
 

 
 

3. A vida como ela é… 
 

É preciso ir ao fundo do ser humano.  
Ele tem uma face linda e outra hedionda.  

O ser humano só se salvará se, ao passar a mão no rosto,  
reconhecer a própria hediondez. 

NELSON RODRIGUES 
 

 

Este capítulo apresentará alguns aspectos de A vida como ela é... visando o 

contexto do polissistema cultural brasileiro no qual se originou. Primeiramente, 

apresentaremos a coluna em sua forma original, publicada nas páginas do jornal 

carioca Última Hora. Em seguida, examinaremos algumas das características da 

prosa de Nelson Rodrigues e a forte ligação entre sua obra e a cidade do Rio de 

Janeiro. A última seção deste capítulo oferecerá uma relação das várias reescritas e 

representações que foram geradas no polissistema cultural brasileiro a partir da 

coluna original. 

Para entender o lugar que A vida como ela é... ocupa dentro do polissistema 

brasileiro, é necessário entender suas origens como produto da imprensa brasileira 

da década de 1950. Além do fato de ter sido publicada em um jornal diário carioca, 

a inserção da coluna dentro desse jornal e a relação da mesma com a cidade do Rio 

de Janeiro oferecem as primeiras pistas para a explicação de sua singularidade 

como produto cultural no polissistema brasileiro. 

 
 
3.1. ...nas páginas do jornal Última Hora 

 
Como foi citado na introdução desta dissertação, em 1951 Nelson 

Rodrigues foi convidado a escrever uma coluna diária no jornal Última Hora pelo 

editor Samuel Wainer. A ideia de Wainer era que Nelson escrevesse uma crônica 

diária inspirada nas notícias do dia. A crônica seria chamada de Atire a primeira 

pedra. Como assinala Ruy Castro em sua biografia de Nelson, O anjo 

pornográfico (1992), o próprio Nelson sugeriu que a coluna fosse renomeada e 

passasse a ser chamada de A vida como ela é.... Rapidamente, Nelson se desviou 

das instruções que lhe foram dadas pelo editor. Wainer queria que Nelson 

escrevesse uma crônica típica da época. No entanto, aquilo que o cronista acabou 

criando ocupou um espaço na fronteira entre a crônica jornalística e o conto 

literário. 
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A crônica Atire a primeira pedra acabou sendo escrita por outro jornalista 

e foi colocada perto das notícias nacionais e internacionais. Funcionou como 

espaço para comentar sobre as notícias do dia como havia sido concebido por 

Wainer, ou seja, o jornal lançou mais uma crônica tradicional. Por outro lado, a 

coluna que Nelson começou a escrever teve uma localização completamente 

diferente, que claramente indicou o conteúdo que os editores esperavam dele e o 

tipo de texto que o leitor poderia encontrar. 

Para levar a cabo o estudo aqui desenvolvido, foram utilizadas edições do 

jornal Última Hora publicadas nas décadas de 1950 e 1960. O Arquivo Público do 

Estado de São Paulo (http://www.arquivoestado.sp.gov.br/uhdigital/index.php) 

disponibilizou na internet sua coleção de edições da Ultima Hora, composta por 

36.000 páginas correspondentes a 60 meses de jornal publicados entre os anos de 

1955 e 1969.28 Representa um acervo de 500 mil negativos, 2.223 ilustrações e 

uma coleção de exemplares da Ultima Hora que antes era acessível somente em 

papel ou microfilme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma análise do arquivo constatou que A vida como ela é... veio a ser 

publicada entre as histórias em quadrinhos e as palavras cruzadas, o que sugere o 

papel pretendido para a coluna no jornal. O leitor não espera encontrar notícias 

sérias — ou mesmo comentários sobre essas notícias — na página dos quadrinhos. 

Essa seção foi, e continua sendo, uma oportunidade para o leitor fazer uma pausa e 

se divertir. Possibilita que o jornal ofereça algo que possa atrair outros leitores 

além dos que se interessam pelas notícias e anúncios. Dada a localização de A vida 

como ela é..., pode-se postular que o que se esperava da coluna era oferecer uma 

                                                
28 O jornal foi publicado de 1951 a 1970. 

Fig. 3.1 Atire a primeira pedra. A coluna que foi 
rejeitada por Nelson Rodrigues e acabou sendo 
escrita por outro jornalista. Última Hora, 1 de 

outubro 1955, pág. 3 
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versão adulta das histórias em quadrinhos aos leitores da Última Hora. Seria talvez 

uma espécie de charge literária. 

 

Fig. 3.2 Última Hora, 3 de outubro de 1955, 2º Caderno,  pág. 8 
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Na primeira edição da Última Hora disponível no Arquivo do Estado de 

São Paulo na qual se encontra A vida como ela é... — cuja data é segunda-feira, dia 

3 de outubro de 1955 (ver Fig. 3.2) —, a coluna foi colocada em uma página com 

um romance policial em quadrinhos, que também tinha duas outras histórias em 

quadrinhos com títulos sugestivos – “Aconteceu no corsário” e “Testemunha” 

(“Ninguém me viu! Quantas vezes criminosos afirmam-se dessa mentira... E 

quantas vezes são reconhecidos pela... Testemunha”). Além disso, havia um jogo 

de palavras cruzadas e outra leve história em quadrinhos intitulada “Valdemar - O 

Homem Previdente”. 

O contexto em que a coluna foi inserida definiu o tom que os leitores 

poderiam esperar. Da mesma maneira que às histórias em quadrinhos foi dada a 

liberdade para brincar com narrativas de amor e do crime, Nelson usou A vida 

como ela é... para explorar outras facetas da emoção humana. De fato, o cabeçalho 

da coluna destaca o conteúdo – “TRAGÉDIA – DRAMA – FARSA – COMÉDIA” (ver: 

Figura 3.3) para facilitar ainda mais a classificação da coluna na mente do eventual 

leitor. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 A manchete de A vida como ela é... com o cabeçalho “TRAGÉDIA – DRAMA – FARSA – 

COMÉDIA” Última Hora, 2 de julho de 1956, 2º Caderno, pág. 4 
 

No ano seguinte, A vida como ela é... chegou a ser cercada por uma grande 

variedade de histórias em quadrinhos, a maioria delas estrangeiras, traduzidas para 

o português. Diante da localização da coluna na mesma página dos quadrinhos, a 

escolha de Nelson de dramatizar as intrigas do coração humano parece ter sido 

uma decisão feliz.  
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Fig. 3.4 Última Hora, 18 de julho de 1956, 2º Caderno, pág. 5 

 
 

Uma breve consideração das histórias em quadrinhos mostra claramente 

que A vida como ela é... apresentava enredos bem parecidos com os que se 
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encontravam nas outras histórias da página. Rusty Riley era uma história em 

quadrinhos americana criada e desenhada por Frank Godwin. Na série, o 

personagem Rusty Riley foge do orfanato com seu cachorro fiel e tenta se tornar 

um jóquei bem sucedido, encontrando bandidos e corrupção no mundo dos 

criadores de cavalos e dos jóqueis. Coração de Julieta, criada pelo americano Stan 

Drake, apresentava as interações dramáticas de duas irmãs opostas: a loura de seios 

fartos Eva Jones, a paqueradora que sempre se metia em confusões, e sua sensível 

e recatada irmã morena, a Julieta. Em Cisco Kid, de autoria de José Luis Salinas e 

Rod Reed, o personagem principal era baseado em um conto de O. Henry, de 

1907, intitulado “The Caballero’s Way”, sobre a vida violenta e desesperada na 

fronteira entre o estado americano de Texas e o México. Finalmente, Conflito de 

Amor era uma criação do desenhista francês Robert Bressy. Como o título sugere, 

o foco dessa última tira era nos altos e baixos dos relacionamentos entre os sexos. 

Enfim, o conteúdo de A vida como ela é... parecia muito com as outras histórias 

apresentadas na mesma página, com a singular diferença de ser ambientado no Rio 

de Janeiro da época.  

Além das outras tiras, continuou-se a publicar romances nesse mesmo 

formato. Dessa vez, foi escolhido um romance policial chamado Cheri-Bibi, 

creditado ao escritor francês Gaston Leroux, autor de O fantasma da ópera. O 

texto é acompanhado de uma série de desenhos que retratam o drama do dia, feitos 

por um ilustrador chamado simplesmente de Bernard. 

Ao colocar A vida como ela é... em seu contexto original, torna-se possível 

verificar que a estrutura da própria coluna estava estreitamente ligada ao tipo de 

narrativa que se podia encontrar em histórias em quadrinhos da época. No lugar de 

quadrinhos, Nelson utilizou subtítulos para delinear cada seção. Nessas seções, ele 

apresentou momentos claramente diagramados da ação da história, numa maneira 

muito parecida com a das tiras. Isso ajuda a explicar o apelo original da coluna 

para os leitores. Era entretenimento (por vezes dramático, muitas vezes engraçado) 

para ser consumido como parte do jornal diário e depois descartado, com o 

conhecimento de que uma história muito similar, utilizando elementos estilísticos 

idênticos, ia aparecer para tomar o seu lugar no dia seguinte. Era, como 

mencionado na página 26, uma versão literária das histórias em quadrinhos. 

Além dos exemplos dos anos 1955 e 1956 mostrados acima, também nos 

foi possível acessar uma série de colunas que foram publicadas no jornal em 1961, 
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o último ano em que A vida como ela é... apareceu na Última Hora. Na Figura 2.5, 

que mostra a última coluna disponível no Arquivo Público do Estado de São Paulo, 

é possível verificar uma mudança interessante tanto no papel dessas crônicas 

quanto no público-alvo da página na qual foi inserida. 

A mudança mais nítida é a ausência das histórias em quadrinhos que antes 

circundavam sua coluna. No seu lugar, apareceram artigos sobre a vida cultural do 

Rio de Janeiro, colunas que experimentavam com a linguagem popular, 

apresentações das novidades na televisão e até uma coluna que tratava do mundo 

feminino. Na Figura 3.5, pode-se verificar a presença de anúncios e propagandas 

também, o que é mais um indicador de que o jornal reconheceu o valor de A vida 

como ela é... como produto cultural.  
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Fig. 3.5 Última Hora, 29 de abril de 1961, pág. 8 
 

 

 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912626/CA



 

 

35

3.2 ...como produto cultural do Rio de Janeiro 

 
Nelson Rodrigues, em sua coletânea de crônicas A cabra vadia, publicada 

pela editora Eldorado em 1980, lembra-se de uma história que teve impacto 

importante na sua vida como escritor.  

