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RESUMO 

 

Um romance brasileiro de José de Alencar, do século XIX, e uma telenovela mexicana do 

início do século XXI: o que teriam em comum, sendo perfis de mulheres apresentados em 

locais, épocas e suportes diferentes? O tema do feminino está fortemente presente tanto no 

romance urbano Lucíola (1862) quanto na telenovela mexicana Rubí (2004), que trazem como 

protagonistas mulheres, com as quais seu público principal muitas vezes se identifica. Assim, 

a relação entre o romance e a telenovela, que a princípio pode parecer inusitada, vai se 

desenhando através das temáticas abordadas e do público que as consome. Com a análise das 

personagens buscaremos cumprir o objetivo maior da tese: descobrir e tecer relações entre 

telenovela e literatura, ambas manifestações culturais latino-americanas que se vinculam à 

sociedade e contribuem para a construção do nosso imaginário e de nossa identidade, um 

assunto extremamente importante para os estudos culturais e literários do continente. Para 

tanto, é necessário um estudo minucioso do romance e da telenovela. Nos romances de 

Alencar, temáticas como o casamento, as convenções sociais e a conduta feminina aceita 

serão tratadas com intensidade. Ainda vemos em várias telenovelas protagonistas com as 

mesmas características femininas desejáveis: altruístas e sacrificadas pelo bem do homem que 

amam ou dos seus filhos. Para analisarmos as personagens femininas das duas obras e 

questões relacionadas a elas, como a beleza, a maternidade, o dinheiro e rivalidades 

femininas, utilizaremos observações elaboradas por pensadoras feministas como Beauvoir 

(1949) e Wolf (1990). Enfocaremos a representação da identidade latino-americana nas 

telenovelas mexicanas, fundadas no melodrama, com origens apontadas na literatura de 

folhetim. No mundo contemporâneo, elas são um forte produto de exportação, fazendo com 

que a imagem transmitida tenha grande influência no imaginário sobre a América Latina de 

pessoas do mundo inteiro. Pensar essas relações e abordar a telenovela mexicana sob um 

ponto de vista literário, que pode ser considerado incomum, aponta diálogos entre a indústria 

cultural e a literatura culta, que também exploraremos, já que acreditamos que os 

consumidores da cultura de massas são sujeitos ativos e que a grande popularidade desses 

produtos está relacionada à construção do imaginário popular, à identificação entre 

espectadores e obra e ao resgate do ritual comunitário de presenciar representações. 

Palavras chave: PERFIS FEMININOS; ROMANTISMO; TELENOVELA MEXICANA; 

MELODRAMA; INDÚSTRIA CULTURAL 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Una novela brasileña de José de Alencar, del siglo XIX, y una telenovela mexicana del inicio 

del siglo XXI: ¿qué tendrían en común, si son perfiles de mujeres presentados en locales, 

épocas y soportes diferentes? El tema del femenino está fuertemente presente tanto en la 

novela urbana Lucíola (1862) como en la telenovela mexicana Rubí (2004), que tienen 

mujeres como protagonistas, con quien su público principal muchas veces se identifica. Así, 

la relación entre la novela y la telenovela, que al principio puede parecer inusitada, se dibuja a 

través de las temáticas abordadas y del público que las consume. Con el análisis de los 

personajes en las obras buscaremos lograr el mayor objetivo de la tesis: descubrir y tejer 

relaciones entre telenovela y literatura, ambas manifestaciones culturales latinoamericanas 

que se relacionan a la sociedad y contribuyen para la construcción de nuestro imaginario y de 

nuestra identidad, un asunto sumamente importante para los estudios culturales y literarios del 

continente. Para ello, es necesario un estudio minucioso de la novela y de la telenovela. En las 

novelas de Alencar, temáticas como el matrimonio, las convenciones sociales y la conducta 

femenina estimada se tratarán con intensidad. Todavía vemos en muchas telenovelas 

protagonistas con las mismas características femeninas deseables: abnegadas y sacrificadas 

por el bien del hombre que aman o de sus hijos. Para el análisis de los personajes femeninos 

de las dos obras y cuestiones relacionadas a ellas, como la belleza, la maternidad, el dinero y 

rivalidades femeninas, utilizaremos observaciones desarrolladas por pensadoras feministas 

como Beauvoir (1949) y Wolf (1990). Enfocaremos la representación de la identidad 

latinoamericana en las telenovelas mexicanas, fundadas en el melodrama, con orígenes en la 

literatura de folletín. En el mundo contemporáneo, son un fuerte producto de exportación, y la 

imagen transmitida tiene gran influencia en el imaginario sobre América Latina. Pensar esas 

relaciones y abordar la telenovela mexicana de un punto de vista literario, que puede 

considerarse inusual, apunta diálogos entre la industria cultural y la literatura culta, que 

también exploraremos, ya que creemos que los consumidores de la cultura de masas son 

sujetos activos y que la gran popularidad de esos productos está relacionada a la construcción 

del imaginario popular, a la identificación entre espectadores y la obra y al rescate del ritual 

comunitario de presenciar representaciones. 

