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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E GÊNERO: AS “SANTAS” (E) “PUTAS” 
RODRIGUEANAS 

 

Mayana Rocha Soares1 

Resumo  

  

O presente trabalho tem por finalidades investigar e analisar as tipificações 
femininas em Nelson Rodrigues (1912-1980), através de sua obra, na versão 
televisiva, A vida como ela é (1996), sob a direção de Daniel Filho. Foram 
analisados os seguintes episódios: Grande Pequena, Casal de Três, Vontade 
de Amar, A Esbofeteada, O homem que não conhece o amor, Sem caráter, 
Curiosa, Cheque de Amor, Dama do Lotação e A Grande Mulher. As 
representações sociais e de gênero, contidas nesta obra, são de suma 
importância para compreender o papel da feminilidade, proposta por Nelson 
Rodrigues, nas décadas de 50 e 60, e posteriormente na década de 90, bem 
como observar o entrelugar imanente contido nas personagens femininas 
rodrigueanas: ora “santas”, ora “putas” e ora “santas-putas”. Desse modo, 
procuramos identificar em que lugar no discurso e na vida social essas 
personagens são inseridas, e como se articulam no processo de negociação e 
agência no exercício da sua sexualidade. Nesse sentido, a noção de 
sexualidade, de Michel Foucault, a perspectiva dos conceitos de gênero e 
feminilidades de Scott e Butler, os conceitos de representações sociais de 
Goffman e Moscovici, assim como o conceito de tipologia de Max Weber, serão 
nossas categorias chaves de análise, para que, articulados, nos apresente um 
quadro analítico acerca da representação social das personagens femininas 
rodrigueanas, e o papel ocupado por elas na vida cotidiana, evidenciado na 
literatura de Nelson Rodrigues.  
 
Palavras-chave: Sexualidades, Gênero, Representações Sociais e Nelson 
Rodrigues. 
 

Introdução  

O presente artigo visa investigar e analisar as tipificações femininas em 

“A vida como ela é...”, textos de Nelson Rodrigues, através de sua versão 

televisiva A vida como ela é (1996), sob a direção de Daniel Filho, no intuito de 

descrevê-las e classificá-las a partir de suas representações e significações de 

gênero feminino, buscando compreender o entrelugar2 imanente contido nas 

personagens femininas rodrigueanas. 

Nesse sentido, buscaremos evidenciar em que medida a representação 

do feminino, nessas obras, aponta para uma libertação sexual feminina, uma 
                                                           
1 Universidade Federal da Bahia (UFBA), myrs_84@hotmail.com  
2 O termo entrelugar será aqui compreendido como a fenda, o interstício, a entrelinha. 
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vez que as personagens, nas crônicas de A vida como ela é..., são possuidoras 

de grande personalidade e altivez na trama.  

Nelson Rodrigues (1912-1980) foi (e ainda é) um importante 

representante da literatura ficcional brasileira. Através da inconfundível 

linguagem coloquial e dialógica de suas personagens, propondo sempre uma 

postura paradoxal e dissonante diante das questões sociais do país, no período 

em que data sua vida pública, de 1940 à 1970, Rodrigues conseguiu despertar 

nas pessoas sentimentos diversos e mobilizar posições ideológicas, às vezes 

contra, às vezes a favor às suas.  

Este jornalista escrevia para jornais diversos e se fixava nas 

microrrelações sociais, nos conflitos do cotidiano, brigas entre vizinhos e 

casais, que, desde criança, presenciava. E será neste contexto conturbado da 

crescente urbanização nas cidades, de meados do século XX, com crises 

familiares, emergência dos direitos das mulheres, entre outros, que inspirará 

nosso autor a compor suas histórias. 

 

Revisitando alguns conceitos 

O que faz do “feminino” ser “feminino”? 

 A categoria chave de nossa investigação requer uma definição e uma 

delimitação específica: gênero, segundo Joan Scott, é “o elemento constitutivo 

das relações sociais, baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e 

como sendo um modo básico de significar relações de poder” (SCOTT, 1990, 

p. 15). Para Scott (1990), as questões de gênero não se limitam às questões 

biológicas, ao contrário, são relações de poder estabelecidas no jogo das 

significações e das relações sociais, hierarquizando sexualmente os indivíduos, 

estabelecendo seus lugares de atuação na sociedade, e categorizando-os 

segundo sua constituição biológica, “natural”. Nesse sentido, o feminino se 

opõe ao masculino na medida em que estas categorias se constroem e são 

construídas no tempo e no espaço. O que faz uma mulher “ser mulher” numa 

dada sociedade, num determinado tempo, são, assim, as condições históricas, 

sociais, culturais, políticas e econômicas as quais estão submetidas. 

Segundo Jutidh Butler (2003), gênero, “é o mecanismo pelo quais as 

noções de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas ele 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

 

poderia ser muito bem o dispositivo pelo qual estes termos são desconstruídos 

e desnaturalizados” (BUTLER, 2003, p. 200. Grifos nossos). 

Sob esta ótica dos estudos pós-modernos, a questão de gênero se 

complexifica e ganha novas configurações teóricas. Para Butler (2003), gênero, 

como uma categoria em si, é uma das formas de regulação social, de 

normatização, pois carrega a significação da própria norma. O ato de nomear e 

definir, de identificar e classificar, nos aprisiona nas categorizações, e 

logicamente, nos normatiza segundo a égide do sistema binário heterossexual 

vigente – masculino / feminino. Como ressalta Butler (2003), estes são dados 

“naturalmente”. Entretanto, segundo a mesma autora, gênero é o espaço 

ambíguo, cuja conceituação nos permite romper com o estabelecido e adentrar 

outros territórios – os territórios da desconstrução dos gêneros. A partir desta 

proposta, os gêneros tipificamente conhecidos em “homem” e “mulher” podem 

(e devem) ser problematizados a partir de suas matrizes e reconsiderados a 

partir de novas possibilidades de existir no mundo.  

O pressuposto da feminilidade, como aponta Maria Rita Kehl (2008), é a 

criação dos espaços delimitados de atuação das mulheres, com a imersão de 

discursos comportamentais, psiquiátricos, médicos, dentre outros, aceitos 

socialmente, a fim de manter a “mulher em seu devido lugar”. 

 

A cultura europeia dos séculos XVIII e XIX produziu uma quantidade 
inédita de discursos cujo sentido geral foi o de promover uma perfeita 
adequação entre as mulheres e o conjunto de atributos, funções, 
predicados e restrições denominado feminilidade. (KEHL, 2008, p. 
47). 

 

Outra categoria, que se relaciona com as acima citadas, é de suma 

importância para a realização deste trabalho: o conceito de sexualidade. 

Compreendemos como sexualidade o dispositivo de poder utilizado a fim de 

regular e hierarquizar os papéis sexuais (homem-mulher). (FOUCAULT, 1998). 

Entretanto, mesmo o pressuposto da sexualidade, da feminilidade e do gênero 

sendo utilizados como meio de reprimir a atuação social das personagens 

rodrigueanas, as mesmas serão, também, os meios de desconstrução e 

deslocamentos dos discursos repressores vigentes, como sugere Butler (2003). 

Nesse sentido, o exercício do poder não estará arraigado ao dominador 
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historicamente constituído, o homem, mas sim àquelas que, por meio do sexo, 

deslocam o exercício do poder ao seu favor. 

Este trabalho está ancorado a partir dessas e outras considerações. 

Pensar e rediscutir as questões do gênero feminino em Nelson Rodrigues 

requer um olhar para além das oposições binárias hierarquizantes. Será 

preciso desconstruir a dicotomia inerente as questões de gênero – homem e 

mulher – , problematizar a concepção homogênea do ser mulher e apostar em 

outras significações relacionais. 

 

Representações Sociais e Tipologia 

Compreende-se como representação social o processo de atuação dos 

atores sociais, cujo fim é participar e partilhar da vida social cotidiana, 

ajustando “[...] à compreensão e às expectativas da sociedade em que é 

apresentado” (GOFFMAN 1999, p. 40). Desse modo, as representações sociais 

se consolidarão, na vida cotidiana, nas práticas sociais mais corriqueiras. Vale 

ressaltar que, a representação social, assim como a tipologia, apresenta uma 

concepção idealizada da situação, permitindo, assim, um olhar, por vezes, 

estereotipado das situações num determinado contexto. 

  Trabalhamos também com a conceituação de Representações Sociais, a 

partir de sua origem, na psicologia social, com Serge Moscovici. 

 

[...] as representações sociais são ‘uma modalidade específica de 
conhecimento que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre “indivíduos’. 
(MOSCOVICI, 1978, p. 19. Grifos nossos).  

 

 Assim, este estudo terá como apoio a ideia de que as representações 

sociais não se encontram fixas e imutáveis no tempo e no espaço, mas, no 

plano do real imediato e sensível, as quais circulam e transitam por serem 

plásticas e moduláveis, cuja estrutura é a própria complexidade humana. 

Porém, vale ressaltar que, como trataremos de personagens de ficção, a 

representação social está no pano de fundo da obra, pois, como afirma Antônio 

Cândido (2002), a personagem é um ser fictício, ou seja, diferentemente da 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

 

realidade imediata, a personagem de ficção possui uma limitação diante da 

vida: tem seu fim previamente definido por alguém. 

Tomaremos, também, a concepção weberiana de tipos ideais. Segundo 

o sociólogo Max Weber, tipos ideais correspondem a um “processo de 

conceituação que abstrai de fenômenos concretos o que existe de particular na 

ação dos indivíduos” (WEBER, 1986, 102). Por isso, o conceito de tipo ideal 

não deve ser tomado de maneira concreta, na efetivação da vida cotidiana, 

visto que sua manipulação se dá no plano ideal, mas deve corresponder a uma 

formulação de categorias do real. Desse modo, as tipologias são fixas em si, 

pois são formulações exatas, fixas e puras, contrariando o conceito de 

representação social em Moscovici e Goffmam. Entretanto, não cabe analisar e 

especificar uma realidade concreta com uma tipologia, pois esta não abarcaria 

as complexidades da realidade imediata. 

  

A obra “A vida como ela é” 

O cenário e sua localização temporal 

Espacialmente, as obras estão situadas, basicamente, nos bairros 

populares do Rio de Janeiro; temporalmente, percorrem-se as décadas de 

1950 à 1960. Nelson Rodrigues escrevia sobre os dramas familiares, numa 

sociedade em crise com os padrões da vida burguesa, cujos valores patriarcais 

estavam em decadência, cedendo lugar à emergência de pensamentos 

revolucionários na sociedade, como reestruturação da instituição familiar, 

decadência da figura paterna, crise da tradição patriarcal, dentre outros.        

 

As personagens femininas rodrigueanas 

As personagens de Nelson Rodrigues não são uniformes, homogêneas 

em suas composições identitárias, mas possuem algumas similitudes: são, em 

geral, mulheres brancas, pertencentes à classe burguesa em ascensão, 

moradoras dos centros urbanos e participantes da vida pública. Muitas delas 

trabalhavam em escritórios, no pequeno comércio dos bairros populares do Rio 

de Janeiro.   

  

A coluna “A vida como ela é...” 
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Antes de adentrar o campo da análise dos episódios, os quais são nosso 

objeto de estudo, cabe situar o que foi e em que contexto está situada a coluna 

diária escrita por Nelson Rodrigues, “A vida como ela...” (1951-1961). Por um 

convite do amigo e dono do jornal A Última Hora, Nelson Rodrigues inaugurou 

uma coluna diária, intitulada, “Atire a primeira pedra”, em outubro de 1951, que, 

mais tarde, viria a se chamar, a pedido de Nelson Rodrigues, “A vida como ela 

é...”. Esta coluna teve imenso sucesso (principalmente entre os homens), mas 

causou um imenso mal estar nos costumes e na moral da sociedade carioca. 

(CASTRO, 1992). Diferentemente dos textos amorosos e dos conselhos às 

mulheres de Suzana Flag3, as crônicas de “A vida como ela é...” eram 

direcionadas ao público masculino, visto que as personagens femininas 

habitavam um espaço exageradamente erótico, regado a “promiscuidade” e a 

“desonra” (masculina). 

  

A adaptação e releitura da coluna para a TV 

Na adaptação de Daniel Filho, este, querendo retomar o princípio da 

“crônica diária” do jornal e do melodrama, é feita uma releitura das crônicas de 

“A vida como ela é...”, a fim de exibi-las, aos domingos, na TV. Sob sua 

direção, foram adaptadas quarenta crônicas, as quais foram exibidas no 

programa Fantástico, na Rede Globo de Televisões, em 1996. É justamente a 

releitura que torna original um texto já existente, visto que o produto televisivo, 

enquanto “arte viva” é o produtor de simbioses, ou seja, não tem a finalidade de 

“reproduzir” ou “traduzir” uma obra literária, mas, dialeticamente, promover a 

síntese, um produto novo e inigualável.  

Por essa lógica, as personagens rodrigueanas, do texto literário, dos 

anos 50 e 60, não são as mesmas que as novas personagens (re)criadas por 

Daniel Filho, nos anos 90. A televisão tem a função criadora da “atualização”, 

ou seja, através do seu caráter híbrido e impuro, revive outras vidas, outras 

situações e outros contextos e atualiza a pauta das demandas da época.  

Desse modo, em nossas análises sempre trabalharemos com o seguinte 

“entremeio”: as tipificações rodrigueanas e a obra de Daniel Filho.  

                                                           
3 Heterônimo de Nelson Rodrigues, numa coluna de conselhos amoroso às mulheres. 
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 Na obra televisiva, as personagens ganham ligeira profundidade, não se 

afastam da descrição proposta por Nelson Rodrigues, mas ganham a 

atualização do contexto dos anos 90 e da hibridização proposta por Daniel 

Filho. Ele mistura as histórias e o resultado é um produto ambíguo: outro texto, 

mas o mesmo. Em relação ao enredo, este também é contagiado pela 

renovação cinematográfica: alguns episódios têm nomes diferentes do texto 

literário.  

 

Análise dos episódios de A vida como ela é 

Método   

As classificações “sérias” e “levianas” são observadas no próprio texto 

dos episódios. Nelson Rodrigues, assim como a sociedade da sua época, 

dicotomizava a mulher nesses padrões: as “sérias” são as mulheres e moças 

castas, casadas ou solteiras, que exalavam a pureza e o recato. Por outro lado, 

as “levianas” são as moças que não pertenciam ao padrão acima: se vestiam 

fora dos padrões estabelecidos, usavam maquiagem, namoravam 

“abusadamente”, e principalmente, eram belas. As prostitutas também faziam 

parte dessa categoria. (BASSANEZI, 2000).  

Desse modo, constata-se que a sociedade rotulava as mulheres através 

do maniqueísmo, tendo as “oposições” como modelo: bem e mal, certo e 

errado, bom e ruim, sérias e levianas. O corpo mais uma vez será um dos 

lugares de definição e identificação de tais categoriais.  

 

As revistas femininas comumente separavam as moças em dois 
estereótipos: das “moças de família, as sérias, esperava-se que 
tivessem gestos contidos, respeitassem os pais e não permitissem 
intimidades físicas aos namorados. As “levianas” eram as que 
permitiam intimidades com homens e eram consideradas próximas às 
prostitutas (ZECHLINSKI, 2006, p. 26). 

 

 As tipologias de “santas” e “putas” correspondem a esse ideário 

dicotômico, “sérias” e “levianas”, respectivamente, observado na obra do nosso 

autor. Entretanto, as personagens femininas rodrigueanas habitam o entrelugar 

do discurso e da prática social, pois ao passo que representam esse imaginário 
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da submissão e da resignação dos desejos sexuais masculinos, elas também 

desejam e realizam tais desejos. Segundo Ruy Castro (1992, p. 237), 

 

O conflito se dava porque, debaixo de toda culpa e repressão, as 
moças tinham vontade própria e também desejavam os homens que 
não deveriam desejar. E, com isso, todos eles, homens e mulheres, 
viviam num estado de permanente excitação erótica. 

   

Também, serão inclusas as tipologias híbridas, as “Santas-Putas” e 

“Libertárias”. As duas primeiras (“santas” e “putas”) correspondem às 

tipificações binárias, puras e fixas, como os tipos ideais weberianos; as 

segundas correspondem a uma proposta de representação social, observada 

nesta obra, sendo possível evidenciar, entre estas últimas tipologias a síntese 

da nova mulher emancipada, bem distante da histeria e da culpa rodrigueana. 

As análises serão feitas a partir da separação metodológica das tipologias: as 

“Santas”, serão analisadas nos episódios Cheque de Amor e Vontade de Amar; 

as “Putas”, em O homem que não conhecia o amor e A Grande Mulher; as 

“Santas-Putas”, em A Esbofeteada e Dama do Lotação; e, por fim, as 

“Libertárias”, em Sem Caráter, Grande Pequena, Casal de Três e Curiosa.   

 
Tipologia 1: “Santas” (Cheque de Amor e Vontade de Amar) 

 Nestes episódios, é possível perceber, bem delineadamente, essa 

tipificação da “santidade” da mulher honesta. Tanto Arlete4, de Cheque de 

Amor, como Iracema, de Vontade de Amar, personificam as características da 

mulher virtuosa, honesta, séria. Entretanto, ao longo da trama, algo as fazem 

mudar de ideia: o desejo de serem amadas e de dominarem o amor por meio 

do sexo. Os títulos, que no livro correspondem aos mesmos nomes, a palavra 

“amor” está caracterizando a vontade e a ação das personagens. Ambas as 

personagens, no filme, correspondem a personagens esféricas, segundo a 

conceituação proposta por Antonio Cândido5, no sentido estrito de mudança de 

perspectiva, de surpresa diante do enredo e do expectador. Arlete contraria a 

sua definição inicial, de moça “santa”, torna-se “puta”, por própria vontade de 

realizar o amor, ao ceder ao desejo, pelo desejo, não aceitando o cheque de 

                                                           
4 Todos os nomes próprios a seguir referem-se aos personagens dos episódios. 
5 Ver CÂNDIDO, Antonio. A personagem de ficção. São Paulo: Perspectiva, 2002.  
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Vadeco. “Então, ela faz a pergunta mercenária: cadê o cheque? Ele entrega-o 

e ela rasga em pedacinhos, e joga na cara dele. Dá-lhe dois tapas na cara e 

beija-o fervorosamente. Entrega-se ao desejo e ao amor (e não ao dinheiro).”  

Iracema, mulher casada, honesta, nunca traiu e nem pensava em trair o 

marido, vê-se completamente dominada pelo desejo, após entender que seu 

casamento havia falido.  

 Em relação aos cenários, estes são poucos, e sempre condizentes ao 

estereótipo da mulher casta: o escritório, o apartamento, a casa. Os cenários 

são fechados, nada de praças, de ruas, a fim de que seja mantida aquela 

concepção binária: mulheres sérias, o espaço é a casa, o âmbito privado; 

mulheres levianas o espaço é a rua, o ambiente público, impróprio às 

mulheres.  

 A trilha sonora passa desapercebida por quase todo filme, só ganha 

destaque no final, com um ritmo mais romântico e sensual, justamente para 

corroborar a ideia de que os excessos são para as mulheres “levianas”.   

 As personagens apresentam uma complexidade maior em relação ao 

texto, pois são “pintadas” para serem “sérias” e, no entanto, mudam o final 

revelando seu caráter híbrido e impuro. 

 Desse modo, é possível constatar que mesmo quando Nelson Rodrigues 

cria uma personagem “para ser exemplo”, esta ganha vida própria e escapa do 

estereótipo, mostrando seu caráter multifacetado: então perguntamos, é 

possível ser, somente, “honesta”? 

 

Tipologia 2: “Putas” (O homem que não conhecia o amor e A Grande Mulher) 

Nos episódios, é possível notar, novamente, bem definida a tipificação 

da “leviana”. Entretanto, essa “leviana” não é somente uma moça com “maus 

comportamentos”, mas são descritas e colocadas nos papéis de prostitutas 

justamente por não se comportarem como as “sérias”. 

Neusa, personagem de O homem que não conhece o amor, permanece 

fiel aos seus princípios e continua sua vida de infidelidades. Neném, ao 

contrário, permanece fiel ao homem que escolheu. Entretanto, a singularidade 

reside no fato de que ambas são fiéis aos seus desejos. Neném, em A Grande 
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mulher, opta por ser fiel aos seus desejos, e não abandona sua profissão. 

Neusa, da mesma forma. Os dois homens envolvidos, Nilson e Di Paula, 

respectivamente, aceitam a condição de escolha das parceiras. Di Paula aceita 

a condição de ser traído, pois, mesmo assim, é feliz. Nilson assume, de uma 

vez por todas, seu romance com Neném.  

No episódio A grande mulher, a hibridez entre as personagens parece 

quase cristalina: Nilson tem uma esposa, a qual corresponde a representação 

de santidade e não desperta nenhuma dúvida quanto ao seu caráter de esposa 

dedicada. Neném, por outro lado, é uma prostituta, representação máxima de 

“promiscuidade” e desvio. Entretanto, a esposa “santa” de Nilson nos apresenta 

seu caráter duvidoso da suposta santidade ao ser descoberto seu romance 

com o primo, Carlos. Já Neném, não só “opta” por querer Nilson, rejeitando 

clientes que sejam seus amigos ou conhecidos, mas continua fiel a sua 

profissão. Diante de tamanha inversão de papéis, como é possível alocar as 

personagens numa única representação? Mais uma vez a pergunta é válida: há 

mulher “honesta”?  

O enredo é simples sem muitas mudanças. Os cenários, contrários aos 

episódios anteriores, variam entre fechados e abertos. Em A Grande Mulher o 

primeiro espaço é a rua, por onde Neném passa. Em O homem que não 

conhece o amor é o velório da esposa. Neste último, os espaços fechados 

formam todos os primeiros cenários, até Di Paula conhecer Bico Doce e Neusa. 

As cores e a trilha sonora também são frios: a imagem só ganha cores e uma 

música mais acelerada, uma salsa, com a chegada de Neusa. Isso pra justificar 

o “escândalo” e o “excesso” como características de mulheres “putas” e 

delimitar os seus espaços de atuação. 

Em ambos os episódios, a finalização se dá com um close: no primeiro, 

nas fotos rasgadas de Neusa com os amantes, colocando-a em destaque na 

tela; no segundo, no casal Nilson e Neném dançando tango. É importante 

ressaltar que, as finalizações sempre convergiram para as personagens 

femininas, sendo elas as protagonistas ou não, pois, assim como é percebido, 

a mulher, nestas obras, dominam os espaços, e ocupa-os de tal maneira, que 

resta às personagens masculinas, apenas o lugar de coadjuvante.  
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Tipologia 3: “Santas-Putas” (A Esbofeteada e Dama do Lotação) 

 A tipologia 3, “santas putas”, tem o objetivo de caracterizar o entrelugar 

de certas personagens, aquelas que possuem tal complexidade descritiva, que 

seria impossível colocá-las em categorias rígidas, como as analisadas 

anteriormente. Nesse sentido, foi proposta a categoria “santas putas” a fim de 

poder dar conta desta ambiguidade existente na descrição de determinadas 

personagens. O primeiro episódio, A Dama do Lotação, que já possui uma 

versão cinematográfica de longa-metragem, com Sonia Braga no papel de 

Solange, e de grande popularidade. No texto fílmico, a personagem ganha uma 

complexidade muito maior que a apresentada por Nelson Rodrigues. 

Entretanto, sua essência foi preservada: a ambiguidade da existência humana. 

 Ambos os episódios, apresentam personagens esféricas desde o início 

da trama, por apresentarem personalidades dúbias, são classificadas como 

“santas-putas”. Solange, uma mulher “séria” em casa, até que o marido 

descobre sua infidelidade nos lotações do Rio de Janeiro, e decide morrer para 

o mundo. Ela, porém, continua fiel: ao marido, como esposa zelosa, velando 

pelo falecido; e, ao seu desejo, continuando suas viagens amorosas pelos 

lotações da cidade. A personagem mesma declara: “Eu não sou culpada, 

Carlinhos. É mais forte do que eu!”. “E de fato havia no mais íntimo de sua 

alma uma inocência infinita. Dizia que era outra que se entregava e não ela 

mesma” (voz do Narrador). E de fato, quem poderá classificá-la como isso ou 

aquilo? Não seria mais apropriado isso e aquilo?  

Também Silene, com Sinval, iniciará sua trajetória como menina doce e 

“incapaz de matar uma mosca se quer...”. Depois se transforma em mulher, 

cheia de desejos e vontades. Exige do seu homem aquilo que quer que ele 

faça: esbofeteia-a! No enredo, não há grandes alterações. O cenário é muito 

variado. Por se tratar de categorias tão ambíguas e tão equivalentes, os 

cenários se alternam entre fechados e abertos, muito mais abertos agora, 

mostrando a crescente permanência da mulher no universo público. As cores e 

as músicas são constantemente alegres, seguindo a tendência dos episódios. 

 Desse modo, é possível observar que, num contínuo e progressivo 

movimento, as mulheres rodrigueanas vão ganhando outras formas 

comportamentais: antes, mais estáticas, rígidas, mesmo mostrando um pouco 
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de emancipação através da realização do desejo; agora, completamente 

ambíguas, híbridas, impuras – e esse processo não se dá sem conflito. Logo, 

completamente absolvidas por suas vontades e participando do jogo da 

sedução, semelhantemente ao universo masculino, não no sentido de imitá-los, 

mas com o objetivo de não mais se deixar subjugar.     

 

Tipologia 4: Libertárias (Sem Caráter, Grande Pequena, Casal de Três e 

Curiosa) 

 Chegando ao final de nossas análises, nos episódios acima, é possível 

observar uma postura nas personagens femininas completamente diferentes 

das demais analisadas: constata-se, de maneira evidente, o domínio feminino 

pelos seus desejos e sua postura em relação a esse fato. O desejo feminino, 

durante longo tempo na história da sociedade ocidental, foi reprimido, por meio 

dos mais variados artifícios e tentativas de explicações médico-científicas 

(FOUCAULT, 1998). Na década de 50, período em que foram publicadas as 

crônicas na coluna do jornal, era forte a repressão contra a da liberdade sexual 

das mulheres. Entretanto, quarenta anos após sua primeira versão, os 

episódios ganham nova roupagem e atualizam a pauta da mulher que era 

reprimida sexualmente, e possibilitava a esta a libertação dos seus desejos. 

 No episódio Grande Pequena, percebemos que a personagem 

masculina do amante nem tem nome, mais uma evidencia de que não era a 

condição masculina em pauta, mas sim, o desejo e a vontade feminina. A 

mulher, Glorinha, não aparece em nenhuma cena no âmbito doméstico, ou 

seja, não mais o estereótipo de “mãe” e “dona de casa”, mas a sua condição de 

mulher. Em todos os episódios, de modo geral, aparece a figura feminina sem 

a culpa das anteriores, como o de A Dama do Lotação, que não entendia o que 

acontecia com ela. Essas, agora, Glorinha, Jupira e “Jandiras”, são donas de 

seus desejos e estão livres, até delas mesmas, para realizá-los plenamente. As 

personagens femininas, nesta categoria, são quem dita as regras do jogo 

sexual.  

 No episódio Casal de Três, temos a figura do marido, que, contrária à 

época, aceitou e fez questão de ser traído para que continuasse a ser feliz, 
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assim como em O homem que não conhece o amor. A finalização do episódio, 

assim como nos outros, a câmera vai focando sempre o rosto feminino, no 

intuito de destacá-la na trama.  

 No episódio Sem Caráter, assim como em todos analisados, a 

personagem Jandira, se dá o direito de querer ficar com os dois – sem 

mentiras, enganação ou infidelidade, pois ambos os homens sabem do que 

acontece. O título, muito interessante, pode suscitar, à primeira vista, que 

Nelson Rodrigues já puniu a personagem por seu comportamento desviante 

em relação à moral estabelecida. Entretanto, se olharmos bem, ele não diz 

“mau caráter”, e sim, “sem caráter”, ou seja, ela não esta revestida e 

contaminada com a moral tradicional. Ela inova. Assim como em Macunaíma: 

um herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. 