 
Lembro-me de uma crônica que li não sei onde, nem sei quando. Escapa-me 
também o nome do autor. Se não me engano, era brasileiro. Não, não era 
brasileiro. E o assunto era a influência da distância nas leis da emoção. Vejamos o 
que dizia o cronista. Dizia que um atropelamento de cachorro na nossa porta, pelo 
fato de ser na nossa porta teria mais apelo emocional do que Hiroshima. 
(Rodrigues, 1980, p. 257) 
 
 

Foi uma lição que Nelson aplicou na hora de escrever A vida como ela é…. 

“Não sei se estou dizendo o óbvio. Não importa. Toda a história humana ensina 

que só os profetas enxergam o óbvio. Seja como for, achei a crônica citada de uma 

sagacidade deliciosa” (Rodrigues, 1980, p. 258). Como vimos na seção anterior, 

enquanto o contexto de A vida como ela é... dentro do jornal (as histórias em 

quadrinhos, etc.) pode ter fornecido alguma inspiração no que diz respeito à 

estrutura e ao estilo da coluna, o conteúdo foi claramente moldado pela cidade ao 

redor do autor, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro serviu como inspiração não só 

no nível da ambientação — os botecos e os escritórios do Centro, os apartamentos 

de Copacabana, os bairros da Zona Norte — mas também no nível linguístico, no 

própria fala dos personagens. Segundo Piers Armstrong, especialista em Brasil, 

isso reflete uma tendência forte na literatura brasileira a partir dos anos 1940 e 

1950. 

 
[A] literatura brasileira de destaque que veio do meio [do século XX] seguiu um 
imperativo individualista em detrimento de um essencialismo, ou seja, uma 
definição formulaica da identidade nacional. Mas é precisamente essa falta de 
essencialismo, de representação nacional reconhecível, que custou tão caro aos 
escritores brasileiros em termos de penetração no mercado internacional. Seu 
impacto foi tangencialmente diferente daquele dos bem-sucedidos escritores 
americanos de língua espanhola do boom, que deram à América Latina um lugar 
de proeminência na cena literária, precisamente porque ofereceram a seu público 
um panorama ideológico e histórico para a interpretação da história mundial em 
uma era de dissipação ideológica e dissolução do significado. Daí o enigma inicial 
da escassez de brasileiros nas fileiras de escritores latino-americanos de sucesso 
durante o período do boom.29 (Armstrong, 1999, p. 15) 

                                                
29 “[T]he great Brazilian literature of the middle part of this century followed an individualistic 
imperative at the expense of essentialism, that is, a formulaic definition of national identity. Yet it 
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Esse imperativo individualista pode ser visto nas obras de Nelson Rodrigues, 

particularmente em A vida como ela é..., que às vezes pode parecer uma coletânea 

das fofocas cariocas mais interessantes da década dos 1950. Em seu livro Santos e 

canalhas: uma análise antropológica da obra de Nelson Rodrigues (2004), 

Adriana Facina nota que “a transformação do pernambucano Nelson no ‘mais 

carioca dos autores’ é indissociável da história de sua coluna diária intitulada A 

vida como ela é…, publicada ao longo de dez anos no jornal Última Hora, de 

Samuel Wainer” (p. 61). Como ela explica, a coluna “tornou-se um grande sucesso 

de público, em parte porque nas histórias diárias a coluna trazia uma forte 

ambientação carioca, com seus lugares, seus tipos urbanos, dando especial atenção 

para a descrição dos subúrbios” (p. 63). 

Facina identifica três importantes representações diferentes da cidade do Rio 

de Janeiro que estão presentes na obra de Nelson Rodrigues. A primeira 

representação é da cidade do passado, que abrange o “período que vai da belle 

époque ao entreguerras e que se confunde parcialmente com a infância do autor na 

Aldeia Campista, Zona Norte do Rio de Janeiro” (Facina, 2004, p. 154). A segunda 

representação se volta para a cidade dos anos de 1950 até os anos de 1970, que 

“guarda poucas semelhanças com o passado” (p. 154). É essa a representação que 

mais se manifestou nas histórias de A vida como ela é.... A terceira representação, 

que foi mais presente em suas peças teatrais, em vez de tratar “da cidade atingida 

pela modernização nos seus espaços de sociabilidade (…), focaliza principalmente 

o mundo privado” (p. 155).  

Segundo Facina, a representação do Rio de Janeiro antigo na obra de Nelson 

Rodrigues “remete, algumas vezes, às lembranças de sua infância e, outras, a um 

período que Nelson só conheceu por meio dos livros e da pesquisa em periódicos” 

(2004, p. 154).  

 
Nessa representação há, de modo geral, a nostalgia de um tempo em que as relações 

                                                                                                                                          
is precisely this lack of essentialism, of recognizable national representation, that has cost Brazilian 
writers so dearly in terms of penetration of the international market. Their impact has been 
tangentially different from that of the successful Spanish American writers of the boom, who 
brought Latin America to the literary forefront precisely because they provided their audience with 
an ideological and historical panorama for the interpretation of world history in an age of 
ideological dissipation and significational dissolution. Hence the initial enigma of the dearth of 
Brazilians in the ranks of successful Latin-American writers during the period of the Boom.” 
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sociais eram ordenadas, as hierarquias eram mais bem definidas, os moços 
respeitavam os mais velhos e as mulheres vestiam-se com mais roupas. Há ainda o 
diálogo com intelectuais de outras gerações, que fizeram da experiência urbana 
carioca matéria de sua criação literária: trata-se do Rio de Machado de Assis, de 
Olavo Bilac, de Benjamin Costallat. Muito do que Nelson escreve sobre a cidade na 
virada do século se baseia na leitura desses e de outros autores. (Facina, 2004, p. 
154) 
 
No caso de A vida como ela é..., essas representações e referências ao Rio de 

Janeiro histórico podem ser vistas principalmente nas descrições dos lares e 

valores da Zona Norte, onde vive a maioria das personagens. Mas, segundo Facina, 

a memória de Nelson de um Rio de Janeiro mais ordenado e menos atrevido 

contrasta com a visão do Rio de Janeiro do presente de seus textos publicados na 

época, tais como A vida como ela é… 

 
Na visão de Nelson, a modernização devastou as relações sociais, os valores e a 
própria natureza da experiência urbana carioca. Essa devastação é observada 
principalmente por meio do espaço público, de histórias que acontecem nas ruas, no 
Maracanã, em bares e restaurantes, em festas, na redação dos jornais. Ainda que não 
tenha chegado a igualar-se a São Paulo, que nosso autor via como local de solidão e 
de ausência de sociabilidade, o Rio de Janeiro aparece muitas vezes como cenário 
do vício, da desintegração, do individualismo egoísta. Mas é também a cidade da 
sociabilidade, das conversas “jogadas fora”, das “ruas amorosas”. (Facina, 2004, p. 
154 -155) 
 
Como explica a pesquisadora, “nessas ‘ruas amorosas’, o que predomina é o 

espontaneísmo; (…) longe de evitar contato, os tipos rodrigueanos fazem da 

interação com desconhecidos algo fundamental na experiência urbana carioca” 

(Facina, 2004, p. 189), ou seja, 

 
[e]ssa possibilidade de interação entre indivíduos de diferentes classes, profissões, 
raças e credos religiosos que os espaços públicos da cidade oferecem [é 
fundamental] nas representações sobre o Rio de Janeiro elaboradas por Nelson 
Rodrigues. (Facina, 2004, p. 189)  
 
Nas palavras do próprio Nelson, o carioca era “um ser encantado. No Rio, 

dois sujeitos que nunca se viram tornam-se como que súbitos amigos de infância e 

caem nos braços um do outro, aos soluços. É a única cidade em que pode nascer, 

entre dois desconhecidos, uma intimidade fulminante” (Facina, 2004, p. 149). E 

como explica Facina,  

 
[o] que Nelson Rodrigues valoriza na representação da cidade do Rio de Janeiro 
construída nessas crônicas são esses espaços públicos que permitem o trânsito entre 
mundos e um estilo de vida urbano favorável à sociabilidade. Dizendo de outro 
modo, o significativo da experiência urbana carioca tem a ver com a preservação de 

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0912626/CA



 

 

38

uma certa tradição resistente à modernização, entendida como um processo de 
racionalização e especialização da vida social. (Facina, 2004, p. 191) 
 
Na análise de José Carvalho de Azevedo, em sua dissertação O camaleão 

diante do arco-íris: a denegação do mau gosto em Nelson Rodrigues, essa tensão 

entre o histórico e o contemporâneo também existe em sua prosa em si, ou seja, em 

sua forma de escrever: 

 

Poder-se-ia afirmar pois que Nelson Rodrigues torna-se um escritor tão mais 
contemporâneo na medida em que avança os olhos voltados para trás (…), ao invés 
de se deixar levar pelas agitações e renovações da vanguarda do seu tempo, opta por 
fazer do romance-folhetim, da expansão da classe média, da psicopatologias da vida 
cotidiana, do fetichismo da mercadoria novos segmentos. (Azevedo, 2002, p. 16) 
 
 

Essa tensão entre o moderno e o antigo, a tradição e a novidade, que era uma 

coisa nitidamente manifestada na vida carioca dos anos 1950, foi refletida na 

própria prosa do autor. Torna-se então mais fácil entender por que Nelson falou 

que A vida como ela é... foi “a coisa decisiva” na sua obra, em uma entrevista 

concedida à revista Playboy em 1979. 

 
Você sabe qual foi a coisa decisiva na minha obra? Foi A vida como ela é…, que eu 
escrevi durante dez anos na Última Hora, na década de 50. Durante dez anos eu fiz 
uma história por dia, todo dia eu escavava um pouco mais o chão do ser humano. Eu 
me sentava e, até aquele momento, não tinha pensado em nada. Em cinco minutos, a 
história ia surgindo, eu ia desenvolvendo e, ao mesmo tempo, me surpreendendo 
com uma série de descobertas. Era sempre a mesma história de uma traição. Depois 
eu fazia daquilo uma peça, um drama, uma comédia. Eu teria a vida para escrever 
peças e romances tirados de A vida como ela é…. (Scorza, 2004, p. 38) 
 

