
 

www.josemedina.com.br 

1 

“ROMANCE CONDENSADO” 
 

RADIO CULTURA 
 

TÍTULO: “ASSIM SÃO OS HOMENS” 
 

AUTOR: JOSÉ MEDINA 
 
 
TÉCNICA (Abertura com característica) 
 
LOCUTOR A Radio Cultura, passa agora a apresentar radio novela E4. Um programa 
escrito e dirigido por José Medina 
 
TÉCNICA (Característica) 
 
LOCUTOR Radio novela E 4, apresenta hoje, a primeira seqüência do radioconto 
original de José Medina, intitulado: ASSIM SÃO OS HOMENS. 
 
TÉCNICA (Sobe e desce música suave) (De preferência um solo). 
 
LOCUTOR Uma poetiza mexicana, disse em uma de suas poesias que: os homens fazem 
as mulheres, como as querem, mas... em geral, não as querem como as fazem. É fácil 
compreender o sentido das palavras dessa poetiza. Admitindo ainda que o sentido fosse 
dirigido para rumos muito mais elevados, nada impede que o autor desse conto, usando 
livremente a sua imaginação, desvie esse sentido para um objetivo diferente, porém, mais 
simplificado, visando assim uma explicação mais clara para os ouvintes, porque afinal, no 
fundo, embora as parcelas sejam diferentes, a soma e a essência são exatamente iguais. A 
história começa, no momento em que dois amigos se encontram e... 
 
FERNANDO Olá, Roberto! 
 
ROBERTO Oh! Fernando! Nesse momento eu vinha pensando em você. Mistérios da 
telepatia (Ri). 
 
FERN.  Deixe-se de desculpas, Roberto! Se este feliz acaso, não tivesse feito que nos 
encontrássemos, agora e aqui neste lugar é bem provável que você tivesse voltado para o 
Rio, sem que nos víssemos. 
 
ROBER. Ora, Fernando! Não pense isso, por favor!... 
 
FERN.  Deixe-se disso. Eu conheço bem o seu sistema (Ri). 
 
ROBER Creia que é isso mesmo, Fernando! O que acontece é que cheguei ontem à 
noite, cansadíssimo da viagem e fui direitinho para o berço. E só agora é que estou saindo 
do hotel. E digo mais, eu ia justamente procurar você para almoçarmos juntos. De onde se 
conclui que não tem nenhum fundamento a sua acusação. 
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FERN  Bem, sendo assim, eu curvo-me reverente e imploro o seu perdão. 
 
OS DOIS (Gargalhada) 
 
ROBER E eu para provar que sou um juiz imparcial e tolerante, considero-o 
absolvido (Ri). Mas agora falemos de você.Que é feito de sua vida? Pois desde o tempo que 
éramos estudantes que eu nunca mais soube do rumo que você tomou na vida? 
 
FERN  A minha vida é a mesma de sempre... 
 
ROBER Já sei. Gastando os rendimentos do velho.(Ri). 
 
FERN  E o que é que você quer que eu faça? 
 
ROBER Ah! Antes que me esqueça de lhe perguntar. É verdade que você está noivo? 
 
FERN  (Silêncio) 
 
ROBER Mas o que é isso? Você emudeceu? Ou será que eu fui indiscreto? 
 
FERN  Nada disso! Você não seria indiscreto comigo de forma alguma! Afinal, 
somos velhos camaradas. Por isso não vejo porque razão eu deveria ter segredos para você. 
Pausa – Tom). Realmente eu estive mesmo noivo e resolvido a me casar... 
 
ROBER Como? Esteve resolvido? Quer dizer que não está mais? 
 
FERN  Não. Desisti. 
 
ROBER Razões graves? 
 
FERN  Graves sim. Pelo menos, no meu conceito! No conceito de outras pessoas, 
não sei. Trata-se de uma história um tanto quanto complicada. O que eu sei dizer, é que 
esse caso do meu casamento me deixou completamente desorientado! 
 
ROBER Vamos por partes, Fernando. Me diga uma cousa. Você gosta da moça? Ou 
antes, você gostava da moça? 
 
FERN  Quanto a isso, não paira nenhuma dúvida. Eu amava e amo a Alice com 
loucura! 
 
ROBER Ah! Ela chama-se Alice? 
 
FERN  Sim, Alice! (Suspira) Ah! Você nem imagina como eu me apaixonei por essa 
criatura!... 
 
ROBER Apaixonado mesmo?... 
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FERN  Pode mesmo usar o superlativo. Apaixonadíssimo! 
 
ROBER Não me diga!... 
 
FERN  E é preciso notar que o fator interesse, não entrou nesse noivado. Pois Alice 
não é rica. Em todo caso isso não seria um e 
mpecilho. Com os meus rendimentos eu posso viver folgadamente. Além de que, eu não 
sou muito exigente em meu modo de vida! 
 
ROBER Compreendo. Questões de família, talvez. 
 
FERN  Não. Por isso também, não. As nossas famílias estavam de pleno acordo com 
o nosso casamento. Tínhamos até marcado a data do casório! Porém... 
 
ROBER Ah! Temos um “porém”!... 
 
FERN  Sim. E nesse porém, é que está todo o “xis” da questão. 
 
ROBER Mas afinal... em que consiste esse “porém”? 
 
FERN  Eu vou contar tudo a você e depois quero que me diga se tenho ou não 
razões suficientes para ter desistido desse casamento! 
 
ROBER Vamos lá a saber! 
 
FERN  Começa, porque Alice é uma pequena de idéias modernas e cheia de 
vontades. E como não podia deixar de ser, extremamente vaidosa. Eu, na qualidade de 
noivo e futuro marido, chamei-lhe a atenção para os seus modos exagerados, tanto no 
conversar, como no vestir e outras extravagâncias dela... 
 
ROBER Mas tudo isso é muito natural numa moça de idéias modernas! 
 
FERN  Ah! Mas eu não me conformo com isso! Eu vejo as mulheres por outro 
prisma muito diferente! Alice veste-se com uma elegância exagerada e irritante! Usa uns 
penteados escandalosos! E depois as maneiras..., o modo extravagante de conversar. Enfim, 
eu compreendi que tudo o que ela faz, é para se tornar mais bonita e atraente! 
 
ROBER Mas filho de Deus!... Ela é mulher!...E pode estar certo que se ela de fato 
procura ser atraente, é só para você. 
 
FERN  Ainda assim, as exibições que ela faz em público me deixam inquieto e 
irritado! Eu vivia constantemente dizendo a ela: “não ria tanto assim! Não olhe para aqueles 
rapazes! Por que aquele moço, a cumprimentou com tanta amabilidade? Não quero que 
você use vestidos tão escandalosamente decotados!...” 
 
ROBER E ela? 
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FERN  Ah! Ela continua a olhar para todos os rapazes,... a rir para todos os 
pilantras... E só mudava de vestido, quando a modista lhe fazia outro, ainda mais 
exagerado! 
 
ROBER Mas eu acho tudo isso muito natural. As mulheres são mesmo assim...um 
tanto vaidosas... 
 
FERN  Você acha então que ela está procedendo bem? 
 
ROBER Se ela, nada mais lhe fez, do que isso que você acaba de me contar, não vejo 
mal algum. Não é cousa que a desabone... 
 
FERN  Bem, pode ser mesmo que esse procedimento não a desabone, a ela. Mas a 
mim, me coloca numa posição ridícula. Eu quero mesmo crer que ela proceda assim, sem 
estar mal intencionada. Contudo... não me agrada absolutamente que ela se exiba dessa 
forma aos olhos de outros rapazes. 
 
ROBER Responda-me uma cousa, Fernando: Você acha que a sua noiva o ama? 
 
FERN  Aí é que está! Ela sempre demonstrou-me amar muito! 
 
ROBER E então? Que mais quer você? 
 
FERN  Eu quero apenas...que ela não se vista tão exageradamente e que deixe de se 
pintar tanto. Isso chama muito a atenção dos outros rapazes, que vivem em torno dela 
fazendo-lhe a corte. Compreende Roberto? Eu a quero SÓ PARA MIM. Portanto, ele deve 
se vestir e proceder, de acordo com a minha vontade, e não com tantos fricotes! 
 
ROBER Nesse caso, o melhor que você tem a fazer, é: com certo jeito, obrigá-la a 
vestir-se e apresentar-se de acordo com o seu desejo. 
 
FERN  Ah! Se eu conseguisse isso, seria o mais feliz dos mortais. Mas sei que vai 
ser muito difícil! Digo isso, porque, todas as vezes que eu lhe tenho chamado a atenção 
nesse ponto, ela se põe a rir desbragadamente, e nem sequer toma conhecimento do que eu 
lhe digo. 
 
ROBER Não deve ser tanto assim. 
 
FERN  Acha que não? Então ouça o que aconteceu na última vez que estivemos 
juntos numa festinha: 
 
TÉCNICA (Sobe música de dança que fica sempre em B.G.). 
 