 Em Curiosa, está marcada e irrefutavelmente a presença da libertação 

feminina. A esposa, nunca havia estado com outro homem, e quis saber como 

seria. Faz a experiência. Não gostou e jogou essa dolorosa verdade no 

cidadão, que (não) a possuíra. Jandira, desde o começo, toma todas as 

iniciativas em relação ao Serafim. Entretanto, depois do seu desejo saciado, 

retoma o caminho do seu desejo, o qual, no íntimo de sua alma, jamais havia 

deixado.   

 É nesse sentido que o nome desta tipologia é “Libertárias”, pois, retoma, 

amadurecido, o desejo enfrentado pelas outras personagens anteriormente, e 

exerce com força máxima sua condição sexual feminina. Elas emanam uma 

“autoridade”, termo cunhado por Hannah Arendt6 (1992), que a deslocam para 

o âmbito da compatibilidade, neste caso, entre os gêneros.  

 O cenário é muito variado. Oscila entre espaços abertos e espaços 

fechados, entretanto os espaços abertos são mais evidentes, mostrando, mais 

uma vez, que as amarras do “ser para procriação” foi rompido e o enfoque é a 

contínua e progressiva permanência da mulher nos ambientes externos, 

públicos. As músicas, as cores, tudo ganha mais vida, pois é a celebração da 

“libertação”. Vale ressaltar, que essa “libertação”, tantas vezes mencionadas 

neste trabalho, faz referência somente ao âmbito da libertação sexual. 

                                                           
6 Ver ARENDT, Hannah. O que é autoridade? In: ______. Entre o passado e o futuro. 3. ed. 
São Paulo: Perspectiva, 1992. cap. 3, p. 127-187. 
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Entretanto, foi possível observar que as mulheres rodrigueanas possibilitaram 

as discussões destas questões, e apresentaram uma alternativa para o 

binarismo ideológico heteronormativo: a possibilidade de serem muitas em uma 

só.    

 

Considerações Finais 

Neste trabalho, a inquietação sobre os papéis femininos na sociedade 

brasileira moderna, a partir do olhar de Nelson Rodrigues, da sociedade das 

décadas 50, 60 e 90 e o olhar televisivo, foi a nossa mola propulsora. Observar 

a feminilidade a partir dos estereótipos sociais a qual foi (e é) submetida, e 

reinventá-la, a partir de um olhar masculino (Nelson Rodrigues), foi uma 

medida que encontramos. Esse olhar masculino que permitiu, desde meados 

do século passado, repensar a maneira como definimos os papéis e as 

categorias constitutivas das relações sociais, por meio da (in)fidelidade 

feminina.  

A traição que Nelson Rodrigues cometeu foi, senão, consigo mesmo. 

Reinterpretou papéis tão bem estabelecidos, e possibilitou às mulheres, o 

“Outro”, antes desprovidas de sexualidade, sentirem prazer. E ao homem... 

este, o “Sujeito”, como diria Simone de Beauvoir, pouco tem relevância em sua 

obra. Nesta perspectiva, talvez tenhamos a resposta à pergunta que tanto o 

angustiou: há, então, mulher “honesta”? Sim, e o princípio desta “honestidade” 

não está vinculada aos padrões sociais vigentes, mas sim, à realização do 

próprio desejo sexual feminino. Sendo assim, é não só possível, mas 

necessário, repensar os tipos femininos já tão bem consolidados na sociedade 

em questão, e imbuí-los de voz e de poder. Foi o que fez Nelson Rodrigues, 

mesmo a despeito de suas próprias convicções, fez.      

 Após esse breve estudo sobre as tipificações femininas em Nelson 

Rodrigues, na obra A vida como ela é, em sua versão televisiva, foi possível 

evidenciar que, mesmo às vezes com uma postura tão conservadora diante de 

determinados temas, Nelson Rodrigues foi um grande conhecedor da alma 

humana, e possibilitou às suas personagens femininas sentirem o gosto da 

liberdade sexual, mesmo numa sociedade marcada pela moral e pelo domínio 

do homem sobre a mulher.  
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