Eu diria que A vida como ela é... representou, para o autor, naquela altura, 

naquela entrevista, a própria cidade do Rio de Janeiro, com seus seres encantados e 

suas conversas jogadas fora. A matéria prima de A vida como ela é... era a vida 

como ela era no Rio. E como consequência, rapidamente tornou-se impossível 

pensar em A vida como ela é... sem pensar no Rio de Janeiro. Rodrigo Alexandre 

de Carvalho Xavier, em sua dissertação O Rio como ele é, explica: 

 
A cidade do Rio de Janeiro (...) guarda pela sua configuração a característica de 
tensão entre os espaços suburbano, urbano e digamos, aquele privilegiado para os 
encontros. Não se trata aqui de dizer que as zonas sul e norte não tenham sofrido 
urbanização e nem mesmo que o centro da cidade não guarde aspectos de tradição. 
O que ocorre nitidamente nas histórias publicadas nas décadas de 1950 e 1960 na 
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“Ultima Hora”30 é uma oscilação de práticas entre os moradores e os espaços da 
cidade. 
Nota-se que os personagens, em sua grande maioria vivem no subúrbio, trabalham 
no centro da cidade e traem na zona sul. Em muitos contos é citado o lugar de 
trabalho com referência ao centro, mas, sobretudo, é especificado o local exato da 
morada e do pecado”. (Xavier, 2005, p. 72) 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Embora os locais variassem com frequência e segundo as intenções dos 

personagens, os personagens em si variavam muito pouco. Carlos Eduardo Motta, 

em sua dissertação Nelson Rodrigues, artista e artesão aponta que Nelson optou 

por utilizar “o burguês como figura central de seu universo fictício” (Motta, 2008, 

p. 43). Nelson explica que a burguesia  

 
é a única camada social que não se corrompe. A miséria corrompe, a fome 
corrompe, a abundância corrompe, o ouro corrompe. Mas o ouro do pequeno 
burguês não o corrompe nunca. E o pequeno burguês é parecidíssimo com o 
homem. Por isso ele me interessa. Há nas suas projeções as eternas paixões 
humanas. (Gabaglia, 1979 apud Motta, 2008, p. 43) 
 

Então, o comportamento do pequeno burguês na cidade do Rio de Janeiro 

dos anos 1950, onde existia (e continua até os dias de hoje) uma separação nítida 

entre os espaços para a família, o trabalho, e o lazer, naturalmente passa a ser o 

foco de Nelson na criação das histórias de A vida como ela é.... Como Ruy Castro 

esclarece em sua biografia de Nelson Rodrigues, O anjo pornográfico, 

 

[n]o Rio em que se passam as histórias de A vida como ela é... — dos anos 50, 
quando elas foram escritas —, não havia motéis, nem a pílula e nem a atual 
liberdade entre os jovens. A Zona Norte, quase sem comunicações com a 
paradisíaca e permissiva Zona Sul, ainda preservava valores contemporâneos da 
‘Espanhola’. As famílias eram rigorosas e, o que é pior, muito mais famílias 
moravam juntas do que hoje. Maridos, cunhadas, sogras, tias e primas cruzavam-se 
dia e noite nos corredores dos casarões, sob uma capa de máximo respeito. (Castro, 
1992, p. 237) 
 
Essa tensão entre as regras e deveres da Zona Norte e a liberdade e aparente 

falta de moral da Zona Sul muitas vezes entram em contato no lugar do trabalho, 

ou seja, o Centro serve como ponto de encontro entre esses dois mundos.  

 
Nelson continua a estabelecer assim um jogo de tradição e modernidade, uma vez 
que o espaço da família suburbana, pelas questões que englobam vizinhança, 
família, tranquilidade, não é o lugar ideal para traição, mesmo porque parece que 
o espaço da moradia possui um certo tom sagrado e moralista e assim, é 

                                                
30 Aqui se refere principalmente às histórias de A vida como ela é.... 
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necessário escolher um lugar propício ao desfrute, ao pecado. (Xavier, 2005, p.73) 
 

O pecado se tornou o eixo principal nos enredos das histórias de A vida como 

ela é...., seja em relação à busca pelo pecado, a tentativas de famílias de 

protegerem suas filhas do pecado eventual, ou ainda a inevitabilidade do mesmo; e 

o pecado preferido de Nelson era, sem dúvida alguma, a traição. 

 
Percebe-se em A vida como ela é... que os homens são movidos por um instinto de 
busca pelo novo. O homem é um ser que precisa trair constantemente, assim como 
diz a vizinha fofoqueira em “O marido fiel”.  
“- Não te disse? Batata! É nossa sina, meu anjo! A mulher nasceu para ser 
traída!”.  
Mas essa paixão pelo adultério está muito mais ligada a uma necessidade de 
afirmação social de sua masculinidade e de um gosto pelo pela variedade estética 
de corpos, do que um vazio existencial justificado pela busca do ideal amoroso. Já 
a mulher necessita da experiência amorosa para se firmar como ser desejável e 
para exercer o seu domínio pelas vias de Eros. 
É como se na sociedade [com] toda repressão masculina provocada por uma 
sociedade machista, baseada ainda na figura do homem como patriarca da família, 
a mulher não conseguisse, portanto, o seu espaço para exercer sua feminilidade. 
Nelson, embora em muitos contos sugira autopenalização da mulher ao cometer 
adultério, retrata-a muitas vezes como dissimulada, ardilosa, inteligente e 
perspicaz, mesmo que em algumas ocasiões o medo de estar pecando ou de ser 
descoberta seja nítido. No entanto, permanece na mulher um ar de inocência e de 
ingenuidade, mesmo porque a mulher não trai na intenção de experimentação, mas 
trai por alguns motivadores de argumento defensável. Ou pela falta de amor do 
marido, pela falta de demonstração da libido, pela covardia, pelo tratamento 
puritano, pela ausência de interesse sexual. Na mulher, o amor, ou a falta dele, é o 
motor que impulsiona a traição. (Xavier, 2005, p. 75-76)        
 
Na opinião de Nelson, a história do Rio de Janeiro dos anos 1950 era essa. 

A gíria dos personagens, a ambientação dos contos, a época em que o autor 

escrevia, quando colocados juntos, só poderiam resultar naqueles milhares de 

histórias de traição. O autor variava os enredos o suficiente para dar a aparência de 

livre arbítrio, mas na verdade as histórias eram simplesmente variações de um 

conto já predeterminado pela própria história da cidade do Rio de Janeiro. 

 
 
3.3 ...e a prosa rodrigueana 
 

Além da questão dos personagens, da ambientação e das gírias de A vida 

como ela é..., existe o estilo da prosa rodrigueana, que foi tratado de maneira muito 

rápida na seção anterior. Maria Cristina Batalha, em sua dissertação Nelson 

Rodrigues: o melhor personagem da obra rodrigueana, mostra uma conexão entre 

a vida do burguês suburbano carioca e o estilo de prosa utilizado por Nelson: 
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O suburbanismo assumido, entendido como um certo ponto de vista sobre o mundo, 
é responsável pelos excessos verbais, o tom melodramático e o exagero naturalista 
que permeiam sua obra. A experiência de vida do escritor marcado pela tragédia 
familiar, aliada a esse olhar suburbano, respondem por uma dramaticidade que 
imprime à obra uma tonalidade geral trágica. (Batalha, 1995, p.143) 
 

Embora esse suburbanismo assumido seja uma peça fundamental na 

identidade pública de Nelson, Motta oferece o argumento, elaborado pelo próprio 

Nelson, de que sua experiência como jornalista policial também influenciou tanto 

sua forma de escrever quanto os temas que ele escolheu para elaborar nas histórias.  

 
Somos obrigados a concordar com Nelson, quando ele afirma que sua experiência 
como jornalista policial será uma peça fundamental no desenvolvimento de toda a 
sua obra posterior. Essa valorização extremada do jornalismo “à moda antiga” 
consiste em uma das principais razões de seu desprezo pelas técnicas do New 
Journalism implantadas no Brasil a partir da década de 50. (Motta, 2008, p. 76) 
 

O jornalismo “à moda antiga” teve como regra fundamental a ideia de que, 

quanto mais sangue, melhor era: 

 
[C]asais que se esquartejavam por ciúme, pais que seduziam filhas, filhos que 
torturavam pais entrevados, jovens assassinados a facadas, envenenamentos, padres 
estupradores e todo tipo de suicídio e adultério. (...) a violência com que repórteres e 
fotógrafos da Caravana invadiam as residências nos subúrbios em busca de 
informações, e a maneira macabra como essas informações eram apresentadas 
faziam da oitava página do jornal a mais lida e, certamente, a mais comentada. (...) 
Até mesmo os leitores mais sofisticados, interessados na coluna política, queriam 
saber até onde chegaria o mau gosto e a drama das notícias policias. Ruy Castro 
lembra de algumas como o caso do ‘profeta da Gávea’, um louco que se julgava 
Jesus Cristo, o da ‘bruxa de Itinga’ e o de Febrônio Índio do Brasil, o tarado que 
seviciara e matara dois meninos em 1927 e fugira do manicômio, assustando a 
cidade por dois dias”. (Quental, 2005, p. 28) 
 

Foi neste mundo que o jovem Nelson, que começara a escrever ainda 

adolescente, aprendeu seu ofício. Subsequentemente, o autor lamentou a mudança 

para um jornalismo mais objetivo: 

 
Hoje, a reportagem de polícia está mais árida do que uma paisagem lunar. O repórter 
mente pouco, mente cada vez menos (...) Daí por que a maioria foge para televisão. 
A novela dá de comer à nossa fome de mentira. (Rodrigues, 1993 apud Motta, 2005, 
p. 79) 
 

Em sua opinião, o dever do jornalista é captar e mostrar a emoção por trás de 

um evento, e não só os fatos em si. 
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Na velha imprensa, as manchetes choravam com o leitor. (...) E que pobre cadáver 
foi Kennedy na primeira página, por exemplo, do Jornal do Brasil. A manchete 
humilhava a catástrofe. O mesmo e impessoal tom informativo. Estava lá o cadáver 
ainda quente. Uma bala arrancara seu queixo forte, plástico, vital. Nenhum espanto 
da manchete. Havia um abismo entre o Jornal do Brasil e a cara mutilada. Pode-se 
falar na desumanização da manchete. (Rodrigues, 1980 apud Motta, 2005, p.80) 
 

Dessa forma, tornou-se necessário que Nelson achasse outra saída para as 

verdades que ele queria expressar. 

 
Com a chegada do novo modelo de jornalismo, muitos dos profissionais de 
imprensa que estavam acostumados aos antigos padrões optaram por se fixar na 
crônica. Esse é o caso de Nelson Rodrigues que, no período posterior a A vida como 
ela é..., passaria a se dedicar exclusivamente às crônicas no seu trabalho em jornais. 
A função de cronista parece ter sido feita sob medida para Nelson, tendo em vista 
que em todas as vertentes de sua obra ele já havia explorado o hibridismo entre 
jornalismo e literatura, de forma que todos os seus escritos possuem algum nível de 
aproximação com as crônicas. (Motta, 2008, p. 88) 
 

A nota do editor de Life As It Is também insistiu nesta ideia de que as 

histórias de A vida como ela é... teriam um vínculo forte com a tradição de 

crônicas no Brasil. Sem dúvida, nelas Nelson mostra uma disposição para 

aproveitar da liberdade para incluir influências não estreitamente relacionadas ao 

jornalismo nem à literatura. 

 
Esse leque extenso de referência, que une leituras eruditas à vivência suburbana, 
se manifesta no estilo de redação de Nelson, que opta, intencionalmente, pela 
alternância entre linguagens (coloquial e culta), tons (cômico e trágico) e gêneros 
(farsa, comédia, tragédia, folhetim). Levando em conta a versatilidade com que 
são manipulados os recursos formais da escrita na obra de Nelson, podemos 
observar o quanto ele esteve empenhado na criação de um dialeto próprio, o que 
aproxima suas ambições das de autores como Proust e Guimarães Rosa. 
Essa faceta camaleônica manifestada na escrita, também se reflete no seu universo 
temático, onde Tolstói e Rui Barbosa convivem, lado a lado, com o “crioulo do 
grapete” e com “vizinhas gordas e patuscas”. (Motta, 2008, p. 45) 

 

Torna-se possível dizer, então, que na medida em que os cariocas dos anos 

1950 tentavam encontrar uma forma de conciliar as várias forças conflitantes que 

atuavam sobre eles, Nelson Rodrigues, quando começou a escrever A vida como 

ela é... também teve que tentar conciliar uma variedade de influências e estilos 

literários para criar um produto inequivocamente carioca. 

  

3.4 ...na cultura brasileira 
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O objetivo deste capítulo, como explicado anteriormente, é apresentar 

alguns aspectos de A vida como ela é... dentro do seu contexto de origem. Foi 

mostrada a coluna em sua forma original, publicada nas páginas do jornal carioca 

Última Hora, e foram apresentadas algumas das marcas da prosa de Nelson 

Rodrigues, além da forte ligação entre sua obra e a cidade do Rio de Janeiro.  

As origens de A vida como ela é... como produto da imprensa brasileira da 

década de 1950 ajudam a explicar o lugar que a obra ocupa atualmente no 

polissistema literário brasileiro. Sua localização dentro do jornal e a relação da 

coluna com a cidade do Rio de Janeiro mostraram sua singularidade como produto 

cultural no polissistema de origem. O fato é que A vida como ela é... serviu como 

espelho, mostrando para o público carioca aspectos de suas vidas que antes só 

podiam ser encontrados nas bisbilhotices da vizinhança.  

“Desde o começo, a coluna de Nelson passou a ser a leitura obrigatória nos 

bondes e lotações,” explica Ruy Castro (1992, p. 238). Segundo Castro, “[u]ma 

cena comum nos ônibus apinhados era a fila de homens em pé no corredor, 

pendurados nas argolas e empunhando uma Última Hora dobrada na página de A 

vida como ela é...” (p. 238). Um detalhe interessante levantado por Castro é que a 

coluna de Nelson foi um sucesso com o público masculino brasileiro desde o 

começo. “Ao contrário dos folhetins de ‘Suzana Flag’31, a nova coluna de Nelson 

tinha uma sólida plateia masculina,” escreve o jornalista e biógrafo (p. 238). 

Como já mencionamos na introdução a este estudo, A vida como ela é... iria 

reaparecer muitas vezes no polissistema cultural brasileiro após a sua publicação 

inicial como uma coluna no jornal Última Hora. Ainda na década de 1960, o 

próprio Nelson escolheu cem de suas histórias para serem publicadas em dois 

volumes na coletânea Cem contos escolhidos – A vida como ela é… “Nelson 

Rodrigues já era Nelson Rodrigues quando, em 1961, organizou esta antologia, 

que reunia em livro pela primeira vez parte da série A vida como ela é...”, explica a 

Introdução à edição de 2006 (Rodrigues, 2006, p.9). Na Introdução à tradução para 

o inglês de 2009, a Host enfatiza a fama de Nelson ainda mais, ao afirmar que o 

autor 

já era bem conhecido entre os leitores, quando ele começou a escrever [A vida 
como ela é...] aos trinta e nove anos de idade. Dez anos antes, Rodrigues de 
repente virou uma sensação com Vestido de noiva, uma peça de teatro que utilizou 
viagens através do tempo, três planos de realidade e um diálogo estilizado que se 

                                                
31 Trata-se de um pseudônimo de Nelson Rodrigues, sob o qual ele publicou folhetins em O Jornal.  
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mostrou eletrizante e novo. Depois dos elogios quase universais, ele seguiu um 
caminho brilhante, mas cada vez mais sombrio e experimental, que afastou os 
críticos e o público e mudou para sempre o teatro brasileiro. Somente uma geração 
depois é que suas peças foram reavaliadas e o “reacionário de suspensórios” foi 
reconhecido como o maior dramaturgo do Brasil.32 (Rodrigues, 2009, p.i) 
 

Ao longo da sua vida, Nelson teve uma relação complicada com a fama. 

