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Resumo 
 
Este estudo abordará a constituição das esferas pública e privada e os papéis 
representados pelos indivíduos nestes espaços sociais. Como objeto de análise, utilizarei 
a obra “A vida como ela é” (1992), de Nelson Rodrigues e sua versão homônima, 
exibida na Rede Globo de Televisão, em 1996 e, posteriormente, em 2002, com direção 
de Daniel Filho e Denise Saraceni. Pretendo analisar como se dá a interação entre 
público e privado nesta obra e também como estes espaços solicitam representações dos 
atores sociais. 
 
Palavras-chave: A vida como ela é; público; privado; representação social. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 “A vida como ela é” era o nome dado à coluna do “Jornal Última Hora”, na qual 

Nelson Rodrigues escrevia diariamente suas crônicas, no período de 1951 a 1961. 

Segundo Ruy Castro, ele criou cerca de duas mil histórias, cujos temas giravam em 

torno da traição. O livro foi lançado pela primeira vez em 1961 por José Ozon, em dois 

volumes, intitulado “Cem contos escolhidos”. Em 1992, a Companhia das Letras lançou 

“A vida como ela é... O homem fiel e outros contos”, com seleção de Ruy Castro, 

reunindo as quarenta e cinco histórias favoritas de Nelson Rodrigues.  

 Já a série televisiva foi exibida em 1996 pela Rede Globo de televisão e, em 

2002, a mesma emissora lançou o DVD “A vida como ela é”. A série foi adaptada por 

Euclides Marinho e dirigida por Daniel Filho e Denise Saraceni; no elenco, 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, 
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Cláudio Correa e Castro, Fábio Sabag, Gabriela Duarte, Giulia Gam, Isabela Garcia, 

José Mayer, Maitê Proença, Maria Mariana, Tonico Pereira e Yoná Magalhães. 

 Nelson Rodrigues escrevia suas crônicas a partir da realidade, de sua vida, do 

que lhe contavam e de suas observações dos subúrbios cariocas. Era considerado 

maldito, marginal, demoníaco, pornográfico e obsessivo, isso porque seus temas eram 

escandalosos para a época (década de 50), visto que giravam em torno de amor, sexo e 

adultério; também por isso, sua leitura era proibida para as mulheres.  

 Outra possível fonte de influência acerca de suas temáticas foram as histórias de 

sua vida, como as crises de ciúmes de seu pai por sua mãe presenciadas por ele e os 

irmãos. Também, desde cedo, Nelson Rodrigues passou a ler romances em que a 

temática central era “a morte punindo o sexo ou o sexo punindo a morte” 2. Além disso, 

ocorreu um fato trágico que o marcou profundamente, o assassinato de seu irmão 

Roberto Rodrigues, em 1929, provocado por um acesso de loucura ou de ciúmes de uma 

mulher. 

 Para fins de análise mais aprofundada a partir da temática aqui proposta – o 

público e o privado e, a representação social -, foram selecionadas as seguintes crônicas: 

“O pediatra”, “Casal de três” e “O monstro”. Este estudo contemplará a obra, tanto na 

vertente literária quanto televisiva. 

 

2. A CONSTITUIÇÃO DO PÚBLICO E DO PRIVADO 

 

 Primeiramente, é preciso dizer que a escrita rodriguiana é voltada para 

descortinar e desconstruir os padrões morais vigentes da época retratada (década de 50), 

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 gênero ao qual pertence esta obra, pode-se dizer que não se trata de algo único, mas 

há um misto de tragédia, comédia e romance em suas composições. 

                                                        
2 Informação extraída do site Releituras. Disponível em: <http://www.releituras.com/nelsonr_bio.asp>, 
acesso em 20/12/2008. 



 Um ponto importante é que, na década de 50, a sociedade era pudica e não 

aceitaria ser exposta de forma tão destemida, já que o leitor passaria a ter uma nova 

percepção sobre o universo que o circundava, sem tantas máscaras. Outra consideração 

importante sobre a sociedade carioca na época é enfatizada por Ruy Castro: “[...] 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 [...]” 3. Aí, 

já se percebe o uso do espaço público como meio de interação e espaço de conquista, ou 

seja, na obra rodriguiana as esferas pública e privada estão bem presentes e o que o 

autor almeja é dar visibilidade ao que está escondido, ao privado. 

 Os conceitos de público e de privado remontam às próprias origens do 

pensamento e nas culturas ocidentais, o “público” no início é considerado como um 

“bem comum da sociedade”; depois, ganhou um acréscimo de sentido, passando a ser 

também “aquilo que é manisfesto 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). 