Palabras clave: PERFILES FEMENINOS; ROMANTISMO; TELENOVELA MEXICANA; 

MELODRAMA; INDÚSTRIA CULTURAL 
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INTRODUÇÃO 

 

Um romance brasileiro de José de Alencar, do século XIX, uma telenovela mexicana 

produzida pela empresa Televisa, no início do século XXI: o que teriam em comum esses 

perfis de mulheres apresentados em locais, épocas e suportes diferentes? Temáticas 

relacionadas ao feminino estão fortemente presentes tanto no romance urbano Lucíola (1862), 

do autor brasileiro, quanto na telenovela mexicana Rubí (2004), que têm como protagonistas 

mulheres, com as quais seu público principal muitas vezes se identifica. 

A relação entre o romance e a telenovela, que a princípio pode parecer inusitada, vai se 

desenhando através das temáticas abordadas e do público que as consome. É interessante 

observar que na teledramaturgia brasileira as histórias de Alencar já foram utilizadas em 

adaptações desde os anos 1960, sendo a mais recente a telenovela Essas Mulheres, da Rede 

Record, exibida em 2004, que incluía Lucíola (1862), de Senhora (1874) e  de Diva (1864), 

três romances urbanos do autor que apresentam perfis de mulheres.  

Através da análise das protagonistas da obra de Alencar e da telenovela mexicana, 

buscaremos cumprir o objetivo maior da tese: descobrir e tecer relações entre telenovela e 

literatura, ambas manifestações culturais latino-americanas1 que se vinculam à sociedade do 

momento em que são produzidas e contribuem para a construção do nosso imaginário e de 

nossa identidade, um tema extremamente importante para os estudos culturais e literários do 

continente. 

A motivação desta pesquisa remete a um interesse, surgido durante meu curso de 

graduação, a respeito da relação entre as telenovelas mexicanas e a formação cultural latino-

americana, a partir de uma abordagem vinculada à literatura, ou seja, distinta à que podemos 

encontrar no âmbito dos estudos de Comunicação, mais enfocados em questões midiáticas ou 

na recepção do público. As telenovelas mexicanas são produtos da indústria cultural muito 

difundidos tanto em seu país de origem quanto no exterior, onde, de alguma forma, 

apresentam o México para um público que talvez o desconheça. Então, é possível considerar 

 
1O termo América Latina, que é cunhado no século XIX na França, refere-se a um subcontinente distinto da 

América anglo-saxônica. Conhecido muitas vezes como sinônimo de Hispano-América, a partir do século XX 

começa a incluir o Brasil e, posteriormente, o Caribe francês e Quebec, no Canadá. As colônias inglesas e 

holandesas do Caribe também vêm sendo parte do conceito, mesmo que não tenham sido colonizadas por povos 

neolatinos. Outra parcela da América Latina está no interior dos Estados Unidos, com as populações hispânicas. 

Desta forma, segundo Coutinho (2003), a América Latina é uma construção múltipla, plural, móvel e variável, e, 

por conseguinte, altamente problemática, criada para designar um conjunto de nações, ou melhor, povos, que 

apresentam entre si diferenças fundamentais em todos os aspectos de sua conformação – étnicos, culturais, 

sociais, econômicos, políticos, históricos e geográficos -, mas que ao mesmo tempo apresentam semelhanças 

significativas em todos esses mesmos traços, sobretudo quando se os compara com os de outros povos.  
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que elas fazem parte do mosaico identitário latino-americano, constituído pela literatura, a 

música, as artes plásticas, as danças, o teatro, o cinema, a gastronomia, as culturas populares, 

o artesanato e diversas outras manifestações culturais. 

Durante o mestrado em Estudos de Literatura, refleti sobre esses conteúdos para 

analisar a telenovela mexicana Rubí (2004), pesquisando sobre suas origens e diversas 

versões, alteradas ao longo de tempo, e de sua personagem principal, que de alguma forma 

representa uma das faces da mulher mexicana. Na dissertação Rubí e o melodrama: a questão 

do estereótipo feminino na telenovela mexicana (2015) foram utilizados conceitos da área de 

literatura para investigar sobre este objeto audiovisual. Desta forma, ficou implícito no 

trabalho, como bem destacado pela banca durante a defesa, o vínculo entre a produção da 

indústria cultural e a literatura. Explorar essas relações significa, nesta tese, reafirmar a 

possibilidade de estudarmos a telenovela mexicana através do olhar do pesquisador da área de 

Letras.  

Reunindo as duas estéticas, abordaremos um objeto literário do repertório da minha 

formação leitora: o romance Lucíola (1862), de José de Alencar, que explora a 

sentimentalidade e apresenta uma personagem central forte, características que nos permitem 

identificar certas similaridades com as telenovelas mexicanas. Buscando construir esses 

vínculos através de algumas etapas, podemos considerar que a telenovela, assim como a 

literatura, tem importância na construção e reafirmação da identidade latino-americana, já que 

é um dos elementos de nosso cotidiano, como afirma Lopes (2002), pesquisadora de 

telenovelas brasileiras: 

 
Quase quarenta anos após a sua introdução, é possível afirmar qe a telenovela no 

Brasil conquistou reconhecimento público como produto artístico e cultural e 

ganhou visibilidade como agente central do debate sobre a cultura brasileira e a 

identidade do país. Ela também pode ser considerada um dos fenômenos mais 

representativos da modernidade brasileira, por combinar o arcaico e o moderno, por 

fundir dispositivos narrativos anacrônicos e imaginários modernos e por ter a sua 

história fortemente marcada pela dialética nacionalização-massmediação. A outra 

face desse processo foi o progressivo reconhecimento acadêmico da importância da 

telenovela como objeto privilegiado de estudo sobre a cultura e a sociedade 

contemporânea brasileira. