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O que dizer de uma literatura sempre subjugada, e, mais ainda, do nosso particular interesse 

nela? 

 

Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que nos 

exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se não a amarmos, ninguém o 

fará por nós. Se não lermos as obras que a compõem, ninguém as tomará do esquecimento, 

descaso ou incompreensão. Ninguém, além de nós, poderá dar vida a essas tentativas muitas 

vezes débeis, outras vezes fortes, sempre tocantes, em que os homens do passado, no fundo de 

uma terra inculta, em meio a uma aclimação penosa da cultura européia, procuravam 

estilizar para nós, seus descendentes, os sentimentos que experimentavam, as observações 

que faziam - das quais se formaram os nossos 

 

(Antônio Candido, Formação da Literatura Brasileira, Martins, 1975, p. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

Nossa pesquisa intenta uma releitura de A Vida Como Ela É..., de Nelson Rodrigues. Partimos 

da perspectiva de que confluem duas grandes forças na constituição da referida obra: a do Rio 

de Janeiro, como cidade moderna, e a da Família, como instituição social. Cada um desses 

dois elementos seria responsável por uma gama de normas, regras e crenças distintas, que 

chamaremos de ordens de valor. Essas duas ordens de valor postulariam tipos – ou 

possibilidades – de comportamentos distintos para os sujeitos, e entrariam em conflito em 

determinados momentos. Sustentamos, então, que esses dois elementos são a matéria social 

da obra, isto é, aquilo que Nelson Rodrigues mobiliza do mundo social para seu mundo 

ficcional. Nosso trabalho, portanto, caracteriza cada uma dessas ordens de valor – sempre em 

diálogo com o pensamento do autor e com sua obra –, e tenta mostrar como elas exercem um 

papel dentro da organização de A Vida Como Ela É.... Também nos dedicamos a um estudo 

da obra do ponto de vista da sua relação com o mercado e como literatura de massa. A análise 

dos contos-crônica está distribuída no decorrer do trabalho, mas o leitor, na quarta e última 

seção desta pesquisa, tem um espaço dedicado apenas a esta tarefa. 

Palavras-chave: Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É.... Modernização. Valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Our research brings an retelling of Life on Life's ... by Nelson Rodrigues. We start from the 

perspective of two great forces that converge in the creation of this work: the Rio de Janeiro, 

as a modern city, and the family as a social institution. Each of these two elements would be 

responsible for a range of standards, rules and different beliefs, we will call orders of 

magnitude. These two orders of magnitude postulariam types - or possibilities - of different 

behaviors for the subjects, and would conflict at certain times. We hold, therefore, that these 

two elements are the social matter of the work, that is what Nelson Rodrigues mobilizes the 

social world for his fictional world. Our work, therefore, characterizes each of these orders of 

magnitude - always in dialogue with the thought of the author and his work - and tries to show 

how they play a role in the organization of Life on Life's .... Also in dedicated to a view of the 

work of the study of their relationship with the market and as mass literature. The analysis of 

chronic is distributed throughout the work, but the reader has the fourth and final section of 

this research space dedicated to this task only. 

 

Keywords: Nelson Rodrigues. A Vida Como Ela É.... Modernization. Values. 
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Introdução 

A proposta desta dissertação é apresentar e discutir um recorte muito particular da 

obra de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É..., sob a ótica do comportamento, e dos 

valores e normas que o guiam. Isto é, almejamos mostrar como a referida obra pode estar 

ligada aos problemas que os sujeitos encontram para se orientar em momentos em que as 

regras de conduta não estão claras ou quando postulam elementos diferentes. Dessa forma, 

tentamos enxergar como questões relativas à postura de homens e, principalmente, de 

mulheres são a matéria que fornece substância aos contos-crônica da coluna. 

Delimitamos nosso problema aos textos narrativos dessa coluna, particularmente a 

quatro volumes que condensam as suas principais histórias. No entanto, as necessárias 

relações com a obra teatral e com os romances de Nelson Rodrigues serão feitas, salientando 

proximidades e distinções, num duplo esforço de dar para A Vida Como Ela É... seu lugar 

diferencial mas ao mesmo tempo colocá-la em coesão com a obra do nosso autor. 

Sabemos que ler Nelson Rodrigues, adentrar seu mundo ficcional, tanto das crônicas 

quanto dos romances passando pela dramaturgia, é sempre um desafio instigante, que abre as 

mais variadas possiblidades de leitura. Portanto, temos ciência de que a nossa interpretação é 

uma dentre outras válidas, sendo passível, também, de melhor desenvolvimento em alguns 

pontos, de qual espécie, no entanto, só o tempo tornará claro.  

Como contribuição, o nosso trabalho traz a releitura de uma parte amplamente 

conhecida da obra de Nelson Rodrigues, a partir de uma reconsideração de um momento 

histórico em que ela foi escrita e publicada, indagando: quais seriam os elementos sociais 

mobilizados para a construção das narrativas? Isto é, com que componente social, 

precisamente, Nelson Rodrigues estava dialogando? Esses questionamentos foram 

importantes para tirar o foco dos acontecimentos políticos e econômicos da década de 1950, 

que só nos seriam úteis como enquadramento, e dar um passo mais adiante. 

A suspeita inicial nos foi levantada pelo modo particular e pouco comum de 

caracterização dos personagens masculinos e femininos, e nas inevitáveis rusgas surgidas 

entre eles em suas relações conjugais/amorosas – tudo isso tendo como pano de fundo um Rio 

de Janeiro cada vez mais urbano e mais desenvolvido. 

A cidade “moderna” deixa, então, de ser apenas cor e localização, para também entrar 

como força constituidora, através da aura e do seu espírito, porque concorre, dessa maneira, 
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com a família na organização social. Desse debate, surgiu o questionamento: não estaria 

Nelson Rodrigues falando sobre a nossa “modernização” no seu âmbito menos perceptível, ou 

seja, no âmbito dos valores? 

Ver-se-á que a nossa pesquisa, conduzida ao longo de dois anos num curso de 

mestrado, ao priorizar uma apreciação diferente (ao sustentar a indispensabilidade de 

relacionar cidade moderna/família para a realização da análise), chega a alguns resultados 

diferentes: o trágico, por exemplo, já estudado do ponto de vista da história do gênero na 

crítica literária ou trabalhado sob a perspectiva psicanalítica, aparece, em nosso estudo, como 

fruto da incongruência de modelos de comportamento. 

Consideramos que a mera verificação da presença enquanto dado do que localizamos 

não era o suficiente. Por este motivo, tentamos também fazer a ligação com o aparato formal 

da coluna, buscando explicar como os elementos levantados se organizavam dentro da obra. 

Ou seja, em outros termos, o “conteudismo” foi sempre uma postura analítica da qual 

procuramos manter distância, e se aqui e acolá resvalamos nele, foi pela ânsia de tornar claro 

o que dizíamos. 

Dessa forma, este trabalho está montando da seguinte maneira: o primeiro capítulo, 

com objetivo de explicar como a cidade do Rio de Janeiro e a família enquanto instituição, 

reverberam para o indivíduo postulados de comportamentos distinto; fazemos isso, contudo, 

não de forma isolada: estamos em permanente diálogo com a visão de mundo de Nelson 

Rodrigues e com A Vida Como Ela É.... 

A segunda seção da pesquisa se dedica a um exame minucioso da coluna: seus temas e 

motes principais; a sua relação com a cultura de massa e como literatura de mercado, bem 

como a sua organização estrutural; e, por fim, modo de construção de seus personagens, que, 

embora, sejam muitos, guardam entre si algumas semelhanças. 

A terceira seção, aproveitando as discussões ensejadas pelos dois primeiros, busca 

fazer algumas observações sobre o mundo ficcional construído por Nelson Rodrigues em A 

Vida Como Ela É.... Tentamos mostrar como os elementos sociais por nós localizados atuam 

dentro da obra, isto é, como se configura o fator social dentro organização formal da obra. 

Embora, durante todo o decorrer do trabalho não percamos de vista a obra sobre a qual 

nos debruçamos - e, dessa forma, alguns contos-crônica são chamados aos poucos para ajudar 

a tecer algumas de nossas apreciações - chegamos ao quarto e último capítulo com o intuito 
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de analisar de maneira mais focada algumas histórias da coluna. Dessa forma, três narrativas 

são selecionadas e analisadas. 
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Capítulo 1: As duas ordens de valor 

Este trabalho sempre teve como hipótese principal, a tentativa de demonstrar que o 

escritor Nelson Rodrigues, através da literatura de A Vida Como Ela É..., tinha uma visão 

crítica a respeito do processo de modernização da sociedade brasileira – se não de todo o 

processo, de um capítulo dele1. 

A opção pelos contos-crônica de A Vida Como Ela É... (que foram escritas e 

publicadas de 1951 a 1961) pode ser profícua por coincidir, justamente, com um momento 

intenso de transformações sociais no Brasil, mas, por outro lado, é importante salientar que as 

mudanças a que este trabalho se referirá no seu transcurso estão menos relacionadas a uma 

modernização no sentido “duro” e buscam mais apreender uma incipiente vida urbana. 

Se no começo as atenções estavam voltadas para, digamos, o que seriam apenas as 

fagulhas desta potencial crítica (como o caráter corruptor do dinheiro ou a mudança de 

relação com a morte), posteriormente nos voltamos para questões da cultura e do 

comportamento em geral. 

A nossa hipótese sustenta que os personagens das histórias se encontram na fricção de 

duas ordens de valor – a da vida urbana/cidade moderna e a da família – que, em alguma 

instância, postulavam tipos de relacionamentos distintos do indivíduo para com a sociedade. 

Isso nos possibilitou fazer uma análise onde as duas instâncias referidas estivessem 

impreterivelmente concatenadas, coisa que não se percebia em muitos trabalhos a que tivemos 

acesso, que ora se dedicavam àquele âmbito, ora a este. 

Isto também nos permitiu pegar todos os elementos mais dispersos dos contos-crônica2 

e colocá-los numa tessitura mais coesa com os temas fundamentais do autor, como o amor, o 

casamento, a traição e a morte, evitando, deste modo, operar uma fragmentação no 

pensamento mais geral dele, que, de imediato, poderia nos ajudar a corroborar o que 

levantávamos, mas que resultaria, adiante, numa tentativa improdutiva de tomar o objeto 

literário de forma estanque, como um ponto fora da curva na produção artística de Nelson 

Rodrigues. 

                                                           
1 Estamos sugerindo que Nelson Rodrigues mantinha uma postura reflexiva em relação à modernização, não 

àquela que ocorreu no campo econômico, mas, sim, aos seus efeitos práticos, palpáveis, ou, melhor ainda, 

humanos. E isso, a meu ver, se torna muito importante, na medida em que ele questiona o tipo de relacionamento 

que os homens estabelecem, entre si e com seus valores, dentro das grandes cidades. 
2 Alguns estudos se referem às narrativas de A Vida Como Ela É... ora como crônicas ora como contos. Neste 

trabalho, no entanto, optamos por chamá-las de contos-crônica, com intuito de salientar seu hibridismo: um tipo 

de literatura que foi produzida a meio caminho do jornalismo e da produção ficcional (CANDIDO, 1979). 
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1.1 O Rio de Janeiro e a vida urbana 

O crítico e teatrólogo Sábato Magaldi, responsável pela edição das peças teatrais de 

Nelson Rodrigues, divide as obras do autor em três grupos, de acordo com suas 

características: peças psicológicas, onde o fator que leva à ação, e o consequente 

desenvolvimento da trama, são os impulsos do inconsciente dos personagens. As peças 

míticas, que tratam de temas ligados a grandes símbolos e arquétipos universais, a exemplo do 

incesto; e as tragédias cariocas, que são trabalhos onde há uma grande inclinação para o 

universo social do Rio de Janeiro e que são tidas como um momento de maior aproximação 

com o público (MAGALDI, 1992, p. 62-63)3. 

Embora seja importante enxergar com clareza o dramaturgo e o escritor, é válido não 

esquecer que as linhas que os separam são muito tênues, sob outra ótica. Dessa forma, o que 

queremos sustentar é que os contos-crônica de A Vida Como Ela É... guardam uma relação 

orgânica com as chamadas tragédias cariocas. 

Não só porque o próprio Nelson Rodrigues afirmou que A Vida Como Ela É... lhe deu 

inspiração para muitas de suas peças ou romances (WERNECK & RODRIGUES, 2005, p. 

155) ou pela íntima relação que conto e peça de teatro possuem, onde “os acontecimentos é 

que explicam o caráter dos personagens” (MAGALHÃES JÚNIOR, 1972, p. 177), mas 

também porque, dentro do todo da obra do autor, muitos dos elementos encontrados lá, no 

teatro, também são percebidos cá, nos contos-crônica, a exemplo da linguagem mais coloquial 

e o uso de gírias; a transversalidade da comédia, da tragédia e do melodrama; a abundância de 

personagens caricatos e satíricos etc. 

Tudo isso, claro, tendo como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro. E é por esse 

fator que este breve percurso possui razão de estar aqui: porque, embora seja óbvio que a 

caracterização que vamos fazer da cidade vá lançar mão de elementos externos, sociais e 

históricos, nunca se pode perder de vista que o Rio mais premente, o Rio dos contos-crônica, 

                                                           
3 Uma classificação validade e amplamente utilizada, mas que, no entanto, guarda algum grau de arbitrariedade: 

“Essa classificações que, de resto contêm inevitável dose de arbítrio, e, se admiti uma, levo-a à conta da 

facilidade didática. Porque, numa dramaturgia tão orgânica e pessoal como a de Nelson, as várias fases se 

interpenetram e há elemento míticos e e das tragédias cariocas nas peças psicológicas, problemas psicológicos e 

de tragédias carioca nas peças míticas, situações psicológicas e referências míticas nas tragédias cariocas. Para a 

classificação recorri à tônica de cada texto” (MAGALDI, 1992, p. 16) 
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aquele que buscamos compreender e analisar, tem que estar em permanente diálogo com o 

autor, sua obra e sua visão de mundo. 

Buscamos, neste ponto, nos guiar pela proposta metodológica de Cândido (1970), num 

processo denominado redução estrutural. Esta redução consistiria, grosso modo, na técnica 

utilizada pelo escritor para reduzir aqueles aspectos e elementos do ambiento social e colocá-

los numa organização interna à obra e coerente com ela. É neste espaço que a análise crítica 

deve ser centrada, e é nela que se encontrarão os principais elementos para a compreensão do 

objeto literário. 

Para Carone (2009), esta redução é “o processo por cujo intermédio a realidade do 

mundo e do ser (a Cidade) se torna, no plano da ficção, componente de uma fatura literária, 

permitindo que esta seja estudada em si mesma como algo autônomo (o Discurso)” (Idem, p. 

166). É este o percurso metodológico que nos guiou e que ora tentamos empreender. 

De qualquer forma, em relação à situação histórica, é importante começar desenhando 

um quadro geral onde se inscreve o que queremos dizer: tornou-se lugar-comum pensar a 

década de 1950 como um período de grandes transformações no Brasil. Contudo, na maioria 

das vezes, são os aspectos econômicos, leia-se a industrialização, e políticos, as presidências 

de Getúlio Vargas e Juscelino Kubistchek, os mais focalizados. 

Não sem razão, é verdade, afinal – no plano político – as intenções dos presidentes, 

sempre visíveis em seus discursos, de (através de um forte apelo ao nacionalismo) colocar o 

Brasil no grupo de países desenvolvidos ou “modernos”, eram muito latentes. Como essas 

promessas eram acompanhadas pela população com grande expectativa, o clima de euforia e 

excitação desse período constitui um fato demasiado peculiar na história brasileira. 

Também todas as questões que envolvem a alternância de poder: o suicídio de Vargas, 

a contraditória intervenção dos militares que investem no poder para garantir a continuação do 

“jogo democrático” (a posse de Café Filho) e a conturbada eleição de Kubistchek, pontuam a 

frágil democracia brasileira e influem diretamente nos eventos políticos da década posterior 

(SKIDMORE, 1982). 

O âmbito econômico é comumente lembrado pelas suas altas taxas de crescimento, 

que foram impulsionadas pelo processo de formação da indústria pesada brasileira4, através de 

                                                           
4 “A base para o progresso foi uma extraordinária expansão da produção industrial. Entre 1955 e 1961, a 

produção industrial cresceu 60% (em preços constantes), com as porcentagens mais altas registradas pelas 
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um alinhamento com o capital estrangeiro (sob a hegemonia dos EUA), ao passo que o capital 

do estado assumiu a responsabilidade de dar apoio a este modelo desenvolvimentista, 

implementando um intenso programa de infraestrutura. 

Este é um amplo panorama e só nos interessa na medida em que contextualiza o que 

nos preocupa: a formação, neste momento, de grandes conglomerados urbanos, e de como, 

especificamente, a vida em metrópole traz consigo novos valores, ideias, crenças, ou, mesmo, 

visões de mundo, porque 

Para se pensar a metrópole, é necessário levar em conta seus 

elementos materiais, mas também essa espécie de atmosfera que a 

cerca. Considera-se a existência da multidão como hordas humanas se 

deslocando no espaço público, compondo um espetáculo espantoso 

[...] que passa a ser caracterizada como condição do moderno 

(PEREIRA, 2005, p. 7) 

Simmel (2005) foi um dos primeiros sociólogos a caracterizar a cidade moderna, isto 

é, a metrópole, como o lugar por excelência da multidão, onde se convive com um grande 

número de indivíduos e também com diferentes estilos de vida.  Ancorado a isso, se encontra 

uma de suas mais conhecidas análises sobre a modernidade: para ele, a grande dificuldade de 

viver numa grande cidade reside no fato de que o indivíduo, na tentativa de preservar sua 

autonomia e sua individualidade, encontra barreiras nas forças externas – sociais, históricas. 

Ora, Simmel conseguiu, como nenhum outro, captar a existência no mundo moderno, 

salientando que a metrópole, mais do que apenas formas de se organizar espacialmente, 

projeta significados maiores para quem nela vive: 

de qualquer ponto na superfície da existência [da metrópole], por mais 

que ele pareça brotar apenas nessa superfície e a partir dela, se pode 

sondar a profundidade da alma, que todas as exterioridades, mesmo as 

mais banais, estão ligadas, por fim, mediante linhas de direção, com as 

decisões últimas sobre o sentido e o estilo da vida. (SIMMEL, 2005, 

p. 580) 

Subjacente a essa constatação, está uma profunda preocupação de Simmel com os 

problemas existenciais do indivíduo no mundo moderno. Focado na díade (ou seja, a inter-

relação entre dois indivíduos) e nas formas pelas quais os indivíduos podem realizar esta 

relação, ele apontou um tipo de conflito premente no mundo moderno: 

                                                                                                                                                                                       
indústrias de aço (100%), indústrias mecânicas (125%), indústrias elétricas e de comunicações (380%) e 

indústrias de equipamentos de transportes (600%). De 1957 a 1961, a taxa de crescimento real foi de 7% ao ano 

e, aproximadamente, de 4% per capita” (SKIDMORE, 1982, p. 204) 
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A ponte entre o passado e o futuro das formas culturais parece ter sido 

demolida; nós olhamos sob nossos pés para dentro do abismo de vida 

não formada. Mas talvez essa ausência de forma seja em si a forma 

mais apropriada da vida contemporânea.” (SIMMEL apud 

FERREIRA, 2000, p. 107) 

A leitura da cidade moderna também é alvo das reflexões de Walter Benjamin. 

Conhecidas são as suas interpretações acerca da poesia de Baudelaire, em que sustenta que 

uma lírica como a deste poeta só poderia surgir numa Paris dentro de um contexto de ampla 

transformação social provocada pelo advento do capitalismo (BARBOSA, 2009).  

Mas também Benjamin (2000) caracteriza alguns tipos citadinos como o flanêur, a 

prostituta, o homem-sandwich. Esses seriam reflexos (ou imagens) de um momento histórico 

conhecido como Modernidade, que teria na cidade seu espaço de acontecimento: “a 

Modernidade não é nem uma cultura nem um estado de espírito: ela é indissociável da 

maneira como a cidade é captada pela subjetividade da experiência” (SIMAY apud GOMES 

DE LIMA e COSTA MAGALHÃES, 2010, p. 152-153). 

Pode-se dizer, pois, que Benjamin, ao buscar as respostas mentais que o indivíduo 

replica a um mundo fragmentado, mercantilizado e dominado pela técnica, está elaborando 

uma análise da experiência urbana moderna, particularmente centrado na forma de adaptação 

da subjetividade do indivíduo a essa experiência.  

É essa a questão que está nos orientando neste tópico, precisamente. Entender que o 

período aqui matizado, recortado também espacialmente, traz em seu bojo um novo tipo de 

mentalidade, ou uma nova cultura, se assim quisermos. Uma coisa, até então, inédita, e que 

propõe um alinhamento diferente para a ligação do indivíduo com a sociedade. 

No caso específico do Rio de Janeiro, essa cultura é caracterizada pelo tripé juventude-

metrópole-modernidade. O significado de juventude está agora muito próximo daquilo que 

diz respeito ao que é liberal, que busca o novo, que vai além ou atravessa velhas regras, etc – 

em uma palavra, aquilo que era “moderno”. 

E o espaço de realização desse imaginário era a metrópole urbana e industrial -  porque 

mesmo sabendo que o fator econômico não é absoluto e único, não se pode perder de vista 

que a simbologia do “moderno” deste momento histórico tem que buscar uma reflexão sobre 

constituição de uma sociedade de consumo. Em outros termos, pode-se afirmar que ela, a 
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metrópole, fornecia todas as bases para que esta cultura de classe média se manifestasse e 

também se distinguisse através do consumo. 

 De maneira sintética, pode-se sustentar que  

A idéia do moderno, no Rio de Janeiro da década de 1950, sugere uma 

sociedade onde indústria, moda, comportamentos, arquitetura e 

publicidade, no período pós Segunda Guerra Mundial, passavam por 

um profundo processo de transformação, configurando uma certa idéia 

de “mundo novo”, onde elementos do cotidiano eram inseridos na 

idéia de modernização, valorizando o que é novidade em detrimento 

da tradição. (PEREIRA, 2005, p. 3 e 4) 
  

 É este clima, ou esse ethos de cidade moderna, que Nelson Rodrigues, como bom 

“cronista de costumes”, consegue captar e transpor para os contos-crônica de A Vida Como 

Ela É... . Este novo Rio de Janeiro, com novos costumes, vai ser, sobremaneira, um  

referencial com o qual ele vai dialogar, tentando sempre mostrar o seu ponto de inflexão. 

 Castro (1992) já havia anotado que a dinâmica espacial de A Vida Como Ela É..., cujos 

personagens principais eram muitas vezes jovens com enorme tempo ocioso, perfazia o 

traçado Zona Sul, Centro e Zona Norte. No primeiro lugar, os personagens iam para trair ou 

praticar algum vício. No Centro eles trabalhavam e na Zona Norte, residiam. 

 Esta é uma constatação interessante, e pode nos fornecer algumas chaves iniciais para 

adentrar o mundo do autor, pois mais do que meramente descrever o que os personagens 

faziam em cada uma dessas regiões importa descobrir e esmiuçar em que acepção o autor 

tomava cada uma delas: 

Bairros, ruas, casas: lugares a descrever. A descrição literária, 

contudo, nunca é uma réplica de alguma coisa, mas sim um modo de 

construir e transmitir significado e determinar uma classificação de 

alto e baixo, belo e feio, velho e novo e assim por diante. (MORETTI, 

1988, p. 135) [grifo do autor] 

 Portanto, o caminho aqui é tomar as descrições, referências ou menções – em uma 

palavra, a classificação - que Nelson Rodrigues faz do Rio de Janeiro para que assim 

possamos tornar transparente a visão de mundo do autor e, mais precisamente, suas avaliações 

sobre a modernidade e/ou a vida urbana desta mesma cidade. 

 Em relação ao teatro, já foi notado que todas as referências à cidade – desde menções 

diretas até a simples figuração no palco – guardam uma íntima relação com o personagem, 
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tanto no sentido de que a urbe ganha forma por meio das atitudes dos personagens quanto no 

sentido de que ela também atua sobre essae mesmos personagens, simbolizando estilos de 

vida e valores de cada espaço. Dessa forma, a relação Zona Norte/Zona Sul terá a primeira 

simbolizando os princípios da família e a segunda os novos valores da cidade; o Centro, vai 

significar a cidade que ao mesmo tempo tolhe e abre possibilidades de dispersão (DRAGO, 

2004) 

 De modo análogo – e corroborando a anteriormente referida coesão entre conto e 

teatro – essa representação urbana pode ser encontrada em A Vida Como Ela É.... Um pouco 

mais variada, é verdade, devido à imensa quantidade de histórias, mas por isso mesmo tão 

forte quanto: 

A produção de espaços pelos relatos das práticas locais, sobretudo em 

sua dimensão sócio-moral, é uma constante da retórica pedestre de 

Nelson Rodrigues, que, em A vida como ela é, ensaia temas e enredos 

futuramente empregados no seu teatro, como também, a partir de 

1967, exercita tons e efeitos reapropriados pelas memórias (DIAS, 

2005, 103 e 104). 

 A avaliação, propriamente dita, ou julgamento, que Nelson Rodrigues fazia do mundo 

moderno era que por debaixo da capa que o envolvia sob as imagens de auto-realização 

pessoal e promessas de felicidade (até mesmo com ou através de uma mobilidade social), 

havia algo que precisava ser descoberto, descortinado e escancarado. 

 Dentre os elementos que precisavam ser trazidos à luz, estavam a profunda 

mesquinhez e o egoísmo que ele enxergava como atributos do mundo moderno; a mudança no 

parâmetro de avaliação da juventude, que passava agora ser vista como um estado inteiro e 

maduro, e os próprios comportamentos desta juventude, que instauravam uma nova relação 

entre os gêneros e as gerações. 

 Todos estes fatores (aos quais se pode adicionar a transformação na relação com a 

morte) eram vetores, para Nelson Rodrigues, de desunião, destruição, desagregação e 

esfacelamento. E de quê? Precisamente, dos valores morais que encontravam seu lugar de 

excelência na família: 

O subúrbio e a Zona Norte aparecem então como palco privilegiado 

para a encenação da miséria humana, considerada universal por nosso 

autor. As relações familiares e de vizinhança, valores e costumes 

antigos, mostram-se dilacerados em face do individualismo que pauta 

os novos comportamentos (FACINA, 2004, p. 174). 
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 É bem verdade que este apego do autor a preceitos morais basilares pode ser explicado 

sob a ótica da sua educação cristã (e familiar), e a partir daí a argumentação tentará mostrar 

como o prazer pode ser desagregador para a religião (NUNES, 2008) ou tentar mostrar que a 

ruína da família pode estar creditada a uma catarse dos personagens (muitas vezes os 

femininos) que são, em um dado momento e por algum estímulo externo, incentivadas a 

liberar os seus mais primordiais impulsos sexuais, sumamente reprimidos pela sociedade 

(MEDEIROS, 2005). 

 Aqui, buscamos entender como ordens de valor (a da cidade moderna e a da família 

tradicional) se desdobram em normas sociais que prescrevem tipos ou modelos de 

comportamentos contrapostos. O conflito vai advir deste ruído. Mas a empreitada de Nelson 

não resulta em revelar um lugar onde esta modernidade venceu, mas exatamente onde este 

projeto cultural encontra limites ou resistências. 

 Sempre que a questão estivesse posta em larga escala (espacialmente falando), como 

em nível de Brasil, o Rio de Janeiro apareceria por oposição a São Paulo, lugar que, para 

autor, já estaria dominado pelos valores modernos; quando ficasse restrita apenas à cidade do 

Rio, a Zona Sul era o lugar já corrompido (FACINA, 2004). O Rio de Janeiro e a Zona Norte 

eram, respectivamente, os locais onde as regras sociais tradicionais ainda vigiam – ou onde, 

pelo menos, ela ainda podiam ser encontradas. 

 O ato de recorrer à cidade ainda “pura” de valores se dava, muitas vezes, pelo refúgio 

à memória (da infância) e à imaginação. Numa tentativa de contrapor ou comparar (recurso 

muito utilizado pelo autor) dois mundos separados apenas pela distância temporal, o passado 

vai estar concatenado com a ideia de certas crenças sociais, ligadas à Zona Norte, e como tal 

recebendo uma avaliação positiva, e o presente vai significar justamente o que se opõe a isto. 

Este fator se torna um traço muito característico e marcante do pensamento do escritor, 

porque “ao valorizar a experiência da infância, Nelson Rodrigues demonstra que a história de 

vida e a percepção da cidade se misturam. Perceber a cidade é também construir a sua própria 

história de vida e [...] encontrar a fonte de criação artística” (FACINA, 2004, p. 171). 

Mas também 

Pelo ângulo biográfico-histórico, seria possível detectar em Nelson, a 

partir de seus ensaios, uma nostalgia profunda e irrefletida por um 

mundo ordenado, anterior à multidão, anterior à vida moderna que lhe 
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tocou conhecer, anterior à educação sexual, anterior às passeatas. Um 

mundo antimoderno pré-moderno, sem vírgula entre os adjetivos. 

(FISHER apud MENEZES, 2012, p. 29) 

 Outas vezes, no entanto, a crítica poderia ser ácida e dura, como fez durante a década 

de 1960, caricaturando figuras expoentes da esquerda brasileira (do teatro, da igreja ou da 

imprensa), repetindo-as frequente e insistentemente em seus textos, numa época em que 

colecionou desafetos e dissabores. 

 Mas este é um momento que se distancia do que nós buscamos apreender não apenas 

pela questão temporal, mas também porque nesta época Nelson Rodrigues versava 

explicitamente sobre questões políticas, fator, este sim, novo dentro da carreira do jornalista e 

escritor. O que queremos é compreender e explicar um autor que, na literatura e na 

dramaturgia, era amplamente conhecido por “revelar a hipocrisia da sociedade” ou “explicitar 

suas contradições”. 

Portanto, vale ressaltar que nas peças e nos contos-crônica, a crítica ganha forma 

estética, e se manifesta pelo fim – inexoravelmente - trágico dos personagens. A tragédia se 

consolidou como um dos principais recursos do autor para ensejar sua crítica, e, neste caso, 

ela é uma tragédia “urbana” ou “carioca”, definições que não encontram lastro na história da 

crítica teatral. É importante destacar que no início da pesquisa, essa foi uma pista estética que 

nos propiciou levantar hipóteses, e, posteriormente, nos ajudou a confirmá-la. 

Destarte, o que tem de ser destacado neste tópico é como o Rio de Janeiro (moderno) 

dava não só ambiente para o desenrolar das histórias, mas como ele as nutria de substância, 

como ele as alimentava de matéria-prima, isso, sem dúvida, através das lentes do nosso autor, 

que percebia essa “modernidade” de uma incipiente vida urbana, como vimos, nociva em 

algum grau. 

Dentro do contexto das histórias, perceberemos sempre um Rio de Janeiro que se 

projeta sobre os personagens, que se espraia sobre suas relações e, em última instância, 

modifica seus destinos, muda suas opções, interfere em seus estilos de vida. Mas o contra para 

essa cidade que “perverte” vai ser a família (e seus valores). É sobre esta que vamos nos 

debruçar agora. 
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1.2 Família 

Não é difícil perceber que a família é um elemento demasiado presente na dramaturgia 

e na literatura de Nelson Rodrigues. Na realidade, ela é um dos temas mais recorrentes dentro 

da produção artística do autor – ela sempre foi o palco para encenação dos seus “dramas 

universais” –, e, como tal, é sempre alvo preferido de muitas análises. 

Não é desconhecido que o autor aqui em apreço carregou durante muito tempo, senão 

por toda a vida, a pecha de "tarado", "pervertido", "pornográfico" e outros epítetos do mesmo 

gênero. Pode-se dizer, sem exagero, que grande parte de sua fama foi construída sob esse 

estigma — apesar ou por causa dele. 

Contudo, tal ideia que se fazia dele pode ser entendida, em certa medida. Com isso, 

queremos — não condená-lo moral e eticamente, com já se viu por longo período, mas — 

dizer que a constância, em sua obra, de casos como traição e incesto, só para ficar em dois 

exemplos, pode abrir margem para este tipo de interpretação — tendo em vista, obviamente, 

que este fato se inscreve no contexto de uma sociedade conservadora, onde a sexualidade, 

ainda mais no âmbito familiar, era um tabu. 

Mas o que não ficava claro de imediato, e não só para o público, mas também para 

grande parte da imprensa e da crítica especializada, era o fato de que Nelson era, em ampla 

escala, um moralista5 que defendia a instituição "família" ao mesmo tempo em que a atacava. 

Pode parecer confuso, e até mesmo o seja em certo ponto, mas o que devemos levar em 

consideração é o fato de que Nelson Rodrigues defende um tipo de família orientada por 

valores tradicionais, ao passo que critica as mudanças sofridas por ela com o passar do tempo 

— precisamente, a mudança no parâmetro de relacionamento das pessoas do grupo familiar. 

Neste ponto se inscreve, talvez, um dos maiores paradoxos que caracterizavam a 

figura de Nelson Rodrigues. Por que, ao ensejar sua crítica, fazendo uso dos casos referidos 

acima, ele era execrado pela sociedade de seu tempo — e expunha, assim, algumas das 

contradições dela; por outro lado, no entanto, ele estava partindo de pressupostos e princípios 

moralistas, com já foi dito. Formava-se, dessa maneira, uma figura dúbia: ele pode, 

concomitantemente, ser visto como reacionário e/ou revolucionário. 

                                                           
5 Segundo Magaldi: “Tendo recebido a formação cristã da classe média urbana brasileira, o dramaturgo 

preservou até o fim da vida a crença em preceitos morais básicos” (MAGALDI, 1992, p.12) 
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Muito já foi falado e escrito sobre esta questão — tanto advogando para um lado 

quanto para o outro, ou, até mesmo, apenas adubando e cultivando a referida dubiedade, 

aumentando, por consequência, a "aura" e a "magia" que circundam a imagem do autor. 

Nossa tarefa, contudo, é outra, e passa pelo entendimento de como a família aparecia (ou de 

como era encenada) em suas histórias. 

Portanto, o segundo ponto importante (o primeiro foi a centralidade, em sua obra, do 

tema que ora discutimos) é compreender que a família é sempre a instância primordial em 

suas histórias; ela é a dimensão originária e primeira, o núcleo do qual se irradiam as ações - e 

dentro do qual muitas vezes elas se encerram. 

Isso pode ser verificado observando o fato de que, sempre, os personagens de Nelson 

Rodrigues são identificados de acordo com a localização do indivíduo dentro do grupo 

familiar. Dessa forma, teremos o "pai", o "filho", a "sogra", a "cunhada", a "esposa", o 

"genro" etc, e das relações destes é que se origina a intriga: 

Acusado de ser um autor abominável que fez os mais diversos ataques 

à instituição familiar, via na família o mote da tragédia, uma vez que 

as relações conflituosas entre seus membros representam o centro de 

todos os conflitos do ser humano (LEVISKI, 2011, p. 189) 

Mesmo quando estão fora do ambiente familiar, os personagens vão sempre carregar a 

classificação advinda dele. Isso indica que na obra de Nelson Rodrigues a Família é a 

principal força motriz da dinâmica social, ou, em outros termos, pode-se sustentar que é ela o 

elemento que orienta as relações sociais. 

Esta constatação nos conduz a um ponto muito importante, qual seja o de que, se, 

como ficou dito, era uma constante na produção artística do nosso autor  fazer uma crítica à 

instituição família, aos seus novos valores etc — tentando escancarar seus "pecados" e 

"crimes" internos (que vinham sempre sob a forma do desejo sexual) —, então ele está 

sugerindo uma falha no projeto de organização social - ou um lugar onde ele não funciona 

bem. 

Para tentar responder por que, na visão do nosso autor, isso ocorre, é imprescindível 

elucidar o modelo de família que ele defende ou propõe. E este era, sem dúvida, o modelo de 

uma família patriarcal. Não nos referimos exatamente ao modelo da grande família freyreana, 

com pais, filhos e muitos agregados – embora ele esteja presente e influencie. Estamos 
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querendo apreendê-la como uma simbologia mais geral, uma representação, que tem como 

organização principal a concentração do poder nas mãos do pater famílias. 

É a este tipo de família que queremos aludir sempre que nos referimos a um modelo 

“mais tradicional” ou com a “hierarquia” mais bem delineada e nítida. Entendemos que o 

interesse central de Nelson Rodrigues, presente em toda sua obra como um ponto de partida, 

mais do que representar a imagem esfacelada deste ideal de família, é criticar os valores que 

acarretaram sua mudança. 

Para Figueira (1989) este modelo rígido e pouco flexível diz respeito a um tipo de 

família hierárquica, onde há uma oposição fundada entre homem e mulher e cristalizada em 

termos de “roupa, linguagem, comportamento e mesmo sentimento considerado próprio para 

cada sexo” (FIGUEIRA, 1989, p. 15). Dentro dessas diferenciações tidas como inatas, o poder 

do homem se baseia em alguns privilégios: na sua exclusividade em relação ao trabalho 

externo e remunerado; e no âmbito da sexualidade, onde a obrigatoriedade da monogamia 

recai apenas sobre a mulher. 

Em relação à prole, o mesmo acontece: a relação se estabelece sob distinções inatas a 

cada um – isto é, o adulto é diferente da criança, estando numa situação privilegiada de poder 

e pode ou deve exercê-lo por meio do uso da disciplina. Em suma, na família hierárquica, 

teremos uma identidade posicional, onde 

todos tendem a ser definidos a partir da sua posição, sexo e idade. Há 

várias ideias em torno do que é “certo” e “errado”, e há vários 

mecanismos sutis dentro e fora dos sujeitos para tentar suprimir ou 

controlar as várias formas de desvio de comportamento, pensamento e 

desejo. (FIGUEIRA, 1989, p. 16) 

 Estas definições nos dão um com quadro geral e fixam de modo mais ou menos claro o 

que queremos dizer. Queremos sustentar aqui que este é o modelo familiar que Nelson 

Rodrigues persegue e busca, e que funciona com norte para suas apreciações e avaliações — 

que ganham maneira direta e seca nas suas crônicas e que tomam forma estética nas peças e 

contos-crônica. 

 Na década de 1950 ainda imperava o modelo de família hierárquica, mas ela é também 

como um prelúdio da virada comportamental que viria se concretizar no decênio seguinte. É 

nela que se percebe o advento tímido de uma nova ideologia – que vinha de mãos dadas com 



25 
 

 

uma nova participação social das mulheres (DESSEN, 2010) e – que só ganharia plena na 

força em estratos médios urbanos nos vinte ou trinta anos posteriores e que tem um profundo 

impacto nas relações familiares: a ideologia do igualitarismo — formando, assim, um ideal de 

família igualitária. Esta vem para pôr termo a algumas das querelas internas da família 

hierárquica postulando uma igualdade formal para pessoas diferentes. 

 A este novo ideal de família corresponde uma identidade idiossincrática, onde homens 

e mulheres poderão se enxergar de maneira diferente mas serão sempre tidos como iguais 

porque são indivíduos. Portanto, as diferenças pessoais vão ter mais peso que as de sexo, 

idade e posição, e os marcadores mais latentes dessas diferenças vão ser entendidos como 

características do gosto pessoal (FIGUEIRA, 1989). Neste ponto é importante lembrar que 

As noções bem delineadas de “certo” e “errado” perdem suas 

fronteiras, a noção de desvio de comportamento, pensamento ou 

desejo perde clareza, e instaura-se, aparentemente, o reino da 

pluralidade de escolhas, que só são limitadas pelo respeito à 

individualidade do outro (FIGUEIRA, 1989, p. 16 e 17). 

 Compreendemos que Nelson Rodrigues se insurge contra este ideal. Não diretamente 

em contraponto à ideologia, com todas as suas características e marcas, pois, como vimos, ela 

só vem se estruturar de maneira sistemática um pouco depois, mas aos valores e crenças que a 

preconizam e que de certa maneira formam sua base. 

 Sabendo que estes novos valores guardam, sem dúvida, íntima relação com processos 

políticos e sociais, sugerimos também que o nosso autor os identifica com algo que possui 

estreitos laços com tudo aquilo que está ligado ao moderno, ao urbano, ao que se quer novo. 

Como se um elemento proviesse do outro; e é daí, talvez, que nasce sua visão negativa da 

modernidade.  

 Se em outros momentos da obra do autor (como nas peças míticas e psicológicas) os 

fatores que vão desencadear os problemas intrafamiliares são outros, acreditamos que para as 

tragédias cariocas e para A Vida Como Ela É... a força que a vida urbana vai ter para construir 

valores e hábitos e interferir no âmbito familiar é grande, e, por conseguinte, a tese pode ser 

sustentada – não como a única válida, mas como uma das plausíveis. 

 Essa pode ser a chave para entender qual a família que Nelson Rodrigues critica – ou, 

em outras palavras, onde se assenta sua crítica sobre ela. Este é também um elemento que nos 
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ajuda a compreender algumas afirmativas como esta: “Contrário aos pressupostos sociais e 

religiosos de que a família é uma instituição sagrada, o dramaturgo a expõe como reduto de 

podridão, turbulência e males” (LEVISKI, 2011, p. 187). Ou como esta, assegurando que 

A instância de repressão disciplinadora de desejos e da falsa aura de 

pudor que a família representa surge, na obra de Nelson Rodrigues, 

como denúncia da hipocrisia que rege as relações que se estabelecem 

entre seus membros, mascarando o ódio e a violência que estão por 

trás dessas relações. (BATALHA, 2007, p. 42) 

Outras frases que tentam mostrar que Nelson Rodrigues denuncia uma “moralidade de 

fachada” (GRANJA, 2009) poderiam se seguir, mas interessa perguntar: por que elas possuem 

essa carga valorativa tão forte e por que tentam sempre colocar Nelson Rodrigues como um 

autor progressista (na acepção menos politizada do termo)? Por que este tipo de avaliação é 

tão recorrente e o que é que se esconde por trás disso? 

Acreditamos que isto não possa ser derivado de uma profunda aversão dele à 

instituição família (como já dissemos, ele não parte deste princípio). Segundo Figueira 

(1989), e voltando aqui aos “tipos ideais” de família, o cerne da questão está justamente no 

fato de que não há a troca de um ideal de família por outro, mas antes a permanência dos dois 

– claro, não de maneira harmoniosa. Daí a constatação de que o novo e o antiquado, ou o 

moderno e o arcaico, convivem na família de classe média brasileira. 

Portanto, o que Nelson Rodrigues faz, e aqui reside o âmago de sua crítica e a resposta 

para as perguntas acima postas, é ora mostrar uma família que tenta manter uma aparência 

“correta” e “limpa” e se desagrega por causa do contato com os novos hábitos e valores 

próprios de uma vida urbana; e ora mostrar famílias cujas relações ainda estão regidas pelo 

modelo mais tradicional mas que tentam, de alguma forma, adquirir os novos valores para 

soarem mais “modernas”, mas a distância que separa as duas posturas as faz parecerem 

“inócuas”, “falsas”, ou, para usar a palavra já gasta, “hipócritas”. 

Teremos como resultado, portanto, uma família que é sempre “o terreno da 

ambiguidade, do conflito entre aparência e essência, num jogo de extremos éticos-morais” 

(FRANÇA, 2006, p. 19). Talvez resida ai o elemento que cria as lentes que possibilitam que o 

escritor seja visto como um “crítico da sociedade”. 
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As histórias de A Vida Como Ela É... estão repletas de casos como estes e teremos a 

oportunidade de demonstrá-lo em um capítulo posterior. Por ora, julgamos ser esse o 

mecanismo que leva Nelson Rodrigues a ser saudado como um autor revolucionário. Mas, 

aqui, importa menos constatar esse elemento que entender o que ele nos oferece para análise 

da perspectiva do autor sobre a família, que é o tema aqui tratado. 

É sabido que a centralidade da instituição família foi, durante longo período, um 

grande entrave para formação de um estado moderno no Brasil (HOLANDA, 1998) e que as 

mudanças que ocorreram no Brasil a partir da década de 1950 significaram um novo momento 

da nossa organização social, com um estado robusto econômica e politicamente, e a formação 

de grandes conglomerados urbanos. 

Já foi dito que em Nelson Rodrigues a família é o elemento que impulsiona as relações 

sociais; essa é uma postura assumida pelo autor que, quando posta em contraste com o 

recrudescimento da força de outras instituições sociais para organizar a sociedade, nos diz que 

ele está, na realidade, se recusando a reconhecer que a família perdeu preponderância no 

processo de organização social ou que ela deveria retomar o peso que já teve. 

Portanto, em nossa visão, esse duplo jogar do escritor – que põe sempre em reverso e 

em oposição as ideias novas e velhas que querem reger a família – nos diz que ele está 

sugerindo que a família tem forma mas não conteúdo (ou, ainda, que tem um outro conteúdo), 

onde cada posição dos indivíduos do grupo familiar (o pai, o marido, a esposa, a mãe, o/a 

filho/a) está “desvirtuada” ou “desregulada”: 

A família, núcleo da maioria dos textos de Nelson Rodrigues, é, na 

verdade, uma construção em ruína [...] Famílias de classe média, 

participantes de um mundo social no qual se congregam valores 

capitalistas e a tradição patriarcal, são a alegoria de um passado que 

apodrece de pé, resistindo ao presente (FRANÇA, 2006, p. 17) 

Assim, também, é que a ironia dos contos-crônica de A Vida Como Ela É... surge. 

Pois, por exemplo, veremos muitas vezes os personagens masculinos serem descritos como 

figuras frágeis, débeis e sem autoridade alguma, ao mesmo tempo em que são confrontados 

com os padrões da época, onde os homens deveriam ser os chefes da família e principais 

detentores dessa autoridade (SALES & SILVA, 2008); e os personagens femininos, a 

exemplo de Solange, de A Dama do Lotação, se sentem felizes e realizadas justamente por 
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traírem o marido diariamente – tendo em vista que a “honra familiar” é um tipo de pressão 

social que repousa sempre sobre a expectativa de fidelidade da mulher (ZECHLINSKI, 2007). 

Some-se a isso o fato de que estes contos-crônica tinham seu desfecho em torno de 

uma grande tragédia. Teremos como resultado, em nossa visão, que Nelson Rodrigues estava 

apontando para a incapacidade de outras instituições sociais em reger com êxito as relações 

sociais; como se ele dissesse: conseguimos ser “satisfatórios” em vários pontos, menos nesse 

aqui. E não só isso: talvez, nem mesmo a família pudesse mais organizar a vida social, dado 

que ela estava informada por novos valores, havia sido “corrompida” pelos ideais modernos. 

Isto posto, podemos dar um passo adiante e afirmar que ele não só expunha um molde 

inócuo de família que se evidencia através da forma irônica que inverte ações e subverte 

expectativas, mas que, ao fazer isso, ele mostra que os personagens agora têm um novo leque 

de possibilidades para seguir. Eles agora encontram caminhos para consecução de seus 

projetos individuais, à revelia da família, que, como grupo, tende a querer controlar o 

caminho dos seus membros. 

É claro que em outros momentos, mesmo quando a cultura brasileira em torno da 

família tinha uma força “totalizadora” muito maior, sempre houve possibilidades de 

individualização, pois em toda cultura, em maior ou menor grau, essa possibilidade existe 

(VELHO, 1980). Mas nesse momento específico apreendido pela obra de Nelson, ela está 

ligada ao ideário de modernidade e juventude, e por postular novos padrões de 

comportamento, se choca com a dimensão da família.  

É claro que não há a completa implosão da família enquanto valor que a característica 

hiperbólica de Nelson pode deixar entrever, nem a completa migração para um mundo 

desordenado, pois sabe-se que 

A ideia central é de que, primeiramente, reconhece-se não existir um 

projeto individual “puro”, sem referência ao outro ou ao social. Os 

projetos são elaborados e construídos em função de experiências 

socioculturais, de um código, de vivências e interações interpretadas. 

(VELHO, 1980, p. 42) 

 Os padrões e regras da família mais tradicional ainda persistem, entretanto passam  

conviver com outras possibilidades de comportamento e os projetos individuais aparecem 

como uma maneira de se localizar entre estas duas ordens de valor em conflito – “Creio ser o 
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projeto uma tentativa de dar um sentido ou uma coerência a essa experiência fragmentadora” 

(VELHO, 1980, p. 48).  

 É bem verdade que para Nelson Rodrigues “a civilização é fraca em face da natureza 

humana, é apenas uma superfície de aparente tranquilidade que esconde sentimentos e paixões 

conturbados e violentos” (FACINA, 2004, p. 112). Ou seja, de um modo geral, essas 

percepções de Nelson se estendem para os outros momentos de sua criação artística, não só 

para aqueles recortados aqui. 

 No entanto, queremos crer que para o caso aqui selecionado ela é aguda e aparece de 

forma mais deliberada com relação a um momento histórico, onde o autor opera um processo 

de interação entre a obra e o meio que a circunda, trazendo elementos do contexto e 

incorporando-os ao texto (para usar dois termos caros a Antonio Candido), o que propicia e 

favorece nosso estudo. 

 Acreditamos também que, ao tematizar ordens de valor conflituosas que tentam reger 

o comportamento, Nelson Rodrigues está tocando naquilo que se refere, nos termos de 

Figueira (1989), ao “sociologicamente invisível”, isto é, a dimensão do sujeito e dos valores 

que o orientam. 

Colocando a vida urbana/cidade moderna como vetor da construção de valores que 

vão interferir na organização familiar e, consequentemente, “desmapear” (FIGUEIRA, 1989; 

VELHO, 1980) o sujeito, ele está tematizando também uma crise de valores ou o custoso 

processo de mudança social no mesmo âmbito. Por isso, para os fins a que se propõe este 

trabalho, os dois campos discutidos até agora tem que estar em permanente diálogo.  

 

1.3. As ordens se conjugam 

É verdade que a obra de Nelson Rodrigues oferece um vasto leque de possibilidades 

de análise. Elas podem ir desde a morte à política, da identidade nacional ao futebol, da 

atividade jornalística à inovação teatral. Particularmente, o Rio de Janeiro e a Família tem 

sido objeto de muitos estudos, quando não estão subjacentes às discussões presentes em 

outros tantos. 
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Para a nossa empreitada, entretanto, é imprescindível que essas duas temáticas, que até 

agora pendemos para chamar de ordens de valor, sejam consideradas de maneira una, 

indivisível, íntegra. Não que elas não possam sobreviver sem estar unidas, mas esta junção é 

uma condição imprescindível para a análise que estamos propondo. 

Queremos entender quais são os fatores que emergem para que A Vida Como Ela É... 

se constitua numa crítica ao processo de modernização da sociedade brasileira. Identificado os 

dois principais temas presentes como construções simbólicas latentes nos contos-crônica, a 

cidade carioca e a instituição família, e a esta altura já os tendo analisado, resta colocá-los em 

unidade. 

Um primeiro passo pode ser dado tendo-se em consideração que 

Numa sociedade urbano-industrial, a mulher começa a ser incorporada 

ao mercado de trabalho, enfraquecendo-se em decorrência os laços de 

dependência da mulher em relação ao marido: uma vez que ela 

conquista uma certa emancipação econômica, enfraquece-se a função 

provedora e a conseqüente autoridade do chefe da família 

tradicional.  A conseqüência dessa transição nas condições sociais de 

existência é o conflito axiológico em torno da virgindade e do 

casamento. (GRANJA, 2009) 

 É um interessante ponto de partida, pois sabe-se que o lugar público, do trabalho 

externo, foi historicamente dominado pelos homens, enquanto que a privatização da vida 

atingira apenas mulheres e crianças, que quase não tinham vida fora da família e da escola 

(ARIÈS, 1981). Então, é de se esperar que, num momento em que essa “hegemonia” começa 

a ser quebrada, haja alguma repercussão nas relações do âmbito familiar. 

 Contudo, talvez seja complicado creditar apenas a processos econômicos e políticos 

toda essa mudança nas relações familiares, comportamentais – e, por que não, da cultura? – 

como se fosse um movimento mecânico, onde um epifenômeno lá reverberasse por 

consequência, e de modo inequívoco, também cá. Estamos mais propensos a enxergá-los 

como dois âmbitos paralelos com influências mútuas. 

 Na realidade, essa visão mais automatizada da relação “cidade moderna” e “família” 

vai ser percebida em Nelson Rodrigues. Ele identifica tudo o que é “maléfico” com o que é 

moderno o que, por sua vez, teria enormes responsabilidades no processo de ruptura com 

regras mais tradicionais. Essa tendência salta aos olhos talvez por sua característica 
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hiperbólica, que busca exagerar e pôr em excesso aqueles traços que ele quer salientar. É o 

seu “espelho deformador” da sociedade (CANDIDO, 2006). 

 Mas, voltando, o que importa frisar é que não tomamos aqui a cidade ou a vida urbana 

de modo limitado, objetivo, mas como tudo aquilo que toca no âmbito subjetivo também, nos 

valores, nas crenças, nas ideologias e nas regras que regem os indivíduos. Ora, não à toa nossa 

discussão sobre Rio de Janeiro e a obra de Nelson buscou aproximações com o ideário que 

uniu juventude, modernidade e metrópole; e nosso tópico sobre família quis, não identificar 

qual tipo de família (nuclear, grande família patriarcal, etc) é mais recorrente na obra dele, 

mas buscou entender como ela, enquanto instituição, prescreve regras para os sujeitos. 

Por isso as chamamos de ordens valor, para tentar remeter a tudo que quer orientar o 

sujeito nas diversas áreas de sua vida social. E a superposição de duas ordens, que dialogam 

também com as emoções e sentimentos dos sujeitos, isto é, quais são legítimas em dado 

momento, aparece como chave explicativa para as histórias de A Vida Como Ela É.... 

Essa questão é muito premente na visão de Nelson Rodrigues, para o qual o inverso 

dos instintos não era a razão, mas o amor; e que a civilização como um todo é construída em 

cima disso, como um falso invólucro. A modernização, ao propor um ritmo mais acelerado, 

aparece como um acirramento desse processo. 

Portanto, esse é um ponto que vai se constituir como crucial para compreensão da 

visão de Nelson: “Para compreendermos a especificidade dos sentimentos que afligem os 

personagens do universo rodrigueano, faz-se necessário compreender o jogo entre a tradição e 

a modernidade” (PORTO, 2008, p. 92). 

As transformações acarretadas pela modernidade estariam ligadas principalmente a 

questões de comportamento, tais como “o fim da hierarquia entre as gerações”, “a degradação 

da função paterna” (idem, p. 94), a valorização dos jovens e o consequente “lugar de 

menosprezo que os velhos passaram a ocupar na sociedade” (p. 95) e “a igualdade das 

relações de gênero” (p. 96). 

Na realidade, Nelson Rodrigues estava assistindo ao advento de toda uma nova ordem 

valorativa que veio com ares de “modernidade”. Novos modos de ligar o indivíduo à 

sociedade estavam surgindo e era contra isso que ele se levantava. Os contos-crônica de A 

Vida Como Ela É... são exemplares neste sentido porque vão sempre tentar mostrar 
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personagens que fazem aquilo que se pode dizer o avesso do que é socialmente esperado por 

seus papéis sociais. 

Em nossa visão, portanto, os indivíduos estão no ruído entre duas ordens de valor que 

se sobrepõem. E se sobrepõem porque o autor quer justamente mostrar a distância entre as 

duas, salientar suas discrepâncias; se não houvesse diferença nos códigos ético-morais das 

duas, não haveria ruído, os contos-crônica não terminariam continuamente em tragédia. 

Esta concepção de que há o choque entre dos postulados de comportamento se baseia 

na constatação de que 

Em uma sociedade complexa moderna os mapas de orientação para a 

vida social são particularmente ambíguos, tornando-se tortuosos e 

contraditórios. A construção da identidade e a elaboração de projetos 

individuais são feitas dentro de um contexto em que diferentes 

“mundos” ou esferas da vida social se interpenetram, misturam  e em 

muitas vezes entram em conflito. (VELHO, 1980, p. 50) 

Então, no nosso caso, vamos ter os personagens dos contos-crônica circulando entre 

uma vida urbana moderna e a vida tradicional da família, no lar, cada qual com seus espaços 

“por excelência” (já foi falado aqui sobre a metalinguagem Zona Sul e Norte). Esse passeio 

entre dois mundos distintos é que vai causar o atrito e ser possibilidade da tragédia. 

Esperamos poder demonstrar isso nos capítulos subsequentes, que tentará empreender 

uma análise crítica de A Vida Como Ela É..., e que terá como corpus as coleções organizadas 

por Ruy Castro e editadas pela Cia. Das Letras: O Homem Fiel & Outros Contos de A Vida 

Como Ela é...  e A Coroa de Orquídeas & Outros Contos de A Vida Como Ela é...; e as duas 

primeiras seleções dos contos-crônicas em livro, feitas pelo próprio Nelson Rodrigues: 100 

Contos Escolhidos de A Vida Como Ela é... e Elas Gostam de Apanhar – Histórias de A Vida 

Como Ela é..., datando, suas primeiras edições, de 1961 e 1974, respectivamente. 

Consideramos que este material seja suficientemente representativo da obra, 

justamente porque ele constitui aquela parte cujo êxito reside no movimento de passar do 

periódico ao literário (SACRAMENTO & CARDOSO, 2011) – e deste para o cinema e para a 

televisão brasileira, posteriormente. 

Ora, este processo revela que “A Vida Como Ela É...” conseguir vencer o 

esquecimento durante décadas, e o fez exatamente porque guarda fortes relações com as 
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representações mais triviais da sociedade brasileira sobre amor, casamento, família, 

comportamento. 
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Capítulo 2 – Temas, Estrutura, Personagens 

 Nesta seção, subdividida em três subtópicos, analisamos, primeiramente, os principais 

temas de A Vida Como Ela É..., sustentando que, apesar da aparente pluralidade, há uma 

identidade temática nas narrativas; depois fazemos algumas considerações sobre a relação 

entre literatura e mercado para elucidar questões referentes à estrutura dos contos-crônicas; e, 

finalmente, tecemos algumas considerações sobre processo de construção dos personagens. 

 

2.1 Temas recorrentes  

 Para realizar uma análise crítica de A Vida Como Ela É... procuramos identificar e 

esmiuçar os principais temas, ou aqueles mais recorrentes, dos textos da coluna. Começar pela 

“matéria” de que trata a obra é como ir daquilo que é superficial para aquilo que é mais 

profundo, mas, no entanto, é uma operação que se justifica por que são esses elementos que 

vão nos guiar até o que julgamos ser essencial para objetivo deste trabalho.  

O primeiro passo que devemos dar é, justamente, atentar para o perfil que teve a obra 

quando de sua publicação. Em outros termos, é a esse ponto que se quer chegar: deve-se ter 

consciência do caráter massivo da obra. Aqui não vai nenhum julgamento prévio da qualidade 

dela. Mas apenas uma ponderação quanto ao fato de ela ter sido escrita para o periódico 

getulista Última Hora, que, desde o primeiro momento, foi concebido como um órgão que 

faria frente à grande mídia impressa brasileira, por meio de um apelo popular – o vespertino 

sempre trazia muitas matérias nas seções Policial e de Esportes.  

 A própria coluna de Nelson Rodrigues, proposta a ele pelo dono do periódico, Samuel 

Wainer, foi pensada como uma estratégia para angariar público para o jornal (CASTRO, 

1992), que era novo, e que necessitava de se espraiar rapidamente, com vistas às pretensões 

políticas de Vargas (SODRÉ, 1966). Então, pode-se sustentar, este é um fator que atua 

fortemente sobre o artista produtor, uma vez que age diretamente sobre a concepção e a 

produção da obra. 

 Mas dizer que a íntima relação que um escritor tem com o mercado de leitores atua e 

influencia na feitura de seus textos, é dizer pouco. E mais: é insuficiente porque é óbvio. 

Dificilmente se encontrará quem duvide de tal assertiva. Em vista disso, nossa tarefa é 

levantar elementos que nos ajudem a enxergar de maneira mais clara esse processo. 
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 Para esta tarefa, pois, será de grande valia a classificação que Sodré (1988) faz dos 

“tipos” de literatura. Para ele há, basicamente, duas formas pelas quais a literatura se 

manifesta. Tem-se a literatura “culta” ou “erudita” e a literatura “de massa”. Esta última não 

se configuraria como um uso mediano ou raso do discurso literário, mas como a realização 

particular de um tipo de discurso. 

 Se a literatura culta se caracteriza pela impressão da marca pessoal do escritor, na 

técnica que ele utiliza para escrever seus textos e mesmo dentro da língua na qual ele escreve, 

a literatura de massa estaria mais inclinada a recorrer a temas que possam “chacoalhar” a 

mente do leitor – sua destinação final seria essa. 

 Os espaços pelos quais cada uma desses tipos de literatura busca sua legitimação 

também são diversos. A primeira, buscará, no geral, esteio em academias e escolas literárias, 

sempre dependendo um autor do crivo de seus pares e dos críticos para ter sua literatura 

considerada como elevada. A segunda, ao contrário, estará sempre em permanente diálogo 

com as hostes do mercado, que tem por objetivo a busca do maior alcance. 

 Acrescente-se que para Santiago: 

Ao contrário do cinema e demais manifestações artísticas de massa, o 

compromisso maior do objeto literário não é com a infinita 

coletividade que, direta, ou indiretamente através da publicidade, irá 

amortizar o alto custo da produção. Há formas de literatura que 

podem, é claro, se valer do mercado, e dele se têm valido através de 

um novo e recente gênero, o best-seller; há até mesmo confluências 

benéficas entre a literatura e a cultura de massa, é o que sucede, por 

exemplo, com a música popular. Mas a grande literatura (ou literatura 

literária) não depende do mercado da forma como o cinema ou a 

televisão dependem (SANTIAGO, p. 98, 1994) 

Dizer que um dado tipo de literatura depende do mercado é, portanto, dizer que a 

condição sine qua non para seu “sucesso” é manter um diálogo permanente com uma 

coletividade de leitores contemporâneos — o que não acontece com o tipo culto da literatura, 

que pode ter um tempo maior de “maturação” e só ser compreendia posteriormente.  Seu 

sucesso, entenda-se, sua existência: se não envolver consumo pelos contemporâneos, não há 

razão para que continue sendo feita. 

É partir daí que os escritores procurarão caminhos para se alinhar ao seu público-alvo. 

No caso de Nelson Rodrigues em A Vida Como Ela É..., é Castro quem nos dá a pista para 

entender este processo: 
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Os jornais precisam ter o sotaque de suas cidades e Nelson não 

demoraria a abrir os olhos para o filão da ambiência carioca. No que 

teve o estalo, povoou as 130 linhas diárias de “A vida como ela é...” 

com um fascinante elenco de jovens desempregados, comerciários e 

“barnabés”, tendo como cenários a Zona Norte, onde eles viviam; o 

Centro, onde trabalhavam; e, esporadicamente, a Zona Sul, onde só 

iam para prevaricar. (CASTRO, p. 237, 1992) 

A ambientação e o tipo de personagem, típicas da vida social e urbana carioca da 

década de 1950, dadas por Nelson Rodrigues às histórias, foi o primeiro fator que contribuiu 

para o estreitamento de laços entre o leitor e a coluna. É de conhecimento público que Samuel 

Wainer, dono jornal Última Hora, quando propôs a nosso Escritor uma coluna diária, sugeriu-

lhe que ela estivesse atrelada a um fato do dia. É da inteira responsabilidade de Nelson esta 

passagem da realidade à ficção, imprimindo nesta, no entanto, uma “cor local”. 

 Um outro elemento que salta à vista nas primeiras leituras é a incorporação de um 

vocabulário (sub)urbano-carioca aos contos-crônica de A Vida Como Ela É.... Nelson 

Rodrigues fazia uso de uma linguagem coloquial, lançando mão de termos, jargões e gírias 

muito comuns naquela época. As expressões “no duro!”, “batata!”, “sossega!” e “comigo não, 

violão”, amplamente utilizados nos textos, representam esse fator. 

Portanto, pode-se dizer que o 

O espaço da cidade, nesse sentido, contribuiu para uma aproximação 

ainda maior do leitor com a coluna. Não só os grandes centros, como 

também os subúrbios onde residia a grande maioria da população 

tornaram-se, então, cenários para suas narrativas – inclusive 

posteriormente, ampliando essa ambientação para seu teatro, como já 

discutimos anteriormente; sendo assim, os suburbanos personagens de 

Nelson adquirem formas identificáveis nas camadas médias da 

sociedade brasileira, também como os funcionários burocratizados e 

simplórios de uma nova engrenagem capitalista das cidades 

industrializadas e/ou em desenvolvimento. Este é um dado importante 

que corrobora a perspectiva que o novo intelectual adquire com o 

advento da cultura de massa (RODRIGUES, 2009, p. 23) 

Ora, por outro lado, esperamos que não se perca de vista que essas características estão 

aqui sendo levantadas não como uma forma de sustentar que a coluna, na sua tentativa de 

aproximação com o público do jornal, almejava espelhar a sociedade carioca de 1950. Ao 

contrário, são só algumas marcas, algumas das quais Nelson acaba incorporando como 

maneirismo de estilo, que jogam com o leitor, galgando uma identificação inicial para depois 

operar sua leitura particular daquele momento. 
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Nossa lente é aquela que vai tentar elencar os elementos constitutivos da obra para 

melhor compreendê-la. Saindo de um nível de análise linear e buscando um recorte 

transversal. Como disse Candido (2006), tomar o caráter social não no nível ilustrativo, mas 

no explicativo: como fator que integra a obra, faz parte dela, com ela se confunde. 

Acreditamos que estes elementos que fazem os leitores se enxergar em histórias de A 

Vida Como Ela É... são o ponto de partida para o “tom de realidade” que muitas vezes se 

aponta como característica da coluna. Ponto de partida porque, de fato, os textos vão versar 

sobre questões muito recorrentes na obra de Nelson, como amor, casamento, adultério. 

 Muitas vezes, não contente em apenas trazer a paisagem carioca para seus contos-

crônica, Nelson fazia referências diretas à cultura urbana do Rio de Janeiro. Ela vira elemento 

íntimo do seu texto, de modo que a verossimilhança que ele alcançava era enorme, dando 

aquela sensação aos leitores de que qualquer um estava sujeito às “vicissitudes” que Nelson 

narrava na sua coluna. 

 É o que acontece, por exemplo, com o conto O Pileque. Neste, o autor dialoga com o 

futebol, que àquela altura estava se tornando uma “paixão nacional”, e com as expectativas 

que tinham os brasileiros de vencer seu primeiro torneio mundial. Temos, pois, Oliveira, em 

pleno estado de apreensão na véspera da final da Copa do Mundo de 1958, contra o 

selecionado da Suécia. Um amigo seu, Radagázio, adentra sua residência com a promessa de 

lhe dar uma informação “mais séria que futebol”. 

 Tendo Oliveira vindo para o Rio de Janeiro com o intuito de ficar mais próximo da 

Suécia, lugar de realização da final da competição mundial de seleções, e sua esposa 

permanecido em Petrópolis, a grave notícia que seu amigo veio lhe trazer é justamente sobre a 

suspeita de traição por parte da esposa: Radagázio a teria visto muito bem acompanhada de 

um estranho, descendo de um táxi. A narrativa de Nelson Rodrigues articula a apreensão de 

Oliveira com o futebol e sua premeditação de matar a esposa e matar a si mesmo caso se 

confirme sua infidelidade. 

 Em outros momentos, Nelson utiliza seus personagens para responder a algumas 

críticas que sofria de figuras proeminentes da cultura carioca da época — no mais das vezes, 

sempre ironizando, satirizando e ridicularizando essas figuras. É muito conhecida, por 

exemplo, a querela, que se instaurou entre Samuel Wainer e Carlos Lacerda, em torno da 

fundação do periódico Última Hora. O último acusava o primeiro de ter angariado 
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empréstimos escusos e ilícitos com o Banco do Brasil, o que só teria sido possível devido aos 

laços de amizade que o primeiro mantinha com o presidente Getúlio Vargas (GUIMARÃES, 

2012). 

 Tendo sofrido um revés sobre a matéria que fora publicada no jornal Tribuna de 

Imprensa, Lacerda iniciou uma dura campanha para provar o que estava sustentando. Dura 

campanha, para Lacerda, era, no entanto, campanha de ódio e difamação — que se estendia de 

Wainer a qualquer funcionário do jornal. Diversas vezes chamou, na rádio Globo, Nelson 

Rodrigues de “tarado”; e insinuou que ele seria parte da “estratégia comunista” operada pelo 

Última Hora para destruir a família brasileira e para acabar com a religião (CASTRO, 1992). 

 Gustavo Corção, influenciado por essas questões, achou também de voltar sua pena 

contra o “pervertido” Nelson Rodrigues. Este, por sua vez, o responde através de uma história 

de A Vida Como Ela É.... No conto intitulado Sórdido, Nonato convida Camarinha para uma 

“farrinha”, que teria de ser, sem apelação, naquele dia. O motivo: Nonato teria acabado de ler 

um texto do Gustavo Corção e quando ele lê o Corção tem “vontade de fazer bacanais 

horrendas, bacanais de Cecil B. de Mille!”. 

 O conto evolui para uma mal sucedida tentativa de “farra” entre os amigos. A surpresa 

fica por conta da relação perversa que Camarinha mantém com sua esposa: por causa de uma 

traição que sofreu, ele agora a explora sexualmente. Isso faz com que o Nonato seja 

profundamente abalado — o que encerra a história. Mas durante todo o texto é da boca deste 

personagem que saem expressões como: “o Corção compromete os valores que defende”; “Vê 

como o artigo do Corção cheira mal!”; “Certas virtudes fedem. A do Corção é dessas!”; entre 

outras. 

 No entanto, estes temas ganham forçar e coesão só quando em contato com alguns 

outros, que, podemos dizer, são os mais basilares de A Vida Como Ela É.... Basilares, 

primeiro porque eles são uma das obsessões de Nelson Rodrigues — isto é, se encontram, de 

uma maneira ou de outra, em toda sua obra; e segundo porque eles recortam de maneira 

vertical todas as duas mil narrativas publicadas em Última Hora. 

 Um exemplo deste tipo de elemento: o amor. É este o elemento que move todas os 

personagens e que, portanto, dá vida às histórias. E as únicas que não rumam para um final 

trágico ou que não se encerram com algum tipo de “escancaramento moral” são aquelas em 
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que os personagens fogem em direção ao amor (romântico, sem dúvidas), que aparece como o 

único caminho para escapar do pecado ou da falta de virtude. 

 É conhecida a frase do nosso autor em que ele diz que “O homem começou a ser 

homem depois dos instintos e contra os instintos” (RODRIGUES, 1993a, p. 77). Esta é uma 

afirmação que tem por base a crença no poder humanizador do amor, na capacidade que ele 

tem de nos despir de uma faceta mais animalesca. 

 Baseada nisso, é que Facina (2004) lê esse ponto na obra do nosso escritor como um 

fator que incide diretamente sobre a “distinção entre natureza e cultura” (p. 132). Levadas ao 

extremo, as possibilidades de realização no seio familiar, vão cindir o elemento da cultura: 

Em Nelson Rodrigues, o amor intrafamiliar tem como parâmetros de 

suas possiblidades o incesto e a traição. O incesto é a radicalização, o 

excesso de amor entre pais e filhos, mas também sua desumanização, 

já que se rompe a regra que funda a cultura e se permite que os 

instintos se sobreponham ao próprio amor. (FACINA, 2004, p. 134). 

Nesta altura, porém, há uma ainda uma outra questão. Porque, sendo lido como fator 

que atua na constituição da cultura, ele é também, e por consequência, um valor que rege 

nosso comportamento. Note-se que, para Nelson Rodrigues, a forma como o amor é 

vivenciado e visto por uma dada sociedade não é “informado” por seus laços culturais, 

podendo, portanto, existir tantas formas diferentes de amor quantos formas diferentes de se 

organizar socialmente — até dentro de uma mesma sociedade. 

Ou seja, para o nosso autor o amor não é um elemento constituído, mas constituidor. 

Não é um produto ou resultado da nossa organização social, mas um fator que atua sobre ela. 

Portanto, o que ele enxerga é um tipo de amor (o romântico, que implica monogamia, 

fidelidade e complementaridade) que, não sendo seguido, é recurso causador de “distúrbios” 

de comportamento, que ele lê numa chave individualista: má índole, etc. 

Sendo assim, é interessante notar que para o próprio Nelson Rodrigues, 

recorrentemente acusado de ser “tarado”, “depravado”, “pervertido”, “corrompido”, etc, eram 

alguns de seus contemporâneos, na realidade, que preenchiam esses epítetos. Para ele, as 

novas formas de relacionamento que estavam surgindo, principalmente entre os jovens, eram, 
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estas sim, condenáveis. Ele as via como maneiras fúteis de viver o amor. E a sua arte era uma 

maneira de expurgar e esterilizar o mal; representá-lo era um modo trazer à tona sua abjeção6.  

Nesse sentido, teremos em A Vida Como Ela É... um conto em que apenas o título é 

ilustrativo: Sem Caráter. Nele, o ponto de vista da história parte de Geraldo. Ele conhece 

Jandira na saída de um cinema, e apenas no quarto ou quinto encontro percebe na sua mão 

direita uma aliança de noivado. 

Apesar das tentativas de levar a situação como se isto não lhe incomodasse, a verdade 

é que Geraldo passa cada vez mais a ser dominado pela “obsessão do noivo”. Depois de um 

tempo, começa a exigir que ela, Jandira, desfaça o noivado e fique apenas com ele. Pedido 

em que não é atendido. As exigências chegam ao paroxismo e o desenlace é inusitado: 

Geraldo assume o lugar de noivo oficial, e aquele que antes era o futuro marido, ocupa o 

espaço do amante. 

Temos, pois, assinalado quem é a figura “sem caráter” ou o sujeito “desviante” da 

história: não só Jandira (por não encontrar motivos para mudar a situação em que se 

encontrava apenas pelas exigências de Geraldo), mas também seu noivo e seu amante 

Geraldo, que não enxergam problemas em, conscientemente, trocarem de papéis. Mas aqui já 

estamos tocando num outro tema basilar do universo de A Vida Como Ela É..., qual seja o da 

traição ou do adultério. 

Na perspectiva de Nelson Rodrigues “O amor bem sucedido não interessa a ninguém”. 

Portanto, o que o ajudava a alcançar seus leitores eram sempre as histórias de adultério. Neste 

ponto é de suma importância assinalar, de acordo com a perspectiva do nosso autor, que os 

valores que cada lugar da cidade representava, como foi discutido no primeiro capítulo, 

influenciam diretamente nos personagens. 

Ou seja, a distribuição geográfica de moradia e “prevaricação” dos personagens vai 

nos mostrar isso: a Zona Norte, arcaica, era o lugar do lar e da família; a Zona Sul, por sua 

vez, já com alguns resquícios de modernização, era permissiva e onde se praticavam os 

adultérios. Como afirmou Angela Maria Dias: 

                                                           
6 Para alcançar tal objetivo, ele teria, então, que realizar um teatro desagradável: “Até que um dia tive um tempo 

vago e fui ver um vaudeville.  Sucesso total.  Lotação esgotada.  Enquanto as gargalhadas explodiam, eu, no meu 

canto, exalava minha cava depressão.  No meio do terceiro ato, descobri uma outra verdade.  Ei-la: o teatro para 

rir, com esta destinação específica, é tão absurdo e, mais, tão obsceno como seria uma missa cômica. […] Saí do 

Feydeau com todo um novo projeto dramático (digo ‘novo’ para mim).  O que teria eu de fazer, até o fim da 

vida, era o ‘teatro desagradável’”. (RODRIGUES, 1995, p.286) 
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No caso específico de Nelson, mesmo nas histórias curtas de A vida 

como ela é, durante os anos 1950, os percursos de seus personagens 

propiciam uma espécie de metalinguagem espacial, conotando valores 

e comportamentos no amplo espectro de possibilidades da Zona Norte 

à Zona Sul. (DIAS, 2005, p. 102) 

  
Por exemplo, em Covardia, Rosinha é casada com Marcondes, e resiste às investidas 

de Agenor por considerar o seu marido “um colibri”. Mas essa sustentação é quebrada quando 

Marcondes se recusa a defendê-la no caso de uma suposta agressão que ela teria sofrido do 

padeiro. Rosinha, revoltada, e querendo vingança, liga para Agenor e marca um encontro. 

Arruma-se, perfuma-se e “uma hora depois, saltava na esquina da Viveiros de Castro”. O 

local citado aqui é, claramente, a Rua Ministro Viveiro de Castro, famosa avenida de 

Copacabana, Zona Sul do Rio. A traição só não é concretizada porque Agenor faltou ao 

encontro; e Rosinha volta para seu marido. 

Fica claro o tipo de leitura que Nelson opera e a perspectiva que ele assume quanto à 

qualquer questão que toque no âmbito da renovação de valores — e ele corporifica isso na sua 

obra. Mas Facina também afirma que “Por outro lado, a traição é uma alternativa sempre 

presente ao englobamento pela família.” (FACINA, 2004, p. 134). Portanto, frequentar a zona 

sul significava também ir a um lugar que, não estando informado pelas relações pessoais do 

círculo familiar, se podia almejar alguma possibilidade de realização individual. 

 Mas falar em traição é sempre falar em um agente principal deste ato. Recorramos 

mais uma vez a uma frase de Nelson Rodrigues: 

Se as novas gerações me perguntassem o que era A vida como ela é..., 

diria: — “Era sempre a história de uma infiel”. Apenas isso. E o leitor 

era um fascinado. Comprava a Última Hora para conhecer a adúltera 

do dia. Claro que, na minha coluna, também os homens traíam. Mas o 

que o público exigia era mesmo a infidelidade feminina 

(RODRIGUES, 1993b, p. 71 e 72).  

 É a consciência de Nelson Rodrigues sobre esse interesse em sua coluna, sua a 

disposição em tratá-lo, no mais das vezes sempre dialogando com a expectativa de fidelidade 

da mulher, na ausência ou não de amor em um dado casal (se ele já se havia deixado 

“corromper” pelos valores modernos), que conformam o amplo espectro sobre o alcance 

social da coluna à época e sua sobrevivência até os dias atuais: 

Podemos concluir, então, que era justamente a dúvida colocada pelos 

contos sobre a virtude ou não das mulheres (casadas, noivas ou 

namoradas) que impulsionava o sucesso de “A vida como ela é...”. O 



42 
 

 

autor recorria a um tema que palpitava naquela época; a modernização 

e as mudanças de comportamento decorrentes da vida urbana 

incitavam a uma desconfiança permanente sobre as mulheres 

(ZECHLINSKI, 2007, p. 409) 

 Dentre os vários contos-crônica que tratam deste assunto, um nos parece interessante 

para exemplificar aqui. O título do texto é “Esposa bem tratada”. As nuances da história ficam 

por conta da paixão fulminante que Miranda nutre por Luci, uma senhora que, no entanto, é 

casada – e bem casada. É o que faz questão de frisar Guedes, amigo de Miranda, ela é uma 

esposa muito bem tratada, não há chances de ela trair o marido. 

 Toda a história se desenrola sobre a expectativa da consumação ou não do adultério: se 

mesmo uma esposa bem tratada seria capaz de trair. O desfecho da história aponta para o 

grotesco: Luci trai seu marido porque ele, todas as noites, tira a dentadura da boca e a coloca 

num copo d’água ao lado da cama. Nelson Rodrigues encerra a história com a cereja do bolo: 

insinuando para a falência da instituição casamento. Fica claro, dessa maneira, que o nosso 

autor jogava “com o conceito de ‘mulheres de família’ e sua pressuposta ‘seriedade’, 

insinuando que todas as mulheres seriam vulneráveis e poderiam sentir desejos por outros 

homens” (ZECHLINSKI, 2007, p. 415). 

 É válido ressaltar que está nesta seara a chave para procurar o entendimento de 

algumas das ambiguidades que cercavam a figura de Nelson Rodrigues. Não é fato 

desconhecido a fama de reacionário (termo que virou até título de um de seus livros) que 

nosso autor carregava. Fama essa que o próprio Nelson, além das suas posturas já 

conservadoras no terreno do comportamento e da política, ajudou a fomentar, através do 

silêncio que ele praticava sobre algumas das “lendas” que giravam em torno de sua pessoa – 

tais como a de que ele batia em mulher. 

 Mas pode-se encontrar uma variedade de trabalhos e estudos, jornalísticos ou 

científicos, que sustentam uma faceta libertária do nosso autor. No que se refere às mulheres, 

chegamos a um ponto fulcral aqui: ao narrar aventuras sexuais femininas, Nelson ajudou a dar 

vez aos desejos femininos na literatura brasileira. Não temos na nossa literatura outro material 

onde sejam tão abundantes histórias onde as mulheres fogem ao domínio masculino 

recorrendo ao âmbito sexual, como em A Vida Como Ela É... . 

 Não estamos com isso querendo pôr à força sobre a imagem de Nelson a aura de 

“libertário”, como que para “libertá-lo” da pecha de reacionário que tantas vezes é o núcleo de 

resistência à sua pessoa e à sua literatura. Não advogamos isso. Estamos apenas sugerindo que 
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existem duas perspectivas pelas quais ele pode ser visto. E ela reside justamente no ato de 

tratar desejos femininos partindo de uma premissa moralizante. 

 Por conseguinte, acreditamos que se pode concluir que por trás dos contos-crônica das 

colunas, dando contextura e integridade à tríade rodrigueana casamento-amor-traição, há um 

tema mais profundo: o feminino/a mulher. De fato, não há como pensar na coluna de A Vida 

Como Ela É... sem recorrer aos inúmeros personagens femininos que ela criou – alguns muito 

fortes para a nossa cultura como A Dama do Lotação – e sem toda a gama de valores que 

tentam reger seu comportamento e controlar sua sexualidade. 

 Ponto de inflexão neste quesito é o silêncio de uma parte da crítica especializada sobre 

essa área da obra de Nelson Rodrigues. Tendo sido fonte de trabalhos cinematográficos, 

teledramatúrgicos e teatrais desde a sua época, A Vida Como Ela É... só muito recentemente 

vem encontrando eco em academias, e assim mesmo numa âmbito restrito, o que revela a 

inabilidade da crítica “estética” em lidar com obras massivas. 

A morte também é um outro assunto recorrente (em toda obra de Nelson Rodrigues e 

também) em A Vida Como Ela É.... Para muitos críticos, a obsessão de Nelson por este 

assunto era um reflexo de sua vida pessoal, repleta de perdas. À época em que era 

regularmente publicada nos jornais, a despeito de alguns questionamentos sobre o inevitável 

desfecho trágico dos contos-crônica, Nelson explicou-se: 

Todos acham “A vida como ela é...” de uma imensa tristeza. Torno a 

esclarecer que essa coluna é assim mesmo, por natureza, por destino, 

e, em última análise, por necessidade. Senão vejamos: “A vida como 

ela é...” enterra suas raízes onde? Nos fatos policiais. A matéria-prima 

que necessariamente uso, é, e aqui faço dois pontos: punhalada, tiro, 

atropelamento, adultério. Pergunto: posso fazer de uma punhalada, de 

um tiro, de uma morte enfim, um episódio de alta comicidade? Devo 

fazer rir com o enterro das vítimas? Posso transformar em chanchadas 

as tragédias daqui ou alhures? (RODRIGUES apud CASTRO, 1992, 

p. 238) 

Nelson usa o álibi da origem da coluna para justificar-se. Contudo, Facina (2004), 

mais uma vez nos lembra que para Nelson Rodrigues o subúrbio era o local onde resistiam 

determinados valores do Rio de Janeiro – um Rio das reminiscências da infância de Nelson ou 

que, muitas vezes, ele só conheceu através de livros –, salienta que para o nosso autor uma 

das grandes mudanças trazidas pela modernização foi a relação que se estabeleceu com a 

morte. 
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Castro (1992) afirma que a infância de Nelson Rodrigues na Rua Alegre (hoje 

chamada de Almirante João Cândido Brasil), na Aldeia Campista (hoje Andaraí), Zona Norte 

do Rio, o marcaria para sempre: 

[...] e os velórios eram a grande atração da rua – ia-se à casa dos 

defuntos não para vê-lo pela última vez, mas para se assistir ao 

desespero da mãe ou checar a sinceridade da viúva. Como os velórios 

eram domésticos, e não nas capelinhas, não havia morte que passasse 

em branco. [...] Onde você já viu esse cenário e esses personagens? 

Em Nelson Rodrigues, claro. Pois esse cenário e esses personagens 

eram reais e compunham a paisagem da rua Alegre na época em que a 

família Rodrigues se mudou para lá, em agosto de 1916. Na verdade, 

compunham a paisagem de toda Aldeia Campista, onde ficava a rua 

Alegre, e da qual Nelson Rodrigues espremeria até a última gota de 

suco em suas futuras peças, romances, contos e crônicas. (CASTRO, 

1992, p. 22) 

 De fato, a partir da metade do século XX o modo de se relacionar com a morte muda. 

Esta era, agora, um assunto proibido. Já não se morre mais no lar, com a família, mas no 

hospital. Também o ato de velar o morto já não é mais realizado em domicílio, mas em Igrejas 

ou já no próprio cemitério, pois usa-se contra o cadáver o pretexto da higiene, ou da falta de 

equilíbrio emocional para lidar com ele. 

 E era mais ou menos contra isso que Nelson Rodrigues se insurgia. A esse respeito, 

Nelson Rodrigues em A Coroa de Orquídeas põe palavras ilustrativas na boca do personagem 

Juventino, que sofre a recente morte da esposa:  

Perguntaram: 

— O enterro vai sair daqui? 

Virou-se: 

— Claro! 

Um dos vizinhos, o mesmo que fora mordido na mão, vacila e sugere: 

— Não será mais negócio capelinha? 

— Por quê? 

E o outro, alvar: 

— É mais prático. Mais cômodo. 

Então, o viúvo exaltou-se. Enfiou o dedo na cara do vizinho: 

— Considero um desaforo essa mania de capelinha! É uma falta de 

respeito! Ora veja! 

(RODRIGUES, 1993c, p. 10) 

 
 Para Maranhão (1996), a sociedade contemporânea, de formas diversas, tem tentado 

reduzir tudo aquilo que está relacionado com a morte. O objetivo, segundo ele, é impedir, ou 

suprimir ao máximo, as experiências que estejam se referindo a ela. Carvalho (1996) atenta 



45 
 

 

para o fato de que se evita falar da morte e de ver o corpo de uma pessoa falecida porque isso 

nos revela a nossa própria finitude. 

 Nelson Rodrigues lutava contra o esquecimento, aparentemente, proposital do morto; 

contra a frieza com que se tratava a perda de uma pessoa próxima, típica da experiência 

urbana moderna de lidar com a morte (FACINA, 2004). Por isso, ele sempre trazia à tona esse 

tema em suas histórias, para nos lembrar que, queiramos ou não, devemos enfrentá-lo7. 

 Muitas de suas histórias seriam exemplares neste sentido. Porém, optaremos pelo 

prefácio do livro Elas gostam de apanhar – Histórias de A vida como ela é..., publicado pela 

primeira vez em 1974, em que Nelson explica a recorrência da morte nos contos-crônica de A 

Vida Como Ela É..., desta vez num nível mais profundo, que permite entrever sua visão de 

mundo: 

Alguém dirá que A vida como ela é... insiste na tristeza e na abjeção. 

Talvez, e daí? O homem é triste e repito: – triste do berço ao túmulo, 

triste da primeira à última lágrima. Nada soa mais falso que a alegria. 

Rir num mundo miserável como o nosso é o mesmo que, em pleno 

velório, acender um cigarro na chama de um círio. Pode-se dizer que é 

triste A vida como ela é... – porque o homem morre. Que importa tudo 

o mais, se a morte nos espera em qualquer esquina? Convém não 

esquecer que o homem é, ao mesmo tempo, seu próprio cadáver. Hora 

após hora, dias após dias, ele amadurece para morrer. (RODRIGUES, 

2007, p. 7) 

 Compreende-se, dessa maneira, que a insistência de Nelson Rodrigues no tema morte 

está menos no âmbito do perfil da coluna e mais arraigada em suas concepções morais e 

humanas. Mas é importante assinalar que, a nível de contextura da coluna, esse é um elemento 

que vai emergir como uma resultante de um atrito profundo entre as duas ordens de valor. 

 Encontrando imensas dificuldades em assumir os novos valores que a cidade moderna 

trazia, e ao mesmo tempo não se encaixando mais nos estreitos moldes da família patriarcal, 

os personagens irrompem no trágico (e na morte) como um modo de fugir ou pôr fim a este 

conflito. É dessa forma que o tema ganha lógica dentro da coluna, apontando uma fricção de 

valores no Rio de Janeiro urbano de 1950, e faz a ponte com as visões de mundo do autor. 

 Todos estes temas foram aqui elencados e tratados para salientar que mesmo com um 

número extenso de publicações, quase duas mil, há um corpo de assuntos e elementos aos 

                                                           
7 Quase uma década depois, ele diria: “Bem sei que, hoje, o morto começa a ser esquecido no velório. Por 

desgraça minha, não sou assim.” (RODRIGUES, 1995, p. 16). 
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quais Nelson Rodrigues sempre recorria para escrever. Estamos, por conseguinte, sugerindo 

que há uma unidade ou integridade temática em A Vida Como Ela É.... Integridade essa que 

ora aponta para as características marcantes do autor e ora sugerem aqueles elementos sociais 

que integram sua coluna. 

 

2.2 Apontamentos sobre a estrutura  

 Como parte ainda do processo analítico de A Vida Como Ela É..., neste tópico faremos 

alguns apontamentos sobre como se constituíam os textos, do ponto de vista da sua 

organização estrutural. Esta é uma operação necessária porque faz emergir também alguns 

fatores da coluna enquanto uma literatura de massa. 

 Como já foi dito, os contos-crônica de A Vida Como Ela É... eram publicadas 

diariamente em um periódico carioca de intensa circulação. Embora seja quase óbvio que a 

circulação em jornal vai influenciar diretamente na estruturação dos textos, não foi encontrado 

no decorrer desta pesquisa trabalhos que esmiuçassem essa questão. 

 Portanto, a partir de sua vinculação a um jornal diário, pode-se começar apontando 

que a coluna se inscreve, de maneira mais ou menos íntima, no que se convencionou chamar 

de literatura de folhetim. O folhetim é o nome dado àquela literatura produzida para jornal, 

que vinha na seção de entretenimento e que tinha como característica histórias curtas, feitas 

para serem “consumidas” rapidamente. 

 Sabe-se que a literatura folhetinesca entrou no Brasil como uma moda importada da 

França, que desde o começo do século XIX já praticava a atividade em sua imprensa diária. 

Alguns autores de renome, como Honoré de Balzac, também atuaram em jornais, nos legando 

romances como “A Solteirona”, escrito durante o ano de 1836, e depois editado em livro no 

ano subsequente. 

 No Brasil, o folhetim tem um cordão umbilical com o movimento romântico e com 

suas aspirações de produzir uma literatura de maior alcance, mais difundida e multiplicada. 

Este é um momento em que, tendo conquistado a independência política de Portugal 

recentemente, em 1822, o Brasil tentava romper os laços que o ligavam à metrópole também 

no âmbito cultural. É por isto que este período é muitas vezes apontado como o início da 

nossa tentativa de forjar uma identidade nacional. Na ausência de universidades e outros 
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locais institucionalizados de produção do conhecimento, era a literatura que fazia as vezes de 

pensar e trabalhar questões relativas à nação (CANDIDO, 2006). 

 Pode-se citar alguns nomes proeminentes deste momento, como Joaquim Manuel de 

Macedo, cujo romance “A Moreninha” é tido como o primeiro grande sucesso folhetinesco no 

Brasil; outros como Bernardo de Guimarães e Visconde de Taunay; e ainda alguns que são 

tidos como grandes autores da Literatura Brasileira em todos os tempos, a exemplo de José de 

Alencar, autor, entre outros, de “O Guarany”, “Iracema” e “Lucíola”. 

 A passagem do tipo de jornalismo que se praticava em meados do século XIX e início 

do século XX implica numa reorganização capitalista da imprensa. Este processo pressupõe 

uma outra prioridade para o conteúdo dos jornais. Enquanto que no século XIX eles eram 

basicamente recheados de produções literárias, buscando trazer para o seu corpo editorial 

figuras que gozavam de prestígio no meio literário, as primeiras décadas de 1920 vão ter o 

fato político como principal matéria de que tratavam os periódicos diários – muito embora a 

linguagem fosse bastante diferente da que é empregada hoje (NUNES, 2011). 

 Mesmo tendo de se reacomodar a um espaço significativamente menor, que agora 

eram as seções de crítica e rodapé, os suplementos literários e os folhetins, a literatura ainda 

sobrevivia nos jornais. Muitos escritores ainda buscavam lá algum rendimento extra à sua 

atividade principal (poeta, romancista, etc) e alguma notoriedade, que dificilmente vinha 

através da publicação de livros, já que o mercado editorial brasileiro era débil. 

 A época em que A Vida Como Ela É... foi publicada se inscreve num outro momento 

de reorganização da imprensa no Brasil. Samuel Wainer, jornalista e empresário paulista, 

através do periódico Última Hora, revolucionou o jornalismo brasileiro trazendo algumas 

novidades norte-americanas como a “pirâmide invertida”, o lead e o “copy-desk”. Ainda 

assim, a literatura, mesmo que com objetivo de angariar público para o jornal, encontrava seu 

espaço8. 

 A literatura de Nelson Rodrigues no caso específico de A Vida Como Ela É... se 

diferencia dos grandes nomes da tradição do folhetim não apenas porque não se filia a um 

movimento ou escola literária. O momento, sendo outro, também implicou numa maneira 

diferente de produzir os textos. Se antes nós tínhamos escritores que pingavam as histórias em 

                                                           
8 A literatura de folhetim estava agora na seção de entretenimento ou “recreação” jornais, espaço dedicado a 

contos, anedotas, notícias furtivas ou inusitadas, jogos de saber como palavras-cruzadas, etc. Era num espaço 

desse onde A Vida Como Ela É... era publicada, conforme pode-se verificar no Anexo da página 93. 



48 
 

 

conta-gotas, onde “cada capítulo cria uma situação dramática que prende o leitor à história” 

(ARNT, 2002, p. 106), aqui teremos textos que começam e encerram pequenas e curtas 

histórias diariamente9. 

 Essa característica, de ter vários textos pequenos, que iniciam e acabam histórias todos 

os dias, somada àquelas que foram levantadas no tópico anterior, sobre as “obsessões” 

temáticas de Nelson Rodrigues, vão dar contornos de peculiaridade à literatura de massa 

produzida por ele. Isso porque A Vida Como Ela É... guarda algumas similaridades com 

literatura de mercado romanesca, como o fato de ser marcada por um tipo de “amálgama 

formal”, onde o autor passeia com notada fluidez entre um gênero e outro. De acordo com 

Sodré (1978): 

é possível ver a ficção científica com características temáticas do 

romance de aventuras ou do enigma policial, ou então o romance 

policial com características da narrativa de terror, etc. Dentro do 

mesmo princípio, famosos autores de literatura de massa sempre 

transitaram por gêneros diferentes (SODRÉ, 1978,p. 82) 

 Isso pode ser percebido na obra que ora analisamos – o próprio letreiro que 

acompanhava A Vida Como Ela É... no jornal dizia “Tragédia, Drama, Farsa, Comédia”. E, 

nesse quesito, é ainda significativo que o próprio autor nunca se referisse a elas como contos, 

mas sim como crônicas — evidenciando em que área de atuação Nelson alocava esta sua 

atividade. Mas dentre as características que Sodré (1978) elenca como as principais da 

literatura de massa, a saber o herói, a atualidade informativo-jornalística, as oposições míticas 

e a preservação da retórica consagrada, nem todas podem se estender à A Vida Como Ela É.... 

 Sobre o primeiro fator, e se referindo mais ao universo de romances policiais, de 

ficção científica e aventura, ela afirma que o herói guarda 

algo de solaridade (a invencibilidade, o triunfo “solar” sobre as 

sombras), de supra-humanidade (a mística da demiurgia e salvação do 

mundo), de misoginia (a mulher se apresenta frequentemente como 

um obstáculo para a ação grandiosa) e de companheirismo heroico (a 

temática do “duplo” do amigo que funciona como alter-ego do herói). 

(SODRÉ, 1978, p. 83) 

 

                                                           
9 É válido pontuar que esta observação, no que tange à literatura que Nelson Rodrigues produziu no e para os 

jornais, só alcança “A vida como ela é...”, dado que entre 1959 e 1960, no mesmo Última Hora, nosso autor 

publicou o romance “Asfalto Selvagem: Engraçadinha, seus amores e seus pecados”, seguindo os moldes de um 

capítulo por dia. 



49 
 

 

 A constatação dele é que a literatura de mercado, de maneira mais ou menos intensa, 

atua na reinstituição da figura do herói, muito semelhante à do herói tradicional, que tinha sua 

imagem perpassada pelos ideais de beleza física e coragem, e não raramente de ascendência 

divina. 

 Ora, em nenhum momento isso pode ser verdade para A Vida Como Ela É.... Os 

personagens masculinos destes contos-crônica se aproximam muito mais de anti-heróis, se 

revestem justamente de qualidades diametralmente opostas à do herói tradicional. Percebemos 

um homem claudicante, que fraqueja frente à impossibilidade de controlar a mulher e sua 

sexualidade ou que esbarra nas circunstâncias. 

 Zechlinski (2007), ao abordar as imagens dos gêneros em A Vida Como Ela É..., anota 

que “as histórias ridicularizavam os maridos, ironizando seu papel social, o que se acentuava 

ainda mais pelos nomes das personagens” (p. 419) e que a “a ridicularização das personagens 

masculinas se dá através da ponte entre a incapacidade de dominação masculina e a 

decorrente infidelidade feminina” (p. 420). 

 Passando à segunda característica elencada por Sodré (1978), que se refere ao papel do 

folhetim de sempre trazer notícias e informações 

caucionando os acontecimentos imaginários narrados com a 

divulgação de ideias em curso, doutrinas, fatos jornalísticos, 

descobertas científicas, etc., de maneira análoga à do cordel. Daí a 

natureza frequentemente datada da diegese folhetinesca: a informação 

perde atualidade com o tempo. A função informativa destaca-se na 

distinção dos gêneros: policial, ficção científica, aventuras, 

sentimental, horror, etc. (SODRÉ, 1978, p.83) 

acreditamos que se Nelson Rodrigues tivesse seguido a orientação de Samuel Wainer, de 

escrever sobre um fato do dia, as histórias estarias muito mais presas às amarras de um certo 

momento. Mas a liberdade que ele teve foi a pré-condição para uma escrita ficcional, que 

acabou sendo elemento que propiciou um maior alcance à coluna — tanto na sua época 

quanto posteriormente. Portanto, observa-se que este é um elemento presente e constante 

embora menos acentuado do que se esperaria para narrativas folhetinescas.  

 Já as oposições binárias, são transfiguradas em termos de uma 

tensão dos contrários (sendo um termo a contraparte do outro, como o 

bem é do mal, o sol é das sombras), em luta pelo exercício de um 

poder, sucede-se o equilíbrio precário de uma identificação: a unidade 
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dos opostos, realizada pela onipotência narcísica do herói (SODRÉ, 

1978, p. 84). 

 Ao invés de um “equilíbrio precário”, levado a cabo pela ação poderosa de um 

personagem, o que se percebe em A Vida Como Ela É..., ao fim de cada história, é a constante 

irrupção de um tipo de faceta maligna destruidora, que é inerente a qualquer relação e a 

qualquer pessoa. Digamos que elas apontam sempre para o que é nebuloso e sombrio. Mas 

descontadas essas divergências, pode-se dizer que esta é uma característica muito forte na 

obra que analisamos. O jogo com a dualidade, entre o virtuoso e o perverso, entre o amor e o 

ódio, entre a pureza e o pecado, está na base do pensamento de Nelson Rodrigues e alimenta 

muitas de suas histórias. 

 Sobre a quarta e última característica, o que Sodré (1978) quer sustentar é que o estilo 

não está dentre os elementos fulcrais da literatura de massa. Nesse quesito, a sua operação é 

simplesmente lançar mão de algum modelo retórico já consagrado pela crítica. A sua retórica, 

portanto, seria “pobre e esquemática, destinada apenas a armar com eficácia a sequência dos 

acontecimentos fictícios” (SODRÉ, 1978, p. 84), não trazendo, por conseguinte, nenhuma 

inovação para a língua na qual é escrita. 

 De fato, Nelson Rodrigues já foi muitas vezes acusado de ser um autor menor pelo uso 

que fazia da linguagem coloquial e mais solta nos seus escritos, até mesmo nos 

dramatúrgicos. E embora exista um nível de esquematismo nas histórias, para Leyla Perrone-

Moysés (2007) a riqueza dos escritos do nosso autor está no diálogo: 

Mas boa parte dos diálogos de NR não é nem nobre nem vulgar. 

Poderíamos dizer que são “menos” do que isso: são diálogos reduzidos 

ao mínimo, ao aparentemente insignificante. [...] Um diálogo em que o 

“conteúdo” é indiferente (podendo, por isso, estar na boca de 

personagens de sexo, idade e condição social diversos). Um diálogo 

aparentemente ocioso, mas cujo sentido está na própria estrutura 

dialógica, em suas variantes estruturais (PERRONE-MOISÉS, 2007, p. 

47) 

 Depois de inscrever A Vida Como Ela É... na tradição folhetinesca brasileira e de tratá-

la em relação aos elementos mais recorrentes de uma literatura de massa, queremos agora 

descobrir como se materializa sua organização e sua estrutura. Sabe-se que 

Se por um lado Nelson é um provocador, sua ficção repete-se 

constantemente e aponta para certa previsibilidade dentro de suas 

narrativas, fundamentalmente as produzidas para os periódicos de 

grande circulação, tal como fazem os grandes mecanismos culturais 
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industrializados, como o cinema, os quadrinhos ou o folhetim, 

apresentando marcas ficcionais tradicionais, vistas, portanto, como 

formulacais. No caso dos contos de Nelson Rodrigues, 

essa trivialidade literária é recorrente (RODRIGUES, 2009, p. 42) 

 Em que consiste, portanto, este seu esquematismo? Qual a estrutura recorrente da 

coluna que dá seu tom de “previsibilidade”? Foi essa pergunta que nós perseguimos. E o que 

encontramos nas curtas histórias foi basicamente a divisão em três momentos: o momento 

inicial, o nó da intriga e o desfecho. 

 O primeiro momento é responsável por introduzir o leitor dentro da história que vai ser 

contada. Então, aí estarão todas as informações preliminares que vão permitir que o leitor se 

localize e enxergue a situação em panorama. Corriqueiramente, a coluna narra a história de 

um casal. Portanto, esta janela inicial será responsável por dar os nomes dos personagens, sua 

situação inicial, se são casados, noivos ou amantes, e deixar um rastro do que vai ser abordado 

a seguir: suspeita de traição, desejo de casar, fixação por um elemento (morbidez). 

 Estando o leitor inserido no quadro geral da história, teremos, então, o segundo 

momento, que vai ser sempre o responsável por dar densidade, profundidade e extensão ao 

elemento que está sendo tratado na história. Em suma, ele leva ao paroxismo um certo fator, 

que pode ser os ciúmes, o desejo sexual, a crença na da fidelidade ou infidelidade de um 

personagem, etc. É neste ato também, vale ressaltar, em que há o estopim para o desfecho do 

ato final: a denúncia ou descoberta de uma traição, por exemplo. Ele constitui, portanto, o nó 

da intriga e encaminha a finalização da história. 

 O terceiro momento é do desenlace ou desfecho. É aqui onde as questões levantadas 

nos outros dois espaços anteriores são finalizadas, e muitas vezes rumo ao final trágico. A 

confirmação de uma traição que leva à morte, a descoberta de um adultério que dá vez a uma 

punhalada, a impossibilidade de amor ou da assunção da real orientação sexual que antecede 

um suicídio, etc. 

É importante assinalar que a alternativa que Nelson Rodrigues encontrou para a 

morbidez de seus finais é o que eu vou chamar de “escancaramento moral”. Isso consiste, 

basicamente, em expor uma situação em que há uma subversão de valores (onde Nelson 

Rodrigues joga com as questões relativas ao valor moral da família, que são os valores 

“dominantes” ou os esperados): o pai que não pode punir o genro e a filha por uma relação 

sexual sob pena de ter uma traição sua exposta à toda família, o marido que, em nome de uma 

salutar vida conjugal, obrigado o amante a manter o relacionamento com sua esposa, etc. 
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 Passemos à análise de uma das histórias para perceber como este esquema se 

materializa. Em A Dama do Lotação, por exemplo, teremos um primeiro momento que 

informa o leitor sobre o que vai ser tratado: a suspeita de Carlinhos sobre a infidelidade de 

sua esposa, Solange. E o conto já se inicia com Carlinhos expondo sua desconfiança a seu 

pai, que tenta convencê-lo do contrário.  

 O segundo momento explica a história com mais minúcia e cumpre seu papel de dar 

mais profundidade ao que está sendo narrado. Carlinhos lista para seu pai (que insiste na 

tentativa de espantar esses pensamentos da cabeça do filho) os motivos que o levam a 

desconfiar de Solange. Logo após vem a certeza do fato: depois que Assunção, um amigo 

íntimo do casal, conta a Carlinhos que teria encontrado sua espoa furtivamente na rua e ela 

nega tal encontro e nega também encontra-lo com frequência — sem motivo aparente. A 

partir disto, Carlinhos conclui que foi traído. 

 No terceiro ato se dá o desfecho: após colocar sua esposa contra a parede, Carlinhos 

tem a confirmação da sua suspeita. Mas a descoberta principal se dá quando ele toma ciência, 

através da própria mulher, que àquela altura tentava dissuadir o marido da ideia de matar 

Assunção, que não tinha sido apenas um, mas vários os homens com quem ela tinha se 

relacionado. Como ela mesma diz: “A metade do Rio de Janeiro”. 

No fim, Carlinhos se deita na cama, numa posição de defunto, e anuncia que morreu. 

Solange apenas “reza” o suposto defunto e continua diariamente a ir para lotação, em busca 

de aventuras sexuais. Essa “morte figurada” e a postura de Solange, de não conseguir se 

sensibilizar com o marido e continuar a fazer o que vinha fazendo, denota a junção, numa só 

história, dos finais possíveis para os contos-crônica de A Vida Como Ela É... (a morte e o 

“escancaramento moral”), conforme exposto logo acima. 

 Em “A Coroa de Orquídeas”, Nelson Rodrigues narra a dor fulminante de Juventino, 

que está sofrendo a perda da esposa, Ismênia. O primeiro momento quer justamente inserir o 

leitor no que irá ser tratado: um Juventino profundamente triste, curtindo sua “dor autêntica” 

causada pela morte da mulher, ameaçando até mesmo dar um tiro na cabeça. 

 O segundo leva ao paroxismo a questão: Juventino lembra que na companhia dela ele 

foi o esposo mais feliz do mundo, orgulha-se do pudor dela e elenca suas virtudes morais. 

Mas deixa o rastro para o arremate da história: a expectativa que tinha Juventino de que a sua 
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coroa de orquídeas, devido ao alto preço, fosse a única no enterro e por isso se destacasse 

dentre as demais. 

 Acontece, no entanto, e aqui já estamos adentrando o terceiro ato, que num momento 

em que Juventino fazia do velório palco para sua dor, todas as pessoas veem entrar na sala 

uma coroa de orquídeas gigante, uma coroa “de chefe de Estado, de rainha ou, no mínimo, de 

ministro”. Com um bilhete singelo, assinado por um tal Otávio. Isso faz com que Juventino 

seja tomado por um sentimento de traição profundo e uma grande amargura. O conto é 

finalizado com os gritos de “cínica!” que Juventino dirige à Ismênia e uma consequente 

punhalada sobre o corpo da defunta. Embora a morte esteja presente desde o início do conto, 

o elemento trágico fica por conta dessa punhalada no final. 

 Com essas duas histórias, quisemos demonstrar de maneira prática como se 

esquematizam os contos-crônica de A Vida Como Ela É.... Sabendo do risco de fazer uma 

operação deste tipo, mas com isso não queremos reduzir todas as histórias a este esquema, 

mas sim encontrar a espinha dorsal da “fórmula de sucesso” de Nelson para seus contos-

crônica e o corpo central sobre o qual Nelson constrói suas inúmeras histórias. É claro que 

dentre a enorme quantidade de textos, alguns não se encaixarão neste esquema, mas por serem 

muito poucos, serão antes exceções que confirmam a regra. 

 

2.3 Sobre a construção dos personagens 

Por serem constituídas apenas de orações, e por essas orações serem necessariamente 

limitadas, é que os personagens vão ter um cunho mais definido e definitivo, um caráter mais 

nítido e maior exemplaridade e riqueza do que as pessoas reais; e esses elementos é que dão a 

sensação de que os seres humanos, na ficção, são mais transparentes à nossa visão 

(ROSENFELD, 2004). 

Para Candido (2004), o personagem é um ser fictício e a maior ou menor 

verossimilhança de uma literatura depende da “possibilidade de um ser fictício, isto é, algo 

que, sendo uma criação da fantasia, comunica[r] a impressão da mais lídima verdade 

existencial.” (CANDIDO, 2004, p. 55). E porque, dentre aquilo que constitui a literatura, é o 

personagem quem consegue realizar tal tarefa? Segundo o mesmo autor, porque “a 

personagem vive o enredo e as ideias, e os torna vivos” (CANDIDO, 2004, p. 54) 
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Esta característica, por si só, já seria uma justificativa plausível para empreender um 

estudo de personagem em qualquer abordagem analítica de obras literárias. Mas ele ganha 

mais agudeza no nosso caso porque estamos lidando com uma literatura que, jogando com os 

valores que regem o comportamento dos indivíduos, ficou conhecida justamente por 

“descortinar” a real faceta das pessoas e colocá-las à luz de temas universais (amor, morte, 

traição). 

Para Anatol Rosenfeld (2004), o personagem da literatura “é sempre uma configuração 

esquemática, tanto no sentido físico como psíquico, embora formaliter seja projetada como 

um indivíduo ‘real’, totalmente determinado”. (ROSENFELD, 2004, p. 33) [grifos do autor]. 

O que ele quer sustentar, em outros termos, é que esta “configuração” é, sempre e em alguma 

medida, orientada para alguns elementos, enquanto outros permanecem de fora. 

Ora, considerando que existem, obviamente, semelhanças e diferenças essenciais entre 

os personagens e as pessoas reais, e que as duas são importantes na mesma medida, e que 

dentre as distâncias cruciais está o fato de que nós podemos abranger a totalidade dos 

personagens, ao passo que a das pessoas não, Candido (2004) conclui que para se construir 

um personagem se faz necessário uma escolha direcionada de elementos — que é o que vai 

dar sua dimensão de profundidade. 

Por este motivo, o que interessa, nos dizeres de Candido, é esmiuçar o processo de 

“seleção estrutural” na constituição do personagem. Buscar e identificar o que o autor deixa 

de fora e o que ele inclui; o que ele salienta e o que minimiza; em outros termos, tudo aquilo 

“que leva o escritor a selecionar e organizar de maneira coerente num personagem uma gama 

de ‘traços, gestos, frases, objetos significativos’ capazes de torná-lo verossímil na economia 

interna da obra” (RAMASSOTE, 2010). 

Longe de ser uma tarefa aleatória ou um exercício de elencar marcas “verdadeiras” ou 

“fidedignas”, o processo de constituição do personagem tem afinidades com a configuração 

estrutural da obra, isto é, aquilo que foi escolhido para lhe caracterizar está sempre em 

coerência com a tessitura da obra. Isso significa dizer que “importa antes a escolha de 

elementos expressivos entrosados com a composição geral da obra do que a cópia fiel da 

realidade” (RAMASSOTE, 2010). 

Mas a dificuldade que salta à vista no nosso caso específico, e que vai distanciar de 

maneira considerável o nosso objeto de pesquisa da teoria até aqui exposta — pelo menos da 
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de Candido, que foi, em ampla escala, pensada para se abordar romances e novelas — é o fato 

de nós trabalharmos não com uma obra extensa e com personagens únicos, como são os 

romances de folhetins tradicionais, mas com textos curtos e de pequeno fôlego que trazem a 

cada nova história um novo elenco de personagens. 

É importante salientar que se esse ponto pode figurar como um obstáculo à nossa 

empreitada, ele jamais se configurou como uma inviabilidade. Portanto, a pergunta que cabe 

é: como esmiuçar um processo de construção de personagens nessas condições? É neste 

sentido que acreditamos que estrutura de organização esboçada no fim do tópico anterior pode 

ajudar. 

O que se percebe na leitura frequente dos textos de A Vida Como Ela É... é que a 

composição deles, por ser demasiado recorrente e repetitiva, influencia de maneira decisiva na 

formação dos personagens. Sabe-se, a partir da teoria até aqui exposta, que os traços que 

marcam e caracterizam os personagens derivam ou dependem, em última instância, da 

organização interna da obra. 

Ora, se isso carrega algum grau de plausibilidade, e se pudermos estender este 

conceito para alcançar os contos-crônica de Nelson Rodrigues, pode-se afirmar que, mantendo 

a estrutura dos textos inalterada em longas sequências, há também um nível onde algumas 

propriedades dos personagens permanecem as mesmas. Isto é: se há elementos variantes, há 

outros que se repetem. 

A matriz da constância está, dessa maneira, na organização da obra. Vejamos: os 

contos-crônica foram anteriormente divididos em três momentos, situações ou atos. A 

situação inicial, responsável por introduzir à história e anunciar o que vai ser tratado; a 

segunda, que tem a tarefa de produzir o nó da intriga, dando aos problemas da história um alto 

grau de intensidade, deixando, desse modo, o lastro que vai ser seguido para o desfecho da 

história, que acontece no terceiro e último momento de cada conto. 

Portanto, o que iremos perceber é que já no primeiro ato ocorre o aparecimento dos 

personagens principais da história, em torno dos quais vai se desenvolver o enredo. Que 

personagens são esses? Um masculino e outro feminino, que formam um casal (não 

necessariamente casados, mas sempre um homem e uma mulher que protagonizarão uma 

história de amor/relação sexual). Há alguns casos em que a trama não se desenrola pelo 
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binômio amor/traição, e pode versar sobre uma morbidez, como uma doença, por exemplo, 

mas está sempre disposto o quadro de uma relação conjugal e/ou amorosa. 

Há contos-crônica, e não são poucos, em que o aparecimento dos personagens 

deuteragonistas se dá já no primeiro momento, como forma de ambientação. Eles vão ser 

sempre amigos muito íntimos ou familiares que gozam da mesma proximidade. Mas é no 

segundo momento que eles ganham relevo e atuam diretamente sobre a trama. Esses 

personagens deuteragonistas exercem o papel de “olho vigilante” da sociedade; são eles quem 

vão levantar suspeitas, lançar dúvidas e denunciar a infidelidade feminina ou trazer alguma 

informação essencial ao desenvolvimento da história. Os contos-crônica nos quais não há 

personagens deuteragonistas ou onde eles não atuam diretamente, são aqueles que se 

desenrolam sobre uma obsessão doentia. 

O terceiro momento, o do encerramento, é aquele onde a tensão se mostra 

insustentável e, por isso, o desfecho caminha para o trágico ou inesperado. É nesta altura que 

o personagem antagonista (em geral, um amante) aparece ou é descoberto. Muitas vezes, o 

personagem antagosnista revelado é um personagem deuteragonista que já estava na história 

desde o começo ou desde o segundo momento — recordem-se do Assunção de A Dama do 

Lotação. 

É importante salientar que o “aparecimento” dos personagens em cada momento, 

embora seja mais corriqueiro que eles estejam “presentes”, isto é, que eles mesmos 

protagonizem os diálogos e as cenas, nem sempre ocorre dessa forma. Pode acontecer de eles 

serem introduzidos e trazidos à tona pela referência de outros personagens, ou por bilhetes, 

cartas, etc. 

No referido conto “A Coroa de Orquídeas”, o personagem antagonista, Otávio, 

aparece através do bilhete nas flores; noutro conto, intitulado “O Monstro”, os personagens 

principais Bezerra e Sandra, aquele cunhado desta, e esta, por sua vez, filha caçula de Dr. 

Guedes, protagonizam uma traição dentro de uma mesma família, e só aparecem no segundo 

momento; no primeiro, são postos em cena apenas pelas referências dos personagens 

deutergonistas. 

Tem-se, dessa maneira, delineado o corpo formal dos contos-crônica. Passemos a um 

exemplo. Em “A Futura Sogra”, o conto se inicia com Edgar comunicando a seu pai, Daniel, 

sua decisão de se casar com Eduardina; Daniel, por sua vez, orienta seu filho a tomar a 
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conduta da esposa pela conduta da sua sogra, dado que, de acordo com a sua visão, a primeira 

apenas repete o caráter da última; no segundo momento, as teorias de Daniel sobre a 

fidelidade de Eduardina tomam contornos de obsessão para Edgar, que recebe um bilhete 

anônimo dizendo-lhe para deixar sua noiva; no final, Edgar descobre que o bilhete tinha sido 

escrito por seu pai e acaba vendo sua noiva fugir com ele para longe. 

Observa-se nesta história que os personagens principais são Edgar e Eduardina, e os 

personagens deuteragonistas são Daniel, o pai de Edgar, e o pai e a mãe de Eduardina. A 

tensão se estabelece em torno da expectativa de fidelidade de uma esposa, que deve ser 

medida pelo caráter da sua mãe — conforme sustentou Daniel.  

O final não é trágico, mas apela para um tipo de “escracho moral” mostrando um pai 

que tem a coragem de tramar para tomar a noiva do filho. Temos neste caso o que se pode 

chamar de “estrutura clássica” dos contos de A Vida Como Ela É...: um casal, uma suspeita de 

traição, a traição que se confirma ou se revela no último ato, e o final inesperado 

(trágico/morte ou “escracho moral”). Neste, também há um personagem deuteragonista que 

ganha destaque e que, no fim, se transforma em antagonista. 

Em Execesso de Trabalho a história narrada é a do namoro de Laurinha e Raimundo. 

Num primeiro momento, Seu Juventino, pai de Laurinha, hesita em concordar com o enlace 

dos dois. Mas depois de conhecer a fama de “muito trabalhador” de seu futuro genro, se 

tranquiliza e consente. Passa-se um ano e meio de relacionamento até o dia do casamento, e 

da primeira noite, tão esperada por Laurinha. 

Mas Raimundo, que era um “cansado nato e hereditário” devido ao excesso de 

trabalho, até na noite de núpcias dorme; desta vez, para completar o desastre, com o 

despertador contraído sob o peito, para um serviço “urgentíssimo” com chefe às 07h00 em 

ponto do dia seguinte. Laurinha, inconformada, além de mudar o horário do despetador para o 

meio-dia, o trai com o leiteiro.  

Aqui, verifica-se um caso típico de histórias que se desdobram em torno de uma ideia 

fixa. Nota-se que um dos personagens principais é obcecado por trabalho. Mas há outros 

elementos, que pode ser a fixação na morte, na ideia de que irá ser trocada(o), numa doença 

hereditária. De qualquer forma, todos eles cumprem o papel de pôr em xeque a felicidade 

conjugal. Aparecem como coisas pueris que, ao cabo, se tornam verdadeiras patologias 

capazes de romper qualquer equilíbrio.  
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São esses os mecanismos que ligam a composição estrutural da obra à formação da 

personagens em A Vida Como Ela É.... Dito de outra maneira, o que foi exposto tenta 

apreender de que modo a estrutura dos contos-crônica age sobre à construção dos 

personagens. No entanto, há ainda uma outra questão a perseguir — e neste ponto tentaremos 

estabelecer uma ponte com a teoria que nos auxilia desde o início do tópico. 

Rosenfeld (2004) alerta para a “seleção dos aspectos esquemáticos preparados” (p. 46) 

na constituição do personagem e Candido (2004) para o “trabalho de seleção e posterior 

combinação [...] [d]os elementos de caracterização” (p.59) dos personagens. Ora, vale 

ressaltar uma vez mais que esta “seleção” é em prol do texto e em consonância com ele. 

Portanto, falta aqui, ainda, fazer a ponte entre os elementos estruturais dos personagens, como 

exposto acima, e as características selecionadas para compor esses personagens e que dão 

coerência não só a ele como à toda obra também. 

Para Dias (2005): 

A rigidez mecânica de seus personagens, capazes de exacerbar manias 

ou tolas idiossincrasias em obstinações e paroxismos, é primeiramente 

encarnada pelo próprio cronista. Os "ideais-tipos" que constituem as 

criações rodrigueanas, ao se manifestarem pela aparência 

desagradável do grotesco – kitsch ou pornográfico –, constroem a 

visão moral da vida, inerente à obra. (DIAS, 2005, p. 104) 

Portanto, a construção de personagens caricatos é mais do que um recurso para poder 

desenhá-los num curto espaço. Pois esculpir personagens que giram em torno de uma 

excentricidade, que levam ao limite do absurdo uma determinada marca, é um elemento muito 

caro à estética – provocativa – de Nelson Rodrigues, que enseja sua crítica moral apelando ao 

que é “feio”, “sujo”, “ridículo”. 

É este recurso, repetido à exaustão, que faz com que Nelson Rodrigues seja muitas 

vezes reconhecido como um 

autor [que] tinha a capacidade de mergulhar nas profundezas sombrias 

e trazê-las à tona de forma brutal num estilo quase que sarcástico 

como apenas uma pessoa com um forte poder de julgamento e crítica 

poderia. O retrato cru dessa natureza instintiva do homem que toca o 

absurdo, ganha um tom irônico, crítico, característico de sua arte 

quando trazido para o quotidiano mais banal. (BOAVISTA) 

 Este é um fator que também aponta para alguns caminhos e limites na obra de Nelson, 

e em específico em A Vida Como Ela É.... Isto porque ele também pode ser a chave de 
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entendimento de uma outra dubiedade que circunda o nosso autor: a de que, sendo um autor 

de massa e de grande apelo público, às vezes pode provocar objeção e rejeição. 

 A caricatura pintada por Nelson, através de personagens patológicos e obsessivos, se 

de início causava empatia e nos melhores momentos fazia desabar o riso, noutros, quando 

direcionadas apenas como veículo de sua visão moralizante acerca do mundo, causa asco e 

antipatia – como é o caso de Ismênia, personagem principal de “A Esbofeteada”, que diz 

saber que Sinval a ama, de fato, logo após levar deste um tapa. 
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Capítulo 3 – A dialética do novo e do tradicional 

A terceira parte deste estudo tem por objetivo fechar nosso argumento em torno de A 

Vida Como Ela É.... A primeira seção deste trabalho foi dedicada a levantar algumas questões 

em torno das relações que a cidade do Rio de Janeiro e a família enquanto instituição guardam 

com a referida obra de Nelson Rodrigues. A segunda tentou identificar e explicar os temas 

mais recorrentes da coluna; analisar a construção do texto, do ponto de vista da sua estrutura e 

do seu esquematismo, e fazer alguns apontamentos sobre a construção dos seus personagens. 

Com efeito, e tendo em vista o ressurgimento da imagem de Nelson Rodrigues nos 

últimos vinte anos, não são raros os trabalhos que tentam vasculhar e explicar as visões de 

família que perpassam a obra do nosso escritor e que almejam, por um outro lado, analisar a 

influência que a cidade do Rio de Janeiro tem sobre seus escritos. 

Sabe-se que dentro do campo da arte os debates sempre foram consumidos em torno 

de uma polarização que opunha os estetas/humanistas, que, ao se debruçarem sobre a obra, 

“analisam seus elementos formais: técnicas e meios utilizados, conteúdo das imagens ou 

linguagem, influência estética da obra na mesma tradição ou similar.” (ZOLBERG, 2006, p. 

34), e os cientistas sociais/historiadores, que, em termos gerais, 

partem da premissa de que a arte deve ser contextualizada, em termos 

de lugar e tempo, bem como, mais especificamente, em termos de 

estruturas institucionais, normas de recrutamento, treinamento 

profissional, recompensa e patronato ou outro apoio qualquer (Idem, 

p. 36 e 37) 

 Por defender esta concepção, os “partidários” da abordagem externalista foram 

acusados, pelos críticos e estetas, de operar algum tipo de reducionismo sociológico, que 

tenderia a conceber a obra apenas como resultado do mundo social. Todavia, se se leva ao 

paroxismo o postulado internalista, pode-se cair num outro tipo de reducionismo, o de 

considerar a obra de arte como completamente desconectada do meio social. Pois, essa 

concepção se mostra frágil  

quando percebe-se que a linguagem (estética) e a significação (valores 

sociais) estão permanentemente envolvidos na produção literária. 

Dessa forma, detecta-se que a manifestação artística é constituída pela 

prática social, e não de idéias autônomas e isoladas da esfera social, 

que são desenvolvidas pelos sujeitos (SANTOS, 2008, p. 2) 

 Dessa maneira, o que se tornou premente dentro desse campo de estudos, foi um tipo 

de abordagem que tentasse coadunar as duas referidas perspectivas, equilibrando 
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satisfatoriamente reflexões de ordem estética e extra-estética – que pode ser chamada de 

sintética ou mediadora: 

Desse modo, numa análise nessa filiação teórica, exige-se que se 

entenda a obra inserida enquanto tal, num processo histórico no qual 

ela é parte ativa, não sendo nem uma esfera absolutamente autônoma e 

muito menos uma projeção secundária de modo determinístico pelas 

relações sociais. Ela estaria inclusa de um modo direto na relação 

entre experiência empírica  (esfera social) e sua com composição 

(imaginário do autor). (SANTOS, 2008, p. 4) 

 O presente estudo, portanto, tem como premissa uma sociologia da literatura que não 

resvale num tipo de teoria do reflexo, buscando, portanto, um modo de análise que leve em 

consideração o elemento social, mas evitando sempre que ele não subjugue outros fatores 

inerentes à obra, a exemplos dos estéticos, que também devem entrar no estudo. Buscamos, 

dessa forma, um modelo de análise diferente, até não aplicada à obra de Nelson Rodrigues, e 

que nos levou a outras conclusões. 

 Sabe-se, todavia, que este é um pressuposto muito fácil de ser enunciado e difícil de 

ser efetivado de maneira satisfatória, devido a algum tipo de dificuldade metodológica que se 

impõe entre a distância que separa o postulado teórico e o pleno exercício analítico: 

Há também que se considerar que a construção de modelos de análise 

podem encontrar a facilidade das generalizações teóricas, mas também 

podem encontrar a dificuldade de confrontação com obras ou autores 

específicos, dada a complexidade e a pluralidade de discursos 

presentes nas obras. E, neste caso, para suprir esta dificuldade, 

recorre-se ao recorte teórico como forma de superar as limitações dos 

métodos (NETO, 2007, p. 19). 

Em vista disso, para sairmos do âmbito em que a obra é tida como espelho do meio 

que a circunda, é preciso, antes de tudo, ter mente que ela não simboliza o social, mas o 

ressimboliza: 

Acrescenta-se em geral que esta expressão determinada pelo “social” 

exerce, em suma, um papel funcional na coesão ou reprodução deste 

“social”. Ora, tal relação não existe. Do mesmo modo que uma luta 

social retrabalha ao mesmo tempo as relações sociais e as  

representações, uma obra de arte nunca simboliza o social ex nihilo, 

ela o ressimboliza. Isto quer dizer que ela não está num hipotético face 

a face com a realidade que no melhor (?) dos casos ela refletiria, mas 

numa relação sempre mediatizada por seus próprios instrumentos (as 

linguagens musicais, plásticas, literárias etc.), pelas formas que 

tomaram na história da humanidade (as quais têm uma certa 

perenidade) e pela realidade empírica vivida. Em seguida, definir uma 
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obra como uma ressimbolização é compreender que o escritor ou o 

artista reflete sobre ela, quer dizer, trabalha, em condições sociais 

dadas, a relação que para ele é a mais fundamental das relações 

sociais: sua relação com a língua, com a história lingüística ou literária 

(LEENHARDT, 1998, p. 107) 

 Ou seja, dentro da obra e para efeitos de análise, o elemento social está num outro 

nível, acima ou abaixo, mas nunca em simetria com a sociedade, devido aos (acima citados) 

instrumentos mediadores e condições sociais dadas para o escritor. Dessa forma: “A obra 

representa, no real empírico e ao mesmo tempo no imaginário da figuração, a possibilidade de 

formular de novo, ou de outro modo, as relações sociais, na extrema diversidade de suas 

manifestações.” (Idem, p. 108). Portanto, o que nela se opera é “uma reorganização ideal do 

conjunto das relações sociais” (Idem, Ibidem). 

 Assim sendo, importa saber qual a dinâmica desta relação entre obra e meio que 

resulta na referida “reorganização ideal das relações sociais”. Qual o modelo analítico que 

poderia nos ajudar entender este movimento? Para Almeida (2012), o método de Antonio 

Candido  

se dá através das relações que estabelece entre a literatura e a vida 

social, sempre de forma plástica, em um “ir-e-vir” constante. [...] A 

contribuição do segundo no pensamento crítico de Antonio Candido 

se dá com a noção de que a obra literária, apesar de ser um produto da 

história, não deve se deter necessariamente aos fatos. Ou seja, uma 

“coisa” é a consciência histórica, outra “coisa” é a verdade poética, a 

qual possui a legitimidade inventiva. Na concepção de Candido, 

literatura e vida social, “fatores externos” e “fatores internos” não 

caminham paralelamente, sem nunca se tocarem. Ambos os fatores se 

conjugam numa relação dialética [...] (ALMEIDA, 2012, p. 4) 

 Essa conjugação vai encontrar sua fórmula na ideia de que o fator social cumpre um 

papel ativo na organização da obra:  

a hipótese do autor é que há a invocação do fator social como um 

meio de explicação da estrutura da obra e de seu teor de idéias, 

fornecendo-lhe elementos para determinar a sua validade e o seu 

efeito sobre as massas leitoras que os absorvem (Idem, p. 8) 

 Essa afirmação encontra reverberação em Schwarz (1987):  

 

Formalização estética de circunstâncias sociais; redução estrutural 

do dado externo; função da realidade histórica na constituição da 

estrutura de uma obra: [...] Designam o momento em que uma forma 

real, isto é, posta pela vida prática, é transformada em forma literária, 

isto é, em princípio de construção de um mundo imaginário. Noutras 
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palavras, são expressões que designam o modo e o ponto em que a 

dinâmica estética se prende à dinâmica social, à exclusão de outros 

modos e pontos. Assim, a unificação entre as esferas do romance e da 

realidade se faz através de sua separação quase total, e a dialética das 

duas passa pela sua articulação precisa, e não, como sói acontecer, 

pela sua confusão (SCHWARZ, 1987, p. 142) [grifos do autor] 

 De fato, este é um postulado de Antônio Candido, que no seu livro mais empenhado 

teoricamente afirma: “Sabemos, ainda, que o externo (no caso, o social) importa, não como 

causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na 

constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno.” (CANDIDO, 2006, p. 14) [grifos do 

autor]. 

Este é um tipo de trabalho que “busca a disposição dos núcleos de significado” 

(CANDIDO, 1991, p. 111) e que “procura indicar a fórmula segundo a qual a realidade do 

mundo ou do espírito foi reordenada, transformada, desfigurada ou até posta de lado, para dar 

nascimento ao outro mundo” (Idem, Ibidem). 

 Buscar a função estrutural que o fator social exerce dentro da obra, com vistas ao 

melhor tratamento que ela pode receber ao ser analisada em contato com a sociedade, é um 

modo de sintetizar a contribuição de diversas áreas: 

A sondagem de correspondências estruturais entre literatura e vida 

social tem tem de se haver com obstáculos bem mais reais que os de 

método, tão lembrados: ela exige conhecimentos e estudos 

desenvolvidos em áreas distantes umas das outras, além da intuição da 

totalidade em curso, a contracorrente da especialização universtária 

comum (SCHWARZ, 1992, p. 34) 

 Este tem sido o norte teórico do nosso estudo e passa por ele a busca da compreensão 

do elemento social em A Vida Como Ela É.... Com efeito, existe uma gama de características 

que prendem esta obra ao Rio de Janeiro da metade do século. Nossa intenção não é elencá-

las extensivamente, mas identificar aquelas que atuam diretamente sobre a organização da 

obra, num nível mais profundo de análise. 

 Volta-se aqui ao início do tópico e à referência ao primeiro capítulo. Lá, tentou-se 

articular questões relativas aos valores próprios à cidade carioca em processo de 

modernização e à família com as visões de Nelson Rodrigues e sua obra. Mais do que 

salientar vínculos unilaterais, buscou-se também sustentar a necessidade de conjugação dos 

dois âmbitos para a nossa análise. 
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 E por que eles teriam que inevitavelmente vir juntos? Porque em nossa tentativa de 

elucidar quais fatores atuam na estruturação dos contos-crônicas, localizamos eles como os 

mais ativos. Eles vão ser os elementos mais presentes e que ao mesmo tempo formarão a base 

material para que as histórias se ergam. 

 Primeiro, note-se que não estamos mobilizando duas grandes dimensões ocas, onde 

caberia tudo e nada ao mesmo tempo. Conforme explicitado na primeira parte, as questões 

mais prementes são aquelas relativas aos valores e que regem comportamentos, que teria sua 

fórmula sintetizada nos binômios cidade moderna/possibilidades de realização individual e 

família/controle sobre o destino dos membros. 

  Em relação à cidade do Rio de Janeiro, note-se também que estamos um pouco além 

da “geografia sentimental” do escritor que identificava a Zona Norte como lugar da 

resistência de valores morais e a Zona Sul como o espaço da flexibilização deles. Como já foi 

dito, esta separação encontra uma correlação com os próprios contos-crônica de A Vida Como 

Ela É... e, como tal, nos são úteis como uma pista formal, mas estão mais ligadas à visão de 

mundo de Nelson Rodrigues. 

 Ainda sobre o Rio de Janeiro, temos um espectro de autores que vem desde Manuel 

Antônio de Almeida e Machado de Assis, no final do século XIX, passando por João do Rio e 

Lima Barreto, no início do século XX, até desembocar em Nelson Rodrigues, em meados do 

século XX, que tematizaram a cidade em seus escritos. 

 De certo, Nelson Rodrigues pode ter sofrido influência da obra destes autores, pois a 

cidade a que ele recorria como repositória de valores morais era a cidade da sua infância, de 

recordações remotas, ou uma que ele só teria conhecido através de livros mesmo (FACINA, 

2004). 

 Em Manuel Antônio de Almeida vamos encontrar o hábito de descrever o estrato 

médio carioca joanino através de uma “pintura bastante verossímil do ambiente, dos costumes 

e dos gostos da classe social representada” (SILVA, 2009, p. 4). Em Machado de Assis nós 

vamos encontrar o gosto pela descrição de alguns espaços públicos do Rio, de preferência 

locais populares, subúrbios, morros, etc (GUIMARÃES, 2011). Lima Barreto e João do Rio 

são frequentemente conhecidos por refletirem sobre as reformas urbanas, empreendidas por 

Pereira Passos, no Rio de Janeiro do início do século XX (MOURA et al., 2012). 
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No entanto, eles terão marcas distintas. Enquanto Lima Barreto – que ajudou a criar a 

imagem Zona Norte/Arcaica e Zona Sul/Moderna (FACINA, 2004) – vai levar a cabo uma 

arte militante, e “a militância aqui no sentido de um colocar-se do artista contra uma ordem 

social que considera injusta e desonesta” (ALVES, 2010, p. 1046), João do Rio vai se 

caracterizar por ser escritor que colhe impressões da cidade, como um flâneur: 

Embora fortemente atraído pelo cosmopolitismo e por modelos de 

sociabilidade então colocados, João do Rio é um espírito, acima de 

tudo, moderno e inquieto, transitando pelos encantos e desencantos, 

pelas belezas e misérias, pela cena e pela obscena, [...] ,da urbe 

carioca, à época em franco processo de modernização (ALVES, 2010, 

p. 1047) 

   

 Estes são alguns elementos que ajudam a identificar uma “tradição” de escritores 

acostumados a versar sobre as transformações cariocas no decorrer do transcurso histórico, 

pelos menos desde a segunda metade do século XIX, uma linha na qual Nelson Rodrigues se 

encaixa, em maior ou menor grau. Mas se, de fato, é “impossível pensar em Nelson Rodrigues 

sem situá-lo no Rio de Janeiro” (DIAS, 2005, p. 101), se torna um imperativo pensar nas suas 

particularidades. 

 Para o caso específico de A Vida Como Ela É..., na nossa busca de “rastrear na obra o 

mundo como material, para surpreender no processo vivo da montagem a singularidade da 

fórmula segundo a qual é transformado no mundo novo” (CANDIDO, 1991, p. 112), 

percebemos que o Rio de Janeiro é um polo referencial, que se corporifica como um mundo 

de amplo alcance, preenchendo o espectro de possibilidades de ação dos personagens e sobre 

eles exercendo um grande força atrativa. 

 Isto é, o Rio de Janeiro, como cidade moderna que cria novos tipos de vínculo entre 

indivíduo e sociedade,  vai se configurar na estrutura da obra sempre como um campo sobre o 

qual os personagens gravitam, sendo seduzidos, aqui e acolá, por uma das possiblidades 

criadas pela cidade. 

 Mas como, em Nelson Rodrigues, 

tanto nas crônicas quanto no teatro, existe uma matriz romântica que 

percebe o mundo moderno como um momento histórico em que algo 

se rompeu, que vê o conflito como expressão do ódio e não como 

fruto da desigualdade (FACINA, 2004, 84) 
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 o Rio de Janeiro de A Vida Como Ela É... – uma cidade ansiosa por acolher os ditos 

valores modernos – vai ser um leque de possibilidades “nefastas”: os personagens encontrarão 

nas ruas inúmeras chances de trair o (a) conjuge, de se entregar ao vício do álcool, ou algum 

outro "defeito" tido, pelo autor, como propriamente urbano e moderno, como a entrega 

exaustiva e doentia ao trabalho; a possibilidade de assumir outra orientação sexual; a 

prostituição para as mulheres, etc, etc. Vale ressaltar uma vez mais: esta é uma perspectiva 

conservadora assumida pelo próprio Nelson Rodrigues, conforme discutimos no primeiro 

capítulo ao trabalhar a sua percepção sobre a modernidade. Aqui estamos desvendando o 

processo de transição dessa visão para o universo ficcional da obra. 

 Portanto, o Rio das histórias vai ter sempre, ou vai fornecer a substância para, 

um efeito disruptivo e desagregador. O bonde de A Dama da Lotação; o fato de Ieda se 

prostituir com o consentimento do marido, o que provoca tristeza em Menezes, no conto “O 

Pediatra” – aqui entrarão, no mundo reconstruído por Nelson, tanto o caráter corruptor do 

dinheiro quanto o caráter “fútil” das relações, como marcas de um mundo moderno; o suicídio 

de Terezinha, no conto homônimo, que tira a própria vida porque buscava um romance com 

um rapaz de sua idade, mas estava sendo forçada por sua madrasta, Dona Jandira, a casar 

com um velho rico da vizinhança – que apontaria para a incapacidade de uma instituição, a 

família, que ainda se quer abarcadora de todas as esferas sociais, de definir o futuro de seus 

membros e também de se perpetuar enquanto grupo, na medida em que estes já galgam 

possibilidades de realização individual, etc–. Todos estes são exemplos dos resultados a que 

as possibilidades da cidade moderna levam. 

 Mas geram um efeito desagregador sobre quê ou quem? De saída, vale frisar a 

peculiaridade da obra de Nelson Rodrigues no que se refere ao tema. Afastamo-nos de 

qualquer tipo de postura que leve a uma afirmação cabal, que propale algum tipo de verdade 

inabalável, mas o fato é que na história literária brasileira não há autor que ponha de maneira 

tão forte e decisiva, como um dos focos centrais de suas preocupações artísticas, a família. 

Com efeito, é na obra de Nelson Rodrigues que vamos encontrar com recorrência as relações 

familiares sendo trabalhadas. 

Por conseguinte, é importante destacar que a família, no caso específico de A Vida 

Como Ela É..., constitui o outro polo em torno do qual giram os personagens. Na realidade, a 

família é a força propulsora destes personagens, que através dos valores tradicionais que a 

regem, vai fornecer seus respectivos pontos de partida e suas identificações. 
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 Mas ela também tem “a função de criar o principal laço de solidariedade entre os 

personagens” (GUSMÃO, 2008, p. 90). Encontraremos, portanto, 

relações pessoalizadas, marcadas pelos laços familiares, [que] geram 

uma série de conflitos entre os grupos e dentro dos grupos também: 

conflitos entre a mulher adúltera e o marido, entre o pai e a filha 

ingênua que aparece grávida, entre o tio e a sobrinha que se encontra 

com um deputado em um prostíbulo, etc (Idem, Ibidem) 

 Então, se sabemos que a cidade do Rio de Janeiro, perpassada pela visão mundo de 

Nelson Rodrigues (que nutria o mundo moderno de força negativa), entra nas histórias da 

coluna como matéria desregradora, e sabemos também que é entre os personagens da família 

que estouram os conflitos, temos a exata dimensão do que é o atrito entre duas ordens de valor 

em A Vida Como Ela É.... 

 É a representação de um mundo no qual está ocorrendo um processo conflituoso de 

modernização no âmbito dos valores – que, claro, obedece a uma lógica muito menos visível 

de transformações e também a um ritmo mais lento do que aqueles observados em outros 

campos, tais como o político e econômico. 

Mas é um mundo que é recriado, dentro do aparato formal de A Vida Como Ela É..., 

como um espaço que sempre caminha para o dissoluto e o corrompido, onde os papéis sociais 

parecem ter ainda armação e delineamento, mas carecem de conteúdo ou sustância que lhe 

revistam 

 

A estrutura, abalada, resiste, os personagens ocupam seus lugares 

tradicionais, mas seus papéis são esvaziados. Nelson Rodrigues estaria 

apontando para uma desarticulação entre forma e conteúdo, entre entre 

estrutura e significado nas relações intrafamiliares (CARNEIRO, 

1989, p. 76) 

O mundo social recortado pela obra é, portanto, aquele em que só há espaço para o 

que, na visão do nosso autor, seria o “anômalo”, o “desviante”, o “malsucedido”. 

 Ora, é nessa chave que deve ser lida a insistência de Nelson na infidelidade feminina e 

na correspondente “fraqueza” dos personagens masculinos, que se encontram perdidos por 

não poderem controlar mais o comportamento de suas esposas, noivas, filhas, etc. O que ele 

quer demonstrar são personagens “desmapeados” (para recuperar o termo de um autor, 

Figueira (1989), utilizado na primeira parte), que sucumbem ao choque de duas ordens de 

valor. 



68 
 

 

Salem (1984) sugere que a violação de tabus sexuais levada a cabo 

por alguns dos personagens femininos rodrigueanos (como a 

infidelidade e o rompimento do tabu da virgindade) pode ser 

interpretada como situações nas quais a mulher faz de sua sexualidade 

um valor individual em si mesmo às expensas da unidade familiar e à 

revelia do poder do patriarcado -  quando não, contra ele (SALEM, 

1981, p. 32) 

 O elemento social mobilizado por Nelson Rodrigues, a saber os valores prementes de 

cada âmbito, da cidade que se modernizava e da família que ficava cada vez mais arcaica, se 

materializam na forma de dois mundos paralelos, um defronte ao outro, que se tocam de 

quando vez pela movimentação dos personagens. 

Estamos diante da dialética entre esses dois espaços normatizadores. Uma dialética do 

moderno e do arcaico, do novo e do tradicional: 

Em outras palavras, o tradicional, representado por nossa cultura 

patriarcal, assimila novas ideias, transformando-as em algo 

diferenciado de sua origem: por um lado, atendendo as necessidades 

de uma experiência urbana, ainda incipiente; por outro, permanecendo 

o substrato de nossa formação, herança e tradição (FRANÇA, 2006, p. 

18) 

Por conseguinte, assumindo a perspectiva do nosso autor, teríamos uma dialética do 

correto e do equivocado, do íntegro e do desvirtuado - cuja síntese sempre é negativa. O 

passeio dos personagens pelos dois âmbitos é curto, dura apenas o espaço de um conto, e 

nunca fica suspenso: recorrentemente desemboca no trágico. 

 De fato, o trágico é uma característica muito forte, colada a todas as fases da obra de 

Nelson Rodrigues. Em A Vida Como Ela É..., no entanto, acreditamos que é um fenômeno 

que surge do contato violento entre as duas dimensões, que aponta para o fato de que, no 

mundo recriado por Nelson Rodrigues, não há vida que corra normalmente, nem regida 

plenamente por valores modernos nem regrada só por valores tradicionais: “Essa 

impossibilidade de os indivíduos exercerem os papéis que a sociedade lhes atribui, e a 

ausência de modelos alternativos, faz de Nelson Rodrigues um autor trágico” (CARNEIRO, 

1989, p. 77). 

 O próprio elemento trágico surge como fator chave para demarcar a linha tênue que 

aponta para a sutil separação entre as visões do mundo do autor e a organização estrutural da 

obra. Acima já foi referido sobre como a leitura Zona Norte/lugar da família e Zona 

Sul/prevaricação se referiria mais à ideologia do autor que à organização formal da obra. 
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Ora, esta separação corresponde a uma visão alegórica sobre a sociedade carioca 

daquele tempo, que é, na verdade, apenas a função ideológica (CANDIDO, 2006, p. 55) que 

Nelson quis imprimir em sua obra. Ela se define como um “desígnio consciente do autor” que 

muitas vezes é desmentido “pela estrutura objetiva do que escreveu” (Idem, Ibidem). 

Desse modo, no plano formal de A Vida Como Ela É..., e aqui queremos nos referir 

precisamente ao material que este estudo recortou, ou seja, aquelas que são consideradas os 

mais representativos dos contos-crônica, as referências explícitas aos locais geográficos da 

cidade não são abundantes – apesar de aparecem aqui e acolá. Isto é, Nelson Rodrigues se 

valeu desta ideia para iniciar seu trabalho, mas uma vez que esses valores já estavam 

“rotinizados”, não era mais necessário permanecer fazendo referências diretas aos espaços da 

cidade. O que vai permanecer são aquelas matérias da cidade e da família, codificadas à 

maneira dos referidos binômios, que são a essência que preenchem as histórias, como força 

motriz, e que não são obrigatoriamente nomeadas. 

Ademais, há de se considerar também que se é verdade que os personagens só traem 

na Zona Sul da cidade, também é verdade que as situações de conflito só explodem no 

ambiente familiar. Ou seja, ocorre um processo de interpenetração dos mundos, sugerindo que 

não há uma separação tão estanque assim entre as áreas.  

 Senão, vejamos: Nelson Rodrigues é conhecido por voltar os olhos para as camadas 

médias e suburbanas da sociedade em A Vida Como Ela É... e nas Tragédias Cariocas. Se o 

lugar próprio desse grupo social era a Zona Norte, local no qual para ele ainda vigiam 

determinados valores tradicionais, qual a pré-condição para erupção do trágico? É justamente 

o trânsito entre os diferentes espaços sociais. 

 Mas em A Vida Como Ela É..., pensando nela estruturalmente, o que vai se verificar 

não são esferas sociais, no sentido mais sociológico do termo, mas precisamente “mundos de 

sentimento”, que informam ou substanciam os personagens de sensações, impressões, 

intuições (que tendemos até agora a tratar como regras que orientam condutas). Não será 

demasiado, portanto, relembrar a citação acima (de Facina, na página 67) que sustenta Nelson 

Rodrigues como um autor romântico, que enxerga processos sociais como sendo, na 

realidade, reflexos de sentimentos e paixões. 

 Estamos, em vista disso, falando da morte de quê ou de que tipo de morte? 
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O texto trágico de Nelson Rodrigues, como escrita da modernidade, 

dramatiza a morte e o conjunto de transformações sociais provocadas 

a partir dela. Mas a morte aparece muitas vezes como uma morte de 

valores institucionais e a transformação violenta daí decorrente 

(FRANÇA, 2006, p. 16). [grifo nosso] 

 Ou seja, a morte, na coluna, tem a função social (CANDIDO, 2006, p. 55) de sugerir a 

falência de determinados valores (e, por consequência, um afrouxamento de relações sociais), 

podendo ela própria ser lida metaforicamente como a morte desses mesmos valores. Essa é 

uma chave que nos ajuda a entender o mecanismo do “escancaramento moral” referido no 

capítulo anterior. 

 Sabe-se que este foi um artifício utilizado por Nelson Rodrigues para diminuir o agudo 

tom de morbidez da coluna e, dessa forma, alcançar um maior público. Mas este foi um 

arranjo formal que não traiu a visão de mundo do autor nem alterou a função social da obra. 

Em outros termos, esta foi uma estratégia para passar a mesma mensagem de maneira 

diferente. 

 Vejamos: no conto “Mulheres” Nelson Rodrigues narra as desavenças entre D. 

Edgardina e Aurora. Esta última, prostituta, havia se mudado recentemente para a mesma rua 

de D. Edgardina, que assumiu o papel de defensora da moral e dos bons costumes e passou a 

difamar Aurora sempre que podia, visando, claro, minar sua convivência no bairro e forçá-la a 

uma nova mudança. 

 A implicância de D. Edgardina foi tão grande que Aurora resolveu se vingar, e 

encontrou a oportunidade quando descobriu um segredo dela. Marcou um encontro com o 

marido de D. Edgardina num determinado local e lá lhe revelou uma traição dela, mostrando 

a mesma “em flagrante”. Aurora passa uma nota de cinco cruzeiros para o marido de D. 

Edgardina e diz para ele dar a ela, porque ela é uma mulher que não vale nem isso. E, assim, 

todos os dias, quando ia sair de casa, o marido de D. Edgardina puxava uma nota de cinco 

cruzeiros e lhe dava. 

 Ora, percebe-se claramente que apesar de o conto não desembocar numa tragédia, 

culminando com a morte de algum personagem, o referido artifício de operar um “escracho 

moral” tem a mesma função de apontar para a falência (ou “morte”, no sentido figurado) de 

algum tipo de valor moral. 
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 Disso decorre que a morte e o escracho moral, que têm a função de expressar uma 

falência de valores, é, dentro do plano das histórias e dos personagens, um mecanismo, não 

sempre, mas muitas vezes, de punição a qualquer tipo de transgressão moral. Quando 

acontece de um personagem furar o bloqueio de uma ordem de valor, a da família, e assumir 

um papel não condizente com ela, ele é punido. 

 Assim é que, em “Mártir em casa e na rua”, Durval se suicida porque não aguenta 

mais ter que jantar duas vezes por dia – em casa, com a esposa, e na casa da amante; em “A 

mulher do próximo”, Arlindo se suicida por não suportar mais o desprezo de seu antigo amigo 

Gouveia, que começou a lhe endereçar uma série de cusparadas na face depois que descobriu 

um caso de sua mulher com Arlindo; e em “Delicado”, Eusebiozinho também acaba tirando a 

própria vida porque não poder assumir sua homossexualidade. Temos explicitado nesses 

exemplos como, em muitas histórias, aquele que ousa atravessar alguma “regra moral” acaba 

sendo punido. 

 Com esses exemplos, e através do que já foi exposto no decorrer deste estudo, talvez 

esteja ficando claro o posicionamento de Nelson Rodrigues. E o nosso interesse, de fato, é 

aqui articular os elementos levantados pelo trabalho, em torno da visão de Nelson Rodrigues e 

dos temas que sua obra aborda, com a forma dos contos-crônica de A Vida Como Ela É...  – 

isto é, tomar todas as referência como um “fermento orgânico” que fazem parte da 

“diversidade coesa do todo” (CANDIDO, 2006, p. 17). 

 De certo, é impossível imaginar o autor como um moralista – que chega nesse ponto 

fazendo uso de temas que tocam em questões de comportamento, tais como casamento, 

traição, homossexualidade, etc -  sem que ele mobilize do social para a obra justamente 

questões de valor, que foi o que quisemos expressar com as caracterizações cidade 

moderna/possibilidades de realização individual e família/controle sobre o destino dos 

membros. 

 Contudo, essa ligação seria, apesar de plausível, de pouco alcance ou até mesmo 

lógica, se não tivéssemos o cuidado de salientar que ele organiza isso estruturalmente. Ao 

fazer esta operação, estamos saindo do terreno fácil que considera A Vida Como Ela É... como 

uma crônica de costumes da sociedade da década de 1950; como se ela estivesse num tête-à-

tête puro e perfeito com a realidade social. 
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 Se for palatável, pode-se levar a metáfora da crônica de costumes adiante, mas com 

ressalva de algum nível. Isto é: documento de época, vá lá, mas documento muito restrito. 

Restrito porque só põe em cena a classe média urbana e suburbana, deixando de fora os 

estratos sociais que estão acima e abaixo. 

Mais restrito ainda porque representa como dramática propriamente brasileira as 

vicissitudes de um microcosmo social carioca, quer dizer, o alcance dessas representações se 

limitaria aos lugares, que na década de 1950, já apresentavam fagulhas do que viria ser a 

modernização; e restrito, por fim e principalmente, por retratar um mundo onde só se encontra 

tensão.  

 Em outras palavras: Nelson Rodrigues recria um universo, em torno de dois polos, 

que, em nenhuma instância, é livre, fluido ou liberto. Um universo onde não haverá meios-

termos, tons cinzas, um terreno onde a convivência entre os as duas ordens seja, senão 

pacífica, pelo menos não-conflituosa. Só haverá espaço para grandes antagonias: castidade ou 

devassidão, moral rigorosa ou completa falta de escrúpulos, amor incondicional ou traição, 

etc. 

Isso acontece porque o nosso autor sinaliza seus dois polos, há um negativo e outro 

positivo, um com força agregadora e outro com força destruidora. Disso decorre que A Vida 

Como Ela É... é repleta de julgamentos morais, sanções e repressões. Mas não esqueçamos 

que a pré-condição para que o trágico ocorra, é que a dialética penda para o segundo ponto, 

isto é, que a força desregradora se mostre. 

 Portanto, teremos os personagens navegando por um mundo ficcional onde só há peso, 

medo, culpa, pecado, castigo, crime, vício, obsessão – só raramente o inverso, quando ocorre 

a fuga para o amor romântico, como anotado já nesta dissertação. Então, pode-se dizer que 

não há assunção de novos papeis sem a carga que lhe é correspondente, sem que aja sobre o 

personagem a força opressora da sociedade. 

Um processo de modernização no âmbito dos valores é sempre difícil e conflituoso? 

Sim, mas no universo da ficção de A Vida Como Ela É..., ele é também trágico, violento e 

dramático. É um movimento intenso, que “sacrifica” a vida dos personagens e quer apontar 

para um momento “terrível” de abandono de valores morais tradicionais. 

Ainda há uma consideração a se fazer a respeito das motivações que A Vida Como Ela 

É... encontra dentro do âmbito específico da literatura. Desta vez, no entanto, menos em 
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relação à história da literatura brasileira, em nível geral, e mais em direção à própria obra de 

Nelson Rodrigues. 

Este é um movimento que se faz urgente e necessário pela indispensabilidade de se 

colocar A Vida Como Ela É... em diálogo com a obra de Nelson, e até mesmo para localizá-la 

dentro dela. Assim, percebemos que uma característica muito presente no teatro de Nelson 

Rodrigues, principalmente em sua fase mítica, conforme Magaldi (1992), que é o uso de 

arquétipos universais, se cola a uma outra camada, qual seja a do recorte do Brasil carioca. 

Essa segunda camada é o espaço onde se dá a dialética do moderno e do arcaico. Disso 

decorre uma constatação: o “senso de realidade” que a coluna passava aos seus leitores não 

provinha necessariamente da ambientação (esta, sem dúvidas, responsável por uma maior 

aproximação com eles), nem somente da “crônica de costumes” que ela poderia ser, mas do 

suposto caminho que as pessoas teriam dentro da sociedade – sugerido por aquela dialética. 

É como se Nelson Rodrigues estivesse dizendo que, mais dia ou menos dia, o 

momento de trair ou ser traído(a) – em suma, o momento de relegar “inescrupulosamente” 

uma série de valores ao passado – iria chegar para qualquer um(a). Isso se percebe nas suas 

famosas frases que preenchiam a A Vida Como Ela É..., tais como: “O marido não deve ser o 

último a saber, o marido não deve saber nunca”; “Só as mortas nunca traem”; “O único fiel é 

o asmático”; “Não acredito em honestidade sem acidez, sem dieta e sem úlcera”, etc. 

Por fim, é válido dizer que este trabalho buscou um ponto de vista no qual “a 

sociedade não está em modalidade envolvente mas como elemento interno ativo, sob a forma 

de um dinamismo especificamente seu” (SCHWARZ, 1992, p. 39), que aqui se refletiu, ao 

completar a ponte que vem desde o primeiro capítulo, em mostrar que família/cidade não só 

enquadram historicamente A Vida Como Ela É... mas também atuam internamente sobre a 

constituição de sua forma. 
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Capítulo 4 – Análise de contos-crônica 

Muito embora tenhamos feito algumas análises de contos-crônica no decorrer deste 

trabalho, chegamos, por fim, à quarta e última parte dele com o intuito de realizar um estudo 

mais sistemático do que foi sustentado até agora. Realizaremos esta tarefa através da seleção e 

do exame de algumas histórias. 

Já foi dito, no final do primeiro capítulo, qual seria o corpus desta pesquisa – um total 

de quatro títulos, dois reunidos e organizados pelo próprio Nelson Rodrigues e outros dois 

pelo seu biógrafo, Ruy Castro. Mas qual seria, portanto, o critério de seleção para os contos-

crônica figurarem nesse ponto do nosso trabalho? 

Consideramos que dentre o corpus selecionado para esta pesquisa, que são quatro 

volumes com histórias de A Vida Como Ela É..., senão todos, parte significativa dos contos-

crônica são alcançados por nosso estudo. Isto é, sustentamos que a nossa análise se estende 

para todo universo das duas mil histórias e muitas delas poderiam estar aqui. Sendo assim, 

escolhemos aquelas que, em nossa opinião, guardam relações fortes com o imaginário do 

publico brasileiro.                                                                                                                               

 

4.1 O Decote  

 Se em muitos dos contos-crônica de “A vida como ela é...” o suspense gira em torno 

de uma suspeita de traição, em “O Decote” a (quase) certeza da infidelidade da esposa já é 

levantada no início da história, através d D. Margarida, mãe de Aderbal. A sogra, que não 

visitava a casa do filho há dois anos por causa de uma briga com sua nora, Clara, faz um 

“duplo sacrifício, físico e moral” (RODRIGUES, 1992, p. 57), sai da Tijuca, onde mora, e vai 

até a casa do filho, em Copacabana. 

Percebe-se que a metalinguagem espacial que conota valores (ver citação da página 

42) está presente aqui: D. Margarida, um membro da família, exerce o papel de olho vigilante 

da sociedade e vai até a casa do filho, na Zona Sul – lugar de relativização moral –, 

empunhando alguns preceitos morais, dentre os quais a proibição de relações extraconjugais. 

 Ao chegar à casa do filho, a primeira frase que D. Margarida endereça a ele é: “você é 

cego ou perdeu a vergonha?” (Idem, Ibidem). Afirmando que era público e notório que Clara, 

sua esposa, andava fazendo os “piores papéis” (Idem, p. 58), D. Margarida tentar pôr o filho 
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contra a parede e, de algum modo, mexer com seus “brios”, perguntando, por fim, se ele é ou 

não é homem. Ao que recebe como resposta o lacônico “Sou pai”. 

 Nesta altura, no segundo ato do conto, é que vamos perceber sobre o que de fato ele 

vai versar, ou onde precisamente se assenta sua intriga. O grande problema foi o desencanto 

de Aderbal com o casamento, logo após a lua-de-mel, fato que magoou Clara, que ainda 

nutria de expectativas a recente união. 

 Mas a gestação de Clara faz com que as coisas se invertam: “enquanto ela, no seu 

ressentimento, esfriava, Aderbal se prostrava em seus pés de adoração” (Idem, Ibidem). A 

gravidez e o posterior nascimento da filha fizeram de Aderbal uma figura que era antes de 

tudo pai e, por conta disso, um homem dedicado ao casamento. 

 O mesmo, porém, não aconteceu com Clara, que se tornou uma “mãe displicente”, 

que “vivia em tudo que era festa, exibindo seus ombros, seus decotes, seus belos ombros nus” 

(Idem, p. 59).  Ao receber bilhetes jocosos que tentavam denunciar a infidelidade da esposa, 

Aderbal tenta repreender sua conduta, afirmando que ela deveria rever suas amizades. Não 

encontrando eco para suas apelações, ele apenas a lembra que ela deve se preocupar com seu 

papel de mãe e que, por isso, tem contas a prestar à filha. 

 A filha, Mirna, esta sim a obsessão da vida de Aderbal. Enquanto sua mãe tentava lhe 

convencer de que, estando ele sendo traído, o mais correto a fazer era separar-se e depois 

buscar o divórcio, ele lhe retrucava que não poderia fazer isso por causa da sua filha: “– Olhe, 

minha mãe: eu não existo. Compreendeu? Quem existe é a minha filha. Não darei esse 

desgosto a ela” (Idem, Ibidem). 

 A situação se torna insustentável depois de uma discussão com sua mulher, a qual ele 

tenta pôr um fim afirmando que mesmo que Clara não gostasse dele, ela devia, ao menos, 

respeitar sua filha. O que era para ter se encerrado evolui para um bate-boca, onde Clara fala 

“o que devia e o que não devia” (Idem, p. 60) e alfineta Aderbal a respeito do seu papel de 

marido: “Você fala da sua filha. E você? Afinal, você é o marido.” (Idem, Ibidem). 

 A partir disto, ela passa a provocá-lo, chegando mesmo a nomear e enumerar seus 

casos extraconjugais, finalizando a contagem em dezessete. Aderbal sentencia: “– Só não te 

mato agora mesmo porque minha filha gosta de ti” (Idem, p. 61). Dez minutos depois, no 

entanto, enquanto chorava o “seu ódio impotente” (Idem, Ibidem), Aderbal sente uma mão 

sobre a sua cabeça. Era Mirna, sua filha, que depois de ouvir toda a discussão vinha lhe dizer 
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que não gostava mais de sua mãe, Clara. Era o que Aderbal precisava. Ao ouvir isto, ele pega 

seu revólver na gaveta, sobe calmamente as escadas, se aproxima de sua esposa e atira “duas 

vezes no meio decote” (Idem, Ibidem). 

 Ora, o que se percebe neste conto é que, embora a traição esteja presente, ele vai se 

centrar mais sobre a questão do matrimônio. Mais precisamente, sobre o desmoronamento 

desta instituição. Ele é um tipo dos mais corriqueiros de “A vida como ela é...”e guarda muita 

proximidade com o todo da obra de Nelson Rodrigues porque encena um drama familiar que é 

narrado dentro do âmbito privado. 

 Todas as ações da narrativa se passam dentro de casa: a conversa de Aderbal com sua 

mãe, o diálogo com sua filha, a discussão com a esposa, até os bilhetes que ele recebe, 

chegam, não no trabalho ou em outro ambiente, mas na sua residência. As ações que ocorrem 

fora do ambiente doméstico são trazidas à tona pelos diálogos dos personagens. 

 Mas são justamente essas ações que provocam a ruína do casamento. O interessante a 

ser notado é que o personagem Clara só desacredita da sua união devido ao marido. A partir 

daí é que ela deixa de se dedicar ao casamento e começa a ter uma vida paralela na rua, no 

trabalho, em bailes, etc – vida essa que chega a Aderbal através de familiares e amigos. 

 A mãe dele, D. Margarida, exerce a função social de reprimir o desejo feminino e 

regular condutas. Note-se que quando ela entra cena, no começo do conto, é para apelar ao 

filho uma atitude diante de uma situação que já está em seu paroxismo – demonstrando quão 

atenta é a “fiscalização” social, pois o “incômodo” que a infidelidade causa atinge também os 

familiares dos cônjuges. 

 No entanto, aí reside o cerne da questão. Nem toda a pressão social para uma 

determinada postura condizente com certa ordem de valor, a da família, é suficiente. Isso 

porque a mulher, enquanto indivíduo, apesar de todo constrangimento que sofre, já encontra 

possibilidades de realização que fogem ao jugo da família. Nem D. Margarida, nem Aderbal, 

nem ninguém, conseguem mais controlar o comportamento de Clara. 

 O marido, por sua vez, ao tentar impor limites às atitudes extradomésticas da esposa o 

faz não pedindo fidelidade em nome do amor ou coisa que o valha, mas apelando para sua 

“responsabilidade” de mãe. Sendo impossível coagir ou constranger sua esposa, para dessa 

forma regular o seu comportamento, é a esse elemento que ele se apega – a ideia fixa na filha, 
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de que ela deve ter a configuração de uma família “perfeita”, de que o pai e mãe devem 

obrigação ao casamento por causa disso, etc. 

