois geram efeitos profundos nos leitores/espectadores. 

 



3. DO PERIÓDICO AO LITERÁRIO: DA EFEMERIDADE À PERMANÊNCIA 

 

“A vida como ela é... se tomou justamente útil pela sua 

tristeza ininterrupta e vital. Uma pessoa que só tenha do 

mundo uma visão unilateral e rósea, e que ignore a face 

negra da vida, é uma pessoa mutilada”.  

Nelson Rodrigues 

 

Esta frase de Nelson Rodrigues foi dita num momento em que, alguns apontavam A 

vida como ela é... como uma narrativa triste e cruel; contudo, o autor não nega esta 

característica da obra e de suas outras produções, pois compartilha do entendimento de que a 

realidade precisa ser revelada, doa a quem doer. Assim, a ficção e a realidade estão presentes 

e estabelecem um limite muito tênue em sua narrativa. É, a partir da realidade, que surge a 

inspiração para se fazer a ficção e o próprio autor se nomeia ficcionista.  

Como vimos no segundo capítulo, a representação, inicialmente, foi concebida como 

imitação do real, passando à dissolução ou crise da representação, em que a realidade e a 

ficção se misturam; logo, a representação rodrigueana se baseia no real, a fim de criar outra, a 

ficção e, mais importante, sem a obrigação de ser um retrato fiel da realidade. 

A vida como ela é..., escrita em um periódico no intervalo de 1951 a 1961, representa a 

sociedade carioca neste período, tendo como pano de fundo as relações familiares e amorosas; 

assim sendo, muitas histórias são inspiradas nas notícias veiculadas na seção de crimes do 

jornal e, por isso, são trágicas, recobertas com humor negro e romantismo. Da mesma forma, 

também serve de inspiração à própria vida do autor, revestida de altos e baixos. 

Com relação à literatura e seu processo de cânone, exposto no capítulo anterior, 

abordaremos a relação amor/ódio, desencadeada pelo autor e sua obra, que era rejeitado por 

critérios morais, por trazer textos objetivos e por apresentar uma escrita simples. Estas duas 

últimas características estariam vinculadas ao jornalismo que praticava, desde os treze anos de 

idade. Além disso, seus textos eram curtos, trazendo gírias e expressões cotidianas. 

Talvez por este estilo de narrar as histórias, A vida como ela é... tenha alcançado tanto 

sucesso, a ponto de ser escrita todos os dias, ao longo de dez anos e ser a leitura de pessoas 

interessadas em distração e rapidez (agilidade), visto que liam a caminho do trabalho. 

Ademais, A vida como ela é... gerou três livros: o primeiro, organizado por Nelson Rodrigues 

em dois volumes, contendo cem histórias; o segundo, que reuniu quarenta e cinco histórias 

selecionadas por Ruy Castro, escolhidas dentre as cem do primeiro livro e, o terceiro, que 

compilou os dois primeiros volumes, com as cem histórias. Além destes, produziu programa 

de rádio, disco de vinil, fotonovela, peça teatral, filme e a série. 



Todo o sucesso de A vida como ela é..., ao longo dos anos, é reflexo direto de sua 

atualidade, pois mostrava uma sociedade com desgastes e com novos paradigmas para as 

relações familiares e amorosas, o que chocou a sociedade da época e revelou suas mazelas, 

ainda presentes na sociedade contemporânea. Assim, sua temática é considerada atemporal. 

Assim sendo, taxar a obra rodrigueana apenas sob o prisma de transgressora é muito 

reducionista ou caricatural, assim como considerar sua produção machista, uma vez que, ao 

estilo desconstrucionista derridiano, opera uma desconstrução dos clichês e revela as 

máscaras sociais. 

Quanto à época retratada em A vida como ela é..., definida como Anos Dourados, 

devido a ser, imediatamente posterior à II Guerra Mundial e por trazer o progresso científico, 

tecnológico e cultural, pode-se dizer que estes avanços não foram estendidos às relações de 

gênero, que continuaram opressivas e desiguais para a maior parte das mulheres. 

Outro ponto relevante é que o Rio de Janeiro era a capital federal neste período, 

servindo de referência para as demais cidades brasileiras e lugar-comum das narrativas 

rodrigueanas, o que criou o imaginário social a seus leitores acerca da cidade e dos cariocas. 

Com relação às esferas sociais – pública e privada -, definidas pelo desenvolvimento social, 

verifica-se que estas são bem demarcadas na obra rodrigueana, sendo espaço de 

permissividade e de moralidade, respectivamente. 

Nelson Rodrigues é comparado a outros escritores e movimentos literários, de 

diferentes épocas: com Gilberto Freyre, sua proximidade reside na abordagem da família e de 

sua destruição; com Balzac, sua preferência por personagens femininas contestadoras; com os 

modernistas, pela tragicidade e vanguardismo e com os realistas, especialmente, Machado de 

Assis e Eça de Queiroz, por tecer críticas à sociedade e suas instituições, assim como o 

erotismo em suas produções.  

Outra discussão aqui exposta é como a mulher vivia, na década de 50 do século XX, 

visto que este é o período em que a narrativa de A vida como ela é... desenrola-se. Da mesma 

forma, é importante traçar um perfil, mesmo que não-totalitário de como seria a mulher 

rodrigueana, por isso, a necessidade de apontar traços da própria escrita do autor, considerada, 

por muitos críticos, como machista, o que nos faz discutir posteriormente: até que ponto 

Nelson Rodrigues é machista? Não seria uma subversão a forma como retrata a mulher 

carioca e brasileira? São estes e outros questionamentos que evidenciaremos no transcorrer 

deste capítulo. 

Além disso, é interessante mostrar como eram as relações de gênero nesta época, 

permeadas por desigualdades visíveis, que transitavam entre normatizações e transgressões. 



Ao abordar a família como gênese de sua obra, Nelson Rodrigues demonstra seu interesse 

pela temática feminina, revelando como eram socializadas e dando margem à contestação de 

determinadas posturas. 

 Ademais, esta abordagem se centrará no texto literário, no autor, enquanto ser social, 

produtor de A vida como ela é...; além do mais, busca o contexto, observando a adesão ou 

rejeição a um determinado período literário ou a um segmento e, ao mesmo tempo, à 

concepção do texto em si, através da ousadia na escolha de temática, seus modos de 

articulação e suas relações com os outros textos da cultura. 

 

3.3 A coluna e o livro A vida como ela é... 

 

 Nelson Rodrigues começou a escrever A vida como ela é..., que resultariam no livro e, 

posteriormente, na série televisiva, em sua coluna diária no Jornal Última Hora, de Samuel 

Wainer, em 1951; este queria que a nova coluna se chamasse Atire a primeira pedra, mas o 

autor sugeriu A vida como ela é... e a sugestão foi aceita. Segundo Beatriz Polidori Zechlinski 

(2007), Wainer propôs que a temática fosse sobre acontecimentos trágicos e verídicos; por 

isso, as histórias, inicialmente, eram baseadas em fatos reais, sendo editadas junto à seção de 

crimes. Com o passar do tempo, “as histórias perderam esse caráter de verdade, dando maior 

liberdade ao escritor, que passou a inventá-las” (ZECHLINSKI, 2007, p. 3). Em 1961, a 

coluna transferiu-se para o Jornal Diário da Noite, de Assis Chateaubriand. 

 As histórias de A vida como ela é... logo se tornaram populares, por seu fácil acesso 

(jornal), linguagem objetiva, textos curtos e com o uso de gírias/expressões faladas à época: 

“as gírias estavam em todo lugar. Homem bonito era um pão; algo muito bom era bárbaro; 

uma pessoa charmosa tinha borogodó; se alguém queria se exibir, tirava uma chinfra; o fácil 

era sopa no mel; e se você bobeasse estava marcando touca”14. Assim, as pessoas liam nos 

bondes, a caminho de casa. Ao mesmo tempo, as histórias causavam familiaridade e 

estranheza, características próprias da transgressão moral rodrigueana. 

 Quanto às reticências no título desta obra, pode-se dizer que, ao instituí-las, Nelson 

Rodrigues convida o seu leitor a aprofundar a imaginação e a subjetividade, através das 

narrativas, pois, seguindo sua observação do dia-a-dia, o autor criou personagens com-

pletamente verossímeis e passíveis de serem encontrados na vida cotidiana.  

                                                 
14 Informação extraída do site do jornal Diário do Grande ABC, intitulado “A separação há 50 anos” e 

publicado em 18/05/2008. Disponível em: 

<http://www.dgabc.com.br/Columnists/Posts/28/131/A%20separa%C3%A7%C3%A3o%20h%C3%A1%2050%

20anos.aspx>, acesso em 03/07/2010. 



 Nelson Rodrigues escrevia suas histórias a partir da realidade, de sua vida, do que lhe 

contavam e de suas observações dos subúrbios cariocas. Era considerado maldito, marginal, 

pervertido, demoníaco, pornográfico e obsessivo, isso porque seus temas eram escandalosos 

para a época (década de 50 do século XX), visto que giravam em torno de amor, sexo e 

adultério. Questionado sobre o porquê de sua obra tratar de sexo, Nelson Rodrigues respondeu 

ironicamente afirmando: “[...]‘isso’ é amor. Há nesta pergunta um fundo de indignação que eu 

não devia compreender e que talvez não compreenda mesmo. Afinal de contas, por que o 

assunto amoroso produz esta náusea incoercível?” (RODRIGUES, 1949, p. 20). Isso pode ser 

explicado pelos valores morais da sociedade na época que proibiu sua leitura para as 

mulheres. A vida como ela é... chegou ao final, em 1961, e, segundo Ruy Castro (1992), 

Nelson Rodrigues criou cerca de duas mil histórias. 

 O livro foi lançado, pela primeira vez, em 1961, pela editora J. Ozon, em dois 

volumes, intitulado Cem contos escolhidos, selecionados pelo próprio Nelson Rodrigues. Em 

1992, a Companhia das Letras lançou A vida como ela é... O homem fiel e outros contos, com 

seleção de Ruy Castro, reunindo quarenta e cinco histórias dentre as cem favoritas de Nelson 

Rodrigues. Em 2006, a editora Agir compilou os dois volumes da primeira edição de A vida 

como ela é..., com as cem histórias reunidas em um único volume. 

 Além do sucesso no jornal e em livro, A vida como ela é... inspirou, na década de 

1960, um programa de rádio, narrado por Procópio Ferreira, assim como um disco de vinil e 

uma fotonovela. Em 1978, uma das histórias deu origem ao filme A Dama do Lotação, com 

Sônia Braga, sob a direção de Neville de Almeida. Na década de 1990, tornou-se um grande 

sucesso no teatro, em encenação dirigida por Luiz Arthur Nunes, até chegar ao horário nobre 

da TV Globo, dirigida por Daniel Filho e Denise Saraceni. 

 Constatando que uma possível fonte de influência, acerca de suas temáticas, seja a sua 

própria vida, cabe aqui, abordar a biografia de Nelson Rodrigues. O autor nasceu no Recife - 

PE, em 23 de agosto de 1912, sendo o quinto filho dos catorze irmãos do casal Maria Esther 

Falcão e do jornalista Mário Rodrigues. Seus irmãos eram: Milton, Roberto, Mário Filho, 

Stella, Joffre, Maria Clara, Augustinho, Irene, Paulo, Helena, Dorinha, Elsinha e Dulcinha. 

Sobre a sua infância, Nelson Rodrigues afirmou: 

 

Toda a minha infância tem gosto de pitanga e de caju. Pitanga brava e caju 

de praia. Ainda hoje, quando provo uma pitanga ou um caju contemporâneo, 

sou arrebatado por um desses movimentos proustianos, por um desses 

processos regressivos e fatais. E volto a 1913, ao mesmo Recife e ao mesmo 

Pernambuco. Alguém me levou à praia e não sei se mordi primeiro uma 

pitanga ou primeiro um caju. Só sei que a pitanga ardida ou o caju amargoso 



foi a minha primeira relação com o universo. Ali eu começava a existir 

(RODRIGUES, 1978)15. 

 

 Devido a problemas políticos, em 1916, seu pai Mário, então deputado e jornalista do 

Jornal do Recife, resolve mudar-se para o Rio de Janeiro, levando consigo toda a família; 

foram morar na Zona Norte da cidade, local que, mais tarde, faria parte de muitas histórias 

rodrigueanas, assim como serviu de inspiração às suas personagens. Em 1919, aos sete anos, 

começou a frequentar a escola, aprendendo a ler rapidamente. Em 1920, um fato o marcou e, 

segundo ele, o iniciou na ficção, quando escreveu uma redação na sala de aula da Escola 

Prudente de Morais, cujo tema era um adultério16; tema este que seria recorrente em sua 

produção. Segundo o site Releituras 17, ainda nessa época, Nelson Rodrigues adotou a leitura 

como passatempo, por influência de seus irmãos mais velhos, leu “romances mais 

‘pesados’”18, cuja temática central era “a morte punindo o sexo ou o sexo punindo a morte”19. 

 Em 1926, foi expulso do colégio, na 2ª série do ginásio, atual Ensino Fundamental, por 

rebeldia, pois contestava seus professores. Por trabalhar muito e não ter tempo disponível para 

os filhos, Mário Rodrigues permitia visitas dos mesmos à redação do jornal, em que 

trabalhava na época, o Correio da Manhã. Logo depois, seu pai criou o Jornal A Manhã e, 

aos treze anos, Nelson Rodrigues inicia sua carreira jornalística, em 1925, como repórter 

policial, impressionando a todos por sua capacidade de dramatizar os fatos. Nesta época, 

ocorreu também a descoberta do futebol, uma paixão que conservaria por toda a vida, que lhe 

marcaria o estilo literário e tornariam suas crônicas futebolísticas famosas. Em 1927, sua irmã 

Dorinha morre, aos nove meses, de gastroenterite. Nesse mesmo ano, Nelson pára de estudar 

no 3º ano do Ensino Fundamental, mesmo a contragosto do pai. 

 Ainda na adolescência, o autor teve depressão, transferindo-se para o Recife, em 1928, 

com aval da família. No mesmo ano, por divergências, Mário Rodrigues sai do Jornal A 

Manhã e lança um novo, Crítica, onde passa a trabalhar, juntamente com os irmãos. 

 Em 1929, ocorre um fato que marcou profundamente os Rodrigues, o assassinato de 

Roberto Rodrigues, irmão de Nelson, cometido por Sylvia Seraphim, escritora que viu sua 

vida exposta, devido ao seu divórcio, na primeira página do Jornal Crítica. Na verdade, 

                                                 
15 Entrevista concedida a Geneton Moraes Neto, em 1 de maio de 1978. Disponível em 

<http://www.geneton.com.br/archives/000012.html>, acesso em 28/05/10. 
16 Ibid.  
17 Informação extraída do site Releituras. Disponível em: <http://www.releituras.com/nelsonr_bio.asp>, acesso 

em 20/12/2008. 
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Veneza e Os Amores de Nanico, de Michel Zevaco, O Conde de Monte Cristo e as Memórias de um Médico, de 

Alexandre Dumas, os fascículos de Elzira, a Morta-Virgem, de Hugo de América, e outros mais”. 
19 Informação extraída do site <http://www.moisesneto.com.br/estudo61.pdf>, acesso em 20/12/2008. 



Sylvia queria assassinar Mário Rodrigues, porém, como este não estava, acabou atingindo 

Roberto, que morreu dias depois e Sylvia foi absolvida. Segundo o site Releituras, “a notícia 

sobre o divórcio só foi veiculada para o diário não sair sem assunto, já que era o primeiro dia 

após o Natal”20. Pouco mais de dois meses depois, Mário Rodrigues, profundamente abalado 

pela morte do filho, falece, vítima de trombose cerebral. 

 Em 1930, o Jornal Crítica encerrou suas atividades, devido à Revolução de 30, pois 

era contrário a Getúlio Vargas, que assumiu o governo brasileiro. Assim, todos os Rodrigues 

ficaram desempregados, até que Roberto Marinho, dono do Jornal O Globo convidou Mário 

Filho para assumir a página de esportes, levando junto seus irmãos, Nelson e Joffre; 

entretanto, apenas Mário Filho recebia salário. Depois, com a ajuda de Roberto Marinho e 

Mário Martins, Mário Filho lançou seu próprio jornal, o Mundo Esportivo. 

 Em 1932, o autor teve sua carteira assinada em O Globo e para conseguir mais algum 

dinheiro, trabalhou como redator para a Ponce & Irmão, distribuidora carioca dos filmes da 

RKO Radio Pictures, criando os textos de anúncios dos filmes nos jornais.  

 Em 1934, foi diagnosticado com tuberculose, indo para Campos do Jordão-SP, em 

busca de tratamento, que se repetiria ainda em outras ocasiões, mas, mesmo assim, como 

sequela da doença, perdeu 30% da visão. Um ano depois, volta à redação de O Globo. Em 

1936, seu irmão, Joffre, também foi diagnosticado com a mesma doença, falecendo meses 

depois. Já, em 1937, conhece Elza, nova contratada do jornal e se casam três anos depois. 

Com Elza, teve dois filhos: Joffre e Nelsinho. 

 Quanto à sua incursão nas artes, começou devido à sua dificuldade financeira, quando 

percebeu que o teatro rendia uma boa quantia e, em 1941, escreveu sua primeira peça, A 

mulher sem pecado; tentou oferecer a vários artistas, mas todos se recusaram a encená-la, até 

que, em 1942, o diretor Rodolfo Mayer aceita. A peça ficou em cartaz por duas semanas, mas 

não teve nenhuma repercussão junto ao público, contudo, foi elogiada por alguns críticos e 

amigos. Em 1943, escreveu o seu grande sucesso, a peça Vestido de noiva, todavia, mesmo 

com os jornais falando sobre a produção, o autor não conseguia encená-la, por acreditar que 

os custos seriam muito altos, mas Zbigniew Ziembinski, um polonês recém-chegado ao 

Brasil, acabou encenando-a.  

 Após o sucesso da montagem da peça Vestido de noiva, conhecida como a obra 

inaugural do teatro moderno brasileiro, Nelson Rodrigues inicia a série de peças que ele 

                                                 
20 Op. Cit. Site Releituras, ver nota 17. 



mesmo denominou de “teatro desagradável”21. Dentre elas, estavam: Álbum de família (1946), 

que foi censurada e liberada apenas em 1965; Anjo Negro (1947), que lhe gerou lucros, 

permitindo a compra de sua primeira casa; Senhora dos afogados (1947); Dorotéia (1949), 

escrita em homenagem à Eleonor Bruno, sua então amante; Valsa nº 6 (1951); A falecida 

(1953); Perdoa-me por me traíres e Viúva, porém honesta (1957); Os sete gatinhos (1958); 

Boca de Ouro (1959), inspirada em um motorista de táxi que tinha vinte e sete dentes de ouro 

e no bicheiro do submundo carioca, Arlindo Pimenta; Beijo no asfalto (1960); Otto Lara 

Resende ou Bonitinha, mas ordinária (1962); Toda nudez será castigada (1965); Anti-Nelson 

Rodrigues (1973) e A serpente (1978). 

 Em 1944, Nelson Rodrigues assumiu a direção das revistas Detetive e O Guri. Como 

sempre procurava "bicos" que permitissem um ganho extra, pois continuava ajudando sua 

mãe financeiramente, ofereceu-se para escrever um folhetim na Revista O Cruzeiro, assinando 

com o pseudônimo de Suzana Flag e cujo título era Meu destino é pecar; depois, ainda usando 

o mesmo pseudônimo, publicou Escravas do amor (1944) e Minha vida (1946), ambos para O 

Cruzeiro; além de Núpcias de fogo (1948), O homem proibido (1951) e A mentira (1953). 

Também utilizou outro pseudônimo, Myrna, quando escreveu A mulher que amou demais 

(1949). 

 Em 1951, o autor vai para o Jornal Última Hora, onde começou a escrever A vida 

como ela é..., como já visto. Antes, trabalhou no Jornal Diário da Noite, onde publicou as 

histórias com o uso de pseudônimos, a fim de atender ao público feminino. Em 1958, Nelson 

Rodrigues passa por uma cirurgia de vesícula de alto risco, deixando-o afastado de suas 

atividades por quatro meses. No início dos anos 60 do século XX, Nelson Rodrigues cria a 

peça Beijo no asfalto, a pedido de Fernanda Montenegro e de seu marido Fernando Torres; 

esta peça provocou a saída do autor do Jornal Última Hora, pois fazia referências negativas à 

imagem do jornal. Nessa mesma época, o autor começa a participar do programa esportivo 

Grande resenha Facit, na TV Rio. Em 1962, voltou a trabalhar no Jornal Diário da Noite 

mas, no mesmo ano, transfere-se para o Jornal O Globo, onde escreveu as colunas À sombra 

das chuteiras imortais e As confissões.  

 Em 1963, a pedido de Walter Clark, escreveu a primeira novela brasileira - A morte 

sem espelhos -, que sofreu censura e, devido ao horário permitido de exibição, 22 h, ficou cara 

para a emissora, que pediu para o autor encerrá-la rapidamente; depois, veio Pouco amor não 

é amor (1963). Por considerarem o nome de Nelson Rodrigues como alvo de censura, sua 

                                                 
21 Segundo o próprio autor, “porque são obras pestilentas, fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a 

malária na platéia” (RODRIGUES, 1993, p.37), provocando a aversão do público por seus temas polêmicos. 



novela seguinte, Sonho de Amor (1964), teve seu nome anunciado como adaptador da obra O 

Tronco do Ipê, de José de Alencar. No mesmo ano, escreve sua última novela para a TV, 

chamada O Desconhecido (1964), liberada graças a Walter Clark. 

 Em 1966, Nelson Rodrigues, a convite de Walter Clark, começou a trabalhar na TV 

Globo, sendo apresentador do quadro A cabra vadia, no programa Noite de gala, onde 

entrevistava personalidades.  No mesmo ano, escreveu O Casamento, que foi um sucesso 

editorial, “empatando com as vendas do novo romance de Jorge Amado, Dona Flor e seus 

dois maridos" 22. Neste ano, seu irmão, Mário Filho, morre, vítima de ataque cardíaco, já 

reconhecido como “o maior jornalista esportivo de todos os tempos” 23 e, em sua homenagem, 

o antigo Estádio Municipal do Maracanã ganhou o nome de Estádio Jornalista Mário Filho. 

Meses depois, sua cunhada e viúva de Mário Filho, Célia, se suicida. Estes fatos deixaram 

Nelson Rodrigues deprimido novamente. Já recuperado, em 1967, escreveu as crônicas 

Memórias, que foi um enorme sucesso. No mesmo ano, outra tragédia, o prédio, onde seu 

irmão Paulo, a esposa e os filhos moravam, desaba devido às fortes chuvas no Rio de Janeiro; 

todos eles morreram, juntamente com outros familiares, que comemoravam o aniversário da 

cunhada de Nelson Rodrigues. 

 Nos anos 70 do século XX, ocorre a ditadura militar no Brasil e Nelson Rodrigues 

assume uma postura muito criticada, devido à sua amizade com os militares; porém, cabe aqui 

mencionar que o autor teve amigos (Hélio Pellegrino e Zuenir Ventura), assim como seu 

filho, Nelsinho 24, presos em 1970 e 1972, respectivamente. Segundo o site Releituras, “[...] 

de 1969 a 1973, [Nelson Rodrigues] teve participação ativa na localização, libertação ou fuga 

de diversos suspeitos de crimes políticos”, inclusive seu filho, que ele empenhou-se para 

localizar e mantê-lo vivo, uma vez que a tortura era frequente. No final do ano de 1973, 

Nelson Rodrigues escreveu o livro Anti-Nelson Rodrigues e, em 1979, escreve sua última 

peça teatral, A Serpente.  

 Nelson Rodrigues, assim como alguns de seus personagens, foi um homem de muitos 

amores. Mesmo casado com Elza Bretanha, teve vários casos extra-conjugais - com Eleonor 

Bruno, por exemplo, chegou ao fim quando Elza descobriu; com Yolanda, secretária de um 

radialista da rádio Mayrink Veiga, foi pai de três filhos (Maria Lúcia, Sônia e Paulo César), 

não reconhecidos; com Lúcia Cruz Lima, que o fez abandonar Elza, teve uma filha deficiente, 
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Daniela e, com Helena Maria, trinta e cinco anos mais nova que ele, manteve um 

relacionamento duradouro. Anos mais tarde, Nelson e Elza reataram e os dois ficaram juntos 

até o falecimento do autor, em 21 de dezembro de 1980.  Dois meses depois, Elza realiza um 

pedido de Nelson Rodrigues, gravando seu nome ao lado do dele na lápide, sob a inscrição: 

"Unidos para além da vida e da morte. É só" 25. 

 Com este relato, fica claro que a rejeição à obra rodrigueana, é eminentemente moral e 

começa com a censura a algumas de suas peças, visto que a sociedade da época era 

conservadora. Entretanto, com o passar dos anos e, com sua morte, Nelson Rodrigues 

alcançou notoriedade e hoje é considerado o maior dramaturgo brasileiro. Para Angela Leite 

Lopes (2007), o autor era incompreendido: 

 

Não se conseguia entender o que o autor podia querer dizer com obras como 

essas. A interpretação habitual era de que se tratava de um moralista, que se 

encarnecia [sic.] em mostrar os malefícios do pecado, da tentação. Liam-no 

ao pé da letra, o que incentivava declarações polêmicas do autor, que se 

comprazia em jogar com as ambiguidades que ele próprio suscitava em torno 

de seus pensamentos (LOPES, 2007, p. 88). 

 

 Por isso, até hoje se discute suas frases polêmicas, como “mulher gosta de apanhar” 

que, na verdade, reflete uma provocação do autor, como conta Elza Bretanha, viúva de Nelson 

Rodrigues, em entrevista a Leandro Mazzini (2000): 

 

Um caso interessante não me escapa da memória. Certa vez o Nelson 

presenciou uma situação familiar. O marido bateu muito na mulher, e apesar 

de apanhar, ela ficou ainda mais apaixonada pelo homem. Então Nelson 

criou aquela famosa frase: ‘Mulher gosta de apanhar.’ Porém, o Nelsinho, 

com 11 anos, estava no colégio militar, e o pessoal de lá lhe perguntava : 

‘Sua mãe já apanhou hoje?’. Era uma espécie de distração para o público26. 

 

 Segundo Ruy Castro (1992), não era bem isso o que ele queria dizer, mas sim “que 

mulher pode gostar de um banana?’”. Todavia, Nelson Rodrigues não quis esclarecer, por 

considerar burros aqueles que não a entenderam e o equívoco ainda perdura. Elza Bretanha 

ainda revela que, durante o casamento, eles viviam bem, uma vez que o autor era uma pessoa 

dócil e que depois de separados a convivência era amigável; já, quando os dois se 

reconciliaram, ela recorda saudosa: 
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Havia amor de verdade, ternura. Onde a gente se encontrava na casa, 

dávamos um beijinho estalado, uma ponta de beijo verdadeiro. Aquele 

namoro voltava, um namoro de segurar na mão, de colocar a mão no ombro. 

Foi uma delícia. Só lamento ter sido durante três anos, porém, foi muito 

bom. Aquele era o verdadeiro Nelson, que deixou saudades27.  

 

 Assim, o estereótipo do autor pode ter sido equivocado, em parte por sua própria 

culpa, ao emitir juízos contundentes e por suas obras. O autor, devido à sua transgressão, se 

enquadra no que Christian Ingo Lenz Dunker (2010, p. 4) denomina de perversão ordinária 

que, diferente da perversão clássica, “não se mostra como experiência ‘fora da lei’, que 

convidaria a ajustar as contas com os limites de nossa própria liberdade, mas, ao contrário, é 

mais perniciosa, pois reafirma nossa realidade assim como ela é”. Segundo o autor, “a 

transgressão, a exageração e a dissociação, tornaram-se aspectos decisivos de nosso laço 

social ordinário” (DUNKER, 2010, p. 4) e é isso que Nelson Rodrigues realmente buscou ao 

retratar as mazelas da família e da sociedade brasileira. Assim, nas obras rodrigueanas, em sua 

maioria, a realidade aparece situando a ação, sendo o grande foco a máscara social de suas 

personagens. Estas podem ser desmascaradas ao longo da narrativa ou manter-se até o fim.  

 Sérgio Granja (2009), abordando a estética na escrita rodrigueana, mostra como o 

autor sentiu o preconceito no início de sua incursão no teatro, tendo, inclusive, embates, 

através dos jornais, com Oduvaldo Vianna Filho, o Vianninha. A principal contestação de 

Rodrigues era de que Vianninha era comunista e se preocupava mais com assuntos de Cuba 

do que com os do Brasil; já Vianninha acusava Nelson de reacionário e exaltador da 

marginalidade. Anos mais tarde, ambos reconheceriam o talento um do outro. Esse tipo de 

confronto, via jornais, não era novidade. Os jornalistas-escritores usavam de seu espaço para 

tecer críticas uns aos outros há algum tempo, como ocorreu com Machado de Assis e Lima 

Barreto, que sintetizava a “rivalidade do escritor mais jovem com o escritor já laureado, do 

inadaptado com o socialmente bem-sucedido”, além disso, envolveria conflitos de “questões 

de recepção e crítica no período, quanto à posição que os autores escolheram para empreender 

a investigação crítica da sociedade brasileira” (OLIVEIRA, 2008, p. 159). Com Rodrigues e 

Vianninha ocorria o mesmo, o duelo entre o amoralismo e o moralismo, respectivamente. 

 Leda Maria Martins (2000), afirma que a carga dramática das composições de Nelson 

Rodrigues reside nos afetos ou nos sentimentos que os manifestam. Para a autora, estes 

sentimentos são “ácidos, tenebrosos, excessivos” e “se coisificam nas personagens” (p. 78), 

refletindo as pulsões mais íntimas dos sujeitos representados e com os “conflitos das 
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subjetividades e das relações afetivas, na contemporaneidade, ecos de uma substância 

atemporal e material, própria do sujeito, em qualquer época” (p. 79). Este último ponto 

demarca um dos principais aspectos da obra rodrigueana - sua atualidade -, visto que estava à 

frente de seu tempo, trazendo um novo paradigma para as relações familiares e amorosas, o 

que chocou a sociedade da época e revelou suas mazelas, ainda presentes na sociedade 

contemporânea. Essa atualidade dos temas rodrigueanos é reforçada na seguinte constatação: 

 

[...] esta produção encontrava-se e ainda se encontra, mesmo depois de mais 

de cinquenta anos da sua primeira publicação, no mínimo, em sintonia com 

nossa cultura, pois se Nelson Rodrigues não tivesse sido bem sucedido, ou 

então, se esta obra tivesse passada desapercebida [sic!] e indiferente, não 

existiria nenhuma comunicação possível com a mesma, uma vez que, 

comunicar é mais do que informar, exige reciprocidade (VITORELLO, 

2005, p. 2). 

 

 Deste modo, fica evidente o aprofundamento no imaginário brasileiro empreendido 

por Nelson Rodrigues, com sua abordagem histórico-cultural dos usos e costumes, em relação 

às posturas morais e sexuais no Brasil, ou melhor, às transgressões, que, aparentemente, 

estariam despercebidas nos dias atuais de permissividade; porém, Victor Hugo Adler Pereira 

(1999) denuncia que, com a popularidade da obra de Nelson Rodrigues, privilegiaram-se 

apenas alguns aspectos da mesma, fazendo com que o público tenha uma visão caricatural, 

deixando à margem, o humor-negro e a crítica social, o que ofusca a riqueza dramatúrgica, 

que transitaria por vários gêneros, mas não poderia ser enquadrada em nenhum deles com 

exatidão. Quanto à estilística, Pereira (1999, p. 185) afirma que Nelson Rodrigues “conjuga à 

desconstrução dos clichês e ao desfile das máscaras sociais cotidianas, para instituir o clima 

de farsa moralizante, perante a insensatez do mundo”. Segundo Maria Inez Martinez de 

Rezende (2005, p. 1), o mérito de Nelson Rodrigues foi que ele “soube combinar o lado 

obscuro da vida, o lado trágico da existência com o cômico de forma extraordinária, 

provocando impacto às massas”. 

 Rezende (2005) reforça a importância da obra literária de Nelson Rodrigues que, 

segundo ela, é constantemente adaptada para o cinema e a televisão, desde os anos 50 até os 

dias atuais, o que lhe confere o posto de “autor vivo na nossa cultura” (p. 1). Considerado um 

autor polêmico, Nelson Rodrigues, segundo a autora, causa um estranhamento que vai do asco 

à compaixão. 

 Com a vida dedicada ao jornal, segundo Edward Pimenta (2007), o autor conviveu 

com intelectuais e “suas colunas e crônicas misturavam literatura, colunismo social, crítica 



literária e comentários políticos” (p. 30); essa estreita ligação também influenciou sua escrita. 

Deste modo, segundo Nilson Lage (1986), dentre as características da linguagem jornalística e 

que podem ser encontradas no texto rodrigueano, estão: o uso de palavras e expressões 

passíveis nos registros coloquiais e formais; a objetividade; a empatia; a presença do comum e 

do casual; do referencial; da metalinguagem e da tendência à redundância, à estereotipia e ao 

metadiscurso (referente a outros discursos sociais). Quanto ao estilo jornalístico, utiliza-se de: 

frases curtas e simples; evitando-se as intercalações excessivas (apostos, travessões e 

parênteses), as locuções verbais e a ordem direta nas frases; entretanto, faz uso de 

ambiguidades e das repetições, mas, de forma comedida, apenas para contribuir com a 

percepção e memorização das informações do texto (MEDINA, 1988). Assim, habituado com 

a escrita jornalística, que propõe criar o melhor texto, no menor tempo possível, ocupando o 

menor espaço e, com criatividade, Rodrigues escreveu A vida como ela é..., sob a forma de 

histórias curtas, com personagens intensas, frases de impacto, linguagem simples e direta, 

incorporando gírias e frases populares, o que fez os leitores mais sofisticados virarem a cara 

para essa narrativa; entretanto, o público leitor desta coluna preferia este tipo de relato, para 

poder ser lido nos momentos de folga, nos bondes e nos ônibus, trazendo distração e 

descontração. 

 Questionando sobre o porquê de não haver outros cronistas como Nelson Rodrigues, 

Pimenta (2007), aponta como possíveis razões o fato de que, na época, o Brasil ser menor e 

tudo se concentrar na capital federal, o Rio de Janeiro. Aí, se reunia toda a intelectualidade 

brasileira; além disso, a imprensa escrita possuía muita influência e, atualmente, “os 

intelectuais não têm mais a pretensão de resumir o país em idéias básicas”; porém, termina 

concluindo que “os gênios são mesmo raros” (p. 35). 

 

3.4 O olhar rodrigueano sobre seu tempo 

 

 Para entender a época, na qual se insere o livro e a série, é preciso contextualizar a 

década de 50 do século XX, também conhecida como Anos Dourados, por ter sido marcada 

por grandes avanços científicos, tecnológicos, mudanças culturais e comportamentais; assim, 

o que se via no mundo, neste período, segundo Cláudio Vicentino (1996), era o início da 

guerra fria, com o estabelecimento dos Estados Unidos como grande potência e a divisão do 

mundo em dois grandes blocos: capitalista e socialista. No Brasil, este momento foi de 

grandes transformações: 

 



[...] No período compreendido entre 1946 e 1964, verificou-se, internamente, 

o confronto político entre os nacionalistas e os grupos favoráveis à abertura 

da economia nacional ao capital estrangeiro. Impôs-se o alinhamento e a 

dependência brasileira ao bloco liderado pelos Estados Unidos 

(VICENTINO, 1996, p. 114). 

 

 Estas decisões modificaram tanto a economia quanto a própria sociedade brasileira, 

que passou a ser influenciada pelo american way of life. Em 1946, durante o governo de 

Eurico Gaspar Dutra, foi promulgada a nova Constituição Brasileira, que restaurou a 

democracia, dando autonomia aos Estados e Municípios e proporcionando a abertura ao 

capital estrangeiro. Getúlio Vargas, entretanto, voltou ao poder, em 1951, e, segundo o autor, 

pregou a ideologia nacionalista; assim, restringiu as importações e limitou os investimentos 

estrangeiros. Em 1952, criou o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) e, 

em 1953, a Petrobrás, empresa estatal detentora do monopólio de exploração e refino de 

petróleo no Brasil. Sobre este período, Pilletti (1993) comenta: 

 

Às graves dificuldades econômicas enfrentadas pelo país – inflação, 

aumento do custo de vida, livre-importação de artigos supérfluos, 

diminuição de nossas divisas etc. – e às greves por melhores salários que 

essas dificuldades desencadearam, Getúlio deu uma resposta considerada 

populista: aumentos salariais [1954]. Foi, por isso, acusado de pretender 

instalar uma República Sindicalista e começou a sofrer forte oposição no 

Congresso [...] (PILLETTI, 1993, p. 163). 

 

 O desencadeamento destes fatos fez com que, neste mesmo ano, Getúlio Vargas se 

suicidasse frente à sua iminente deposição. Porém antes, deixou sua famosa carta-testamento 

e marcou a história do país, pois “[...] sempre exercera uma política populista e paternalista. A 

sua imagem de pai e amigo do povo garantia-lhe um certo prestígio popular” (PILLETTI, 

1993, p. 163). 

 O último presidente eleito, na década de 1950, foi Juscelino Kubitschek de Oliveira, 

que governou o país de 1956 a 1961 e, segundo Vicentino (1996), foi um período marcado 

pelo desenvolvimento, que se ancorava num Plano de Metas, cujo lema era “avançar ‘50 anos 

em 5’”; com isso, houve uma abertura econômica ao capital estrangeiro e muitas ações: 

 

Dentre as inúmeras realizações destacam-se: a instalação de fábricas de 

caminhões, tratores, automóveis, produtos farmacêuticos, cigarros; a 

construção das usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias; a pavimentação 

de milhares de quilômetros de estradas etc. Porém, sua maior obra foi a 

construção de Brasília, a nova capital do país [...] (VICENTINO, 1996, p. 

116). 

 



 Contudo, todas estas realizações do governo acabaram produzindo uma séria crise 

financeira e uma inflação descontrolada; além disso, o país tornara-se dependente 

economicamente dos Estados Unidos. A partir desta contextualização, pôde-se notar que esta 

época foi de efervescência político-econômica para o país, o que gerou mudanças sociais 

profundas.  

 Nesta época, o Cruzeiro era a moeda corrente e o Rio de Janeiro era a capital federal e 

continuou assim até a inauguração de Brasília, em 1960, por Juscelino Kubitschek, ou seja, 

era a cidade que ditava modos e modas para todo o Brasil. Com relação à moda, era o período 

pós-guerra, que inaugura o new look, de Christian Dior, em que as pessoas se vestem de 

maneira elegante, com o apogeu da alta-costura, destacando-se, além de Dior, Balenciaga, 

Givenchy, Balmain, Chanel, Madame Grès e Nina Ricci. Assim, as mulheres se vestiam de 

forma feminina e romântica, com roupas bem estruturadas, tecidos nobres, vestidos rodados, 

cinturas marcadas, pérolas e maquiagem glamourosa, com destaque para os olhos; entre os 

homens, prevalecia o uso de ternos, lenços, gravatas, camisas, sapatos lustrados e cabelos 

alinhados. Segundo Cláudia Garcia, dois estilos de beleza feminina marcaram este período: 

 

[...] o das ingênuas chiques, encarnado por Grace Kelly e Audrey Hepburn, 

que se caracterizavam pela naturalidade e jovialidade e o estilo sensual e 

fatal, como o das atrizes Rita Hayworth e Ava Gardner, como também o das 

pin-ups americanas, loiras e com seios fartos. Entretanto, os dois grandes 

símbolos de beleza da década de 50 [do século XX] foram Marilyn Monroe e 

Brigitte Bardot, que eram uma mistura dos dois estilos, a devastadora 

combinação de ingenuidade e sensualidade28. 

  

 Entre os homens, destacavam-se James Dean, Marlon Brando, Elvis Presley, dentre 

outros. Na música, ouviu-se de tudo: o rock americano, com Elvis Presley e, mais tarde, os 

Beatles (que nascem nessa década) e a Bossa Nova (final da década). Segundo José Maria 

Campos Manzo (1994), ouviam-se também músicas carnavalescas; mas, sem dúvida 

nenhuma, o que mais fez sucesso neste momento foi o samba-canção ou a popular música de 

fossa, estilo da MPB que se misturava com o bolero, tendo como representantes, desde 

Lupicínio Rodrigues a Maysa. Um fato observado com relação à música, em especial o 

samba-canção, é que os seus temas preferidos, segundo o site do SESC-SP, “giravam em 

                                                 
28 Informação extraída do site Almanaque Folha – Especial Moda (Anos 50: a época da feminilidade). 

Disponível em: <http://almanaque.folha.uol.com.br/anos50.htm>, acesso em 31/05/2010. 



torno de terríveis traições, ciúme enlouquecedor, desejo de vingança e desilusão”29, assim 

como era a temática das crônicas rodrigueanas. 

 O cinema também está presente, nesta década, com a Nouvelle Vague francesa, o Neo-

realismo italiano, os musicais e os filmes de gângsteres do cinema americano; no Brasil, era a 

época da Chanchada e das produções da Vera Cruz, que buscavam um padrão hollywoodiano 

de qualidade. A televisão também chega ao Brasil, em 1950, inserindo um novo modo de 

entretenimento e tornando-se muito popular, inclusive mais que o cinema, isso no fim dos 

anos 50. 

 Assim, com o desenvolvimento da sociedade e da economia, foi possível a 

consolidação e a diferenciação dos espaços ou “universos” sociais, “cuja origem coincidiu 

com o surgimento da era moderna” (ARENDT, 2007, p. 37); estes eram bem demarcados 

pelas personagens rodrigueanas, já que, no espaço público, era permitida e tolerada a 

“violação moral”, com o domínio do imoral, do permitido; já o privado, era visto como um 

refúgio, encabeçado pela família nuclear, com os valores morais exaltados. Assim, as esferas - 

pública e privada -, eram pensadas como espaços da polis e da família, respectivamente, cujas 

diferenças se davam “pelo fato de [na polis] somente conhecer ‘iguais’, ao passo que a família 

era o centro da mais severa desigualdade” (ARENDT, 2007, p. 41).  

 Segundo Richard Sennett (1998), com a ascensão da burguesia, o espaço público 

passou a ser compreendido como um ambiente longe da família e dos amigos íntimos; esse 

local se concentrava na cidade, em que classes sociais díspares estariam em contato constante. 

 

[...] À medida que as cidades cresciam e desenvolviam-se, redes de 

sociabilidade, independentes do controle real direto, aumentaram os locais 

onde estranhos podiam regularmente se encontrar. Foi a época da construção 

de enormes parques urbanos, das primeiras tentativas de se abrir ruas 

adequadas à finalidade precípua de passeio de pedestres, como uma forma de 

lazer. Foi a época em que cafés (coffehouses) e, mais tarde, bares (cofes) e 

estalagens para paradas de diligências tornaram-se centros sociais; época em 

que o teatro e a ópera se abriram para um grande público graças à venda 

aberta de entradas, [...] até mesmo as classes laboriosas começaram a adotar 

alguns hábitos de sociabilidade, como passeios em parques, antes terreno 

exclusivo da elite, caminhando por seus jardins privativos ou ‘promovendo’ 

uma noite no teatro (SENNETT, 1998, p. 32). 

 

 Assim, houve reconfigurações, que mudaram os espaços de sociabilidade. Portanto, os 

Anos Dourados representaram uma fase de transição, especialmente, política, econômica e 

                                                 
29 PORTAL SESC SP. Corações Dilacerados. Disponível em: 

<http://www.sescsp.org.br/sesc/revistas/revistas_link.cfm?Edicao_Id=247&Artigo_ID=3862&IDCategoria=425
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cultural, mas isso não significou a mudança de comportamentos sócio-moralizantes impostos 

pela sociedade. Deste modo, na década de 50 do século XX, a sociedade brasileira era pudica 

e Nelson Rodrigues a chocou por tê-la exposta de forma tão destemida, especialmente, com 

relação aos vínculos familiares; isso era inadmissível, pois influenciaria as pessoas, seus 

leitores, a terem comportamentos destoantes e uma nova percepção sobre o universo que os 

circundavam, sem tantas máscaras. Outra consideração importante sobre a sociedade carioca 

na época é enfatizada por Ruy Castro (1992):  

 

[...] Uma cidade em que casanovas de plantão e mulheres fabulosas 

flertavam nos ônibus e bondes; em que poucos tinham carro, mas esse era 

um Buick ou um Cadillac; em que os vizinhos vigiavam-se uns aos outros; e 

em que maridos e mulheres viviam sob o mesmo teto com primas e os 

cunhados, numa latente volúpia incestuosa.Uma cidade em que, como não 

havia motéis, ou encontros amorosos se davam em apartamentos 

emprestados por amigos – donde o pecado, de tão complicado, tornava-se 

uma obsessão. E uma época em que a vida sexual, para se realizar, exigia o 

vestido de noiva, a noite de núpcias, a lua-de-mel. E em que o casal típico – 

e, de certa forma, perfeito – compunha-se do marido, da mulher e do 

amante30.  

 

 Logo, se percebe o uso do espaço público como meio de interação e de conquista, ou 

seja, na obra rodrigueana as esferas pública e privada estão bem presentes e o que o autor 

almeja é dar visibilidade ao que está escondido, ao privado. 

 Adriana Facina (2004), examinando a produção de Nelson Rodrigues, de forma 

etnográfica, buscou sua atuação pública como artista e intelectual, a fim de verificar o poder 

de suas representações na construção da identidade carioca e brasileira; assim, a autora 

descreve os sucessos iniciais de suas produções, para depois, mostrar as críticas negativas, 

que lhe renderam adjetivos nada agradáveis; este ciclo é quebrado, segundo Facina (2004), 

com A vida como ela é... Anos mais tarde, suas obras são amplamente encenadas e filmadas, 

consagrando-o. A autora ainda traça um comparativo entre Nelson Rodrigues e Gilberto 

Freyre, a partir da família e das relações de parentesco, denunciando a preocupação de ambos 

com a modernização da sociedade e a destruição da família. Depois, a autora se debruça sobre 

a representação do Rio de Janeiro na obra rodrigueana, evidenciando a oposição entre as 

zonas da cidade. Facina (2004) também trata das divergências de Rodrigues com a esquerda, 

num debate político-artístico, além de propor uma antropologia rodrigueana, baseada na 
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idéia de que as produções de Nelson Rodrigues visam à natureza humana, sendo diferentes 

para homens e mulheres. 

 

Para Nelson Rodrigues, todos os homens têm em si duas metades, uma ‘face 

linda’ e outra ‘face hedionda’, centauros parcialmente Deus e parcialmente 

Satã. As imagens que apareciam frequentemente nos textos de Nelson 

representando essas duas metades dos seres humanos eram os santos e os 

canalhas. Os santos, além de bons e virtuosos, eram caracterizados pela 

renúncia aos instintos que Nelson considerava desumanizadores e por uma 

existência pautada em um forte sentido ético-moral. Já os canalhas eram 

seres amorais por excelência, que não reconheciam limites para a satisfação 

de seus desejos pessoais, assumindo uma posição relativista no que diz 

respeito aos valores éticos e morais reconhecidos pela sociedade (FACINA, 

2004, p. 15-16). 

 

 A autora termina seu estudo visualizando o romantismo na obra rodrigueana, como 

crítica à razão e à modernidade. Sergio Granja (2009) traçando um comparativo entre Balzac 

e Nelson Rodrigues, afirma que, ambos, criticam o mundo burguês e o individualismo, ao 

promoverem as relações sociais, a partir de trocas mercantis. Para Leandro Konder (2007, p. 

3), “Balzac viu [...] a burguesia desencadeando a ofensiva que viria a produzir efeitos 

profundos na sociedade”; já Adriana Facina (2004, p. 84) acredita que Nelson Rodrigues 

“percebe o mundo moderno como um momento histórico em que algo se rompeu [...], 

ameaçadas pela fragmentação e pela alienação”. Além disso, esses autores eram mestres na 

composição de personagens femininas, como exemplo, Konder (2007) cita Julie d'Aiglemont, 

de A Mulher de 30 Anos, obra de Balzac, como personagem questionadora de sua condição: 

"Nós, as mulheres, somos mais maltratadas pela civilização do que pela natureza [...]. Tal 

como hoje existe, na prática, o casamento me parece ser uma prostituição legal" (BALZAC 

apud KONDER, 2007, p. 2). O autor lembra que no período desta obra, “as mulheres [se] 

casavam cedo, uma moça com mais de 25 anos era considerada ‘encalhada’” (KONDER, 

2007, p. 4). 

 
As mulheres que povoam os livros de Balzac são, muitas vezes, criaturas 

fascinantes. O romancista enxerga nelas a valente reação contra a 

subordinação da vida amorosa a motivações utilitárias, a critérios 

mercenários. O amor - o sentimento nobre por excelência - só consegue 

espaço, na sociedade burguesa, assumindo formas mais ou menos 

degradadas. As figuras de mulheres frágeis, mas corajosas, criadas por 

Balzac não se conformam com isso (KONDER, 2007, p. 3). 