VOZ Nº 1 Sabe que está encantadora com esse vestido cor do céu? 
 
ALICE  (Sorrindo) Lisonjeiro!...(Ri). 
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VOZ Nº 2 E esse penteado dá um encantamento especial à sua beleza! 
 
ALICE  (Sorrindo sempre) Obrigada! É pena que o meu noivo nunca se dirija a mim 
nesses termos. 
 
FERN  (Revoltado) É que eu não aprecio essas exibições ridículas! 
 
ALICE  (Séria) Oh, Fernando! Será que você não perde essas maneiras pouco 
elegantes de se referir a mim? 
 
FERN  Ouça Alice: quero que você saiba de uma vez por todas, que não me agrada 
a sua maneira de proceder. Isso chega a me dar a impressão que você quer se divertir à 
minha custa! 
 
ALICE  (Sentida) Ora, Fernando! Que bobagem!... Você parece criança! (Tom) Com 
licença... 
 
TÉCNICA (sobe música agitada) (encerramento à parte). 
 
TODOS Tem toda! 
 
VOZ Nº 1 (Pausa) Oh! Fernando! Como eu o invejo! Você tem uma noivinha do outro 
planeta! 
 
FERN  (Seco) Muito obrigado!... 
 
VOZ Nº 2 De fato! É um encanto de criatura!... 
 
FERN  (Seco afastando) Com licença!... 
 
TÉCNICA (Tira o disco de dança que está em B.G.) 
 
FERN  (Continuando a narrativa). Você nem imagina, meu caro Roberto, como eu 
ficava irritado, quando aqueles pelintras elogiavam os encantos da minha noiva! Eu preferia 
mil vezes que ela fosse uma criatura simples... sem atrativo de nenhuma espécie! Eu 
cheguei a dizer a ela, que me sentiria feliz, se ela fosse mais modesta e menos exagerada 
em suas maneiras. E ela, como de costume, caia na gargalhada, para no dia seguinte me 
aparecer ainda mais extravagante: na pintura... na indumentária...e no seu pedantismo para 
conversar. 
 
ROBER Pois eu insisto em dizer a você que ela fazia tudo isso somente para agradá-
lo. 
 
FERN  Engano seu, Roberto. Ela fazia tudo isso para agradar aos outros rapazes. 
Então eu não percebia?... 
 
ROBER Talvez seja você quem esteja enganado, Fernando! 
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FERN  Não, porque um dia eu a submeti a uma prova e certifiquei-me das minhas 
suspeitas. 
 
ROBER Que prova? 
 
FERN  Eu fiz o seguinte: Sem forçar muito a imaginação, fingi uma viagem. Uma 
dessas célebres viagens, muito peculiares aos maridos ciumentos! Ouça o que eu fiz: 
 
TÉCNICA (Arpejo rápido) 
 
ALICE  Mas você está falando sério, Fernando? 
 
FERN  Sim Alice! Eu tenho necessidade de fazer esta viagem. 
 
ALICE  E você vai se demorar muito? 
 
FERN  No mínimo quinze dias. Quinze dias que me parecerão quinze séculos, 
porque não poderei ver você. 
 
ALICE  Mas faça o possível de não se demorar mais de quinze dias. 
 
FERN  Por que? 
 
ALICE  Porque eu vou ter muitas saudades! 
 
FERN  Farei o possível (Tom) E agora, adeus Alice. 
 
ALICE  Espere que eu vou acompanhá-lo até o portão. 
 
TÉCNICA (Arpejo rápido) 
 
ROBER Mas afinal: para que você inventou essa viagem? 
 
FERN  Mas então, você ainda não compreendeu? 
 
ROBER Francamente...eu... 
 
FERN  (Corta). Ora, Roberto! Sempre pensei que você fosse mais astuto! Então 
você não compreende logo, que eu quis me ausentar para saber se era mesmo para me 
agradar que ela se fazia de atraente? 
 
ROBER Como assim? 
 
FERN  Muito fácil. Se fosse realmente para me agradar, a mim, é mais do que 
lógico, que durante a minha ausência, ela não precisaria cuidar tanto de seus encantos...uma 
vez que tinha a certeza que eu não iria vê-la. 
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ROBER Ah! Compreendo. E que tal a prova, deu resultado? 
 
FERN  Ouça só o resto: Dois dias depois, quando ela me supunha ausente, viajando, 
eu fui a casa dela de surpresa. 
 
ROBER Para que? 
 
FERN  Mas será possível, homem? Então você ainda não percebeu o meu golpe? 
 
ROBER Não. 
 
FERN  O meu golpe era o seguinte: se ao entrar de surpresa na casa dela, eu a 
encontrasse sem pintura e mal arrumada, era porque evidentemente o desejo dela era me 
agradar. O que equivale a dizer, que na minha ausência ela não tinha nenhuma necessidade 
de se enfeitar. Compreendeu agora? 
 
ROBER (Rindo) Agora estou percebendo. 
 
FERN  Pois bem, meu caro Roberto! Encontrei-a mais pintada e mais enfeitada do 
que nunca! E aquilo, certamente não era para me agradar a mim e sim a outro. Então não 
vacilei mais. Si era para outro que ela se enfeitava, que fosse para o outro. 
 
ROBER Mas então há um outro? 
 
FERN  Eu não sei si há ou deixa de haver. O que sei, é que diante da eloqüência da 
prova, perdi toda a ilusão que tinha a seu respeito e dei-lhe o soleníssimo “fora”. 
 
ROBER Pois eu acho que você agiu com muita precipitação. E queira Deus que um 
dia você não venha a se arrepender dessa sua atitude! 
 
FERN  Arrepender-me? (Ri cínico) Nem pense nisso! Eu nunca me arrependo dos 
meus atos. Eu me arrependeria, si tivesse casado com ela. Isso sim. Só em pensar na vida 
infernal que levaríamos, valeu bem a pena a minha decisão de romper o noivado com ela. 
 
ROBER Bem, meu caro. Eu lamento bastante, mas diante dessa sua resolução, pode 
se dar o caso por encerrado. 
 
FERN  Sim. Encerrado de pedra e cal. Não tenha dúvida! 
 
ROBER Nesse caso, vamos almoçar que eu tenho muito que fazer ainda hoje. 
 
FERN  Quando é que você volta para o Rio? 
 
ROBER Para o Rio, ainda não sei. Hoje à noite eu vou para Campinas onde pretendo 
me demorar uns cinco dias. Na volta então, eu procurarei você antes de seguir para o Rio. 
 
FERN  Ótimo. Eu ficarei a sua espera. E agora vamos almoçar. 
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TÉCNICA (Música de decorrência de tempo) 
 
C/R  (Batidas na porta) (Passos e porta que se abre) 
 
FERN  (Longe) Olá, Roberto! 
 
ROBER (Longe) Como vai, Fernando? 
 
FERN  Felizmente, bem. Vamos entrar. 
 
C/R  (Porta que se fecha e passos que se aproximam) 
 
ROBER E então? Quais são as novidades? 
 
FERN  Ah! As novidades são ótimas, meu caro! Vou me casar. 
 
ROBER O que? (Rindo) Contra quem? (Ri). 
 
FERN  Não ria, não que agora o caso é sério ! 
 
ROBER Você não vai me enganar que fez as pazes com a sua antiga noiva? 
 
FERN  Pois é justamente com ela que eu vou me casar. Com a Alice! Ah! Você não 
calcula como aquela criatura me ama...Quando ela percebeu que eu havia desistido do 
noivado, ficou tristíssima! Chorou que não foi vida. Derramou um verdadeiro oceano de 
lágrimas. E eu é natural. Também não sou assim tão perverso. Confesso que fiquei 
penalizado quando ela me disse: 
 
ALICE  (Chorando) Eu nunca pensei que você me amasse tão pouco! 
 
FERN  (Seco e revoltado) É justamente isso que eu penso de você. Si você me 
amasse de fato, teria ouvido os meus conselhos e não andaria se exibindo com tanto 
exagero! 
 
ALICE  Mas será possível que você tenha rompido com o nosso noivado, só pelo fato 
de eu gostar de andar bem arrumadinha? 
 
FERN  Sim senhora. Esse é o único motivo! 
 
ALICE  Bem...sendo assim, nada mais fácil para mim do que deixar de me arrumar e 
me vestir como de costume. Prometo a você que de hoje em diante, só usarei vestidos de 
fazenda barata. Só usarei tranças ao invés de ir à penteadeira. E nunca mais usarei pintura 
nem maquilage de qualquer espécie. Está bem assim? 
 
FERN  Você seria mesmo capaz de fazer isso por mm? 
 
ALICE  Juro a você que obedecerei cegamente a esse seu desejo. 
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FERN  (Apaixonado) Oh! Alice! É assim que eu a quero, meu amor! 
 
TÉCNICA (Arpejo rápido) 
 
FERN  Diante disso, você compreende que eu não tive dúvidas em reatar meu 
noivado. E você não imagina como me sinto feliz agora! Também é preciso ver que a 
minha noiva é uma pérola de menina!... 
 