 Hannah Arendt (2000, p. 33) enxerga o surgimento da cidade como o fator 

criador das esferas pública e privada. A autora utiliza o termo “vita activa” 4 para 

relacionar as atividades humanas, que norteariam a vida em 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). 

  

                                                        
3 Trecho de apresentação extraído do livro “A vida como ela é”. 
4 Ou seja, “a vida humana na medida em que se empenha ativamente em fazer algo [...]” (ARENDT, 
2000, p. 31). 



 Todos estes determinantes são importantes e foram estabelecidos tanto para o 

público quanto para o privado. A partir disso, é que fica explícito a discussão destes 

conceitos em “A vida como ela é” e, especificamente, nas crônicas selecionadas. 

 

 

 

2.1 O público e o privado em “A vida como ela é” 

 

 Com base nestas alocuções, pode-se perceber que o próprio desenvolvimento 

humano, econômico e social foram os responsáveis por esta organização da vida 

cotidiana. Aos homens, cabia a manutenção dos indivíduos e, à mulher, cabia a 

sobrevivência da espécie, ou seja, “o labor do homem no suprimento de alimentos e o 

labor da mulher no parto” (ARENDT, 2000, p. 40). 

 Nas crônicas analisadas 5, como em “O monstro”, verifica-se a predominância 

do ambiente privado, centra-se no lar, em que se desenrola toda a trama; conta a história 

de familiares, que vivem juntos numa mesma casa e descobrem que a filha caçula e 

solteira fora supostamente seduzida pelo cunhado. Em “Casal de três”, há algumas 

cenas externas, no ambiente público, como o bar e a rua, mas também a maior parte das 

cenas acontece no lar; esta crônica conta a história de um marido que é maltratado pela 

esposa; porém, de repente, ela muda de comportamento e passa a tratá-lo com tamanho 

desvelo que gera dúvidas. Já em “O pediatra”, o ambiente público predomina, com 

cenas num escritório, mas aqui também há cenas no ambiente privado; esta crônica 

mostra o desenrolar de conquista de uma mulher casada, que é acompanhado pelos 

colegas de trabalho do sedutor. A partir dessas colocações, é possível dizer que, nas 

crônicas analisadas, Nelson Rodrigues buscou revelar o que estava escondido, o que não 

poderia ser revelado, o que se passava no espaço doméstico e na própria personalidade 

das personagens, que é revelada pela narração das histórias, como é visto na versão 

televisiva, realizada por José Wilker, e no livro. 

 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. 

                                                        
5 Nas análises das crônicas foram contempladas as versões literária e televisiva, mas não há aqui uma 
análise técnica das imagens. 



 

[...] 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). 

 

 Como se percebe, o próprio desenvolvimento da sociedade e da economia 

possibilitou a consolidação e diferenciação de espaços ou “universos” sociais. No 

espaço público, era permitida e tolerada a “violação moral”, era o domínio do imoral, do 

permitido; já o privado, era visto como um refúgio, encabeçado pela família nuclear e 

em que os valores morais eram exaltados. Nesse sentido, o que se observa a partir daí é 

uma tentativa de austerização do social, em que “[...] procurava-se ansiosamente criar 

modalidades de discurso, e até mesmo de vestuário, que ordenassem a nova situação 

urbana e que também demarcassem essa vida, separando-a do domínio da família e dos 

amigos” (SENNETT, 1998, p. 33).  

 Na tentativa de se proteger da ordem pública, as pessoas acabaram buscando um 

refúgio na família 

 

[...] A família burguesa tornou-se idealizada como a vida onde a ordem e a 
autoridade eram incontestadas, onde a segurança da existência material podia ser 
concomitante ao verdadeiro amor marital e as transações entre membros da 
família não suportariam inspeções externas. Na medida em que a família se 
tornou refúgio contra os terrores da sociedade, também se tornou gradativamente 
um parâmetro moral para se medir o domínio público das cidades mais 
importantes (SENNETT, 1998, p. 35). 

 

 Em “O monstro”, percebe-se essa constituição nuclear da família, em que os 

membros vivem juntos numa mesma casa: “[...] Invadiu aquela casa grande da Tijuca, 

onde morava com a mulher, os sogros, três cunhadas casadas e uma solteira” 

(RODRIGUES, 1992, p. 96). A figura do chefe de família autoritário e respeitado é 

amplamente defendida, uma vez que pregava-se que, na vida pública, as pessoas eram 

iguais, enquanto que, na vida privada, “era o centro da mais severa desigualdade”, ou 



seja, “[...] enquanto o homem se fazia em público, realizava sua natureza no domínio 

privado, sobretudo em suas experiências dentro da família” (SENNETT, 1998, 33). 

Também, em “O monstro”, a figura do chefe de família onipotente é revelada, tanto na 

descrição do livro quanto na sua versão televisiva:  

 

E de fato o 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 (RODRIGUES, 1992, p. 99).  

 

 A virtude de respeitável chefe de família é a tônica dessa narrativa; porém tal 

distinção moral é desmentida ou desmascarada na própria história, quando os leitores ou 

espectadores acabam percebendo: 

 

[...] Mas a caçula, sem mais contemplações, agarrou-o pelo braço, numa energia 
tão inesperada e viril, que ele [dr. Guedes] se deixou dominar. Entraram no 
gabinete e a própria Sandra fechou a porta. Estava, agora, diante do espantado 
dr. Guedes. Foi sumária. ‘Papai, eu sei que o senhor tem uma fulana assim assim 
que mora no Grajaú. Percebeu? E das duas uma: ou o senhor conserta essa 
situação ou faço a sua caveira aqui dentro!... (RODRIGUES, 1992, p. 100). 

 

 Sob essa perspectiva, nota-se que, no domínio público, há certa legalidade, em 

que o chefe de família permite-se trair, enquanto que, no doméstico, familiar ou 

privado, marca a sua imagem de homem sério e cheio de virtudes ou incapaz de trair, 

sendo, por isso, algo oculto aos olhos de todos, especialmente da família: “[...] 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). 

 Confirmando esta observação, cito o diálogo entre os personagens Dr. Guedes e 

sua esposa, no qual ele diz: “[...] Eu admito que um marido possa ter lá suas fraquezas. 

Mas com a irmã da mulher, não! Nunca!” (RODRIGUES, 1992, p. 99). Ainda, nesta 

crônica, é possível perceber a sacralização do lar, como um ambiente puro e que, por 

isso, deveria ser plenamente respeitado. Isso é o que revela a cena, tanto no livro quanto 

na televisão, em que Maneco chega em casa e a esposa, em prantos, lhe conta que o 

cunhado desrespeitou até mesmo aquele local: “[...] Este miserável não soube respeitar 

nem este teto! Aqui, dentro de casa, quase nas barbas da esposa, deu em cima de uma 

cunhada [...]” (RODRIGUES, 1992, p. 97). 



 Em “O pediatra”, a permissividade na vida pública também 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; este local era 

predominantemente masculino, visto que a inserção da mulher no espaço público ainda 

era discreta. 

 Na versão televisiva desta crônica, verifica-se um acréscimo de cena, realizada 

em um bar. Este ambiente também foi retratado na crônica “Casal de três”: “Entraram 

num pequeno bar, ocupam uma mesa discreta” (RODRIGUES,  1992, p. 27). Este 

local era freqüentado por homens ou por mulheres prostituídas, ou seja, trata-se de um 

espaço em que, de certa forma, seletivo e considerado imoral; portanto, impróprio para 

moças e senhoras respeitáveis. 

 Nesta mesma crônica, há também um fato que revela a importância da família. O 

genro se aconselha com o sogro a fim de entender a sua vida conjugal com a esposa.  

Assim, busca a resolução de seus problemas no próprio espaço familiar. Isso faz 

lembrar que “todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os 

homens vivem juntos” (ARENDT, 2000, p. 31) e, por isso mesmo, devem concordar 

com os padrões e opiniões dos outros, especialmente da família. 

 Acerca das admoestações a que as concepções de público e privado estavam 

agregadas, Sennett (1998, p. 411) chama-as de claustrofóbicas e as denomina 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, pode-se afirmar que nas condutas sociais de “A vida como ela é”, isso 

fica claro, na medida em que percebemos o tempo todo regras de comportamento social, 

tanto em público quanto em casa; assim como normas de conduta moral que deviam 

respeitar a família, o marido, o olhar das vizinhas e da sociedade como um todo. Um 

condicionante que visava “padronizar” a vida cotidiana e é isso que Nelson Rodrigues 

criticava e revelava: a sociedade, suas normas e os lares não eram tão perfeitos quanto 

aparentavam, possuíam suas próprias características e debilidades. Sendo assim, a 

sociedade designava a seus participantes uma representação social diante do mundo. 

 

2.2 As representações sociais em “A vida como ela é” 

 

 Como se pôde notar, a sociedade criou normas e condutas comportamentais e 

estas acabaram gerando 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). 