 

 Assim foi, com Balzac, que a literatura valorizou a mulher de trinta anos, chamada de 

balzaquiana. Já a mulher rodrigueana, como veremos, é contestadora e dribla as regras 



sociais, a fim de se revelar. O texto rodrigueano também refletia os ideais dos escritores 

modernos, cujo movimento dominou a cena artística e a sociedade brasileira na primeira 

metade do século XX, por sua tragicidade, vanguardismo e “pela tomada de posição do artista 

em face do estado de coisas do mundo que o cerca” (LOPES, 2007, p. 50). Além disso, 

Nelson Rodrigues carregava resquícios do realismo, movimento do século XIX, sendo 

possível compará-lo a Gustave Flaubert, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Balzac e Arthur 

de Azevedo, por tecer críticas à sociedade e às suas instituições. Além disso, o erotismo está 

muito presente em sua obra. Este traço realista, típico do século XIX, está presente em obras 

como O Primo Basílio, de Eça de Queiroz.  

 Possivelmente inspirado pela tragédia grega, o autor a trouxe para a sociedade carioca 

do século XX, com seus dramas e conflitos sociais, capazes de causar um efeito catártico de 

sentimentos, tanto negativos quanto positivos. Ao destacar que a obra rodrigueana é trágica, 

Lopes (2007) conclui que é também moderna, pois suas personagens retratam a “opressão em 

nível individual e social – de nossos desejos mais profundos” (p.110). Entendendo o trágico 

“como o desenrolar de um conflito insolúvel”, marcado pela fatalidade do destino, com as 

histórias sendo baseadas em “clichês de tragédia”, como o incesto, os assassinatos e as 

vinganças, mescladas com o futebol, a crença religiosa, etc., trazidas do cotidiano e 

“apresentados em estado bruto”, a autora conclui que Nelson Rodrigues não realiza tragédias, 

não “num sentido estrito e acadêmico -, mas sim uma obra teatral moderna que tem ‘o poder 

de criar a vida e não imitá-la’” (LOPES, 2007, (p. 223-230). 

 Sobre o olhar de Nelson Rodrigues sobre seu tempo, efetivamente, pode-se dizer que, 

como o texto/obra possui a capacidade de entrecruzar o presente e o passado que lhe constitui, 

podendo ser considerado elemento da memória e da cultura, retratando o temporal e o 

atemporal. E, assim é a obra rodrigueana, mal compreendida em seu tempo e 

aclamada/valorizada na atualidade, por trazer à discussão temas que não se situam unicamente 

num período, mas que são inerentes ao ser humano em sociedade. Da mesma forma, cabe 

lembrar que o vínculo com o passado está presente na obra do autor pelo uso do nome de 

personalidades em suas histórias, bem como pelo de expressões típicas do período em 

questão; em seu aspecto atemporal, torna sua temática, sempre atual. 

 



3.4.1 A mulher nos Anos Dourados  

 

 Como vimos, a mulher é uma personagem central na obra rodrigueana, deste modo, é 

vital pensarmos como esta vivia nos Anos Dourados e como as relações sociais foram 

construídas. Os parâmetros estabelecidos na sociedade da época delimitavam que: 

 

A mulher ideal era definida a partir dos papéis femininos tradicionais – 

ocupações domésticas e cuidado com os filhos e o marido – e das 

características consideradas próprias da feminilidade, como instinto materno, 

pureza, resignação, doçura e castidade [...] (ZECHLINSKI, 2007, p. 6). 

 

 Esta definição surge como causa do desenvolvimento humano, econômico e social, 

que organizou a vida cotidiana. Na tentativa de se proteger da ordem pública, as pessoas 

acabaram buscando um refúgio na família, que, inicialmente, cumpriu um propósito 

econômico, encarregando-se de “assegurar aos homens herdeiros, indiscutivelmente 

legítimos”, o direito à propriedade e resguardando que “o homem de posses esteja seguro de 

ter alguém a quem deixá-la” (NYE, 1995, p. 57). Além disso, “na medida em que a família se 

tornou refúgio contra os terrores da sociedade, também se tornou gradativamente um 

parâmetro moral” (SENNETT, 1998, p. 35). Sob esta perspectiva, imprimiu-se a noção de que 

na esfera pública havia espaço para a permissividade, enquanto que, na esfera privada, os 

valores morais deveriam ser resguardados. Aos homens, cabia a manutenção dos indivíduos e, 

à mulher, a sobrevivência da espécie, ou seja, “o labor do homem no suprimento de alimentos 

e o labor da mulher no parto” (ARENDT, 2007, p. 40).  

 Com relação às relações sociais, Mary Del Priore (2006) afirma que a urbanização 

e a industrialização trouxeram muito mais do que o êxodo campo-cidade, as redes 

tradicionais de sociabilidade se diluíram, o que democratizou os vínculos afetivos. Os 

namoros antes restritos à casa dos pais, sob o olhar atento dos mesmos, ganharam os 

espaços públicos, como os clubes, o cinema e as excursões. Com a influência do cinema, 

os beijos e as carícias passaram a ser mais ardorosos e demorados, porém, as regras do 

namoro sério previam:  

 

[...] o rapaz devia ir buscar a moça em casa e depois levá-la de volta, [...] 

mas se ela morasse sozinha, ele não poderia entrar; o homem sempre pagava 

a conta; ‘moças de família’ não abusavam de bebida alcoólica e, de 

preferência, não bebiam; conversas ou piadas picantes eram consideradas 

impróprias; os avanços masculinos, abraços e beijos deviam ser firme e 

cordialmente evitados por elas (DEL PRIORE, 2006, p. 302). 



 

 Além disso, o namoro não deveria ser muito longo, para evitar que a moça se 

tornasse mal-falada pelas fofocas vizinhas, que davam conta de suspeitas das intenções 

do rapaz. “A idéia era a de que se ela não resistisse ao namorado, não resistiria a outros 

homens depois de casada”31.  

 Outra curiosidade era a escolha do cônjuge, que teoricamente, cabia a moços e moças, 

mas, na prática, passava pelo crivo familiar e pelo círculo de amigos. Assim, os jovens 

buscavam [...] para esposa uma mulher recatada, dócil, que não contestasse o poder masculino 

e que se enquadrasse perfeitamente nos padrões da boa moral (BASSANEZI, 2001). 

 O noivado também não poderia ser longo, dispensando apenas o tempo 

necessário para os preparativos do casamento, que seguia à risca os costumes, com a 

noiva vestida de branco, coroa, véu, grinalda e calda grande. Nessa época, “casar, para a 

mulher, era a principal meta a ser alcançada na vida”32. No casamento, as iniciativas sexuais 

cabiam aos homens, mais experientes nas artes do amor. Entre os homens era consenso 

que havia as moças “para casar” e as para “se divertir”. Tal pensamento incutia no 

imaginário social dois tipos de mulheres – as sérias e as levianas -, definidas por aquelas que 

seguiam as normas sociais e as que as transgrediam, respectivamente (DEL PRIORE, 2006).  

 As revistas femininas, tais como Querida, Vida Doméstica, Você, Jornal das Moças 

ou a coluna feminina n’O Cruzeiro modelavam o comportamento das moças, tratando “de 

‘assuntos femininos’” e sedimentando “a diferença sexual predominante [...] [na] 

sociedade”33. Assim, formavam a opinião de suas leitoras, que recorriam também às 

publicações em caso de dúvida de como se portar, por acreditarem que o destino natural das 

mulheres era serem mães e donas-de-casa, totalmente dependentes dos maridos, que eram os 

provedores. Era senso comum que as “mulheres vivem para o amor”, assim como a idéia de 

que o romantismo e a sensibilidade seriam características eminentemente femininas.  

 Nessa época, também cabia a rebeldia, rigorosamente mal-vista, alguns jovens 

fumavam, liam textos proibidos, exerciam sua liberdade sexual e discordavam dos pais. 

Entretanto, os comportamentos rebeldes para as mulheres eram discriminados, pois: 

 

A mulher que não seguisse seus caminhos, estaria indo contra a natureza, 

não poderia ser realmente feliz ou fazer com que as outras pessoas fossem 
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felizes. Assim, desde criança, a menina deveria ser educada para ser boa mãe 

e dona de casa exemplar. [...] E o casamento, porta de entrada para a 

realização feminina, era tido como o “objetivo” de vida de todas as jovens 

solteiras. (BASSANEZI, 2001, p. 609-610). 

 

 Aquelas que transgredissem as regras, não casavam, afinal, os homens não queriam 

mulheres mal-faladas ou com reputação duvidosa como esposas. Segundo Del Priore (2006, 

p. 310), amparados pelo Código Civil, os homens podiam ainda anular o casamento, caso 

fossem “induzido[s] a erro essencial’, ter[em] sido ‘enganado’[s] pela noiva”. Era 

recomendado aos homens, que tivessem experiências sexuais, sendo rejeitados os virgens; 

para isso, procuravam as prostitutas ou as moças “levianas”.  

 A grande preocupação feminina era a separação, por representar o fracasso afetivo, a 

necessidade econômica e a falta de reconhecimento social, pois as separadas eram 

discriminadas: 

 

Naquela época não havia separações amigáveis. Na maioria dos países 

ocidentais, o casamento constituía um contrato duradouro e não era 

permitido o rompimento, a não ser em casos de faltas gravíssimas cometidas 

por um dos cônjuges. Entre elas estava o abandono do lar, adultério, 

alcoolismo e violência física34. 

 

 Assim, as mulheres tentavam agradar aos maridos de todas as formas; aquelas que 

fossem infiéis eram fortemente criticadas e, muitas vezes, punidas. Os crimes passionais eram 

comuns nas páginas de jornais (DEL PRIORE, 2006). Nesta época, segundo Zechlinski 

(2007), a infidelidade feminina estava associada à vergonha, ao tabu e à polêmica, e esta 

temática foi o que mais as histórias de A vida como ela é... abordaram; deste modo, a narrativa 

lançava a dúvida sobre a virtude ou não das mulheres - namoradas, noivas ou casadas – e, 

segundo a autora, esses textos eram associados ao proibido e ao imoral, justamente porque 

relatavam comportamentos femininos desviantes. Já a infidelidade masculina era vista com 

normalidade, cabendo à mulher aceitar que os instintos masculinos aflorassem; logo, “[...] 

para os homens, a imoralidade da vida pública estava aliada a uma tendência oculta, para que 

se percebesse a imoralidade como uma região da liberdade, ao invés de uma região de simples 

desgraça, como era para as mulheres” (SENNETT, 1998, p. 39). 

 Carla Bassanezi (2001) traz um panorama da década de 50 do século XX, em que o 

Brasil vivia uma ascensão econômica, que aumentou as possibilidades educacionais e 

profissionais para ambos os sexos. Entretanto, essa modernização não se transferiu para as 
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relações entre os sexos, como vimos, e a autora revela que a moral sexual, as regras de como 

ser mulher, do casamento e dos demais pressupostos castradores continuaram bem nítidos: 

 

[...] a moral sexual diferenciada permanecia forte e o trabalho da mulher, 

ainda que cada vez mais comum, era cercado de preconceitos e visto como 

subsidiário ao trabalho do homem, “o chefe da casa”. Se o Brasil 

acompanhou, à sua maneira, as tendências internacionais de modernização e 

de emancipação feminina [...], também foi influenciado pelas campanhas 

estrangeiras que, com o fim da guerra, passaram a pregar a volta das 

mulheres ao lar e aos valores tradicionais da sociedade (BASSANEZI, 2001, 

p. 608). 

 

 Assim, as destituíram dos espaços antes conquistados. Quanto à questão feminina na 

obra rodrigueana, primeiramente, é preciso dizer que a escrita rodrigueana é voltada para 

descortinar e desconstruir os padrões morais vigentes da época retratada (década de 50 do 

século XX), não só em A vida como ela é... isso é percebido, mas também em diversas outras 

obras do autor, como em Engraçadinha: seus amores e pecados (romance), A mulher do 

próximo (crônica), Elas gostam de apanhar (conto), A mulher sem pecado e Vestido de noiva 

(peças teatrais), dentre outras. A vida como ela é... seguiu uma linha cronológica de dez anos, 

período em que o escritor se dedicou a escrever a sua coluna; por isso, os temas não se 

afastam nas diferentes histórias, girando em torno da traição. Já o segmento literário, ao qual 

pertence esta obra, pode-se dizer que não se trata de algo único, mas que mistura o trágico, o 

cômico (humor negro) e o romantismo em suas composições. 

 Nelson Rodrigues também emprega dualismos: amor e morte, amor e sexo, incesto e 

traição, violência e transgressão, o que, para Maria Cristina Batalha (2007) faz com que as 

mulheres sejam divididas entre santas e prostitutas no universo rodrigueano, enquanto que, “a 

figura da ‘mãe’ tem que permanecer ao abrigo da abjeção do sexo” (p. 40). 

 Para Hernani Heffner (2002) a mulher rodrigueana é contestadora e vítima da ordem 

patriarcal. O autor ainda aponta que Nelson Rodrigues trabalha com a figura da decadência, 

própria da condição humana, e “não como condição transitória de determinado período” 

(HEFFNER, 2002, p. 1). Por isso, as narrativas rodrigueanas permitem compreender as 

características psicológicas de suas personagens, a fim de mostrar que todos têm duas faces – 

a boa e a má. 

 Sobre o fato de Nelson Rodrigues se dedicar à temática familiar, Elódia Xavier (2007) 

verifica que, especialmente, os textos de autoria feminina, trazem uma recorrência neste tema, 

privilegiando as relações familiares; entretanto, a autora constata que não só as mulheres 

escrevem sobre isso. Para Xavier (2007), “[...] a família é, portanto, um tema que se impõe 



àqueles(as) que se interessam pela problemática feminina, seja ela abordada pelos mais 

diferentes campos do saber” (p. 119). Num retrocesso acerca do conceito de família, Xavier 

(2007), nos mostra que ela teve origem entre os romanos, porém, não encerrava a mesma 

concepção de hoje; pertencer à família entre os romanos era fazer parte dos escravos: 

“famulus quer dizer escravo doméstico e família é o conjunto dos escravos pertencentes a um 

mesmo homem” (ENGELS, 2000, p. 119), entretanto, com o tempo, isso foi mudando e 

passou a denotar um chefe (homem) que mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e os 

escravos, com prerrogativa legal para decidir sobre a vida e a morte destes.  

 Outro ponto bastante interessante abordado pela autora é que, segundo ela, a partir do 

Modernismo, a Literatura brasileira passou a representar os conflitos familiares, 

especialmente a família nuclear burguesa, que foi dessacralizada: “[...] a família nuclear 

burguesa, aquela considerada pela Igreja, a ‘célula mater’ da sociedade, vem sendo 

representada de forma multifacetada, mas, quase sempre, com o intuito de desvelar a falência 

de seus valores” (XAVIER, 2007, p. 125). E é sob esta perspectiva que entendemos a 

constante presença da família e as relações daí advindas na obra de Nelson Rodrigues. Muito 

além de tratar das deficiências e fragilidades desses laços, o autor volta-se, constantemente, 

para uma visão feminina, pois desconstrói os papéis ordenados pela família nuclear, trazendo 

de certa forma, uma mulher subversiva, que revela seus poderes de diferentes formas. 

Portanto, entender a escrita do autor apenas como machista é reducionista, visto que traz para 

o centro das discussões as relações de poder presentes na família brasileira e uma mulher à 

frente de seu tempo, como se antevisse a mulher moderna ou pós-moderna, independente e 

dona de si, de hoje. 

 Deste modo, a temática utilizada por Nelson Rodrigues, em A vida como ela é..., 

transita pelo seio da família burguesa brasileira e carioca, dessacralizando as relações que a 

norteiam, porém, a sua polemização se deve ao fato de ir mais a fundo em temas tabus, como 

traição, incesto, jogos de interesse, sexualidade livre etc., o que pode ser entendido como uma 

estratégia de subversão da moral vigente.  

 



4. DO LITERÁRIO À TELA: UMA TRANSMUTAÇÃO 

 

“Cada vez mais eu me convenço de que a TV pode agir 

junto com a literatura, de forma simultânea e em prol de 

muitas coisas, inclusive de valores culturais”. 

Sandra Reimão 
 

A citação de Sandra Reimão vem bem a calhar com a proposta deste capítulo, pois 

entende os dois suportes como carregados de valores culturais diferentes, mas igualmente 

importantes. Pensando na sociedade atual, em que os meios de comunicação fazem, cada vez 

mais, parte do cotidiano das pessoas, a televisão surge como o meio mais democrático, sendo 

utilizada para fins de entretenimento, assim como espaço de formação e o contato social com 

o mundo; assim, para assumir esta função, sua estrutura baseia-se num fluxo ininterrupto de 

informação. 

Já o processo de inserção da literatura na televisão, teve início, a partir de meados do 

século XX, quando a televisão surgiu; porém, a adaptação gera inúmeras discussões, 

tornando-se necessário pensar acerca do seu conceito e das relações estabelecidas entre os 

diferentes suportes. Isso porque quando se pensa em adaptação, especialmente, para a 

televisão, questionam-se a qualidade deste meio e a banalização, contudo, esquece-se da 

possibilidade de difusão e de acesso à cultura, que a TV permite, a diferentes públicos. E, 

quando se pensa, sobremodo, em autores como Nelson Rodrigues, marginalizados no 

passado, isso fica ainda mais relevante, já que possibilita dar visibilidade à obra do autor, gera 

o interesse, em se aprofundar e, quem sabe, até criando o hábito de leitura da obra original, 

proveniente da adaptação televisiva. 

 Com a adaptação de uma obra, a televisão possibilita uma inserção social numa 

parcela da população segregada, que não tem o hábito de ler, ou mesmo, não sabe fazê-lo; 

assim, o ato de contar histórias canônicas ou não, através de imagens, sons, luz etc. carrega a 

simbologia de uma incursão pelo universo da cultura e, no caso de A vida como ela é..., ao 

imaginário do povo brasileiro e à ressignificação de produtos culturais do passado pelos atuais 

meios de comunicação de massa, revelando a sua atualidade.  

 A escolha do programa para exibição de uma adaptação também é algo que merece 

crédito e, no caso de A vida como ela é..., veiculado no Fantástico, da Rede Globo de 

Televisão, permitiu uma maior difusão, por se tratar da maior emissora de alcance nacional e, 

pelo fato de o Fantástico ser um programa tradicional na televisão brasileira. Este programa, 

segundo Cardoso (2007), foi criado por Walter Clark, em 1973 e continua ativo até os dias de 



hoje, trazendo como proposta ser uma revista semanal, transmitindo notícias, musicais, humor 

e teleteatro, de forma dinâmica e acessível a diferentes públicos. Deste modo, a veiculação de 

A vida como ela é... permitiu que outros públicos tivessem acesso à obra rodrigueana, o que 

gerou sucesso de audiência e crítica, como veremos. 

 

4.1 A série A vida como ela é... 

 

A vida como ela é... foi apresentada na televisão pela primeira vez como um quadro, 

exibido aos domingos no programa Fantástico, na Rede Globo de Televisão, em 1996 e, 

reapresentada aos sábados, em janeiro de 1997. Posteriormente, foi exibida após o Programa 

do Jô em julho de 2001 e, em 2002, a Rede Globo de Televisão lançou o DVD A vida como 

ela é... Esta produção foi dirigida por Daniel Filho e Denise Saraceni, sendo produzidos 

quarenta episódios, em três meses de trabalho; cada episódio tem cerca de oito minutos de 

duração cada um, foram filmados em película (35 mm) de baixa granulação e tiveram 

tratamento cinematográfico. Na iluminação, foram usados jogos de luzes, aproveitando 

também a luz externa. 

Segundo informações do DVD de A vida como ela é..., a primeira idéia para produzir 

esta obra foi apresentada por Nelson Rodrigues Filho, que queria a veiculação diariamente na 

televisão, como havia sido no jornal; porém, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, 

recomendou a exibição no Fantástico, que foi aceita. Para diferenciar do programa, 

tradicionalmente conhecido por ser do gênero de variedades35, os diretores decidiram não usar 

o videotape36, mas sim a película 35 mm, tal qual usada em Confissões de Adolescente, 

dirigida por Daniel Filho. Além disso, nas gravações, foi utilizada apenas uma câmera para 

cada cena, intento proposto pelo diretor de fotografia, Edgar Moura, que trouxe esta 

experiência dos comerciais publicitários. Já, Daniel Filho queria um ar de Cinema Noir37. 

                                                 
35 Segundo a classificação de José Carlos Aronchi de Souza (2004), o gênero variedades pertence à categoria 

Entretenimento, cujo programa comporta vários formatos, como entrevista, reportagens, debates, videoclipes, 

quadros ficcionais (encenações) etc., podendo ou não ter auditório, mas em que há a interação com o público. 
36 Fita de vídeo magnética usada para o registro de imagens televisivas; atualmente, tornou-se obsoleta devido ao 

uso da tecnologia digital. 
37 Segundo o Fernando Mascarello (2006, p. 179), o termo cinema noir foi criado pelo crítico e ensaísta Nino 

Frank, juntamente com seus colegas Jean-Pierre Chartier e Henri-François Rey, para abordar as produções 

francesas que traziam “tons escurecidos, temática e fotograficamente, surpreendentes em sua representação 

crítica e fatalista da sociedade americana e na subversão à unidade e estabilidade típicas do classicismo de 

Hollywood”. Deste modo, “o noir prestou-se à denúncia da corrupção dos valores éticos cimentadores do corpo 

social, bem como da brutalidade e hipocrisia das relações entre indivíduos, classes e instituições. Foi veículo, 

além disso, para a tematização (embora velada) das emergentes desconfianças entre o masculino e o feminino, 

causadas pela desestabilização dos papéis sexuais durante a Guerra” (MASCARELLO, 2006, p. 181). Ademais, 

dentre as características do cinema noir estão: as personagens com tom pessimista e fatalista; as tramas 



Quanto ao figurino e produção de arte, o diretor pediu que não fossem muito fiéis à época 

(década de 1950), mas que imediatamente a lembrassem. 

A escolha do elenco partiu de um plano de semelhança com uma companhia de teatro, 

com atores de diferentes: idades, forma de representar, tipos físicos etc.; assim, eram cinco 

atrizes e cinco atores fixos, somados às participações especiais. Como se sabe, o texto da série 

A vida como ela é... é uma adaptação feita por Euclydes Marinho, a partir da obra homônima 

de Nelson Rodrigues (1912-1980); segundo Daniel Filho, ao ler a adaptação, se surpreendeu 

com a semelhança com o texto rodrigueano. A narração das histórias ficou por conta de José 

Wilker e Hugo Carvana. A série ainda teve o mérito de alcançar sucesso de crítica, 

conquistando prêmios como o de melhor direção pela APTC (Associação Paulista de Críticos 

de Arte).  

No elenco de A vida como ela é... constam nomes como: Malu Mader, Claudia Abreu, 

Antonio Calloni, Débora Bloch, Leon Góes, Laura Cardoso, Marcos Palmeira, Mauro 

Mendonça, Tony Ramos, Tarcísio Meira, Jece Valadão, Nelson Xavier, Nívea Maria, 

Rosamaria Murtinho, Cássio Gabus Mendes, Cláudio Correa e Castro, Fábio Sabag, Gabriela 

Duarte, Giulia Gam, Isabela Garcia, José Mayer, Maitê Proença, Maria Mariana, Tonico 

Pereira e Yoná Magalhães. 

Segundo o site de licenciamento do DVD, A vida como ela é... pode ser traduzido 

como “crônicas da vida cotidiana, nua e crua”38. Assim, levou para a TV “a moral perversa da 

classe média: suas obsessões, seus desejos, vícios, crueldades e pequenos pecados: adultério, 

sedução, paixões proibidas e declaradamente intensas”39. 

 Daniel Filho40 tem uma carreira extensa na televisão e também no cinema, tendo 

desempenhado as funções de dublador, ator, supervisor artístico, produtor, assistente de 

                                                                                                                                                         
complexas; o uso do flashback; a narração over (que acompanha as imagens); a iluminação low-key (sombreada) 

etc. 
38 Informação extraída do site REDE GLOBO. Disponível em: 

<http://redeglobo.globo.com/Tv_globo/Noticias/0,,MUL1226092-16162,00-

VOCE+SABIA+A+VIDA+COMO+ELA+E+TEVE+EPISODIOS+PRODUZIDOS+EM+NOVE+MESES.html

>, acesso em 31/05/2010. 
39 Ibidem. 
40 Daniel Filho iniciou a carreira como diretor, em 1967, com novela A rainha Louca, dividindo a direção com 

Zbigniew Ziembiński; depois, vieram os sucessos: Irmãos Coragem (novela, 1970/71, direção conjunta com 

Milton Gonçalves), Selva de pedra (novela, 1972/73, direção conjunta com Milton Gonçalves, Walter Avancini 

e Reynaldo Boury), Pecado capital (novela, 1975/76, direção conjunta com Jardel Mello), O casarão (novela, 

1976, direção conjunta com Jardel Mello), Duas Vidas (novela, 1976/77, direção conjunta com Jardel Mello e 

Gonzaga Blota), Espelho Mágico (novela, 1977, direção conjunta com Gonzaga Blota e Marco Aurélio Bagno), 

O astro (novela, 1977/78, direção conjunta com Gonzaga Blota), Dancin' Days (novela, 1978/79, direção 

conjunta com Gonzaga Blota, Dênis Carvalho, Marcos Paulo e José Carlos Pieri), Malu mulher (seriado, 

1979/80), Brilhante (novela, 1981/82, direção conjunta com Marcos Paulo, Ary Coslov e José Carlos Pieri), O 

primo Basílio (minissérie, 1988), Confissões de adolescente (seriado, 1994), A Vida Como Ela É...(série, 1996, 

direção conjunta com Denise Saraceni), A justiceira (seriado, 1997), A partilha (filme, 2001), A dona da história 



direção e, posteriormente, diretor. Já Denise Saraceni41 também tem grande experiência em 

direção, atuando apenas na televisão até o momento. Os diretores trilharam caminhos 

diversos, unindo-se apenas em A vida como ela é..., isso em parte devido à divisão dos 

diretores em núcleos de produção e direção na emissora, TV Globo.  

Pode-se dizer que o núcleo de Daniel Filho emplacou grandes sucessos na história da 

televisão brasileira e trouxe para a TV uma linguagem e temática inovadoras, com Malu 

mulher (seriado, 1979/80), quando tratou da emancipação feminina, trazendo uma mulher 

divorciada como protagonista e discutindo temas ousados para a época, como aborto, pílula 

anticoncepcional, violência doméstica, sexo e virgindade. Em Confissões de adolescente 

(seriado, 1994), trouxe o universo feminino e adolescente de forma leve, com as crises de 

identidade, os amores, o sexo, a gravidez, o aborto e temas que fazem parte do dia-a-dia dos 

jovens, sendo filmada em película 16 mm, um marco para a época; sua interação com o 

público também foi inédita, pois as personagens usavam metalinguagem, como se estivessem 

conversando com o público, realizando confissões aos telespectadores, a fim de aproximar os 

conflitos tratados no episódio.  

Já Denise Saraceni foi a única mulher a se tornar diretora de núcleo na Rede Globo de 

Televisão até hoje, função esta de grande relevância na emissora, tudo isso graças ao grande 

sucesso de suas produções, que teve início com uma adaptação de Nelson Rodrigues, Meu 

destino é pecar (minissérie, 1984), que tentou ser o mais fiel possível ao autor, trazendo como 

inovação, a história narrada pelo ator Armando Bógus, revelando a intimidade de cada 

integrante da trama e como forma de inserir, na minissérie, os comentários feitos no texto 

fonte. Estas mesmas estratégias são verificadas, de pronto, em A vida como ela é...; além 

                                                                                                                                                         
(filme, 2004), Se eu fosse você (filme, 2006), Muito gelo e dois dedos d'água (filme, 2006), Primo Basílio (filme, 

2007), Se eu fosse você 2 (filme, 2008), Tempos de Paz (filme, 2009), Chico Xavier (filme, 2010) e As Cariocas 

(série ainda em produção, que será exibida em agosto de 2010). 
41 Denise Saraceni iniciou a carreira com uma adaptação de Nelson Rodrigues, em Meu destino é pecar 

(minissérie, 1984); Depois vieram: Helena (novela, 1987, direção conjunta com Luiz Fernando Carvalho), Fera 

Radical (novela, 1988, direção conjunta com Gonzaga Blota), O Salvador da Pátria (novela, 1989, direção 

conjunta com Gonzaga Blota, José Carlos Pieri e Paulo Ubiratan), Desejo (minissérie, 1990, direção conjunta 

com Wolf Maia), Delegacia de Mulheres (seriado, 1990, direção conjunta com Wolf Maya e Del Rangel), 

Felicidade (novela, 1991/1992), Agosto (minissérie, 1993, direção conjunta com Paulo José e José Henrique 

Fonseca), A Madona de Cedro (minissérie, 1994, direção conjunta com Tizuka Yamasaki), Memorial de Maria 

Moura (minissérie, 1994, direção conjunta com Mauro Mendonça Filho e Roberto Farias), Engraçadinha, seus 

amores e seus pecados (minissérie, 1995), A vida como ela é... (série, 1996, direção conjunta com Daniel Filho), 

Anjo Mau (novela, 1997/1998, direção conjunta com José Luiz Villamarim e Emilío di Biasi), Torre de Babel 

(novela, 1998/1999, direção conjunta com José Luiz Villamarim, Carlos Araújo e Paulo Silvestrini), A Muralha 

(minissérie, 2000, direção conjunta com Luíz Henrique Rios e Carlos Araújo), Da Cor do Pecado (novela, 

2004), Belíssima (novela, 2005/2006, direção conjunta com Luiz Henrique Rio), O Natal do Menino Imperador 

(especial, 2008, direção de núcleo), Dó-Ré-Mi Fábrica (especial, 2009, direção de núcleo) e Passione (novela, 

2010, atualmente em exibição). 

 



disso, embora a trama se passe na década de 40, os preconceitos ali representados ainda 

tinham validade no período, em que a minissérie foi exibida, o que demonstra a atualidade da 

temática de Nelson Rodrigues. Antes de A vida como ela é..., Saraceni ainda dirigiu outra 

adaptação rodrigueana, em Engraçadinha, seus amores e seus pecados (minissérie, 1995), que 

foi outro grande sucesso, pelas mesmas razões da produção anterior. Dentre suas novelas de 

maior sucesso, está Da Cor do Pecado (novela, 2004), que trouxe uma narrativa ágil e efeitos 

de edição (tela dividida, movimentos de câmera mais ágeis etc.) diferenciados; estas mesmas 

características foram apresentadas em Belíssima (novela, 2005/2006). 

Euclydes Marinho42 também possui uma vasta produção, escrevendo novelas, 

minisséries, seriados, casos especiais, roteiros de cinema e peças teatrais. O que se observa, 

especificamente, nas adaptações realizadas por Euclydes Marinho é o cuidado em ser fiel ao 

texto original, acrescentando pouquíssimas intervenções, bem sutis, percebidas quando se 

analisam profundamente o original e a recriação. Sua primeira adaptação foi exatamente do 

texto Meu Destino é Pecar (1984), de Nelson Rodrigues, quando este assinava com o 

pseudônimo de Suzana Flag. Em Confissões de Adolescente (1994), as histórias adaptadas 

traziam uma narrativa ágil, aprendizado de lições sem sentimento de culpa, como moral da 

história (mas como experiências válidas), as personagens dialogavam com o público (faziam 

confissões) e a cada episódio, um tema e uma protagonista, dentre as quatro irmãs da série, as 

demais, envolviam-se na trama emitindo opiniões, aconselhando e ajudando a protagonista do 

episódio. Já em Capitu (2008), manteve a crucial dubiedade acerca da traição, tal como no 

texto machadiano.  

Em depoimento ao DVD da série, Euclydes Marinho assegurou que adaptar Nelson 

Rodrigues foi um desafio e um imenso prazer, ao mesmo tempo, pois o autor é peculiar e 

preciso em seu texto/diálogo, mas também foi prazeroso pelas emoções que traz. Assim, seu 

texto primou pela fidelidade e o diretor Daniel Filho afirmou que quando recebia as 

                                                 
42 Dentre as produções de Euclydes Marinho estão: novelas - Mico Preto (1990, com a colaboração de Leonor 

Bassères e Marcílio Moraes), Brilhante (1981/82, com a colaboração de Leonor Bassères), Andando nas Nuvens 

(1999, com a colaboração de Letícia Dornelles e Elizabeth Jhin) e Desejos de Mulher (2002, com a colaboração 

de João Emanuel Carneiro, Denise Bandeira, Angela Carneiro e Vinícius Vianna); minisséries - Quem ama não 

mata (1982), Meu Destino é Pecar (1984), Meu Marido (1991) e Capitu (2008, com a colaboração de Daniel 

Piza, Luís Alberto de Abreu e Edna Palatnik); seriados - Malu Mulher (1979), Casos Especiais-  Mandrake, O 

Fantasma de Canterville, Domingo em família, O homem que veio de minas, Casal vintém e Negro Léo 

(1983/1986); Armação Ilimitada (1985), Tarcísio & Glória (1988), Shop Shop (1988), Confissões de 

Adolescente (1994), Sai de Baixo (alguns episódios, 1996), A Vida como Ela É... (1996), Mulher (1998), Faça 

Sua História-A Última Farra (2008); musicais – Mulher 80 (1979), Um facho de luz (1982), Cida, a gata 

roqueira (1986) e Antônio, o brasileiro (1987); especiais - Vida ao vivo show (1998), Histórias de Cama & 

Mesa (2004) e A História de Rosa (2005); cinema - Beijo na Boca (1982), Bar Esperança (1983), Veja Esta 

Canção (1994), Primo Basílio (2007), Mulheres Sexo Verdades Mentiras (2008) e Se eu Fosse Você 2 (2008); 

por fim, escreveu uma peça teatral, Shirley Valentine (1991). 



adaptações de Marinho, sentia a sensação de que eram de Nelson Rodrigues, devido à 

semelhança e ao uso das expressões rodrigueanas. 

Uma curiosidade sobre Nelson Rodrigues é que ele foi um dos primeiros autores das 

telenovelas diárias com produção na cidade do Rio de Janeiro. Sua 

primeira produção foi A morte sem espelho (1963), com direção de Sérgio Britto e Fernando 

Torres. Depois, vieram Pouco amor não é amor (1963), dirigida por Fernando Torres; O 

desconhecido (1964), também com direção de Fernando Torres; e Sonho de amor (1964), 

novamente com direção de Sérgio Britto. 

Mais tarde, sua obra começou a ser adaptada para a TV: Paulo José dirigiu o especial 

Vestido de noiva, em 1979; O homem proibido, foi adaptado para a novela das 18 horas, por 

Teixeira Filho e dirigido por Gonzaga Blota e Reynaldo Boury, em 1982; Meu destino é 

pecar, minissérie adaptada por Euclydes Marinho, dirigida por Ademar Guerra e Denise 

Saraceni e exibida às 22 horas, em 1984. Denise Saraceni dirigiu também a minissérie 

Engraçadinha... seus amores e seus pecados (1995) e, junto com o diretor Daniel Filho 

apresentou a minissérie A vida como ela é..., em 1996. 

 Baseadas em fatos reais, as histórias de A vida como ela é... trabalham constantemente 

numa linha tênue entre ficção e realidade; além de carregar traços ficcionais, próprios de uma 

representação. Entendemos que esta dicotomia serve “como representações do mundo”, uma 

vez que “as imagens figurativas têm no real o seu referente, seja para confirmá-lo, transfigurá-

lo, negá-lo, combatê-lo, seja para acenar a outros mundos possíveis, e pode-se dizer que o 

modo de representar uma realidade faz parte do comportamento social de uma época” 

(PESAVENTO, 2008, p. 104). Isso é bem presente e marcado na narrativa de A vida como ela 

é..., que cita lugares, nomes e costumes dos Anos Dourados, bem como conta histórias 

passíveis de serem vivenciadas na realidade, obviamente, salvo exceções, em que há traços 

marcadamente ficcionais. 

Por serem centradas no cotidiano, as narrativas de A vida como ela é... baseiam-se no 

melodrama, visto, especialmente, nas telenovelas. Segundo Ivete Huppes (2000), o 

melodrama é “uma das criações estéticas mais importantes do século XIX”, surgido com a 

ópera, na Itália, passando, mais tarde, ao teatro francês, onde conquistou prestígio e aceitação; 

trouxe aos palcos os enredos sentimentais, privilegiando a ação, trazendo o confronto entre a 

virtude e o vício, com personagens boas e más, o que causava a empatia do público. Por ter 

uma linguagem clara, o melodrama é facilmente entendível, independentemente do nível 

cultural do espectador. Deste modo, a autora define o melodrama como  

 



[...] a tragédia que a civilização mecanicista emergente ensejou produzir, ou 

então, a composição adequada ao horizonte que a revolução burguesa 

constitui, tanto da perspectiva artística quanto ideológica. Por isso mesmo, 

sua carreira não permanece restrita ao romantismo, mas vem a ultrapassá-lo 

em larga medida (HUPPES, 2000, p. 10). 

 

Assim, surge como uma nova alternativa estética, unindo-se ao popular. Segundo 

Huppes (2000, p. 145), nos séculos XIX e XX, o melodrama sofreu transformações, buscando 

formas para cativar platéias diversificadas, incluindo “públicos despreparados que chegavam 

ao teatro no rastro das transformações sociais”, o que o fez ampliar seus horizontes estéticos, 

sobremodo, com personagens mais densos psicologicamente e com temáticas críticas, 

voltadas ao político-social. Ainda segundo a autora, no século XX, com o surgimento dos 

meios de comunicação, como o cinema e a televisão, o melodrama ganhou outro impulso, 

servindo como elo direto para a indústria do entretenimento e presença marcante no cinema, 

coberturas jornalísticas, programas de auditório, novelas, séries etc., a fim de fascinar o 

espectador e garantir a cumplicidade/proximidade entre eles (meios de comunicação e 

público).  

Na televisão, essa melodramaticidade ganha contornos mais significativos por conta 

da interação plurissignificativa dos elementos semióticos presentes e pela precisão do próprio 

texto rodrigueano. Segundo Martín-Barbero (2003, p. 171), o melodrama nasceu da peculiar 

cumplicidade com o seu público, “não procura[ndo] palavras na cena, mas ações e grandes 

paixões”, com uma carga emocional muito forte, apoiada na “retórica do excesso” ou do 

esbanjamento.  

Essas características são ainda mais reforçadas pelo poder da imagem televisiva, que, 

como bem nos lembra José Manuel Moran (1995, p. 2-3), parte da proximidade, expressa 

“através dos recortes visuais, do close, do som estéreo envolvente”; assim, “sentimos, 

experienciamos sensorialmente o outro, o mundo, nós mesmos”. A imagem explora o aspecto 

visual, o ver, trazendo situações, pessoas, cenários, cores e relações espaciais, desenvolvendo 

um “ver entrecortado” (recortes da realidade), “através dos planos e muitos ritmos visuais” 

(imagens estáticas e cinéticas, movimentos de câmera, imagens ao vivo ou gravadas etc.), por 

isso, “o ver está, na maior parte das vezes, apoiando o falar, o narrar, o contar histórias”. 

Desta forma, as imagens, especialmente as da televisão, aproximam-se do cotidiano. O autor 

ainda aponta que “o vídeo é também escrita”, sendo representado pelos textos, as legendas e 

as citações nas entrevistas; também não se pode esquecer de que, em geral, a imagem é 

precedida por roteiro (texto escrito).  



Como críticas ao melodrama, apontam-lhe a simplicidade e a apelação; porém, 

Huppes (2000), afirma que o desafio deste formato é imensamente maior, pois deve  

 

[...] capturar o interessa de um público tão amplo quanto possível, utilizando 

processos repetidos à exaustão. Submetendo-se aos ditames da rentabilidade, 

para se equilibrar entre a repetição e a novidade que lhe garante a sintonia, 

vê-se obrigado à pesquisa incessante. Tem de conviver com o desafio de 

liberar, na medida, elementos de clichê com traços de vanguarda e 

atualidade, ao tempo em que aperta o laço ao consumidor (HUPPES, 2000, 

p. 12-13). 

 

Ou seja, deve inovar, contudo, mantendo os traços tradicionais, visando o mercado e o 

público. Concordando com a premissa de proximidade presente na televisão, Martín-Barbero 

(2003, p. 305) afirma que este meio “representa para a maioria das pessoas a situação 

primordial de reconhecimento” e que é na família que ela (a TV) encontra sua “unidade 

básica de audiência”. Ao exibir A vida como ela é... num programa como o Fantástico, 

tradicionalmente voltado para a família brasileira, ficou evidente também uma estratégia de 

inserção do autor maldito na sociedade moralista, encabeçada pela família patriarcal, servindo 

como forma de divulgação da obra do autor para as novas gerações, iniciada com a minissérie 

Engraçadinha... seus amores e seus pecados (1995), uma vez que a última adaptação de 

Nelson Rodrigues, para a TV, foi, em 1984, com Meu destino é pecar. 

Marlene Fortuna (2008) também ressalta que a televisão é um dos meios mais 

globalizados e democráticos atualmente, mesmo sendo comumente responsabilizada por 

degradar a linguagem, pelo uso de termos repreensíveis e por erros gramaticais excêntricos. 

Segundo a autora, a imagem televisiva é de grande importância por contribuir na formação de 

estereótipos, clichês e simulacros. Graças às inovações tecnológicas e à qualidade/quantidade 

dos recursos televisivos, nos entretemos por horas em frente ao aparelho e acabamos reféns do 

“prazer estonteante”, presente na indústria do entretenimento (FORTUNA, 2008, p. 14), ou 

seja, é preciso que os espectadores ressignifiquem tudo o que lhes é apresentado.  A autora 

acaba por emitir um comentário que é constantemente apontado para desmerecer a televisão, 

ao afirmar:  

 

O ser humano apela sempre para o mais fácil. É bem mais agradável, grosso 

modo, viver do fetiche da produção midiática televisiva, do encharcamento 

de olhares bombardeados por tantos recursos e da vertigem dos sentidos, que 

o Meio outorga ao espectador, com tanta propriedade! Distração e conforto 

diante de um programa de televisão, vencem dificuldade, perseverança e 

esmero em se processar, solidamente, um artefato cultural mais elaborado 

(FORTUNA, 2008, p. 15). 



 

 Este pensamento é preconceituoso e, ainda hoje, é considerado correto por algumas 

áreas, especialmente, aquelas que tentam desmerecer a produção audiovisual. Mas cabe 

alguns questionamentos: se a imagem televisiva é tão invasiva, qual a necessidade de se 

verificar os efeitos de recepção? Os espectadores não teriam sua própria capacidade de pensar 

e discernir diante do fluxo imagético? Se as imagens são tão fáceis, a ponto de não deixar 

margens a dúvidas, qual a importância de se pensar em educar os espectadores para uma 

leitura profunda das imagens?  

Ora, a Teoria Hipodérmica, como nos aponta Mauro Wolf (1999, p. 7-9), vigorou no 

período das duas Guerras Mundiais, prevendo que os indivíduos seriam atomizados, 

“essencialmente iguais, indiferenciáveis, mesmo que provenham de ambientes diferentes, 

heterogêneos, e de todos os grupos sociais”, baseada no modelo behaviorista do estímulo-

resposta, como se todos reagissem de forma semelhante e inerte diante dos meios de 

comunicação; assim, é uma concepção obsoleta. Atualmente, sabe-se que o grau de absorção 

e de significação que um espectador pode ter com os meios depende de sua bagagem cultural, 

suas experiências e seu contexto, não sendo possível dizer que a recepção é feita de forma 

inquestionável, por isso, a necessidade de se estudar os efeitos e os emissores, pensando na 

comunicação enquanto troca ou espaço de mediação. 

 Como bem nos lembra Pesavento (2008, p. 99), “[...] as imagens são anteriores à 

escrita e ao complexo mundo da palavra e do texto, sendo comum que se aponte para a 

anterioridade do ver e do representar o visto, sobre o falar”. Assim, fica clara sua importância 

simbólica, por ser uma linguagem, “dotada de um sentido e [...] produzida a partir de uma 

ação humana intencional”. Por isso, é equivocado pensar em superioridade da escrita em 

relação à imagem, pois estas possuem naturezas diversas e, mais importante, uma decorre da 

outra. 

Arlindo Machado (1992/1993), ao explicar as características da imagem videográfica 

ou televisiva, cita algumas tendências deste universo: a imagem tem definição precária, “em 

consequência do número de linhas de varredura43 que ela comporta”44; utiliza-se da estrutura 

da sinédoque ou decomposição analítica dos motivos, apresentando os detalhes, os 

                                                 
43 A imagem televisiva é formada eletronicamente, quando a luz projetada pelo tubo de imagem transforma-se 

em sinais elétricos (pixels) sendo varridas ponto a ponto. 
44 Arlindo Machado (1992/1993) atesta que esta imagem é inadequada para as informações abundantes, os 

detalhes minuciosos e a profundidade de campo; assim, por ter uma tela pequena necessita de pouca quantidade 

de informação. 



fragmentos para “sugerir o todo”, sendo comum o uso do primeiro plano ou close up45; a 

imagem videográfica estimula a leitura articulada dos planos, “a relação entre um quadro e 

outro”. Deste modo, a leitura da imagem videográfica deve ser semelhante a uma “escritura 

de imagens”, feita “a nível sintagmático” (MACHADO, 1992/1993, p. 10-13). Além disso, a 

imagem videográfica tem que operar com uma “estrutura circular e reiterativa”, 

predominando a dispersão e a narrativa não-linear, devido ao fato de ser assistida “em espaços 

iluminados, em que o ambiente circundante concorre diretamente com o lugar simbólico da 

tela pequena, desviando a atenção do espectador e solicitando-o permanentemente”, por isso,  

 

[...] o espectador da imagem eletrônica é, em geral um espectador 

involuntário, que se encontra ‘de passagem’ no espaço da exibição, que 

chega depois que o espetáculo já começou e que provavelmente já terá se 

retirado antes que ele se acabe (MACHADO, 1992/1993, p. 15). 

 

Concordando com este pensamento, Flávio de Campos (2007) afirma que as imagens 

televisivas são projetadas em tela pequena e, em geral, em locais dispersivos, como o 

ambiente doméstico, o que ocasiona, por vezes, que  

 

O contato visual [...] [seja] cortado por alguém que passe entre ele 

[espectador] e a TV, ou ele [espectador] pode simplesmente estar distante da 

TV. Esses fatores levam à recomendação de que a fala, em TV, seja 

abundante, clara e, muitas vezes, redundante ao que a imagem informa 

(CAMPOS, 2007, p. 153).  

 

Por ter uma propriedade simbólica, as imagens televisivas possuem faculdades bem 

definidas, a fim de capturar a atenção do espectador:  

 

[...] são sedutoras, captando o olhar, de modo a envolver aquele que as 

contempla; são mobilizadoras, instigando à ação, por vezes mesmo de forma 

impensada e imediata; proporcionam a evasão, libertando a imaginação para 

fora do campo da imagem vista, de forma a conduzir o pensamento para 

outras instâncias imaginárias; são evocativas, despertando a memória e 

conectando a outras experiências; têm, ainda, um poder cognitivo, 

traduzindo uma forma de saber sobre o mundo para além do conhecimento 

científico (PESAVENTO, 2008, p. 106); 

 

Ou seja, há um envolvimento por parte do espectador, que de algum modo, é satisfeito 

com o fluxo ininterrupto das informações. Assim, a televisão é um “fenômeno de 

comunicação”, pois “é transmitida de uma comunidade de produtores ou emissores a uma 

                                                 
45 Enquadramento da imagem em plano aproximado e com destaque. 



comunidade de consumidores ou receptores”, mas de forma não-hierárquica, confundindo “os 

papéis de produtores e consumidores”, num “processo de troca e de diálogo pouco comum em 

outros meios” (MACHADO, 1992/1993, p. 10). 

Outra característica marcante da imagem videográfica, Machado (1992/1993, p. 8) 

destaca o hibridismo, resultante da mescla de elementos do cinema, do teatro, da literatura, do 

rádio e, mais recentemente, da computação gráfica, que lhe conferiu “alguns recursos 

expressivos específicos”, tornando-o um discurso impuro. O autor acredita que uma das 

formas de se dar conta das formas videográficas é representada pela Semiótica, prevendo 

primordialmente este hibridismo, por focar nos mecanismos de significação. 

A Semiótica pode ser assim definida: “[...] é a ciência que tem por objeto de 

investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos 

de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação e de sentido” 

(SANTAELLA, 1995, p.13). É comum a confusão entre Semiótica e Semiologia, porém, esta 

última, é pensada como uma ciência da linguagem verbal, ou seja, a relação entre as duas se 

deve ao fato de que “[...] a semiótica forma um todo do qual a semiologia é uma parte" 

(DEELY, 1990, p.23). 

Dentro da Semiótica há ainda outras áreas de investigações, tais como: a Semiótica 

Lógica de Charles Sanders Peirce, voltada para “classificar e descrever todos os tipos de 

signos logicamente possíveis” ou a “[...] ação do signo” (SANTAELLA, 1995, p. 13-14); a 

Semiótica Estruturalista ou Semiologia, voltada para os signos verbais e, por fim, a Semiótica 

Russa ou da Cultura, dedicada à linguagem, à literatura e a outros fenômenos culturais, como 

a comunicação não-verbal e visual, mito e religião. Como o foco deste estudo compreende a 

literatura e a comunicação visual, está voltado então, para o terceiro tipo de Semiótica, àquela 

destinada à imagem, especialmente por se tratar de estudos representacionais. Assim, a 

Semiótica da Imagem está vinculada à investigação da imagem como representação visual. 