ROBER Muito bem! E quando é o casório? 
 
FERN  Dentro de quinze dias.(Tom entusiasmo) Ah! Outra cousa! Faço questão que 
você seja meu padrinho de casamento! 
 
ROBER Pois não! Terei nisso muito prazer. Vocês já marcaram o dia certo? 
 
FERN  Sim. É no dia 10 do mês que vem. 
 
ROBER Pois está muito bem. No dia 10, sem falta estarei aqui para ser seu padrinho 
de casamento. 
 
FERN  Obrigado, Roberto. Você é de fato, um grande amigo! 
 
TÉCNICA (Sobe música de decorrência de tempo) 
 
C/R  (Batidas na porta – passos – porta que se abre) 
 
FERN  (Longe e bem desanimado) Olá Roberto! 
 
ROBER (Longe com entusiasmo) 
 
FERN  Vamos entrar, Roberto! 
 
C/R  (Porta que se fecha – passos) 
 
ROBER Mas que cara é essa, Fernando? Nem parece que você é o noivo felizardo 
que vai se casar hoje... 
 
FERN  Diga antes: que ia me casar hoje. 
 
ROBER Como? O que foi que você disse? 
 
FERN  É isso mesmo, Roberto. Não me casarei mais com Alice! Talvez você fique 
aborrecido pelo incômodo que lhe dei. Mas infelizmente essa é a verdade. Não me caso 
mais. 
 
ROBER Mas por que? Algum motivo grave? 
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FERN  A explicação é fácil: Eu não suporto a minha noiva! 
 
ROBER Mas então, ela não cumpriu o que prometeu a você? 
 
FERN  Sim. Cumpriu à risca tudo que me prometeu. 
 
ROBER E então? 
 
FERN  Sucede que ela perdeu todo o encanto. Não se cuida mais...Anda sempre 
desgrenhada...Veste-se horrivelmente...A tal ponto, meu amigo, que eu sinto vergonha de 
sair com ela à rua. Ainda no outro dia eu encontrei com um amigo que me disse: 
 
VOZ Nº 1 Me diga uma cousa, Fernando. Aquela moça que estava ontem com você no 
cinema é sua parente? 
 
FERN  Não. É minha noiva!... 
 
VOZ Nº 1 Sua noiva? Ora...deixe-se de pilherias! Eu não acredito que você tivesse 
coragem de se enamorar de um espantalho daqueles! (Ri) (Sai rindo até sumir) 
 
ROBER Mas será possível, Fernando? 
 
FERN  É o que estou lhe dizendo! Diante disso você compreende que eu não ia me 
casar com uma moça nessas condições! Seria abrir as portas do inferno. 
 
ROBER Meu caro Fernando, não é preciso que você me dê mais explicações. 
Compreendo tudo perfeitamente! E agora se me permite, vou lhe dar um conselho: 
 
FERN  Que conselho? 
 
ROBER Opte pela primeira hipótese. Deixe que sua noiva se vista e se pinte, como 
ela entender. E ao invés de censurá-la, gabe-lhe o gosto e elogie as suas maneiras. Porque si 
as mulheres gostam de se mostrar atraentes, não são elas as responsáveis... somos nós 
mesmos, os homens. Lembre-se daqueles versos da poetiza mexicana: “Homens necios que 
criticais as mulheres, sabendo que sois os únicos culpados. Os homens fazem as mulheres 
como as querem. E depois não as querem como as fazem... 
 
TÉCNICA (Sobe música belíssima para encerrar) 
 
LOCUTOR A adio Cruzeiro do Sul, acaba de apresentar no programa ROMANCE 
CONDENSADO, o radioconto original de José Medina, intitulado: ASSIM SÃO OS 
HOMENS e que foi interpretado pelos seguintes artistas do nosso cast. 
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FERNANDO       Roberto José 
ROBERTO       José Medina 
ALICE        Maria Helena 
E ainda: Mauricio de Souza e Pedro Jorge 
SONOPLASTIA DE      Oswaldo Sidow Braga 
CONTRA – REGRA DE     Mauricio de Souza 
OPEROU NA TÉCNICA 
LOCUTOR DO PROGRAMA 
ESCREVEU E DIRIGIU     JOSÉ MEDINA 
 
 Romance condensado, voltará ao seu receptor, depois de amanhã, nesse mesmo 
horário. Gratos pela atenção e até lá. 
 
TÉCNICA (Encerra com característica) 

 
FIM (C.oF.de D.) 

 