 Nas histórias de “A vida como ela é” analisadas isso fica evidente, ou seja, as 

personagens representam todo o tempo, variando de acordo com a situação encarada. 

Por se tratar de um produto audiovisual, esta tentativa de reproduzir fielmente os fatos 

pode ser encarada, segundo Ismail Xavier (1984), como a vertente do “naturalismo”, 

que se propõe: 

 

[...] à construção de um espaço cujo esforço se dá na direção de uma reprodução 
fiel das aparências imediatas do mundo físico, e à interpretação dos atores que 
buscam uma reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos 
e reações ‘naturais’, [...] o estabelecimento da ilusão de que a platéia está em 
contato direto com o mundo representado, sem mediação, como se todos os 
aparatos de linguagem utilizados constituíssem um dispositivo transparente [...] 
(XAVIER, 1984, p. 31-32). 

 

 Nesse sentido, os atores buscaram uma representação que os aproximaria do 

público ou platéia, o que os faria se identificar com os dilemas vividos pelas 



personagens; além disso, esta atuação faria com que os atores se despissem de suas 

realidades e encarassem outras, a das personagens.  

 Como foi dito anteriormente, a escrita rodriguiana e a sua versão televisiva dão 

conta de uma representação da realidade da década de 50, mas seus temas são 

considerados atuais, pois versam sobre assuntos comuns, como sexualidade, amor e 

traição, ou seja, temas pertinentes a qualquer período histórico. Assim, na versão 

televisiva, observa-se uma encenação daquele período, com cenários, figurinos e 

linguagem característicos. 

 Da mesma forma que a encenação televisiva ou audiovisual ocorre, há também 

as representações da vida diária realizada por pessoas reais e em suas realidades ou 

vidas. Assim como Goffman (1985) acreditava nisso, Sennett (1998, p. 59) compartilha 

do mesmo pensamento e afirma que “a idéia de que os homens são como atores, a 

sociedade como um palco, era cultivada na escola tradicional do theatrum mundi”, ou 

seja, segundo este pensamento, tudo se baseia em encenação, em agir de acordo com 

pressupostos de conduta e as pessoas representariam de acordo com a situação imposta 

pela própria sociedade. 

 Sob essa perspectiva, é preciso dizer que, em “A vida como ela é”, vemos 

representações que simulam e variam de acordo com o momento. Para Goffman (1985), 

este simulacro envolve duas perspectivas: a linguagem verbal e a não-verbal; a verbal 

compreende tudo o que é dito e a não-verbal, as ações. Sendo assim, nas crônicas 

analisadas, isso é percebido, pois as ações das personagens são reforçadas por seus 

discursos, sendo uma interação a fim de convencer melhor o seu interlocutor ou platéia. 

Além disso, estas personagens criam uma “fachada pessoal”, que Goffman (1985, p. 29) 

denomina de “[...] equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 

inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação”, ou seja, se 

utilizam de outros meios, como aparência, atitude, expressões faciais e gestos corporais 

neste simulacro. 

 Em “O pediatra”, a personagem Ieda, inicialmente, mostra uma versão pura e 

recatada, de mulher respeitável, mas 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 Menezes, fala baixinho e é discreta, por 

exemplo, mas quando cobra o dinheiro é vivaz. Menezes representa o ideal masculino, 

um homem sedutor e cafajeste, que conquista todas as mulheres e tem “tara” por mulher 



séria, é uma representação de “Dom Juan”; conta as suas aventuras aos amigos, o que 

mostra que gosta de contar vantagens e se exibir enquanto conquistador: “- Se vale? Se 

justifica? Ó rapaz! É a melhor mulher do Rio de Janeiro! Casada e te digo mais: séria 

pra chuchu!” (RODRIGUES, 1992, p. 12). Já o marido de Ieda, o pediatra, passa uma 

imagem de coitado/traído/enganado, para depois, assumir a figura de cafetão, de homem 

fingido; esta personagem só aparece na trama, não participando de nenhum diálogo. 

 Na crônica, “Casal de três”, Filadelfo assume o papel de marido frouxo, pacífico 

e traído. Seus diálogos revelam essa postura e comodidade: “- É o gênio de sua filha. 

Sou desacatado, a três por dois. Qualquer dia apanho na cara!” (RODRIGUES, 1992, p. 

26). Enquanto isso, sua esposa, Jupira, começa como desleixada, grosseira e fiel 

passando depois a vaidosa, amável e traidora: “- Vê se pára de mastigar a dentadura, 

sim?” 6 (RODRIGUES, 1922, p. 27). Outra personagem que representa os ideais viris 

masculinos é Cunha, que assume o papel de garanhão voluntariamente e, mais tarde, 

acaba sendo coagido a exercer esse mesmo papel. 

 Já em “O monstro”, verifica-se a personificação da família nuclear. Dr. Guedes 

representa o patriarca autoritário e respeitado, mas acaba se revelando um hipócrita (só 

leitores, espectadores e a Sandra descobrem isso). Flávia, mulher de Maneco, faz às 

vezes de irmã ofendida e é quem defende a honra da irmã, mas também encarna o medo 

de ser traída, da mesma forma que a irmã mais velha: “- Sandra, veja você! Sandra! 

Escolheu a dedo, a caçula, uma menina de dezessete anos, que nós consideramos como 

filha! É um cachorro muito grande!” (RODRIGUES, 1992, p. 97). Bezerra encarna o 

safado, garanhão que não perdoa nem a própria cunhada, pois é um homem acima de 

tudo machista: “Eu sei que Sandra é uma vigarista, mas se, neste momento, ela me 

desse outra bola, eu ia, te juro, com casca e tudo!...” 7 (RODRIGUES, 1992, p. 100). 

Maneco passa a imagem de marido que vive de aparências, fiel à esposa, mas que, no 

fundo, também dá as suas escapadas assim como Bezerra: 

 

- Olha, meu anjo, eu sempre te disse, não te disse? Que cunhada não deve ter 
muita intimidade com cunhado? – E insistiu: - 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, minha filha, ninguém é de ferro! Tua irmã 
menor, por exemplo. Quando ela comprou aquele maiô amarelo, de lastex ou 

                                                        
6 Diálogo extraído do livro, que revela a grosseria da personagem antes da mudança comportamental. 
7 Diálogo do livro; na versão televisiva, esta passagem ficou da seguinte maneira: “Olha Maneco, eu sei 
que a Sandra é uma vigarista, mas, nesse momento, se ela me desse bola outra vez, eu comia, te juro, com 
casca e tudo!”. 



coisa que o valha, deu uma exibição, aqui dentro, para os cunhados. Isso está 
certo? (RODRIGUES, 1992, p. 97). 

 

 A personagem Sandra, simboliza a moça virgem, pura e casta, símbolo da 

ingenuidade; pelo menos é assim que a sua família a percebe. Contudo, revela-se a mais 

ardilosa, mas, no fundo, é uma “santa do pau oco”. Não se pronuncia ao longo da 

história, porém, ao final, revela-se ao chantagear o pai. 

 A partir de tudo o que foi analisado, é possível dizer que “[...] 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). 

Essa consideração é pertinente para tudo o que foi exposto aqui, visto que as 

personagens representavam papéis diferenciados de acordo com suas funções, situações 

e envolvimentos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A constituição da sociedade moderna, como se viu, gerou duas esferas – pública 

e privada; estas solicitam normas e regras de conduta para as pessoas. Em A vida como 

ela é, estas regras centravam-se, especialmente, no espaço privado, pois Nelson 

Rodrigues visava desconstruir a idéia de perfeição  moral,  exarcebada na vida familiar 

e foi exatamente por isso criticado ao longo de sua vida e de suas obras. 

 Como se sabe, Nelson Rodrigues buscou como fonte de inspiração fatos de seu 

cotidiano, histórias que ouvia ou presenciava. Assim, suas narrativas centram-se em 

sentimentos humanos, como ódio, ciúmes, amor, traição e desejo; sendo, portanto, 

sempre atuais. O que a escrita rodriguiana possibilitou também foi a criação de tipos 

humanos muito particulares, seu foco era voltado para a personalidade de suas 

personagens. 

 Sendo assim, no espaço público, certos traços da personalidade de suas 

personagens eram mascarados, assim como no espaço privado. Aliás, é nesta esfera que 

se verifica um maior falseamento. Em geral, as personagens representam papéis que a 

própria sociedade os obriga, como os de maridos e esposas que se amam, felizes e fiéis. 

Entretanto, Nelson Rodrigues acaba por revelar a verdadeira identidade de suas 

personagens que subvertem esses estereótipos esperados. 



 A própria realidade solicita a representação de papéis; assim, agimos de acordo 

com o momento, mas isso nem sempre quer dizer que seja falso, mas que a própria 

situação exige determinada postura. Portanto em, “A vida como ela é”, e, 

especificamente, nas crônicas analisadas, percebemos claramente a divisão entre as 

esferas sociais e também a representação de papéis em cada uma destas. 
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