Em 1953, enquanto um público cada vez maior lia as histórias de A vida como ela 

é..., o jornalista Carlos Lacerda chamava Nelson de “tarado” na rádio Globo e 

especulava que ele fosse “um dos instrumentos do plano comunista da Última 

Hora para destruir a família brasileira” (Castro, 1992, p. 243). Segundo Castro, 

Larcerda também tentou envolver o cardeal de Rio de Janeiro, D. Jaime de Barros 

Câmara, alegando que “Nelson queria varrer a religião dos lares brasileiros” (p. 

246). Outra pessoa que atacou Nelson na época foi o escritor e pensador católico 

Gustavo Corção. A este último, Nelson respondeu através de A vida como ela é..., 

“pondo frases contra ele na boca dos personagens,” explica Castro. Alguns 

exemplos podem ser encontrados na história Sórdido, que foi traduzida para o 

inglês com uma nota de rodapé explicando que Corção era um “colunista e autor 

conservador e católico”33 (Rodrigues, 2009, p. 266). Na história, um personagem 

chamado de Nonato diz frases como: “Eu acabo de ler o Corção. Deixa eu falar. E 

quando leio o Corção tenho vontade de fazer bacanais horrendas, bacanais de Cecil 

B. Demille!”; “Por causa do Corção já desisti da vida eterna”; e “Depois de ler o 

Corção, eu tenho vontade de roubar galinhas! De agarrar mulher no peito, ‘à 

galega!’ E, se hoje vou fazer uma farra sórdida, agradeça ao Corção!”, entre outras 

(Rodrigues, 2006, p. 578-9). 

“Sua própria rua no Andaraí era uma jazida de A vida como ela é...” explica 

Ruy Castro (1992, p. 240). “A grande fonte de Nelson era a realidade e, por isso, o 

título de sua coluna só poderia ser aquele” (p. 240). A Introdução da edição de 

2006 de A vida como ela é... explica que: 

 

                                                
32 “was already well known to readers when he began writing [A vida como ela é...] at age thirty-
nine. Ten years earlier, Rodrigues had become an overnight sensation with The Wedding Dress, a 
play that utilized time-tripping, three planes of reality and a stylized dialogue that was electrifying 
and new. After that initial brush with almost universal praise, he proceeded on a brilliant, but 
increasingly darker and more experimental path that alienated critics and audiences alike and 
forever changed Brazilian theater. It was not until a generation later that those plays were 
reexamined and the ‘reactionary in suspenders’ was recognized as Brazil’s greatest dramatist.” 
33 “[c]onservative Catholic author and columnist” 
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Como o melhor jornalismo, falava direto ao público; como a literatura mais 
sofisticada, fazia tremer suas convicções. Sob as manchetes, o leitor encontrava, 
pela primeira vez em letra de forma, ciúme e obsessão, dilemas morais, inveja, 
desejos desgovernados, adultério e sexo. Diagramados, estavam ali o céu e o 
inferno das tradicionais famílias dos subúrbios cariocas afrontadas pela emergente 
classe média de Copacabana. (Rodrigues, 2006, p. 9)  
 

Essa ligação com a vida real explica a relevância duradoura de A vida como 

ela é.... Em 1978, um dos contos da coletânea deu origem ao filme A dama da 

lotação, “um dos filmes de maior repercussão do cinema brasileiro,” segundo a 

Introdução à edição publicada pela Agir. Na década de 1990, A vida como ela é... 

tornou-se um sucesso no teatro, em encenação premiada de Luiz Arthur Nunes, 

que escolheu cinco contos para serem representados no palco. Ainda na mesma 

década, várias histórias da coletânea chegaram ao horário nobre na adaptação 

dirigida por Daniel Filho para a TV Globo. A adaptação estreou em 1996 na 

revista dominical Fantástico, que há 37 anos vai ao ar às oito da noite na emissora 

mencionada, e foi reapresentada aos domingos em 1997. Na mesma década, Ruy 

Castro publicou sua biografia de Nelson Rodrigues e trabalhou com a editora 

Companhia das Letras na republicação de algumas de suas obras em prosa, dentre 

elas alguns contos de A vida como ela é….  

Em 2001, a TV Globo reapresentou mais uma vez a adaptação feita por 

Daniel Filho, dessa vez no horário após o Programa do Jô, um programa de 

entrevistas de duração de cerca de 90 minutos que geralmente começa por volta da 

0h40 da madrugada. Em 2006, a editora Agir publicou, pela primeira vez em 45 

anos, os cem contos de A vida como ela é... escolhidos por Nelson Rodrigues, em 

um volume só. No começo de 2009, 58 anos após a publicação do primeiro conto 

de A vida como ela é…, a primeira tradução para o inglês chegou às livrarias 

americanas com o título Life As It Is. No capítulo seguinte, analisaremos alguns 

aspectos do polissistema literário norte-americano e a chegada da tradução dessa 

obra de Nelson Rodrigues para o público leitor da língua inglesa. 
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