Mas essa também vai ser uma das marcas de Nelson Rodrigues em “A vida como ela 

é...”: demonstrar uma espécie de anacronia, de obsolescência de alguns modelos e 

instituições, que tem uma fórmula ideal incompatível com as novas condutas e 

comportamentos (orientados por uma nova ordem de valor) de seus membros. O casamento é, 

claramente, neste exemplo, uma construção em ruínas, uma instituição que se mantém em pé 

a muito custo, sugerindo o já referido deslocamento forma/conteúdo. 

Ainda é interessante notar como Nelson Rodrigues caracteriza a personagem Clara. A 

partir do momento em que ela é desacreditada do casamento pelo próprio marido, ela encarna 

a negatividade própria de quem ou que não se orienta pelas regras da família. Quem foge à 

ordem de valor tradicional é o(a) algoz: num primeiro momento, foi Aderbal, que feriu Clara 

ao dizer numa roda de amigos que “uma mulher só não basta” (Idem, p. 57); depois foi Clara, 

que perdeu as expectativas quanto ao seu casamento. 

Ora, o nascimento de Mirna aponta para uma troca de sinal: enquanto um passava a se 

dedicar ao casamento, a outra o descredita completamente. Doravante, Clara só aparece em 

cena sendo “malcriada” ou “frívola”, desleixada com a filha, discutindo com o marido, e é 

descrita através de seus vestidos, de seus ombros nus, etc. E o que acontece com quem 

transgride regras morais no mundo recriado por Nelson Rodrigues? Sofre algum tipo de 

punição: no caso de Clara, com a vida – e não deixa de ser significativo a descrição de que o 

tiro foi dado no meio decote10. 

 

4.2 Cheque de Amor  

 O modo mais corriqueiro de construção das histórias de “A vida como ela é...” é a 

encenação de um problema conjugal em ambiente doméstico. Em “Cheque de Amor”, no 

entanto, o que veremos narrado serão as aventuras de Vadeco, um “filhinho de papai rico” 

(RODRIGUES, 1992, p. 128) que assedia mulheres em seu ambiente de trabalho. 

                                                           
10 Nunca é demais lembrar, para não incorrer no equívoco dizer que há algozes e vítimas nas histórias de “A 

Vida Como Ela É...”, isto é, quem estaria certo ou errado dentro do enredo, que a morte dos personagens pode 

ser lida metaforicamente como a morte de uma certa gama de valores, conforme citação da página 70. Ou seja, 

todos eles participariam ativamente deste processo. 
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 Vadeco era um jovem rapaz inconsequente, que despendia todo o seu tempo em 

aventuras sexuais e em farras noturnas. Numa dessas, contudo, depois de provocar um 

“conflito pavoroso” (Idem, Ibidem) numa boate, ele entra em rota de colisão com seu pai, que 

não tolerando mais a vida de bon vivant do seu filho, determina que, de agora em diante, ele 

terá que trabalhar. 

 É assim que, já no dia seguinte, Vadeco toma posse como gerente numa das empresas 

do pai. Não, claro, sem levar consigo seu inseparável amigo de farras, o Aristides. Juntos, na 

empresa do pai de Vadeco, não faziam nada – apenas enchiam o gabinete de funcionárias, e, 

numa oportunidade ou outra, fechavam a porta da sala à chave, enquanto os outros 

empregados, “atônitos, faziam as suposições mais espantosas” (Idem, p. 129). 

 Aristides, no entanto, era mais que um companheiro de “pândegas” de Vadeco, ele era, 

na realidade, quem convencia as mulheres da empresa a ficar com seu amigo – que pouco ou 

nada fazia – e para isso usava até mesmo “argumentos de ordem prática” (Idem, Ibidem) 

como uma promessa de aumento de salários. 

 Certo dia, entretanto, Vadeco recebe de Aristides, com surpresa, a notícia de que uma 

de suas funcionárias está resistente à ideia de um encontro com ele.  Aristides alerta: “É noiva. 

E vai casar mês que vem. Séria pra chuchu!” (Idem, p. 130).  Mas Vadeco tinha “uma tara na 

vida”, que a era de gostar de “mulher séria” (Idem, Ibidem), por isso volta a pedir que 

Aristides invista na moça. 

 Devido às suas constantes negativas, a moça, que se chamava Arlete, e que “gostava 

do noivo, era louca por ele” (Idem, Ibidem), passou a ser a obsessão de Vadeco. Diante do 

insucesso do amigo, ele resolve tratar pessoalmente o caso. Começou nomeando Arlete sua 

secretária, ficando ela, agora, trabalhando em sua sala. 

 Vadeco tinha a ideia fixa de que “Dinheiro compra tudo” (Idem, p. 131). E parte daí 

sua “ofensiva” sobre Arlete. Sobre o seu salário de secretária, de dois mil cruzeiros, ele diz 

que “É uma miséria! Uma vergonha” (Idem, Ibidem). E depois de questionar mais de uma vez 

a seriedade da moça, ele faz a oferta: pergunta se ela quer ganhar cem contos, isto é, cem mil 

cruzeiros. 

 Arlete suspira, surpresa com a proposta que recebeu. Ao indagar a Vadeco o porquê, 

ele lhe responde que tudo o que quer é a companhia dela no seu apartamento – claro na Zona 

Sul, em Copacabana – por uma hora: simples assim, cem mil cruzeiros por uma hora. Arlete 
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ainda reage, lembrando-lhe do seu compromisso de noiva, mas acaba pegando o endereço e 

fica de refletir sobre a proposta. 

 Na manhã seguinte, Arlete, que passara a noite em claro, “levantou-se transfigurada” e 

se vestiu com muita “minúcia e deleite” (Idem, p. 132). Quando chega ao apartamento, antes  

que Vadeco se aproxime, Arlete faz a “exigência mercenária: –  O cheque”(Idem, Ibidem). 

Arlete toma o cheque na mão, verifica o valor, data, etc, e num acesso de raiva rasga o papel – 

jogando os pedaços no rosto de Vadeco e lhe batendo. Mas, logo após, segurou o rosto dele e 

“o beijou na boca, com fúria” (Idem, Ibidem). 

 Este conto-crônica representa um modo de construção diferente dentro da obra de 

Nelson Rodrigues, aquele que eu vim sustentando que aparece de modo peculiar em sua fase 

das “Tragédias Cariocas” – e, neste caso, podem ser incluídos tantos suas peças, como seus 

contos-crônica de “A vida como ela é...” como alguns romances, a exemplo de 

“Engraçadinha”. 

 O primeiro motivo já foi assinalado mais acima, e diz respeito à ambientação da 

história. Esse tipo de narrativa, que se passa em ambiente de trabalho, escritórios, gabinetes, 

etc, e que são palco para o assédio sexual ou para algum romance extra-conjugal, é 

característico deste momento. O espaço que a família e a casa têm na estrutura interna da obra 

de Nelson Rodrigues se estende também à “A vida como ela é...”, mas agora ela passa dividir 

esse mesmo espaço com que as fagulhas deste novo mundo urbano. Em muitos contos-

crônica, teremos um paralelismo, nem sempre simétrico, entre a relação conjugal doméstica e 

a relação extraconjugal que foi possível devido ao trabalho (verificar, por exemplo, “Quem 

morre descansa”). 

 Mas em “Cheque de Amor”, o espaço público domina quase toda a história, ao passo 

que o ambiente privado só aparece no fim, como o local de encontro entre Arlete e Vadeco. 

Somam-se a isso outros elementos concatenados numa estrutura muito coesa, e e a pista para 

o primeiro deles vai esatr precisamente no personagem Vadeco e sua caracterização. 

 É significativo o modo como Nelson Rodrigues pinta a figura deste. Ele era um 

filhinho de papai, rico, irresponsável, que “embriagava-se de rolar nas sarjetas” (Idem, p. 

128), que chegava em casa bêbado e não raramente em estado de coma alcóolico, e que tinha 

como objetivo se relacionar com mulheres comprometidas. Ou seja, um sujeito complemente 
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“amoral”, cuja conduta inconsequente nem as seguidas repreensões do pai dava jeito. É assim 

que nosso autor desenha o Vadeco. 

 Aqui, é inevitável recordar o capítulo primeiro que tentou mostrar como o ideiário de 

“modernidade” no Rio de Janeiro da década de 1950 estava ligado aos adjetivos “metrópole” 

e “juventude”, e que o nosso escritor muito se incomodava com essa mudança no parâmetro 

de avaliação da juventude, que agora era vista como uma estado inteiro e maduro, passando a 

ser valorizada. 

 Queremos sugerir, com efeito, que o(a) leitor(a) mais atento(a) poderá perceber no 

decorrer do conto-crônica e, principalmente, na construção do referido personagem,  uma ira 

contida, ou algum tipo de vingança silenciosa, de Nelson Rodrigues contra este ideário que 

reavaliava positivamente a juventude. Mas aqui se estabelece uma via de mão dupla, porque 

mesmo que Nelson estivesse tentando criticar a juventude, esse tipo de personagem, jovem e 

imprudente, fascinava e conquistava o público. 

 Há um ainda um terceiro elemento, que a nosso ver completa o tripé que sustenta este 

conto-crônica, e ele é o caráter corruptor do dinheiro. O próprio título do texto, “Cheque de 

Amor”, tem a intenção de ser um paradoxo eloquente que já de início visa “denunciar” o que 

vai ser tratado. Na visão de Nelson, este é um fator próprio das relações modernas: a 

capacidade de reduzir o amor – para ele, um sentimento sublime – ao âmbito monetário.  

 Todo o suspense da trama gira em torno da capacidade de o dinheiro corromper 

alguém ou algum sentimento. No texto, a resistência, e fidelidade ao noivo, de Arlete é o 

elemento formal que ganha força (apenas) para se contrapor à ética “vil” de Vadeco, que é 

acostumado a conseguir o que quer através do dinheiro. 

 O dilema se põe: quais das forças vence? Para Nelson, é a última que vence. E mesmo 

que Arlete tenha rasgado o cheque, o que interessa notar é que ela foi “corrompida” no 

momento em que aceitou ir ao encontro. Segundo Nelson Rodrigues, Arlete, depois de pronta 

para ir ao apartamento de Vadeco, estava “bonita de uma maneira quase imoral” (Idem, p. 

132). Ora, essa passagem já denuncia que Arlete tinha sido tocada pela característica 

disruptiva do mundo moderno. 

 

 



81 
 

 

4.3 Chico Bóia  

 Embora a rigidez mecânica11 seja parte característica do tipo de personagem que 

Nelson Rodrigues constrói em “A vida como ela é...”, existem alguns casos em que essa 

marca é salientada até ganhar contornos de destaque dentro de uma história, fazendo com que 

ela se diferencie um pouco das demais. 

 Esse é o caso de “Chico Bóia”, conto responsável por narrar as vicissitudes de Wilson, 

um rapaz que casou-se muito magro – tendo recebido, por isso, do sogro o apelido de “esbelto 

mancebo” (RODRIGUES, 2007, p. 120) – e que acabou ganhando muitos quilos com o 

desenrolar do casamento. 

 De fato, só a curta lua-de-mel de quinze dias já foi suficiente para acusar um aumento 

de peso em Wilson. Enquanto sua esposa, no mesmo período, emagreceu dois quilos e meio, 

Wilson ganhou quatro. Ao saírem da farmácia onde estava a balança que utilizaram, Ivone, 

sua esposa, “já se julgava uma Olívia Palito; e Wilson, um Chico Bóia, autêntico” (Idem, 

Ibidem). 

 Acontece que – como não podia deixar de ser com um personagem rodrigueano – o 

peso na balança se tornou uma grande obsessão para Wilson. Enquanto Ivone aceitou sua 

mudança sem maiores percalços, Wilson “que era um nervoso, um excitado, dramatizou: Vou 

fazer regime! Dieta!” (Idem, p. 121), concluindo que era óbvio que seu apetite tinha aumento 

depois do casamento. 

 No entanto, Wilson não conseguia frear o aumento da sua silhueta. Sentia-se 

profundamente incomodado com as piadas dos amigos e engoliu seco quando, depois de se 

mudarem – sim, da Tijuca para Copacabana, da Zona Norte para a Sul –, num dia de passeio à 

praia, Ivone, surpresa ao ver o marido sem camisa, exclama que ele está muito barrigudo. 

 Wilson, então, começou a sentir-se “portador de uma dessas barrigas incomensuráveis, 

de ópera bufa” (Idem, p. 122). Foi tomado de uma dessas vergonhas incuráveis e se recusou a 

acompanhar a mulher no passeio à praia. Wilson, ao contrário, foi ao médico e dramatizou: 

“Doutor, minha situação é a seguinte: ou perco essa barriga ou sou um homem liquidado” 

(Idem, Ibidem). 

                                                           
11 Referência à citação da página 59, que versa a caracterização dos personagens de A Vida Como Ela É.... 
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 Porém, Wilson não conseguiu seguir a dieta que o médico lhe recomendou e passou, 

por isso, a se sentir um derrotado. Tanto que, na sua agonia, passou até mesmo a duvidar do 

amor de sua esposa: “Não acredito! Nenhuma mulher pode gostar de um barrigudo como eu! 

Impossível!” (Idem, p. 123). 

 A partir disto, a vida de Ivone se transformou num inferno. Vivia sendo perseguida por 

Wilson, que indagava insistentemente se ela, nos seus passeios à praia, não fazia comparações 

entre os “verdadeiros Tarzans” (Idem, Ibidem) que ela via em Copacabana e ele, um 

barrigudo, de casa. 

 Wilson tinha insônias horrendas, passavas noites em claro fumando e “pensando nos 

Apolos tostados de banho de mar” da praia de Copacabana. Continuou provocando a esposa, 

falando da impossibilidade de ser amado e perguntando se ela já o tinha traído. Quando não 

suportava mais a situação, Ivone desabafa com o pai: “eu acho que meu marido está louco” 

(Idem, p. 124). 

 Wilson, no entanto, consumido por sua ideia fixa, já tinha tomado uma decisão. Uma 

noite, enquanto a mulher dormia, ela pega sua arma e atira nela duas vezes à queima-roupa. 

Quando estava na delegacia, sendo indagado do motivo do assassinato, ele declarou: “Mais 

cedo ou mais tarde seria traído” (Idem, Ibidem). 

 No decorrer deste trabalho viemos sustentando que em “A vida como ela é...” pode-se 

perceber um processo conflituoso e ruidoso de modernização no âmbito dos valores. 

Identificamos duas ordens valor que, postulando tipos de comportamento diferentes, seriam as 

responsáveis por tal atrito. 

 No mundo ficcional recriado por Nelson Rodrigues, que sempre aponta para o fracasso 

de instituições guiadas por valores tradicionais, esse fator estaria traduzido num tipo de 

“empoderamento” da mulher, que viria através da possibilidade de concretização de seus 

desejos sexuais – principalmente aqueles que estivessem fora do âmbito da família.  

 À esta característica atribuída por Nelson Rodrigues ao feminino, de modo 

assimétrico, corresponderia outra ao masculino: a de perda de poder, controle e domínio, e 

não raramente fragilidade e debilidade. Este seria o retrato do mundo ficcional construído por 

Nelson Rodrigues:  toda uma gama de valores, comportamento e instituições que se diluem, 

através de “condutas pervertidas” – tanto de homens quanto de mulheres. 
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 O que vamos perceber em muitos dos contos-crônica que se desenvolvem em torno de 

uma obsessão é que há uma exacerbação dessa fórmula de Nelson Rodrigues. Qualquer 

elemento (se não qualquer, mas os mais variados e improváveis) podem ser mobilizados para 

dentro de uma história e ser o responsável pela infelicidade conjugal, pela tragédia, etc. 

 Em “Excesso de Trabalho”, já citado durante este estudo, foi a fixação no emprego; 

em “Banho de noiva” é a obsessão da noiva pela higiene de seu noivo; em “O Marido 

Silencioso” é a insuportável mudez do marido; e assim por diante. Em “Chico Bóia” é a ideia 

esquisita de Wilson, a de que um homem barrigudo não é capaz de ser amado por uma mulher, 

que leva ao final trágico. 

 Ora, em histórias como as referidas acima não devemos nos perguntar o porquê da 

presença destes elementos tão insólitos (e, às vezes, até jocosos) e, posteriormente, tentar 

explica-los. A nossa tarefa é tentar perceber qual a função deste fator dentro da estrutura 

interna do conto. Isto é, qual a coerência formal para a presença dele. 

 Percebe-se que a preocupação contínua de Wilson com seu peso vai, paulatinamente, 

ganhando força e sendo responsável por uma série de acontecimentos, como, por exemplo, 

pelo primeiro desentendimento do casal, que é o motivo de Wilson não ir à praia; por 

caracterizar, através de uma ação no corpo, Wilson como uma figura débil, o que entra 

imediatamente em oposição com Ivone: ela, magra, poderia galgar outros relacionamentos; 

ele, gorducho, não era digno nem de ser aceito pela esposa; e, por fim, por ser o vetor da 

tragédia no final. 

 Fica claro, assim, como um elemento aparentemente pueril, dentro do aparato formal 

da obra, ganha importância fundamental. Consideramos esse tipo de conto muito 

representativo, pois, ao levar ao extremo sua proposta formal, é neles que a função ideológica 

da obra de Nelson Rodrigues fica explícita. 
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Considerações Finais 

Nossa pesquisa tentou mostrar como a relação obra/condições históricas no caso de A 

Vida Como Ela É... e o Brasil (carioca) de 1950 está relacionada precisamente ao processo 

menos perceptível de modernização no âmbito dos valores (ao passo que as transformações 

"duras" deste período, na política e na economia, nos informaram apenas um enquadramento 

histórico). Verificamos na visão de mundo de Nelson Rodrigues, discutida mais detidamente 

no primeiro capítulo, e no mundo ficcional da obra, estudado no terceiro capítulo, uma 

profunda aversão aos novos valores erguidos concomitantes ao processo de "metropolização" 

da cidade Rio de Janeiro. 

Ao localizarmos como matéria informadora os novos valores postulados por um Rio 

de Janeiro em vias de se tornar moderno e os valores mais tradicionais da instituição família, 

desenhamos um quadro geral do que chamamos no decorrer de nosso trabalho de 

"modernização no âmbito dos valores": sujeitos que estariam no conflito ou no choque de 

duas ordens de valor. Este seria, portanto, o fator responsável pela dificuldade que eles 

encontrariam para se orientar dentro da sociedade, e, nos contos-crônica, seria o elemento 

causador da tragédia. 

Sabe-se que o primeiro âmbito (o Rio de Janeiro) é um elemento  que aparece como 

novidade na produção artística de Nelson Rodrigues e o segundo (a Família) uma de suas 

preocupações mais prementes, já estando presente em muitas de suas obras. O amálgama 

formal entre os dois, proposto pelo nosso autor, resultaria na construção de um mundo 

ficcional onde só há culpa, crimes, pecados, tragédia. 

 Nesta altura, é importante considerar a influência de A Vida Como Ela É... para a obra 

de Nelson Rodrigues. Conforme caracterização de Magaldi (1992) sobre as tragédias cariocas, 

A Vida Como Ela É... se afigura como um momento de reflexão de Nelson Rodrigues para 

com o seu teatro, um momento em que o Rio de Janeiro começa a ganhar força dentro do seu 

mundo ficcional e dramatúrgico, abrindo a possibilidade de uma maior conexão do teatro do 

nosso autor com o mundo exterior. No entanto, Magaldi não mostra como isso ocorre, como 

seria esse processo em que os contos-crônica começariam a fornecer elementos para o teatro. 

Esta dissertação, acreditamos, também ajuda a esclarecer e contribuir para esta questão.  

 Parece-nos muito significativo que a década posterior à da produção de A Vida Como 

Ela É..., a de 1960, tenha sido marcada, no Brasil e no mundo, por uma profunda revolução 
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comportamental, que apontou para um novo parâmetro de relacionamento entre os gêneros, 

pelo menos entre os jovens de classe média. Igualmente significativo é que o nosso autor 

tenha realizado durante esse mesmo período, através das suas crônicas, inúmeras críticas a 

este novo movimento, o que acabou lhe rendendo o epíteto de “reacionário” – ademais, 

incorporado pelo próprio Nelson ao seu perfil de figura pública. 

 Ora, segundo Williams (1992, p. 157) não é de causar surpresa que se verifiquem 

notáveis transformações formais em momentos que antecedem um período de forte tensão e 

mudança social. Essa é uma constatação que a nosso ver poderia ser estendida para A Vida 

Como Ela É.... 

 Quando nos debruçamos sobre a obra de Nelson Rodrigues, verificamos que o autor já 

produzia romances de folhetim no molde mais clássico (com textos concatenados, formando, 

cada um deles, um capítulo da narrativa), como Meu Destino É Pecar (1944), sob o 

pseudônimo Suzana Flag, e A Mulher Que Amou Demais (1949) sob o pseudônimo Myrna. 

Outro exemplo é o seu romance Asfalto Selvagem: Engraçadinha, seus amores e seus 

pecados (1959/60), já lembrado aqui neste trabalho, e que se aproxima mais tematicamente de 

A Vida Como Ela É.... 

 Contudo, percebemos aqui nesta obra que analisamos algumas particularidades 

formais, que a diferenciam tanto no interior da obra de Nelson Rodrigues quanto do ponto de 

vista da literatura brasileira. No que tange à obra de Nelson, a forma dos contos-crônica de A 

Vida Como Ela É... se assemelhava muito a um conto e com episódios independentes entre si. 

Além disso, a construção da narrativa, conforme visto no segundo capítulo, pode ser dividida 

em três atos, aproximando ela do trabalho dramatúrgico do nosso autor. Do ponto de vista da 

literatura brasileira, vimos também que o nosso autor se notabilizou por narrar aventuras 

sexuais femininas do estrato médio meio urbano carioca. Com efeito, estamos menos julgando 

o valor da obra e mais salientando os seus pontos diferenciais. 

 Também não estamos tomando, ainda conforme Williams (1992), a obra sobre a qual 

nos debruçamos como antecipações ou meros reflexos do processo social que se concretizaria 

um pouco depois. Ao fazer isso, incorreríamos no erro de reduzi-la a uma simples indicação 

ou sinalização de que uma mudança está por vir, ou de considerar como social aquilo que é, 

primordialmente, formal. 
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 Ou seja, é claro que a modernização no âmbito dos valores é um elemento que se 

manifesta de maneira distinta na forma literária e na ação social, mas o que nós localizamos 

foram fatores comuns que informam essas diferentes práticas. A razão de lembrar a revolução 

comportamental aqui é apenas a de trazer mais um elemento que possa nos ajudar a sustentar 

a nossa tese. 

 Embora a obra de Nelson Rodrigues seja fértil e rica, podendo a todo momento 

suscitar novas questões, acreditamos que a nossa pesquisa, que durou dois anos, encontra aqui 

o seu termo, condensando neste trabalho suas contribuições. Deixaremos a outros a 

possibilidade de desenvolvê-la, corrigi-la e aprimorá-la. Despedimo-nos esperando ter 

alcançado os objetivos que nos propusemos no início do trabalho. 
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ANEXO – Imagem do vespertino Última Hora. Seção de entretenimento, onde eram 

publicados contos de A Vida Como Ela É.... 

 

Última Hora, 10 de julho de 1956, Caderno 2, página 8. Imagem retirada acervo digital do 

Arquivo Público do Estado de São Paulo. Podendo ser consultada neste endereço: 

http://www.arquivoestado.sp.gov.br/site/acervo/repositorio_digital/uhdigital 

 

 