A imagem transmitida pela televisão é icônica (SANTAELLA, 2005), pois possui uma 

relação de semelhança com o objeto que o representa sem, no entanto, substituí-lo. Assim, a 

televisão apresenta representações - das pessoas, dos lugares, dos comportamentos e dos fatos 

-, que existem na realidade. 

Da mesma forma, qualquer meio trabalha sob o viés da representação, como a imagem 

e a literatura; entretanto, as estratégias de produção de sentido são distintas, assim como o são 

os suportes utilizados por estes meios produtores. Portanto, a própria transposição de um 

suporte ao outro sofre mudanças, como veremos. 



Entendendo que a televisão é um meio que abrange diferentes gêneros, tais como: as 

ficções seriadas, as transmissões ao vivo de um jogo, os jornais, os talk-shows, os programas 

de auditório, as novelas etc.; assim, como podemos classificar A vida como ela é...? Partindo 

do que Machado (2005, p. 83) denomina de serialidade, que consiste numa “apresentação 

descontínua e fragmentada do sintagma televisual”, a narrativa seriada se divide em três tipos: 

a teleológica, compreendida como “uma única narrativa ou várias narrativas entrelaçadas e 

paralelas que se sucedem, mais ou menos, linearmente, ao longo de todos os capítulos”; a de 

histórias completas e autônomas (começo, meio e fim),  repetindo no episódio posterior 

apenas as personagens principais e a situação narrativa e, por fim, a serialização em que 

apenas é preservada a temática, sendo modificadas as histórias, as personagens, os atores, os 

cenários e, às vezes, até os roteiristas e diretores. Como, então, podemos classificar A vida 

como ela é...? 

Com base nestas definições, podemos dizer que A vida como ela é... possui a estrutura 

de narrativa seriada, mas qual das três? Bem, as histórias não se entrelaçam e nem se sucedem 

ao longo dos capítulos, por isso, não é uma narrativa seriada teleológica; apresenta, do 

segundo tipo de serialidade, o fato de ter histórias completas - começo, meio e fim -, mas não 

repete as personagens e a situação narrativa. Assim, A vida como ela é... enquadra-se como 

uma narrativa seriada, que repete a temática (família, amor, sexo, traição etc.), apresentando 

histórias diferentes, novas personagens e cenários diversos, repetindo apenas o adaptador e os 

diretores, que não é regra neste tipo de serialização. 

Wellington Pereira (2008, p. 2), abordando as implicações da comunicação e da 

cultura no cotidiano, estabelece que há três elementos que constituem a vida cotidiana: o 

mundo da vida, que abarca as heranças sócio-culturais presentes no imaginário; a vida 

cotidiana, que compreende as condições de vida em sociedade e, a cotidianidade, expressa 

como a “adjetivação dos procedimentos da vida cotidiana”, ou seja, “as riquezas estéticas 

traduzidas nos ritmos, nas imagens e na fala”. Assim, o autor enfatiza que “se a cultura é o 

bem público, ela deve ser pensada a partir dos signos da comunicação que se configuram 

como sistema reticular na vida cotidiana” (PEREIRA, 2008, p. 6). Portanto, em A vida como 

ela é..., Nelson Rodrigues retrata a cultura de uma época, através do cotidiano, com as 

implicações do mundo intersubjetivo, representadas pelas regras morais; além disso, revela as 

condições de vida da classe média e as minúcias advindas do convívio social, como as gírias e 

a cultura vigente. 



4.2 Transmutações de Linguagens: do livro à tela 

 

O livro e a imagem, como já dito, possuem naturezas distintas, Sandra Jatahy 

Pesavento (2008, p. 117-120) cita, como fator de alteridade entre a imagem e o texto: a 

imediatez da imagem, que exibe “o todo de uma vez”, num “timming diferente daquele do 

texto”, assim, “a imagem se dá a ver de forma mais rápida e total do que o texto se dá a ler”; 

a retenção da memória, pela imagem, por ter maior “capacidade de fixar, ao longo do tempo, 

uma representação visual e mental”, expondo “forma, cor, luz, dando a ver o real”, 

despertando imediatamente os sentidos; a comunicabilidade da imagem, por defender que elas 

“circulam mais, atingindo um público mais amplo de receptores”, já que “nem todos leem 

livros ou revistas” e adverte que, vivemos num “mundo tomado por imagens”, mas nem todos 

sabem lê-las; a aptidão do texto para “construir indecisões, dubiedades, fazendo torneios e 

desvios, e deixando ao leitor uma maior possibilidade de interpretação”. Entretanto, 

Pesavento (2008) deixa claro que esta constatação não serve como justificativa para a crença 

de que a imagem seja superior em relação ao texto ou vice-versa, mas para a necessidade de 

se desenvolver “habilidades técnicas e saberes específicos” (p. 118) que habilitem os 

leitores/espectadores comuns. 

Para Rodrigo Xavier (2008, p. 8), ao se pensar em imagem (visual), imediatamente, 

associa-se à noção de movimento e de som; porém, estes mesmos elementos se integram ao 

literário (verbal), uma vez que as palavras têm o poder de acionar o “mecanismo da 

imaginação”, ou seja, ambas “se traduzem através de imagens”, o que torna difícil se 

estabelecer fronteiras. 

Tratamos da adaptação como uma tradução intersemiótica ou transmutação, tal qual 

proposta por Roman Jakobson (2008, p. 64-65), pois “consiste na interpretação dos signos 

verbais por meio de sistemas de signos não-verbais”. Júlio Plaza (2003, p. 10) amplia o 

conceito de Jakobson, abarcando as traduções de linguagens não-verbais, acreditando que “o 

processo tradutor intersemiótico sofre influência não somente dos procedimentos de 

linguagem, mas também dos suportes e meios empregados, pois que neles estão embutidos 

tanto a história quanto seus procedimentos”. Baseando-se na semiótica peirceana, como 

instrumento metodológico, Plaza (2003) divide a tradução em três tipos: icônica (transcrição), 

que busca a similaridade entre as estruturas, de forma estética; indicial (transposição), que 

busca a continuidade entre o original e a tradução (causa e efeito) ou a presença do original na 

tradução; simbólica (transcodificação), que busca a contiguidade de referências entre o 

original e a tradução (metáforas e símbolos). A tradução intersemiótica prevê, assim, que 



 

[...] uma adaptação de um texto literário para um programa televisivo é, em 

primeira instância, um processo de mudança de suporte físico. Trata-se de 

uma passagem de sinais e símbolos gráficos assentados em papel para um 

conglomerado de imagens e sons captados e transmitidos eletronicamente 

(REIMÃO, 2004, p. 107). 

 

Campos (2007, p. 234) concorda com este conceito e assim a define: “é a transposição 

de uma estória para outro tempo, lugar, formato ou gênero”, mas com o cuidado de manter a 

essência do texto original. Assim, deve “recompor [...] [a] narrativa a partir da sua trama 

principal, manter as tramas secundárias mais importantes, manter tema e premissa, bem como 

a essência dos perfis dos personagens centrais”. Para o autor, “uma adaptação só estará 

plenamente realizada se, ao final, ela se sustentar como obra autônoma” (CAMPOS, 2007, p. 

239-240), ou seja, privilegiando o texto fonte e permitindo-se à criação artística, que fica a 

critério do adaptador, a fim de produzir sua própria identidade. 

Também pensando sobre as questões de transposição de linguagens – a literária para a 

audiovisual, bem como nas diferenças entre um meio e outro, Jorge Furtado (2003, p. 1) 

aponta dois fatores igualmente importantes: o estético (técnico) e o ético. Como fator estético, 

aponta as seguintes características: na linguagem audiovisual toda a informação deve ser 

visível ou audível, por isso, algumas “palavras, como pensa, lembra, esquece, sente, quer ou 

percebe, são proibidas para o roteirista, que só pode escrever o que é visível”; o escritor 

informa o que acredita ser necessário no texto e, os cineastas/roteiristas fazem as vezes de 

leitores, imaginando as cenas; a sequência com que as informações são reveladas nos 

produtos audiovisuais ou na literatura são díspares; o tempo de apreensão das informações 

(duração de uma obra) é definido exclusivamente pelo autor (diretor/cineasta), enquanto que o 

ritmo de leitura é estabelecido por cada um de nós (espectadores), pois podemos passar o 

tempo que julgarmos necessário para observar um take (quadro); o audiovisual é um trabalho 

coletivo, diferentemente do texto, que é, quase sempre, manifestação de um indivíduo; a 

linguagem audiovisual é intuitiva, pois seu leitor não precisa ser alfabetizado para entendê-la; 

o audiovisual tem sua própria linguagem, que envolve diferentes áreas (fotografia, teatro, 

música, dança, pintura e literatura) e está em constante transformação; o audiovisual alia 

outros elementos, como os movimentos de câmera, os enquadramentos, a música, a cor e a 

luz, impossíveis de se utilizar na literatura. Quanto aos aspectos éticos, o autor revela que o 

impresso requer raciocínio; já a imagem, proporciona a gratificação imediata, ou seja, são 

diferentes maneiras de se pensar. 



Segundo Furtado (2003), a linguagem audiovisual tem como base a literatura, sendo 

uma relação antiga e nem sempre cordial: 

 

Antes da invenção do direito autoral, em 1910, os cineastas simplesmente 

roubavam histórias dos livros. Em 1911, Gabriele d'Annunzio vendeu toda a 

sua obra, já escrita e futura, para uma empresa cinematográfica italiana. 

Desde lá, milhares de livros têm sido adaptados para o cinema (FURTADO, 

2003, p. 2). 

 

Por isso, a adaptação é recorrente nos meios de comunicação e, segundo Cynara 

Andréa Rodrigues Teixeira (2006, p. 2), a televisão sempre se utilizou deste recurso, 

apresentando-as de variados formatos. Para a autora, a adaptação literária para a TV pode ser 

considerada como uma “tradução intersemiótica”, por esta caracterizar-se como 

transportadora de “conteúdos de uma semiótica para outra”. Teixeira (2006) acrescenta que  

 

[...] ao realizar uma adaptação literária o agente adaptador deve encontrar 

estratégias próprias do audiovisual que reproduzam a obra literária, processo 

complexo, uma vez que o texto em linguagem literária (expressão artística) 

deve ser vestido para uma outra linguagem, (ou outras), a linguagem 

audiovisual (expressão midiática) (TEIXEIRA, 2006, p. 2). 

 

A partir das proposições de Balogh, Teixeira (2006) lembra que “adaptar é trabalhar 

com limites tênues”, uma vez que, é necessário preservar a essência da obra, mas com o 

cuidado de não ser uma “adaptação servil”, ou seja, como uma espécie de cópia. Para Cláudio 

Cardoso de Paiva (2007), “há uma grande tendência de incluir a realidade nas obras de 

ficção” e isso não é diferente em A vida como ela é..., que surgiu inspiradas em histórias reais, 

que foram ficcionalizadas. 

Segundo Paula Puhl (2007), as vantagens da adaptação consistem em potencializar as 

mensagens, multiplicando-as, modificando o produto e “alterando a obra como um todo”: 

“[...] o discurso literário, no momento em que é transformado em discurso televisivo, 

modifica tanto a organização da obra como o tipo de público ao qual se destina” (PUHL, 

2007, p. 4). Isso também pode ser pensado em A vida como ela é..., que foi exibida em um 

programa de variedades e abarcando um público variado. 

Francis Vanoye (1998) destaca que há uma interação entre o texto literário e o 

televisivo, isso porque o texto televisivo é concebido através da sinopse e do roteiro, ou seja, a 

partir do texto verbal e, neste caso, torna-se misto, por ter imagens (visual), músicas e ruídos 

(sonora) e, diálogos (verbal), o que cria uma dialética da imagem com a palavra. Acerca da 

narração televisiva da série, pode-se dizer que: “[...] a narração, com efeito, acompanha o 



drama com um comentário sem o qual não haveria encenação possível”46 (LACAN, 1989, p. 

6) e, em A vida como ela é..., a narração é percebida como forma de marcador dos 

pensamentos das personagens e de guia de encaminhamento das sequências. Furtado (2003, p. 

2) destaca: “a literatura é uma forma de expressão muitíssimo mais complexa que o cinema 

[ou outro produto audiovisual, como a televisão], não só pelo seu acesso fácil ao inconsciente 

alheio, mas também porque começou quatro ou cinco mil anos antes”. Assim, o cinema trouxe 

da literatura alguns procedimentos narrativos: 

 

De Homero o cinema aprendeu o flash-back e a idéia de que cronologia é 

vício. De Petrônio, o poder dramático da prosódia e a subjetividade do 

discurso. De Dante, a vertigem dos acontecimentos, a rapidez para mudar de 

assunto. De Boccaccio, a idéia da fábula como entretenimento. De Rabelais, 

os delírios visuais e certeza de que a arte é tudo que a natureza não é. De 

Montaigne, o esforço para registrar a condição humana. De Shakespeare, 

Cervantes (e também de Giotto) a corporalidade do personagem e o poder da 

tragédia. Da comédia de Molière o cinema aprende que a história é uma 

máquina. Voltaire ensinou a decupagem, a técnica do holofote e o humor 

como forma avançada da filosofia. De Goethe o cinema (e também a 

televisão) aprendem o prazer do sofrimento alheio. De Stendhal e Balzac 

vem o realismo, a narração off e o autor como personagem. De Flaubert, vem 

a imagem dramática e o roteiro como tentativa de literatura. [De] Brecht, [...] 

o pai do cinema-teatro [veio] a idéia de que realismo tem hora (FURTADO, 

2003, p. 3). 

 

Estes procedimentos foram, mais tarde, apropriados por todas as linguagens 

audiovisuais. Para Moran (1995), a imagem videográfica “é sensorial, visual, linguagem 

falada, linguagem musical e escrita”, agindo de forma “superpostas, interligadas, somadas, 

não separadas”, resultando daí o seu poder.  

 

O vídeo nos seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no 

imaginário) em outros tempos e espaços. O vídeo combina a comunicação 

sensorial-cinestésica, com a audiovisual, a intuição com a lógica, a emoção 

com a razão. Combina, mas começa pelo sensorial, pelo emocional e pelo 

intuitivo, para atingir posteriormente o racional (MORAN, 1995, p. 2). 

  

Ou seja, envolve a sensibilidade do espectador. Assim, a linguagem audiovisual seria 

perceptiva, pois solicita a imaginação e a afetividade, alçando um papel de mediador no 

mundo; enquanto a linguagem escrita, prevê algo mais rigoroso, organizado, abstrato e lógico. 

Por se tratar de uma narrativa que estimula a imaginação, Umberto Eco (1994) nos 

revela o encantamento proporcionado pela ficção, acreditando que esta nos fascina e é 

                                                 
46 Tradução nossa: “La narración, en efecto, acompaña al drama con un comentario en el cual no habría puesta 

en escena posible” (LACAN, 1989, p. 6). 



necessária porque constitui um mundo, com acontecimentos e personagens; além disso, pede 

a interpretação do leitor e também “[...] nos proporciona a oportunidade de utilizar 

infinitamente nossas faculdades para perceber o mundo e reconstituir o passado [...] é por 

meio da ficção que [...] exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência passada 

e presente” (ECO, 1994, p. 137), assim sendo, estimula a imaginação e cria o simulacro, que 

segundo Jean Baudrillard (1991), seria uma hiper-realidade ou uma realidade sem origem nela 

mesma.  

Para Xavier (2008), a escrita rodrigueana é de fácil adaptação, por apresentar “[...] a 

firmeza dos diálogos, a agressividade da modalidade linguística, e a natureza imagética do seu 

próprio”. Talvez, isso explique as poucas alterações presentes na série televisiva. 

Uma das grandes contradições de uma adaptação diz respeito à natureza das 

linguagens envolvidas – literária e audiovisual -, pois ao ler um livro, visualizamos cada 

descrição do autor, de acordo com a nossa imaginação, variando de leitor para leitor. Já na 

adaptação, os cineastas e os roteiristas fazem as vezes do leitor, revelando: 

 

Qual a cor do inseto? É uma cama de madeira ou de metal? Qual a cor das 

paredes do quarto? Como é a luz do quarto? Há uma janela? A luz entra pela 

janela? Através da persiana ou através das cortinas? Como é o piso desse 

quarto? É de madeira ou está coberto por um tapete? A cama tem lençóis? 

Há outros móveis no quarto? (FURTADO, 2003, p. 1). 

 

Porém, como nos alerta Furtado (2003, p. 1), numa leitura, “cada leitor cria suas 

próprias imagens, sem custos de produção e limites de realidade”. Além disso, um livro não 

tem limites de páginas ou outra limitação qualquer, enquanto que em uma obra audiovisual há 

a limitação por conta do tempo, dos custos de produção etc., sendo necessária a supressão de 

algumas partes da obra literária, ou seja, caso seja longa-metragem, não é recomendável que 

se tenha mais que três horas, pois se torna cansativo e, no caso do cinema, por ser “um ritual 

para o qual nos vestimos, saímos de casa e pagamos ingresso”, assistimos, sem parar, à 

produção completa. Assim, é natural a decepção diante das imagens criadas pelo cineasta, 

gerando os questionamentos da fidelidade obrigatória. Sobre a fidedignidade na adaptação, 

Jesús Martín-Barbero e Germán Rey (2004) acreditam que, como no início, as adaptações de 

obras literárias para a televisão foram pensadas como meio de divulgação ao grande público, 

era comum a cobrança de fidelidade às obras originais; contudo, com o desenvolvimento de 

uma linguagem própria para o audiovisual, essa relação entre literatura e adaptação televisiva 

tornou-se mais complexa e multifacetada, permitindo a liberdade expressiva em relação ao 

original. Syd Field (1995) é ainda mais enfático, pregando a não-fidelidade à obra, como 



forma de alcançar êxito: “Não sendo fiéis ao original. Um livro é um livro, uma peça é uma 

peça, um artigo é um artigo, um roteiro é um roteiro. Uma adaptação é sempre um roteiro 

original. São formas diferentes. Simplesmente como maçãs e laranjas” (FIELD, 1995, p. 185), 

ou seja, a literatura e o audiovisual são, simplesmente, meios distintos. 

Para Doc Comparato (1995), há a adaptação propriamente dita, que segue a história 

original de forma fidedigna e ainda as adaptações: “baseado em”, em que a história 

permanece a mesma, modificando apenas alguns personagens ou situações; “inspirado em”, 

em que o roteirista utiliza uma personagem ou situação dramática de uma obra e desenvolve 

uma nova história; “recriação”, quando o roteirista utiliza o argumento47 principal e o 

desenvolve livremente, com fidelidade mínina ao original, cuidando apenas para não 

desfigurar os significados; e, por fim, a “adaptação livre”, em que há pouquíssimas alterações 

em relação ao original ou à obra literária e reforça os aspectos dramáticos da mesma. Assim, a 

série A vida como ela é... está enquadrada num tipo de adaptação “baseada em”, pois as 

histórias são reproduzidas de forma fiel, modificando apenas algumas personagens e 

acrescentando outras cenas. 

Xavier (2008) observa duas formas de pensamento em relação à adaptação: 

 

Enquanto muitos afirmam que esse processo é um mecanismo de 

facilitação e acesso para o grande público, em detrimento da qualidade 

estética da obra original, outros afirmam que, por causa da diferença 

de linguagens, essas adaptações resultam sempre em 

empreendimentos insatisfatórios (XAVIER, 2008, p. 8). 

 

Sem dúvida que o processo de adaptação, especialmente, para os meios de 

comunicação de massa, favorecem o acesso para o público, mas isso não quer dizer, 

necessariamente, que estas produções sejam de baixa qualidade; além disso, como bem nos 

lembra Furtado (2003), a transposição das linguagens literária para o audiovisual, possibilita 

uma maior difusão e aumenta as vendas de livros, independentemente de as pessoas lerem ou 

não, justificando, deste modo, as adaptações. Outra importante observação feita pelo autor é a 

de que vivemos num país de desigualdades sócio-culturais, o que faz com que a televisão 

ocupe a função de difusora cultural para grande parte dos brasileiros, contudo, infelizmente, 

isso não significa qualidade na programação veiculada. Por fim, Furtado (2003, p. 4) 

                                                 
47 Termo do cinema, que significa o mesmo que sinopse, ou seja, é a “descrição resumida da estória que se vai 

narrar num roteiro, bem como dos seus personagens, cenários e locações” (CAMPOS, 2007, p. 311). 

 



sentencia: “só a leitura produz escritores e só a leitura produz bons cineastas. O cinema e a 

televisão criam imagens, a leitura cria imaginação”. 

Abordando os preconceitos e estereótipos inerentes à televisão, Arlindo Machado 

(2005, p. 9-10) afirma que o simples fato de se dizer que gosta de televisão é mal visto, pois 

está atrelado à falta de inteligência e de bom-gosto; em contrapartida, ao se declarar 

apaixonado por outra forma de arte, como a literatura, demonstra-se refinamento e cultura. Da 

mesma forma, o autor destaca que a banalização na TV existe, assim como em outras esferas 

de produção intelectual, como resultados da “apropriação industrial da cultura”; entretanto, 

não é válido dizer que a televisão não cria obras “criativas e inquietantes”: 

 

Ao longo de seus mais de cinquenta anos de história, a televisão deu mostras 

de ser um sistema expressivo suficientemente amplo e denso para dar forma 

a trabalhos complexos e também abriu espaço para a intervenção de 

mentalidades pouco convencionais, gente como Krzysztof Kieslowski, Raúl 

Ruiz, Jean-Christophe Averty, Nam June Paik, Jean-Luc Godard, Robert 

Altman, Rainer Werner Fassbinder, Sandra Kogut, Roberto Rossellini, 

Henri-Georges Clouzot, Peter Geenaway, Zbigniew Rybczynski, Samuel 

Beckett, Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, Ernie Kovacs, Peter Sellars, 

Gianni Tti, Miklós Jancsó, Orson Welles, Glauber Rocha, David Linch, Guel 

Arraes, Federico Fellini, Robert Wilson, Alexander Kluge e tantos outros 

que ajudaram a construir uma ética e uma estética da televisão 

(MACHADO, 2005, p. 10). 

 

Alguns destes nomes, posteriormente, marcaram época no cinema mundial. Desta 

forma, Machado (2005, p. 10) convida os espectadores a parar de “prestar atenção às formas 

mais baixas de televisão” e “deslocar o foco para a diferença iluminadora, aquela que faz 

expandir as possibilidades expressivas desse meio”. 

 



5. A VIDA COMO ELA É E SUAS REPRESENTAÇÕES ACERCA DA MULHER  

 

“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 

  

 Esta frase representa bem a discussão que se estabelecerá aqui – a representação 

feminina em A vida como ela é... Assim, o que se busca é entender a forma como esta 

representação é feita, a fim de elucidar antigas concepções acerca do autor e de sua obra. 

Como já discutido nos capítulos anteriores, há, na obra de Nelson Rodrigues, uma recorrência 

ao tema adultério e, a partir dessa frase, percebe-se que o autor é um provocador. Deste modo, 

aplicando ao autor aquilo que Nuno Ramos (2007, p. 3) indica a respeito de suas personagens, 

ao afirmar: “[...] as frases têm uma espécie de estrutura do recalque: elas são o oposto do 

senso-comum, o negativo de um positivo. Assim, contrariam mais do que afirmam”, pode-se 

dizer que Nelson Rodrigues ao emitir suas máximas, vai contra o senso-comum, que culpa e 

pune o adultério feminino, ao estabelecer que há dois tipos de mulheres - as santas e as 

prostitutas -, sendo que as santas, não traem, por isso, trata-se de uma crítica à sociedade e a 

forma como esta estabelece a dicotomia e critica apenas a infidelidade feminina. Também, 

como já visto nos capítulos anteriores, estas frases de efeito são as marcas do autor, que se 

vale delas para causar discussões e condenar a ordem estabelecida, inclusive, em uma crônica 

do jornal A Manhã, intitulada Zola, o jovem Nelson já argumentava que a sociedade melhora 

quando tem suas mazelas expostas (CASTRO, 1992) e foi isso que fez na sua obra e n’A vida 

como ela é...  

 Christina Autran (2007), em sua coletânea de entrevistas, realizadas no período de 

1960 e 1970, com personalidades da cultura brasileira, traz uma abordagem com vistas a 

refletir sobre este período que, segundo ela, o mundo e o Brasil viviam grandes transições; sua 

entrevista com Nelson Rodrigues intitula-se “Por que as mulheres gostam de apanhar, 

segundo Nelson Rodrigues”; aqui, como em praticamente todas as falas de Nelson Rodrigues, 

há polêmica. No início, a autora descreve traços físicos e psicológicos do jornalista-escritor - 

o uso dos suspensórios, o cigarro constante e a simpatia etc. - para, a seguir, perguntá-lo sobre 

o que é uma mulher, ao passo que Nelson Rodrigues responde que esta é uma menina imatura; 

depois, questionado então sobre o homem escrever sobre a mulher, o autor afirma que o 

grande assunto do homem é a mulher, por isso, estaria apto a falar sobre elas. Por fim, 

contrariando a autora, Rodrigues afirma ser a mulher, psicologicamente, subdesenvolvida, 

sendo movida ao sentimento, ao amor, onde se realizaria, sendo, por isso, provida de uma 



inteligência escassa. Com base nisso, seria fácil apontar o machismo e a presença da 

alteridade em seu discurso, porém, Nelson Rodrigues usa de sua fala agressiva para expor 

algo bem mais contundente e presente nas entrelinhas, entre uma frase ou outra de efeito, 

daquelas que garantiram seus vastos estereótipos, por serem os chamarizes, contudo, ao 

revelar que  

 

[...] o homem pensa, a mulher imita. Toda a vida espiritual da mulher é uma 

imitação, imitação do pai dela, do homem que ela ama, de autores que ela 

prefere. Sua capacidade de pensar por si mesma é precaríssima 

(RODRIGUES. In: AUTRAN, 2007, p. 12). 

 

 O que se pode entender aí é que a mulher não tem espaço, liberdade de pensamento, 

por conta das impositivas relações desiguais de gênero, centradas no patriarcalismo, cabendo, 

então, a elas voltar-se para as relações amorosas como forma única de satisfação. Reforçando 

esta constatação intencional de provocar de Nelson Rodrigues, Pereira (1998) indica que os 

adjetivos de pornográfico, obsceno e reacionário se fixaram à imagem artística do autor, por 

conta de seu gosto pelas frases de efeito e de sua relação com a mídia. O autor ainda evidencia 

que se fala e se escreve muito sobre Nelson Rodrigues, usando, principalmente, as afirmações 

polêmicas do autor, fora do seu contexto, como verdades indubitáveis a respeito das suas 

idéias e constata que é necessária uma leitura mais cuidadosa de sua produção a fim de 

compreender o todo. 

 Aqui, serão analisadas três histórias de A vida como ela é..., a fim de perceber mais a 

fundo como é a mulher rodrigueana, no livro e na sua transposição para a TV. Cabe aqui 

também, trazer os aspectos comuns nas histórias analisadas e na obra como um todo. Desta 

forma, verifica-se que as personagens são, em geral, da classe média, têm nomes comuns, 

residem em bairros do subúrbio carioca, lidam com sentimentos: amam e são amadas, sentem 

e são alvos de ciúmes e do desprezo. São mulheres que sonham com casamento e filhos, 

frustradas, resignadas e que vivem aventuras amorosas por conta disso; são homens que 

transgridem a moral, desejando mulheres para o prazer, vangloriando-se de suas conquistas e 

covardes, conformados e incapazes de agradar a mulher. 

 Já quando narra uma família rica, todos os familiares residem sob o mesmo teto, em 

casarões, sendo o pai provedor e a mulher, os filhos, os genros, as noras, as primas e as tias 

solteironas, dependentes. Por outro lado, quando a família é pobre, em geral, vive apenas o 

casal, numa casa simples, cercada de vizinhas despeitadas e fofoqueiras.  



 Como já visto, a sociedade criou normas e condutas comportamentais e estas geraram 

modelos de representação em uma e em outra esfera; isso é o que Erving Goffman (1985) 

propõe em seu estudo; o autor utiliza o termo representação para se referir “[...] a toda 

atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua 

diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência” 

(GOFFMAN, 1985, p. 29). Para o autor, “[...] o papel que um indivíduo desempenha é 

talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos outros presentes e, ainda, esses outros 

também constituem a platéia” (GOFFMAN, 1985, p. 9).  

 Por isso, as histórias de Nelson Rodrigues revelam as representações cotidianas, que 

são definidas de acordo com os papéis assumidos, uma vez que, enquanto pais, as 

personagens assumem determinadas ações, enquanto filhos, outras e assim por diante, mas 

isso não significa que seja falsa, mas sim móvel. Desta forma, em algumas histórias, as 

personagens revelam as suas verdadeiras faces, como em A dama da lotação, Cheque de amor 

e Uma senhora honesta. Sennett (1998, p. 411) chama estes comportamentos sociais de 

claustrofóbicos, especialmente aqueles díspares, nas esferas pública e privada, denominando-

os de “tiranias da intimidade”, isto porque são compreendidas como limitações corriqueiras 

que fazem parte da vida de todas as pessoas. Arendt (2000) parece concordar com isso, ao 

afirmar: 

 

[...] a sociedade espera de cada um dos seus membros um certo tipo de 

comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a 

‘normalizar’ os seus membros, a fazê-los ‘comportarem-se’, a abolir a ação 

espontânea ou a reação inusitada (ARENDT, 2000, p. 50). 

 

 Assim, as histórias de A vida como ela é... revelam que as personagens cotidianas 

representam papéis sociais, firmados naquilo que a sociedade estabelece como 

comportamento aceitável; porém, algumas personagens não sustentam por muito tempo essas 

“tiranias”, o que faz com que sejam próximas à realidade, em que há duas faces da moeda, o 

lado bom e mal. Da mesma forma, em A vida como ela é... desnuda-se o espaço privado, 

aquilo que é alheio ao olhar dos outros. Segundo Hannah Arendt (2000), o surgimento da 

cidade foi o fator criador e oposicionistas das esferas pública e privada. A autora utiliza o 

termo vita activa48 para relacionar as atividades humanas, que norteariam a vida em 

                                                 
48 Ou seja, “a vida humana na medida em que se empenha ativamente em fazer algo [...]” (ARENDT, 2000, p. 

31). 



sociedade, afirmando que Aristóteles foi um dos primeiros a definir as duas esferas – a Oikia 

(casa) e a Polis (cidade). A partir das idéias de Arendt, Jete Jane Fiorate (1999) afirma que: 

 

A oikia (casa), cujo centro era a vida familiar e privada com o domínio de 

uma só pessoa, e a polis, que dava ao indivíduo uma vida em comum e que 

era governada por muitos. Na oikia, o homem realizava as atividades ligadas 

às necessidades de seu corpo para manter-se vivo e nela estavam as mulheres 

responsáveis pela procriação e os escravos responsáveis pela supressão das 

necessidades da vida. Em contraposição, na polis, os homens se 

relacionavam com os seus iguais por meio de palavras e do discurso, 

exercitando-se continuamente na arte do acordo e da persuasão, e não da 

violência: somente por meio da constante criação de novas relações os 

homens se autogovernam sem se dominarem uns aos outros ou se deixarem 

dominar uns pelos outros (FIORATE, 1999, p. 54). 

 

 Assim, os conceitos de público e de privado remontam às próprias origens do 

pensamento e das culturas ocidentais. Segundo Sennett (1998, p. 30), o público, no início, era 

considerado como um “bem comum da sociedade”; depois, ganhou um acréscimo de sentido, 

passando a ser também “aquilo que é manifesto e está aberto à observação geral”. Já a 

oposição entre público e privado, como se percebe nos dias atuais, começou a ser pensada no 

século XVII; assim, “público’ significava [estar] aberto à observação de qualquer pessoa, 

enquanto ‘privado’ significava uma região protegida da vida, definida pela família e pelos 

amigos” (SENNETT, 1998, p. 30). Portanto, há comportamentos e normas em uma e outra 

esfera, sendo que, em A vida como ela é..., Nelson Rodrigues mudou o paradigma, trouxe o 

que é domínio do privado para o público, a fim de revelar os segredos escondidos nas 

famílias, nas casas e de seus moradores/membros, mostrando que as aparências, muitas vezes, 

enganam.  

 Quanto à série, já na abertura de A vida como ela é..., a máquina de escrever usada era 

a do próprio Nelson Rodrigues e serve como ícone, a fim de remeter diretamente ao autor, que 

costumava trabalhar usando o objeto; além disso, há outros objetos presentes na cena de 

abertura da série com a mesma função iconográfica, reproduzindo a mesa de trabalho, com 

papéis, canetas, óculos e um cigarro aceso, numa tentativa de simbolizar que o autor passou 

por ali ou mesmo acabou de sair dali, como podemos ver na imagem abaixo. 



 

Figuras 1 e 2: Abertura da série 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:00:03 – 00:00:22 

 

 Como dito no capítulo anterior, a série buscou reproduzir um clima que remetesse ao 

cinema noir; assim, como características presentes em A vida como ela é... deste estilo estão: 

a femme fatale, como a personagem Alicinha, em O anjo; as personagens, moralmente, são 

ambíguas, como Jandira, em Curiosa; a personagem com função de bode expiatório, como o 

primo da personagem Jair, em O grande viúvo; as personagens violentas ou corruptas, como 

Norival, em Caça-dotes; todas as histórias se passam no ambiente urbano; locação exótica, 

como o subúrbio carioca; fotografia em película 35 mm; uso da narração; cenários sombrios 

ou utilizando luz ambiente; a fatalidade das histórias; obsessão sexual/romântica, como em A 

desconhecida (livro), cujo título, na série, é Para sempre desconhecida; corrupção social, 

como Sr. Maviel, em Gagá; o roteiro é intricado e objetivo; há traições, como em O decote; 

há o uso do flashback, como em Vontade de amar e Desprezada; há o inevitável fracasso do 

protagonista, como em Fome de beijos; o final é aberto, permitindo a imaginação dos 

leitores/espectadores, como em Cheque de amor; o protagonista está presente em 

praticamente todas as cenas, como Julinha, em Quem morre, descansa e, há sobreposições 

narrativas, como em Grande pequena. 

 Com relação ao papel do narrador, Xavier (2008) afirma que, na literatura, este serve 

como um guia e, numa obra audiovisual, a câmera assume essa função, a fim de criar os 

pontos de vista da história. Além disso, o autor destaca que a obra literária vale-se do “uso 

elaborado da palavra para narrar e descrever”, enquanto que a obra audiovisual utiliza-se dos 

planos de câmera, a fim de criar efeitos, emitir sentimentos e revelar acontecimentos 

simultâneos. Isso é percebido tanto no livro quanto na série, uma vez que, em ambos, há um 

narrador que nos conduz pela história, sem emitir juízos de valor, é um narrador-onisciente, 

pois conta a história em 3ª pessoa, conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe 

o que passa no íntimo delas, revelando suas emoções, pensamentos e suas vozes interiores. 



Assim sendo, na adaptação, o narrador segue fiel ao do livro, repetindo a escrita rodrigueana 

em todas as histórias. 

 Como já comentado, neste estudo, Nelson Rodrigues buscou, muitas vezes, inspiração 

para suas histórias, de acontecimentos do seu dia-a-dia, como em Boa menina, que conta a 

história de um casal, cujo homem era ambicioso e oferece a esposa ao dono do escritório, a 

fim de crescer no trabalho, mesmo a contragosto dela; o homem se declara a ela, que diz que 

vai abandonar o marido para ficar com ele, mas o homem se recusa, dizendo que as coisas 

deveriam continuar como estavam; desiludida, ela decide abandonar os dois e passa a ser uma 

namoradeira inveterada, até que começa a namorar um homem nordestino e machão, mas 

continua saindo com outros. Um dia, o namorado a vê com outro e bate nela sem dó; por fim, 

ela se levanta e, agradecida, diz que finalmente encontrou um homem que queria sua 

fidelidade. Este episódio, provavelmente, foi inspirado num fato que marcou Nelson 

Rodrigues, que viu essa cena acontecer em sua vizinhança, segundo Ruy Castro (1992), 

quando um marido desprezado se cansou do tratamento da esposa, deu-lhe uma surra na rua; 

ela se jogou aos pés dele e, a partir daquele momento, passaram a viver bem. Isto levou o 

escritor a concluir, em sua polêmica frase: “toda mulher gosta de apanhar”, que gerou muita 

repercussão, mas que, segundo a viúva do escritor, Elza Bretanha49, foi mal-interpretada e o 

escritor não quis explicá-la, ou seja, Nelson Rodrigues se utilizou de metáfora, da dubiedade, 

como em todas as suas frases, usou o verbo “apanhar”, para dizer que mulher não gosta de 

homem “banana” ou bobo etc. e, não necessariamente, aprovava o ato de bater na mulher. 

 Outra característica marcante em suas histórias se dava pelo fato de usar o nome de 

pessoas conhecidas e dos amigos nas histórias, alguns não gostavam, mas o autor não se 

importava. Dentre as histórias de A vida como ela é..., que se percebe isso, está em A 

desconhecida, que, na versão televisiva, foi intitulada de Para sempre desconhecida, quando, 

ao falar da beleza da mulher, dizem que é mais bonita que Marylin Monroe e Ava Gardner, 

ícones do cinema norte-americano e mundial na época e ainda hoje. 

 A partir do pressuposto de que uma adaptação é um processo de tradução 

intersemiótica, é preciso demarcar que  

 

[...] Imagens são ressemantizadas de acordo com as épocas, os contextos, os 

atores sociais e os lugares onde são consumidas, mas são universais, 

profunda e intrinsecamente humanas na sua feitura e leitura, e também no 

seu uso (PESAVENTO, 2008, p. 120). 

 

                                                 
49 Op. cit., ver nota 26. 



 Por isso, a adaptação de A vida como ela é... para a televisão sofreu intervenções 

próprias, decorrentes do meio, em que foi representado; assim, verificamos o poder que as 

imagens possuem de propagar e potencializar os significados das histórias; por isso mesmo, 

estas, que já continham uma sensualidade e uma subversão, são potencialmente elevadas pelo 

caráter visual, sendo ainda mais erotizadas por conta de insinuar e exibir corpos. Isso confere 

ao texto rodrigueano uma pornografia mais clara, antes feitas apenas com palavras e o esforço 

do leitor, ao imaginá-las. 

 Em decorrência, até mesmo da época em que foi adaptada, anos 1990, A vida como ela 

é... traz os costumes de um outro período, anos 1950, o que nos permite afirmar que “[...] as 

imagens são transmissoras de uma herança do passado, [...] [servindo para dar] um 

diagnóstico do homem ocidental” (PESAVENTO, 2008, p. 102); ademais, permitem refletir a 

superação de valores intrínsecos ao ser social e moral. Deste modo, caberia um estudo da 

recepção, que a série teve junto ao público, a fim de saber a reação diante das temáticas 

rodrigueanas, antes consideradas polêmicas e inadequadas. 

 

5.1 O Monstro: crise familiar e dissimulação  

 

Figuras 3: Cena inicial da história 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:00:04 

 

 Em O monstro, a história conta o suposto assédio de um cunhado à irmã caçula da 

esposa, que é menor de idade. Isso gera um conflito familiar, que é decidido de forma 

surpreendente, a dita vítima revela a sua face e chantageia o pai para que não faça nada e a 

situação corra como ela queria. 

 Nesta história, temos uma legítima família nuclear burguesa, em que há um chefe, 

temido e respeitado por todos, e os demais são os subordinados, incluídos aí, a esposa, filhas e 

genros; todos vivem numa mansão da zona sul carioca, como se observa na imagem abaixo, 

vista na adaptação televisiva. 

 



 

Figura 4: Mansão da família Guedes 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:00:28 

 

 A história já começa mostrando o conflito, não é uma narrativa que introduza as 

personagens e situações aos leitores; estes é que tem que estar atentos ao que se propõe a cada 

frase, a fim de entender o que é central na trama. Assim, o texto se inicia com uma ligação 

perturbadora entre um casal, contando que algo grave ocorreu na casa da família e isso é o 

que move a todos; a partir daí, até o desfecho irônico. 

 Nelson Rodrigues, no livro, subdivide a narrativa em subtítulos, que, na história 

analisada, consiste nos seguintes: o ‘tarado’, o drama, o sogro, calamidade e humilhação. 

Estes subtítulos servem de guia para o que acontecerá na trama e é sempre a palavra-chave do 

que se narra; esta subdivisão se assemelha aos atos, presentes nas peças teatrais, que Nelson 

Rodrigues também escrevia, como vimos. O texto é curto, objetivo e com as características 

próprias do texto rodrigueano como evidenciadas nos capítulos anteriores. 

 As personagens também são densas, com suas falhas e virtudes, refletindo o que é o 

ser humano, que, na concepção rodrigueana, é dotado de duas faces – a boa e a má -, mas 

Nelson Rodrigues, em sua escrita, revela-se como um narrador onisciente, narra o que vê e 

conhece o pensamento do protagonista da história, mas não emite opiniões ou julgamentos, 

em nenhum momento, mesmo sendo polêmica esta narrativa. 

 No livro, há mais elementos detalhistas, que não são necessariamente precisos na 

versão televisiva, porém, há diferenças entre diálogos e cenas; os diálogos foram modificados, 

a fim de se fazerem entender melhor, ou seja, foram trazidos para uma linguagem mais 

próxima dos anos 1990. Algumas cenas foram suprimidas, o que não prejudicou o 

entendimento da história, contudo, outras foram inseridas ou até mudadas de ordem, o que 

nos faz pensar que estes recursos foram utilizados para enfatizar o ponto de vista. Como 

comparativo entre o livro e a série pode-se dizer: 

 



Livro Série 

Uso de expressões e gírias da época, como: 

chispando; aguenta a mão!; algum bode!; ora 

bolas!; tarado; bandalheira; caradurismo; vê 

se te agrada!; veja você; a dedo; papagaio!; 

ninguém é de ferro; cretino; vá para o raio que 

o parta!; ouviste; páreo para ti; chega a teus 

pés; jocoso; mancada; por essa luz que me 

alumia; tragédia em trinta e cinco atos!; ralado 

de curiosidade; chupão; bicho-de-sete-

cabeças; você é de morte!; entrar de sola; 

subir pelas paredes; ceroulas de amarrar nas 

canelas; patife; patadas no assoalho; o negócio 

está preto; o diabo a quatro; vigarista; com 

casca e tudo; casa da mãe Joana; faço a sua 

caveira; pôr uma pedra em cima disso. 

Uso de expressões mais atuais, em 

substituição às do livro: benzinho; a coisa é 

grave; que foi coração?; meu filho; dá um 

fora; só faltou me engolir.  

- A ordem das frases, na série, muda em 

relação ao livro, mas se fazem presentes, ou 

seja, a série reproduz quase que fielmente o 

texto rodrigueano.   

Cenas excluídas do livro: Maneco sai do 

escritório, após telefonema de Flávia, termina 

de colocar o paletó no elevador e fica 

intrigado pensando no que teria ocorrido em 

casa; Maneco desce na porta de casa, paga o 

chofer com duzentos cruzeiros e não pega o 

troco; Maneco imaginou que o sogro havia 

morrido, pois sofria do coração, mas percebeu 

que estava errado ao chegar em casa e não 

haver barulho; a família, as criadas e o cão, 

que andava pela casa de orelhas arriadas, 

abominam o tarado; a descrição da 

indumentária do Dr. Guedes, assim como a 

opinião de Maneco sobre ele; Dr. Guedes 

ouve o jornal no rádio. 

Cenas incluídas na série: na primeira 

aparição de Bezerra, na garagem, ele está 

sentado no chão; Dr. Guedes chegando em 

casa e saindo do carro, numa imagem externa 

do dia; família reunida na sala de estar da 

casa, com close em Rute (esposa de Bezerra), 

chorando, e em Sandra, despreocupada e 

sentada de forma que suas pernas ficaram à 

mostra; Maneco observa Sandra, com malícia, 

na sala e é advertido com um gesto por Flávia; 

externa da casa, à noite, mostrando que o 

tempo havia passado; na segunda aparição de 

Bezerra, este está dentro de um carro, 

escondido e medroso, o que obriga Maneco a 

abrir a porta para ele; após a resolução final, 

Sandra e Bezerra trocam olhares e ela olha 

sensualmente e mostra a língua para ele; 

Sandra passeia de camisola sensual pelo 

corredor, faz um sinal (arranha as unhas) na 

porta do quarto de Bezerra e vai para o 

banheiro; Bezerra sai do quarto e vai para o 

mesmo banheiro e os dois se entregam ao 

desejo. 

Narrador revela as ações das personagens, 

como, por exemplo: foi encontrar a esposa no 

quarto; sentou-se a seu lado etc. 

Ações das personagens são mostradas através 

das imagens, sem necessidade do narrador 

apontar, mas com a câmera guiando o olhar. 

História subdividida em títulos 

(subtítulos/atos); 

História linear, sem subdivisão como no livro. 

Não há marcação dos subtítulos determinados 

no livro; 

Final com a cena do Dr. Guedes, ouvindo 

rádio jornal. 

Final diferente do livro, com uma breve 

continuação; o narrador diz: “é... A vida como 

ela é...” e a imagem torna-se preto e branco, 

com granulação aumentada da tela. 

 

 Na série, chama a atenção o cuidado com a imagem, que ganha status de estrela desta 

transposição, pois se trata de uma imagem filmada em película, como no cinema; além disso, 



a produção e direção de arte, que buscou a fidelidade ao passado, ao período em que as 

histórias se passavam; deste modo, nas cenas é possível ver uma reprodução de uma casa 

burguesa, de classe média alta, com uma decoração requintada e clássica, como podemos ver 

na imagem abaixo: 

 

Figura 5 e 6: Decoração 

 

   

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:05:04 - 00:07:43 

 

 A iluminação pretendida pelo diretor de fotografia, Edgar Moura, em consenso com os 

diretores Daniel Filho e Denise Saraceni, buscou aproximação com a luz natural e isso 

também é algo presente nesta história, como podemos ver na imagem abaixo, na cena da 

garagem, com a luz na diagonal esquerda, vindo de cima para baixo, que deu uma idéia de 

que havia um único ponto de entrada de luz no ambiente, como um basculante: 

 

Figura 7: Iluminação reproduzindo a luz natural do dia 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:04:06 

 

 Quanto às três personagens masculinas, há um consenso na infidelidade - um tem caso 

extraconjugal, outro foi infiel com a cunhada e o outro, se não trai na realidade, o faz em 

pensamento, sendo a favor deste comportamento masculino. No livro, Maneco (Marcos 

Palmeira) é umas das personagens principais, é o que participa de quase todas as cenas e é sob 

o seu ponto-de-vista que a história se organiza; Nelson Rodrigues não o descreve, mas pelo 

que se revela na história, é um marido que agrada à mulher, respeita o sogro e família como 

um todo, tem uma visão particular do ocorrido, mostrando-se aliado de Bezerra e, na presença 



da família, falseia ser contrário a ele; porém, emite opiniões de forma contundente e, é através 

destas, que começamos a suspeitar da ingenuidade de Sandra, quando comenta: 

 

- Olha, meu anjo, eu sempre te disse, não te disse? Que cunhada não deve ter 

muita intimidade com cunhado? [...] Claro! Evidente! Onde já se viu? 

Porque, vamos e venhamos. O que é que é uma cunhada? Não é a mesma 

coisa que uma irmã. E ninguém é de ferro! Tua irmã menor, por exemplo. 

Quando ela comprou aquele maiô amarelo, de lastex ou coisa que o valha, 

deu uma exibição, aqui dentro, para os cunhados. Isso está certo? 

(RODRIGUES, 2006, p. 30). 

 

 Na versão televisiva, Maneco é um homem jovem, bem-cuidado, cínico e viril. Ele, 

assim como Bezerra, também é infiel, entretanto, é mais cuidadoso, por isso, no início, teve 

receio de que a esposa tivesse descoberto alguma “bandalheira” sua, quando o telefonou, 

nervosa. 

 

Figura 8: Maneco 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:02:34 

 

 Bezerra (Guilherme Fontes), o monstro - título da história -, por sua vez, aparece como 

um homem que cedeu aos desejos pela cunhada, que, provavelmente, o seduziu, não se 

arrepende, mas teme mais a reação do sogro do que da própria mulher. É uma legítima 

representação do malandro, do cafajeste e do covarde. Na versão televisiva, Bezerra aparece 

desgrenhado e choramingando, mas ainda assim, disposto a se envolver com a cunhada, o que 

acaba acontecendo, ao final da história, o que nos faz pensar que se tornaram amantes. 

 

Figura 9: Bezerra - 00:08:34    Figura 10: Bezerra se esconde - 00:06:29 

 

            



 

Figura 11: Bezerra apanha do sogro 

na frente da família - 00:07:09     Figura 12: Pai, após chantagem,   

        comunica que todos devem esquecer o 

        que aconteceu - 00:08:26 

 

    

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 

 

 Já Dr. Guedes, é descrito da seguinte forma por Nelson Rodrigues: 

 

[...] Dr. Guedes era o terror e a veneração daquela família. Esposa, filhas e 

genros, numa unanimidade compacta, tributavam-lhe as mesmas 

homenagens. Era, de alto a baixo, uma dessas virtudes tremendas que 

desafiam qualquer dúvida. Infundia respeito desde a indumentária. Com bom 

ou mau tempo, andava de colete, paletó de alpaca, calça listrada e botinas de 

botão (RODRIGUES, 2006, p. 32). 

 

 Assim, Dr. Guedes representa a figura de moral inabalável, cujas vontades são 

totalmente respeitas pelos familiares, até que é chantageado, devido ao fato de ter uma amante 

e, para não abalar sua reputação, cede à extorsão. Esta personagem foi vivida por Mauro 

Mendonça na série. 

 

 Figura 13: Dr. Guedes     Figura 14: Dr. Guedes, após  

        chantagem, comunica à família que 

        tudo deveria voltar ao normal 

 

     

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:05:08  - 00:06:14 
  

 Com relação às personagens femininas, foco central deste estudo, verifica-se que os 

estereótipos femininos estão presentes: há a figura da mãe e esposa, subjugada e que teme ao 



marido; há a esposa traída e fiel ao marido, que se sujeita e o perdoa; há a esposa mais atenta, 

que sabe controlar seu marido e há a falsa ingênua. 

 Encarnando a representação da “rainha do lar”, a personagem que é esposa de Dr. 

Guedes, vivida pela atriz Yoná Magalhães na série. É tão submissa que nem um nome lhe é 

dado, revela-se uma mulher que teme exageradamente ao seu marido, é ele quem comanda a 

casa e o bem-estar de todos ali; a ela, cabe cuidar da rotina da casa, alheia a decisões, que são 

centradas nas mãos de seu esposo. Apresenta-se como uma figura ingênua, que não percebe 

ou não quer enxergar o que se passa em sua casa, ou seja, a traição do marido e as atitudes da 

filha, que considera uma “menina, quase uma criança” (RODRIGUES, 2006, p. 32). Na série, 

seu temor em relação ao marido, aparece, quando conversa com ele sobre o que se passa na 

casa/família e treme a cada palavra dele, também é uma mulher de gestos delicados e 

contidos. 

 

Figura 15: Mulher de Dr. Guedes 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:05:37 

 

 Outra personagem que carrega o estereótipo tido como feminino (doçura, delicadeza, 

submissão etc.) é Rute (Débora Bloch), esposa de Bezerra; esta sabe da traição do marido com 

a irmã caçula e não faz outra coisa, além de chorar, ao longo da história. Revela-se 

apaixonada pelo marido e disposta a perdoar a traição; é uma resignada, que crê que a traição 

masculina é algo inevitável e que a esposa deve apenas aceitar. Na série, ela se desespera ao 

ver o pai batendo no marido e, assim que o pai diz que era para se esquecer o que se passou 

ali, corre para os braços do marido e depois, saem de mãos dadas rumo ao quarto, como se 

nada tivesse acontecido. E, pelo final da história, finge ignorar a continuidade da traição, que 

ocorre bem “debaixo de seus olhos”, numa atitude conformada. 



Figura 16: Rute, esposa de Bezerra (a traída) 

- 00:04:21       Figura 17: Desesperada ao ver marido 

        apanhar do pai - 00:07:01 

 

       

 

Figura 18: Rute perdoa o marido - 00:08:36 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 

 

 Já Flávia (Giulia Gam), esposa de Maneco, é uma mulher atenta, que não confia no 

marido, fazendo com que ele saiba disso, mas gosta do seu cinismo e morre de amores por 

ele. Na relação marital, parece assumir o controle, fazendo-se respeitar e impondo suas 

vontades, com jeitinho, ou seja, ela usa de “brechas” para conseguir o que quer, pois faz com 

que o marido a obedeça, sem discutir. Na série, ela percebe as coisas que estão à sua frente, 

como quando observa o olhar malicioso de Maneco para Sandra, que está sentada de forma 

desleixada, provocando os homens à sua volta, então, ela chama a atenção do marido, que 

logo pára de olhar. Flávia também não parece compartilhar a idéia de aceitação de uma 

traição e, Maneco a faz às escondidas, sem que ela nem desconfie, pois provavelmente, não 

perdoaria. 

 

Figura 19: Flávia, esposa de Maneco 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:05:07 



 

 Por fim, Sandra (Cláudia Abreu), pivô do conflito familiar, tem uma imagem angelical 

e inocente perante o pai, à mãe e às irmãs; porém, logo se desconfia dessa ingenuidade, como 

se pode observar na fala de Bezerra, que relata: “Por essa luz que me alumia, te juro que não 

fiz nada. Ela é que deu em cima de mim, só faltou me assaltar no corredor [...]” 

(RODRIGUES, 2006, p. 31). Logo no início do livro, após a narração de Maneco do desfile 

de maiô que Sandra havia feito para os cunhados, já paira uma desconfiança sobre o seu 

comportamento; fato que começa a se confirmar quando, ao ver Bezerra apanhar do pai, ela 

fingia que nada acontecia, enquanto as demais se inquietavam: “[...] Só uma estava quieta, 

impassível. Era Sandra, a caçula. Com um palito de fósforo limpava as unhas, muito 

entretida” (RODRIGUES, 2006, p. 33). Depois, no final, chantageia o pai, acusando-o de ter 

uma amante e que, se ele não deixasse as coisas como estavam, o denunciaria à família. Na 

série, estas características da personagem são ainda mais acentuadas, pois ela, em uma troca 

de olhares com Bezerra, após a resolução da crise, passa a língua sobre os lábios e olha 

insinuante para ele; esta mesma cena no livro não foi assim tão erótica, pois Sandra apenas 

piscou o olho:  

 

Ao pôr o pé no primeiro degrau, Bezerra dardejou para Sandra um 

brevíssimo olhar. E só. A caçula retribuiu, piscando o olho. Cinco minutos 

depois, estava o velho, grudado ao rádio, ouvindo o jornal falado das onze 

horas (RODRIGUES, 2006, p. 33). 

  

 Além disso, na série, Sandra vai atrás de Bezerra, com o fim de consumar o caso entre 

os dois, andando de madrugada pelo corredor, com uma camisola curta e provocante e, 

arranhando a porta do quarto dele, revelando um sinal entre ambos de que era a hora do 

encontro, como, de fato, aconteceu no banheiro da casa, em frente ao quarto dele e de Flávia. 

Assim, se, no livro Sandra, aparece como uma jovem dissimulada, na série, isso é ampliado 

devido a esses acréscimos; por isso, ela é uma mulher provocante, sensual, imoral e falsa – 

uma femme fatale -, pois encarna um legítimo “lobo em pele de cordeiro”, já que sua família 

crê que seja ingênua e pura e, no entanto, é exatamente o contrário. 

 



Figura 20: Sandra displicente e despreocupada - 00:04:42  Figura 21: Sandra chantageando o pai - 

        00:07:52 

 

       

    

Figura 21: Sandra faz gesto obsceno para Bezerra 

- 00:08:55       Figura 22: Sandra procurando Bezerra 

        e sinalizando mais um encontro - 

        00:09:18 

 

     

        

Figura 23: Sandra e Bezerra continuam caso - 00:09:51 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda.  

 

 Portanto, em O monstro, as mulheres são variadas, reproduzem alguns estereótipos 

femininos, indo de um extremo ao outro. Isso é um ponto positivo, pois mostra que as 

mulheres não assumem comportamentos iguais, mas são livres para subverter aquilo que 

esperam delas num determinado contexto. Um ponto interessante reforçado por esta narrativa 

familiar é o falseamento, a aparência, que deve ser mantida a todo custo, pois, como vimos, 

após as turbulências provocadas pelo conflito, tudo volta à normalidade, sendo mantida sob o 

sigilo do espaço privado, o Lar e a família. 

 



5.2 O Homem Fiel: o custo da fidelidade 

 

Figura 24: Abertura da história 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:47:25 

 

 Em O homem fiel, a história mostra um casal de namorados, em que ele é asmático e 

ela tem pavor de traição, vivem um namoro apático, mas ela acredita que um homem doente 

jamais trai, assim como ele mesmo diz, por isso, noivam e casam. Porém, ele é acometido de 

mais um ataque de asma na noite de núpcias e nas quatorze noites subsequentes. Assim, 

infeliz, ela busca consolo nos braços de seu ex-namorado. 

 Aqui, assim como em grande parte das histórias de A vida como ela é..., Nelson 

Rodrigues trata do adultério; contudo, revela duas faces: o preço de estar em um casamento, 

sem traição e sem desejo e, a busca pelo amor, mesmo sem exclusividade. 

 Esta história revela o subúrbio carioca, constituído de personagens simples, que vivem 

em um ambiente familiar e tranquilo, sendo a Zona Sul, o cenário para a prevaricação, que 

aqui, fica a cargo do bairro de Copacabana. 

 No livro, a história começa mostrando um costume entre os namorados, Simão e 

Malvina, este “levava-lhe, todos os dias, um saco de pipocas, ainda quentinho” 

(RODRIGUES, 2006, p. 317). Era tido como um namorado exemplar por ela, que se gabava 

por isso junto à mãe e às vizinhas. O primeiro incidente entre ambos deu-se quando ela lhe 

pergunta se ele acredita em Deus, ao passo que ele, com sinceridade, diz: “acredito, quando 

estou com asma” (RODRIGUES, 2006, p. 317). Ela fez desta afirmação uma verdadeira 

tragédia, com direito a choro, acreditando que ele estava pecando por dizer aquilo. Depois, ele 

acaba se desculpando de forma encarecida. 

 Logo após, ele faz a afirmação que Malvina tanto sonhara: “quando eu me casar, hei 

de ser fiel. Mas podes ficar certa: como tudo o mais, a minha fidelidade há de ser de fundo 

asmático” (RODRIGUES, 2006, p. 318). Ela se empolga com isso e acabam se casando. 

Entretanto, termina não sendo como imaginara. 

 Como comparativo entre o livro e a série podemos apontar: 



 

Livro Série 

Uso de expressões e gírias da época, como: 

nem oito, nem oitenta; havaiano de 

Hollywood; calamidade em vinte e oito atos; 

isola!; espeto!; pequena (mulher); vamos rifar 

o beijo;  

- Uso de expressões mais atuais, em 

substituição às do livro;  

 

- A ordem das frases, na série, muda em 

relação ao livro, mas se fazem presentes, ou 

seja, a série reproduz quase que fielmente o 

texto rodrigueano.   

Cenas excluídas do livro: não houve. Cenas incluídas na série: após o casamento e 

jejum, Malvina anda pela rua e encontra 

Quincas com os amigos, eles assobiam para 

ela, que olha e segue adiante; Encontro de 

Malvina e Quincas no apartamento. 

Narrador revela as ações das personagens, 

como por exemplo: foi encontrar a esposa no 

quarto; sentou-se a seu lado etc. 

Ações das personagens são mostradas através 

das imagens, sem necessidade do narrador 

apontar, mas com a câmera guiando o olhar. 

História subdividida em títulos 

(subtítulos/atos): o asmático; as bodas e 

primeira noite; 

História linear, sem subdivisão como no livro. 

Não há marcação dos subtítulos determinados 

no livro; 

Final: Malvina marca encontro com Quincas 

num apartamento, em Copacabana; no dia 

seguinte, vai até lá. 

Final diferente do livro: Malvina e Quincas 

se encontram, se despem e se amam (ela pede 

apenas que ele não tire os sapatos, atitude 

diferente da de Simão, que quando está com 

ataques de asma, pede para que tirem os 

sapatos) 

 

 O namorado e, posteriormente, marido, Simão (Antônio Calloni) é o homem fiel e 

doente, sofre de asma e usa a doença para não assumir uma atitude mais viril, a doença é 

desculpa para tudo em sua vida; por conta dela, se nega a satisfazer a mulher e, inclusive, a 

beijá-la. Na verdade, Simão encarna um homem frouxo, apático, assim como hipocondríaco, 

se escondendo sob pretexto da doença. Ao se negar a beijar e ter relações sexuais com a 

esposa, fica uma dúvida quanto à sua verdadeira preferência sexual, pois Simão poderia não 

querer assumir sua homossexualidade, tentando agradar ao comportamento social exigido a 

um homem, de casar e constituir família. Esta é apenas uma hipótese, pois, na escrita 

rodrigueana, não há referência a isso, mas pode ser interpretada nas entrelinhas, nos seguintes 

trechos: 

 

[...] Na primeira vez em que o viu com acesso, ela compreendeu subitamente 

tudo. Na casa dos pais, de bruços sobre a mesa, o infeliz pedia:  

- Andem sem sapatos, andem de meia! 

Até um som parecia agravar as suas tremendas dificuldades respiratórias. E a 

família andava realmente na ponta dos pés, ou descalça, falando baixo ou 

não falando. Malvina voltou apavorada [...] (RODRIGUES, 2006, p. 318-

319). 

 



Graças a Deus não teve, jamais, com o Simão, o problema da fidelidade. Até 

com a noiva ele era moderadíssimo. E se a menina, na sua patética 

vitalidade, expandia-se demais, o rapaz atalhava: ‘não exageremos, meu 

anjo’ [...] (RODRIGUES, 2006, p. 319). 

 

[...] E quando o noivo já partia, Malvina o retém, com o pedido: ‘dá um 

beijo, daqueles!’. E já entreabria, já oferecia a boca, num anseio de todo o 

ser. Ele, porém, recua: ‘não, meu bem, não! [...] fui, hoje, a um novo médico 

e ele disse que eu não devia me emocionar. [...] Pediu que eu tivesse cuidado 

com a lua-de-mel, porque esse negócio de amor mexe muito com a gente e 

pode provocar uma crise (RODRIGUES, 2006, p. 319-320). 

 

Atira-se em cima de uma cadeira, imprestável. Estupefata ela protesta: ‘mas 

logo agora!’. E ele, liquidado: ‘o beijo atrai a asma!’. Malvina está 

desesperada. Vem sentar-se ao seu lado. Simão, porém, a escorraça: ‘pelo 

amor de Deus, não fala comigo! Vai dormir...’. A pequena ainda quis 

acariciá-lo nos cabelos, mas ele a destratou: ‘vocês só pensam em sexo!’ 

(RODRIGUES, 2006, p. 320). 

 

 Assim, há vários momentos em que as suspeitas são fundamentadas, desde o namoro 

até a noite de núpcias do casal. Por fim, ele chega à conclusão de que os beijos causavam os 

ataques de asma e sentencia a esposa: “[...] vamos rifar o beijo” (RODRIGUES, 2006, p. 321) 

e, a esposa, já cansada, diz que ele é quem sabe; após isso, marca um encontro com o ex-

namorado. Na versão televisiva, Simão aparece como um homem gordo, desajeitado e 

romântico, o que reforça a dimensão lânguida da personagem. 

 

Figura 25: Simão    Figura 26: Crise de asma 

 

    

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:47:32 - 00:50:03 

  

 Quanto à Malvina (Giulia Gam), uma jovem desiludida, que tinha um ex-namorado, 

que amava com loucura, mas ele a traía. Assim, passa a namorar Simão, que se revela 

asmático e incapaz de trair, pois não aguentaria “nem com uma, quanto mais, com duas 

mulheres” (RODRIGUES, 2006, p. 318). Segundo a descrição de Nelson Rodrigues (2006, p. 

318), Malvina “[...] era uma dessas criaturas para quem tudo se resumia no problema de ‘ser 

ou não ser traída’”. Talvez, por isso, tenha aceitado namorar e casar com Simão, mesmo sob o 

protesto das amigas, que diziam: “nem oito, nem oitenta!” (RODRIGUES, 2006, p. 319), 



quando esta dizia que ter um marido doente era garantia de não ser traída. Porém, quando se 

viu desprezada, após o casamento, se desespera e vai saciar o desejo nos braços de seu ex-

namorado. Na série, Malvina aparece sempre bem cuidada, fogosa e incapaz de perdoar uma 

traição. Assim, esta mulher representa e vai contra a corrente de que a mulher deve aceitar a 

infidelidade masculina como algo inevitável, ao preferir, inicialmente, namorar e casar com 

um homem fiel e assexuado a outro, viril e traidor; entretanto, mostra que a mulher também 

sente desejos sexuais e, como não é satisfeita no casamento, parte em busca disso com o ex. 

Assim, acaba sendo a traidora, a infiel, assumindo a atitude que tanto condenava no sexo 

oposto. E, como a história termina relatando que ela foi ao encontro do amante, 

provavelmente, continuou o caso extraconjugal. Trata-se de uma reviravolta na história, uma 

característica dos textos rodrigueanos. 

 

Figura 27: Malvina - 00:54:00            Figura 28: Casamento de Malvina e Simão - 

       00:52:24 

 

    

 

Figura 29: Aconselha-se com a mãe - 00:54:26  Figura 30: O dia da traição - 00:56:16 

    

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 

 

 A outra personagem deste triângulo amoroso é Quincas (Marcos Palmeira), descrito no 

livro como “um rapaz atlético, de impressionante perfil, moreno como um havaiano de 

Hollywood” (RODRIGUES, 2006, p. 319). Como já dito, Malvina o amava, mas ele era 

infiel; esta personagem representa o homem cafajeste, sedutor e infiel, num perfil típico do 

que se espera do homem, especialmente na vida pública. Esta personagem só aparece em 

cena, no livro, quando Malvina recorda-se dele, em conversa com as amigas e, no final, 

quando Malvina liga para ele, marcando o encontro. 

 



Figura 31: Quincas 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 00:54:17 

 

 Já a mãe de Malvina, citada no livro, quando ela vai se queixar, só aparece nesta cena; 

na série, ela aparece uma única vez também e, de costas, ou seja, não é uma personagem sobre 

a qual a história dá importância, pois não se tem nem o diálogo entre elas, tanto no livro 

quanto na série. 

 Nesta história, portanto, a personagem principal é uma mulher, Malvina, que 

demonstra ser uma mulher com suas próprias vontades e verdades; assim, busca suas 

realizações, sem se importar com as consequências, o que lhe interessa é satisfazer a si mesma 

em primeiro lugar; perfil bem diferente do exigido para as mulheres na época retratada, uma 

vez que, caso acontecesse isso na vida real, elas teriam que ficar resignadas pelo seu destino. 

 

5.3 O Pediatra: esperteza e engano 

 

Figura 32: Abertura da história 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:05:06 

 

 Esta narrativa conta a história de um homem que assedia uma mulher casada. A cada 

passo, conta tudo aos amigos, que acompanham o desenrolar da conquista do amigo, até 

conseguir marcar um encontro com ela; no dia do encontro, no entanto, tem uma surpresa. 



 Em O pediatra, o ambiente público predomina, com a maior parte das cenas se 

passando num escritório, mas também há cenas no ambiente privado. Nesta história, a 

permissividade na vida pública é ilustrada, pois mostra que o sedutor não se incomoda de 

cortejar uma mulher comprometida, antes vê isso como um triunfo, um objetivo e um troféu 

que deve ser exibido aos amigos, que todos os dias procuram saber como andava a tal história. 

Deste modo, verificam-se até mesmo formas comportamentais aceitas em uma ou em outra 

esfera: “[...] Os impulsos diretores em público eram os da vontade e do artifício; impulsos 

diretores em privado eram os da restrição e da anulação do artifício. O público era uma 

condição humana; o privado era a condição humana” (SENNETT, 1998, p. 128). Ou seja, 

nesta crônica, a personagem é movida pela vontade e utiliza-se de artifícios para atingir a sua 

meta: seduzir. O espaço público, presente nesta trama, é o escritório, como podemos ver na 

imagem abaixo; este local era predominantemente masculino, visto que a inserção da mulher 

no espaço público ainda era discreta.  

  

Figura 33: Escritório    Figura 34: Menezes e os amigos 

 

   

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:06:18 - 01:08:19 

 

 Nestas imagens, também é possível perceber o uso de uma iluminação reproduzindo a 

luz natural (do dia), além da recriação de um ambiente de escritório da época, com seus 

objetos próprios, como máquinas de datilografia, carimbos, arquivos etc. A direção de arte foi 

bem fiel também ao ambiente doméstico, como podemos perceber na imagem abaixo, do 

apartamento em que Meireles mora com a mãe e que foi emprestado para o encontro de 

Menezes e Ieda. 



 

Figuras 35 e 36: Composição da cena 

 

   

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:10:41 - 01:10:49 

 

 Ainda na versão televisiva desta narrativa, verifica-se um acréscimo de cena, realizada 

em um bar; aí também a iluminação imita a de um ambiente real, boêmio e pouco iluminado. 

 

Figura 37 e 38: Amigos conversam no bar 

 

      
 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:05:11 - 01:07:14 

 

 Como comparativo, entre as duas versões, de O pediatra, pode-se dizer que: 

 

Livro Série 

Uso de expressões e gírias da época, como: 

topou; batata; batatíssima; séria pra chuchu; 

ralado de inveja; você tem uma estrela 

miserável!; colosso; topa ou não topa?; 

fidelidade mórbida; repelão; besta; sossega o 

periquito!; baiúca; febril de desejo; banho de 

Cleópatra; cheiroso como um bebê. 

 

- Faz referências à Ava Gardner, Cleópatra e 

ao filme E o vento levou...; 

- Uso de expressões mais atuais, em 

substituição às do livro; 

 

- A ordem das frases, na série, muda em 

relação ao livro, mas se fazem presentes, ou 

seja, a série reproduz quase que fielmente o 

texto rodrigueano.  Algumas vezes, as falas 

que seriam do narrador no livro, passam a ser 

dos amigos de Menezes. 

Cenas excluídas do livro: Menezes não liga 

para Meireles para saber se o aparamento 

estava certo; eles conversam no próprio 

escritório, na série; a frase: “enquanto o 

desgraçado trata de criancinhas, é passado 

para trás!”, que teria sido um pensamento de 

Menezes, é dita por um de seus amigos do 

escritório na versão televisiva; Ieda não leva 

Cenas incluídas na série: cenas do bar; 

amigos de Menezes com ele comentando 

sobre a profissão do traído; o banho de Ieda, 

antes do encontro e narração com um tom 

erótico; Menezes se preparando para o 

encontro; Menezes ajeita o quarto, cobrindo 

uma cristaleira com imagens de santos e 

guardando uma foto dos pais de Meireles; 



Menezes até a janela para ver seu marido, ele 

mesmo faz isso, ao ouvi-la dizer que seu 

marido a esperava na frente do prédio. 

Ieda vai se despindo e anda pelo apartamento 

até o quarto; Menezes é consolado na cama 

por Ieda. 

Narrador revela as ações das personagens, 

como por exemplo: “às quatro, estava junto à 

porta, esperando” (RODRIGUES, 2006, p. 

447). 

Ações das personagens são mostradas através 

das imagens, sem necessidade do narrador 

apontar, mas com a câmera guiando o olhar 

do espectador. 

História subdividida em títulos 

(subtítulos/atos): o amor imortal; decisão e 

espanto. 

História linear, sem subdivisão como no livro. 

Não há marcação dos subtítulos determinados 

no livro; 

Final: Menezes chora, após descobrir a 

verdade e ser cobrado por Ieda. 

Final: Ieda consola Menezes, que está 

chorando deitado na cama. 

 

 Quanto às personagens de O pediatra, temos mais homens, dentre eles, está Menezes 

(Marcos Palmeira); é sob o ponto-de-vista dele que a história se desenvolve. Ele é um homem 

mulherengo e conquistador, representando o macho, o garanhão, que não deixa escapar 

nenhuma mulher. No livro, um de seus amigos, revela, no início da trama, que ele dá sorte 

com mulher; mais adiante, há outro trecho que confirma a fama de conquistador: “e ele, que 

tinha filhos naturais em vários bairros do Rio de Janeiro, abandonara todos os outros casos 

[...]” (RODRIGUES, 2006, p. 445). Para Menezes, quanto mais séria uma mulher, melhor, 

por isso, seu perfil é de um legítimo conquistador, um Don Juan. O fato de demorar a 

conquistar a mulher casada, faz com que enxergue tudo como um desafio, que parece ser 

satisfeito, quando ela, finalmente, aceita se encontrar com ele. Por fim, acaba sendo passado 

para trás, ou seja, acreditava que estava sendo esperto e se descobriu o bobo da história. 

 

Figura 39: Menezes    Figura 40: Menezes vê o pediatra esperando Ieda 

 

   

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:08:13 - 01:12:26 

 

 Outro ponto interessante, que revela a cumplicidade masculina, está no fato de 

Menezes e os amigos trocarem confidências sobre o passo-a-passo na conquista da mulher, 

ironizarem o marido traído e sua profissão, bem como pedirem para contar detalhes do 

encontro sexual. Um dos amigos, Meireles (Leon Góes), sente uma ponta de inveja do amigo 

conquistador: “você dá sorte com mulher! Como você nunca vi! – e repetia, ralado de inveja: - 

você tem uma estrela miserável!” (RODRIGUES, 2006, p. 444). Este mesmo amigo, a 



contragosto, acaba cedendo o apartamento, em que vivia com a mãe, para o encontro fortuito 

do amigo, a troco dos detalhes deste. O outro amigo (Antônio Calloni) também participa das 

confidências, mas tem um papel menos ativo, assim, não tem um nome na trama; uma de suas 

principais falas, já na série, é emprestada do narrador do livro, quando pergunta pelo pediatra 

ao amigo e diz: “fosse médico de nariz e garganta, vá lá! Mas pediatra!”; ao passo que é 

complementado por Meireles: “enquanto o desgraçado trata de criancinhas, é passado para 

trás!”. 

 

Figura 41: Meireles     Figura 42: Outro amigo de Menezes 

 

    

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:06:54 - 01:08:32 

 

 Outra personagem secundária desta trama é a mãe de Menezes, que aparece apenas 

uma vez, de relance, quando este se arruma para o encontro e, ela, descrita como “uma santa” 

(RODRIGUES, 2006, p. 446), lhe empresta seu perfume (livro) ou água de colônia (série); 

assim como lhe faz uma gemada. Aqui, há uma sacralização da figura materna, que, alheia às 

intenções do filho, naquela tarde, ainda o ajuda, ou seja, é uma mãe zelosa e que mima o filho, 

mesmo sendo este já um adulto. 

 

Figura 43: Menezes e a mãe 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:09:16 

 

 O outro homem desta narrativa é o pediatra, que também não recebe um nome, é o 

esposo de Ieda; no livro, recebe apenas menções: quando é ridicularizado por Menezes e seus 



amigos; quando Ieda diz que ele estava esperando-a no dia do encontro e, por fim, quando ela 

afirma que seu marido é quem trata dos preços. Na série, aparece ao fundo nas cenas, em que 

Ieda conversa ao telefone com Menezes e, no final, dentro do carro, aguardando a esposa, na 

porta do prédio. Com base em tudo o que exposto sobre ele, podemos dizer que, à primeira 

vista, ele assume a figura de coitado/traído/enganado; depois, a de que ele usa a esposa, a fim 

de ganhar dinheiro com o programa, com a função de cafetão, porém, não fica claro se esse 

comportamento do casal é frequente ou só foi desta vez, com Menezes. Entretanto, tudo o que 

se diz sobre ele é envolto numa névoa, uma vez que ele não aparece dialogando e nem em 

cena, efetivamente, por isso, fica uma dúvida quanto a se ele, realmente, compactua com a 

infidelidade da mulher ou se ela também o engana. Portanto, pode tanto ser o esperto quanto o 

enganado. 

 

Figura 44: O pediatra 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 01:12:22 

 

 Quanto à Ieda (Giulia Gam), inicialmente, mostra uma versão pura e recatada, de 

mulher respeitável; depois, revela-se dissimulada e esperta. Isso porque esta personagem faz-

se de difícil durante as investidas de Menezes, mas, a seguir, revela-se, extremamente, astuta, 

inclusive para aquele que seria o esperto da trama, Menezes; quando fala ao telefone com ele, 

fala baixinho e é discreta, por exemplo, mas quando cobra o dinheiro é vivaz. Para Menezes, 

apesar do assédio dele, ela é “séria pra chuchu!” (RODRIGUES, 2006, p. 444), como se ela 

estivesse lhe dando trela apenas porque ele era irresistível e para os outros, ela não faria isso. 

Em suas conversas com Menezes, ao telefone, sempre se mostra temerosa, mas excitada com 

o assédio dele, até que aceita o encontro. Na série, sua preparação para o encontro dá origem a 

uma cena sensual de banho, com uma narração de um texto erotizado, criação do adaptador da 

série: 

 

Ela também tomou um banho demorado, purificador, limpando, por 

antecedência, o pecado que seu corpo iria viver. O sabonete, cúmplice, lhe 



provocava uma volúpia imoral (MARINHO, Euclydes; A vida como ela é... 

(DVD), 01:09:52 - 01:10:06). 

 

 Esta personagem encarna duas faces: a mulher angelical e a sedutora. Ela só se revela 

ao final da trama, quando, de forma calma e dissimulada, vai ao encontro de Menezes e já 

anuncia que seu atraso se deve ao fato de seu marido ter se demorado. Além disso, diz que 

não poderia demorar mais que meia hora porque seu marido a aguardava na porta do prédio, 

como Menezes se desesperou com a revelação e achou melhor desistir de tudo, ela estendeu a 

mão e cobrou: “dois mil cruzeiros. É quanto cobra o meu marido. Meu marido é quem trata 

dos preços. Dois mil cruzeiros” (RODRIGUES, 2006, p. 447). E Menezes chorou de 

desespero. 

 

Figura 45: Ieda - 01:11:51 Figura 46: Ieda marca o encontro com 

Menezes; ao fundo, o pediatra - 

01:07:49 

 

    

   

Figura 47: O banho antes do encontro - 01:10:02 Figura 48: Ieda cobra o seu pagamento      

- 01:13:03 

 

    

    

Figura 49: Ieda consola Menezes - 01:13:18 

 

 

 

Produção: Daniel Filho/TV Globo Ltda. 

 



 Com relação à Ieda, sua conduta não fica bem clara, pois, ao mesmo tempo em que 

passa Menezes para trás, ela pode estar fazendo o mesmo com o marido. Ela é a grande 

estrategista desta história, uma mulher que dissimula e é astuta o suficiente para enganar um 

sedutor experiente; entretanto, fica uma dúvida quanto a ela estar realmente de acordo com o 

marido (ela faz os programas e ele negocia os valores), uma vez que ela pode estar enganando 

a ele também, já que poderia ter dito que faria uma visita a uma amiga, por exemplo, e ele 

acreditou, aguardando-a inocentemente, enquanto ela tem seus casos e ainda ganha dinheiro 

por isso. Como se viu, tanto no livro quanto na série, a personagem pode muito bem falsear 

estas representações, como fez no início. Aqui, mais uma vez, Nelson Rodrigues traz um tipo 

de mulher diferente do que é aceito socialmente, uma mulher que vive de aparência, 

passando-se por recatada e que, na verdade, é uma mulher prostituída. 

 Portanto, nas representações femininas analisadas neste estudo, fica claro a subversão 

rodrigueana, levada ao extremo, apresentando mulheres bem diferentes daquelas que se 

pensava na época; mulheres capazes de se entregar a seus desejos e vontades, usando de 

inteligência e charme para conseguir o que querem, ou seja, elas subvertem pelas “brechas” 

sociais, mostrando que não há um tipo fixo de mulher, mas que, assim como o homem, todas 

têm faces distintas, representam papéis sociais, assim como nos lembra Goffman (1985) e 

mais, expõe a intimidade da vida a dois, da família e de um círculo fechado, mantido sob 

sigilo absoluto. Assim, traz uma visão de que as aparências, às vezes, enganam e, por isso, 

expõe A vida como ela é... de fato. 

 



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se verificou neste estudo, a mulher e sua representação social sempre foram 

mediadas pelas estruturas sociais, ligadas à organização em sociedade, que negava o acesso à 

esfera pública e cerceava os direitos privados; elas passavam do jugo paterno ao marital. Por 

isso, a representação feminina sempre esteve atrelada ao olhar do outro, que perpetuou 

estereótipos, uma personificação falsa e promoveu o generalismo, como se todas as mulheres 

pudessem ser compreendidas sob uma única representação. Contudo, não se pode deixar de 

observar que há avanços na representação feminina, pois esta passou a se fazer presente como 

autora de sua escrita e vivência. 

Nos anos 60 do século XX, houve uma mudança de perspectiva, com o rompimento de 

antigos paradigmas e questionamento das verdades absolutas, pensando em diferença e em 

identidades não-fixas; estas, atreladas aos estudos de gênero irromperam novas concepções, 

que destacaram que as mulheres decorrem de construções sócio-culturais; além disso, 

começou-se a pensar nas minorias (étnicas, sexuais, econômicas, etárias etc.), até então não 

contempladas nos estudos feministas 

Assim, a crítica feminista, ao desconstruir o signo mulher e o gênero, propondo uma 

mobilidade identitária, baseada na articulação transitória dos sujeitos e decorrente do desejo, 

afirmou a multiplicidade do feminino e, ao mesmo tempo, promoveu a união dessas 

subjetividades num nós, enquanto movimento integrado. Desta forma, os estudos feministas 

tornaram-se transdisciplinares, na medida em que deslocaram o universalismo e a relação de 

alteridade (o Outro ou a exclusão). 

As relações de gênero ainda não são igualitárias, pois há muitas lutas por percorrer, já 

que novas sujeições estão em curso; além disso, não se pode esquecer que os valores de 

gênero são pessoais e decorrentes do contexto/cultura, não sendo possível haver o 

generalismo das opressões – de nação, de gênero, de classe, de etnia, do canônico -, pois seria 

um grande erro; assim, propõe-se um olhar culturalista e atento ao lugar de vivência da 

alteridade. Ademais, faz-se necessário pensar verdadeiramente sobre as conquistas femininas 

e o preço  pago por cada uma delas, tanto para as mulheres quanto para homens. 

Com relação à imagem veiculada pela mídia, marcadamente representativa e 

simbólica, sabe-se que esta possui uma inegável força na solidificação de idéias e, mesmo não 

tendo a obrigatoriedade de corresponder à realidade, possui a sua própria verdade. Apesar de 

não ser mais válido acreditar que os espectadores reagem a tudo que veem de forma inerte, 

também não se pode desmerecer a força que as imagens geram na subjetividade.  



Por isso, refletindo sobre como as imagens têm um caráter disseminador, as 

representações das minorias devem ser cuidadas, a fim de não continuar reproduzindo 

mensagens estereotipadas. Igualmente, fica claro que, independentemente de qual meio seja 

feita uma representação, esta, inevitavelmente, está vinculada ao contexto, à sociedade e à 

cultura, a qual busca retratar. Sendo assim, as próprias representações de gênero, mediadas 

pelos dados sócio-culturais, têm o peso de desmistificar ou retomar antigos conceitos e é aí 

que reside a sua importância. 

 Sobre as obras de Nelson Rodrigues, com este relato, fica claro que a rejeição é 

eminentemente moral, visto que a sociedade da época era conservadora. O estereótipo acerca 

do autor como pornográfico deve-se, em parte, a ele próprio, ao emitir juízos de valor sobre a 

mulher, o casamento, o adultério etc. . Entretanto, os novos pesquisadores de sua produção 

intentam desmistificar a pecha de maldito, e, com o passar dos anos e, sobretudo, com sua 

morte, o autor conseguiu alcançar notoriedade e hoje é considerado o maior dramaturgo 

brasileiro. 

 Dentre os principais aspectos da obra rodrigueana está a sua atualidade, visto que 

estava à frente de seu tempo, trazendo um novo paradigma para as relações familiares e 

amorosas, revelando suas mazelas, ainda presentes na sociedade contemporânea. Deste modo, 

fica evidente o aprofundamento no imaginário brasileiro empreendido por Nelson Rodrigues, 

com sua abordagem histórico-cultural dos usos e costumes, em relação às posturas morais e 

sexuais no Brasil, ou melhor, às transgressões, que, aparentemente, estariam despercebidas 

nos dias atuais de permissividade. 

Nelson Rodrigues também se dedicava em apresentar sua visão sobre o tempo em que 

vivia, por isso, usou nome de personalidades, bem como de expressões típicas do período em 

questão em suas histórias; ademais, sua temática é atemporal. Na série, é possível ouvir, como 

recurso extradiegético, sons que remetem à Bossa Nova e ao samba-canção ou à popular 

música de fossa, ritmos que marcaram aquele momento. 

Quanto à escrita do autor, verificou-se o recorte jornalístico. Nelson Rodrigues sempre 

esteve ligado ao jornalismo, que propõe a criação do melhor texto, no menor tempo possível, 

ocupando o menor espaço e, com criatividade;  e é assim que escreveu A vida como ela é..., 

sob a forma de histórias curtas, com personagens intensas, frases de impacto, linguagem 

simples e direta, incorporando gírias e frases populares, o que fez os leitores mais sofisticados 

tacharem essa narrativa de  popular, de comparada com  a de outros escritores. 

 Como vimos, Nelson Rodrigues se aproxima de alguns autores ao produzir suas 

histórias: com Balzac, essa se dá devido às críticas ao mundo burguês e ao individualismo, 



assim como pelas personagens femininas subversivas; com Flaubert, Machado de Assis, Eça 

de Queiroz e Arthur de Azevedo, por tecer críticas à sociedade e às suas instituições; com o 

modernismo, por sua tragicidade, vanguardismo e pelo posicionamento diante do que o cerca; 

por fim, apresentava o erotismo em suas obras, que é um traço do realismo, presente em Eça 

de Queiroz, por exemplo. Dentre as temáticas centrais nas obras rodrigueanas estão: amor, 

morte, sexo, incesto, traição, violência e transgressão. As personagens revelam-se bem 

humanas, com duas faces – a boa e a má. Assim, o autor expôs a sociedade carioca do século 

XX, com seus dramas e conflitos sociais, capazes de causar um efeito catártico de 

sentimentos, tanto negativos quanto positivos. 

Com relação aos dois suportes aqui estudados, vimos que se trata de elementos 

carregados de valores culturais diferenciados, mas igualmente importantes. Porém, cabe 

lembrar que, na sociedade atual, os meios de comunicação fazem, cada vez mais, parte do 

cotidiano das pessoas, sendo a televisão o meio mais democrático e utilizado para fins de 

entretenimento, assim como espaço de informação e de contato social com o mundo. Deste 

modo, a inserção da literatura na televisão, que teve início em meados do século XX, pode ser 

pensada como positiva, já que viabiliza uma maior difusão e acesso ao universo literário, 

ainda restrito. 

Entretanto, a adaptação gera inúmeras discussões, isso porque quando se pensa em 

adaptação, especialmente, para a televisão, questionam-se a qualidade deste meio e a 

banalização, contudo, esquece-se da possibilidade de difusão e de acesso à cultura, que a TV 

permite, a diferentes públicos. E, quando se pensa, sobremodo, em autores como Nelson 

Rodrigues, marginalizados no passado, isso fica ainda mais relevante, já que possibilita dar 

visibilidade à obra do autor, gerando o interesse de maior aprofundamento e, quem sabe, até 

criando o hábito de leitura da obra original, suscitado pela adaptação televisiva. 

Em relação à transposição de A vida como ela é... para o suporte televisivo, verificou-

se que Euclydes Marinho teve o cuidado em ser fiel ao texto original, acrescentando 

pouquíssimas intervenções, bem sutis, percebidas no cotejo entre o original e a recriação. O 

que mais chama a atenção é o impacto imagético e, sobremodo, erótico, que a versão 

televisiva proporcionou, talvez porque, ao mostrar imagens de corpos nus, a sua imediatez 

choca, enquanto que, ao sugerir, como faz o livro, é necessário imaginação. Assim, a 

dimensão de erotismo desta produção rodrigueana foi reforçada. 

Ao tratar da temática familiar, Nelson Rodrigues demonstra interesse pela 

problemática feminina, uma vez que a família nuclear burguesa foi dessacralizada, ao expor 

seu sistema hierárquico capaz de subjugar os seres nela envolvidos. Portanto, é sob esta 



perspectiva que entendemos a constante presença da família e as relações daí advindas na 

obra de Nelson Rodrigues, pois muito além de tratar das deficiências e fragilidades desses 

laços, o autor volta-se, constantemente, para uma visão feminina, pois desconstrói os papéis 

ordenados pela família nuclear, trazendo de certa forma, uma mulher subversiva, que revela 

seus poderes de diferentes formas. Deste modo, entender a escrita do autor como machista é 

reducionista, visto que traz para o centro das discussões as relações de poder presentes na 

família brasileira e uma mulher à frente de seu tempo, como se antevisse a mulher moderna 

ou pós-moderna, independente e dona de si, de hoje. 

É assentada sob esta temática que se encontra A vida como ela é..., transitando pelo 

seio da família burguesa brasileira e carioca, dessacralizando as relações que a norteiam e 

tratando de temas tabus, como traição, incesto, jogos de interesse, sexualidade livre etc., o que 

pode ser entendido como uma estratégia de subversão da moral vigente. As histórias são 

centradas no cotidiano e baseadas no melodrama, o que provocam a alternância entre o trágico 

e o cômico. 

Verificou-se também que, no espaço público, era permitida e tolerada a “violação 

moral”, sendo o território da licenciosidade; já o privado, era visto como um refúgio, 

encabeçado pela família nuclear, com os valores morais exaltados. E era no privado, onde 

mais se usavam máscaras, porém, as personagens rodrigueanas sempre se revelam, seja na 

história, apenas para algumas personagens, seja para o leitor. 

Quanto à forma escolhida para a série A vida como ela é..., enquadra-se como uma 

narrativa seriada, que repete a temática (família, amor, sexo, traição etc.), apresentando 

histórias diferentes, novas personagens e cenários diversos, repetindo apenas o adaptador e os 

diretores, que não é regra neste tipo de serialização. 

A produção da série também acertou ao trazer um clima de cinema noir, que realmente 

remete à própria narrativa rodrigueana, com a femme fatale. Nesta, aparecem as personagens 

moralmente ambíguas, a personagem com função de bode expiatório, as personagens 

violentas ou corruptas, as histórias no ambiente urbano, as locações no subúrbio carioca, a 

fotografia em película 35 mm, o uso da narração, os cenários utilizando luz ambiente, a 

fatalidade das histórias, a obsessão sexual/romântica, a corrupção social, o roteiro intricado e 

objetivo, as traições, o uso do flashback, o inevitável fracasso do protagonista, histórias com 

final aberto, a protagonista presente em praticamente todas as cenas e as sobreposições 

narrativas. 

Com relação à representação feminina, em A vida como ela é..., pode-se dizer que, em 

O monstro, a história conta o suposto assédio de um cunhado à irmã caçula da esposa, que é 



menor de idade. Aqui, verifica-se que os estereótipos femininos estão presentes: há a figura da 

mãe e esposa, subjugada e que teme ao marido; há a esposa traída e fiel ao marido, que  a ele 

se sujeita e o perdoa; há a esposa mais atenta, que sabe controlar seu marido e há ainda a falsa 

ingênua. 

Quanto às personagens masculinas, há um consenso na infidelidade - um tem caso 

extraconjugal, outro foi infiel com a cunhada e o outro, se não trai na realidade, o faz em 

pensamento, sendo a favor deste comportamento masculino. Assim, em O monstro, as 

mulheres são variadas, reproduzem alguns estereótipos femininos, indo de um extremo ao 

outro. Isso é um ponto positivo, pois mostra que as mulheres não assumem comportamentos 

iguais, mas são livres para subverter aquilo que esperam delas num determinado contexto. 

Em O homem fiel, a história mostra um casal de namorados, em que ele é asmático e 

ela tem pavor de traição, os dois vivem um namoro apático, mas ela acredita que um homem 

doente jamais trai, assim como ele mesmo diz, por isso, noivam e casam. A mulher desta 

história é uma jovem desiludida, que  possuía um ex-namorado, que amava com loucura, mas 

a traía; assim, contenta-se em  permanecer com um asmático e incapaz de trair. Por isso, esta 

mulher representa e vai contra a corrente de que a mulher deve aceitar a infidelidade 

masculina como algo inevitável, ao preferir, inicialmente, namorar e casar com um homem 

fiel e assexuado a outro, viril e traidor; entretanto, mostra que  também sente desejos sexuais 

e, como não é satisfeita no casamento, parte em busca disso com o ex-namorado. Por ironia, 

acaba sendo a traidora, a infiel, assumindo a atitude que tanto condenava no sexo oposto, 

demonstrando ser uma mulher com suas próprias vontades e verdades.  

Os homens desta história ocupam dois pólos distintos: o assexuado e o viril. Um é o 

fiel e doente, usando a doença para não assumir uma atitude mais viril, sendo uma desculpa 

para tudo em sua vida; por conta dela, se nega a satisfazer a mulher e, inclusive, a beijá-la. Na 

verdade, encarna um homem frouxo, apático, hipocondríaco e, possivelmente, assexuado. Já o 

outro, representa o homem cafajeste, sedutor e infiel, num perfil típico do que é esperado para 

o sexo masculino, especialmente, na vida pública. 

Em O pediatra, a narrativa conta a história de um homem que assedia uma mulher 

casada. A cada passo, conta tudo aos amigos, que acompanham o desenrolar da conquista do 

amigo, até conseguir marcar um encontro com ela, no qual tem uma grande surpresa. A figura 

feminina desta história, inicialmente, mostra-se recatada e respeitável; depois, revela-se 

dissimulada e esperta. Esta personagem encarna duas faces: a mulher angelical e a sedutora, 

esta última, só  desvendada no final da trama. Assim, é uma mulher astuta, que dissimula o 

suficiente para enganar um sedutor experiente e  talvez o marido também. Nelson Rodrigues 



traz aqui, um tipo de mulher diferente do que é aceito socialmente, que vive de aparência, 

passando-se por recatada e que, na verdade, é uma mulher prostituída. Nesta mesma narrativa, 

também se percebe a sacralização da figura materna, que, alheia às intenções do filho, o ajuda, 

ou seja, é uma mãe zelosa e que mima o filho, mesmo sendo este já um adulto. 

Quanto aos homens desta trama, há o mulherengo e conquistador, um Don Juan, 

representando o macho, que não deixa escapar nenhuma mulher e, quanto mais séria, melhor; 

porém, acaba sendo enganado, ou seja, acreditava que ia obter sucesso com mais uma mulher, 

mas se descobriu o bobo da história. Já o pediatra, à primeira vista, assume a figura de 

coitado/traído/enganado, depois, a de que ele usa a esposa, a fim de ganhar dinheiro com 

programa, com a função de explorador de mulheres; porém, não fica claro se esse 

comportamento do casal é frequente ou só foi desta vez, com Menezes, assim como se ele 

também não estaria sendo enganado pela mulher. 

No geral, as personagens, quando da classe média, possuem nomes comuns e residem 

no subúrbio carioca; quando de uma família rica, todos os familiares residem sob o mesmo 

teto, em casarões, sendo o pai provedor e a mulher, os filhos, os genros, as noras, as primas e 

as tias solteironas, dependentes. Por outro lado, quando a família é pobre, em geral, vive 

apenas o casal, numa casa simples, cercada de vizinhas despeitadas e fofoqueiras.  

Na época retratada, compreendida como a década de 50 do século XX, a infidelidade 

feminina estava associada à vergonha, ao tabu e à polêmica, e esta temática foi a mais 

abordada em A vida como ela é.... Desse modo, a narrativa lançava  dúvida sobre a virtude ou 

não das mulheres - namoradas, noivas ou casadas – e, esses textos eram associados ao 

proibido e ao imoral, justamente porque relatavam comportamentos femininos desviantes. Em 

A vida como ela é..., Nelson Rodrigues retrata a cultura de uma época, através do cotidiano, 

com as implicações do mundo intersubjetivo, representadas pelas regras morais; além disso, 

revela as condições de vida da classe média e as minúcias advindas do convívio social, como 

as gírias e a cultura vigente. Igualmente, revela uma mulher inquieta com sua situação e 

questionadora, que usa sua inteligência e charme para conseguir o que quer, ou seja, essa 

subverte pelas “brechas” sociais, sendo capaz de se arriscar para ser feliz e romper com as 

amarras a que sempre a mantiveram. Deste modo, fica clara a subversão rodrigueana, levada 

ao extremo, apresentando mulheres bem diferentes daquelas que se pensava para a época, 

mostrando que não há um tipo fixo de mulher, mas que, assim como os homens, todas têm 

faces distintas e representam papéis sociais. 

Portanto, confirmou-se a hipótese deste estudo, cuja temática recorrente a mulher com 

seu comportamento é utilizada em nome da emancipação feminina,  em meio às forma de 



“mazelas” da sociedade brasileira. A mulher, nesta produção é: transgressora; desconstrói 

padrões sócio-culturais a ela estabelecidos; feminina, casadoira e romântica; ama e é amada; 

sente e é alvo de ciúmes e do desprezo; sonha com casamento e filhos; frustrada, resignada e 

que vive aventuras amorosas por conta disso. Em A vida como ela é..., pode-se dizer que, 

mesmo a mulher rodrigueana representando os tradicionais papéis femininos, Nelson 

Rodrigues, aponta novos comportamentos, tidos como impróprios para as mulheres. Enquanto 

os homens vangloriam-se, de forma covarde, de suas conquistas, sem, entretanto, agradarem-

nas. Assim, com base na frase de Simone de Beauvoir (1991), desconstruída por Judith Butler 

(2008), “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”, pode-se entender que a mulher rodrigueana 

não é tradicional, mas é resultado das acepções de seu tempo, sendo uma mulher em transição 

e em busca de seu verdadeiro desejo, o que demonstra que, muito além do biológico, a mulher 

é moldada socialmente. 
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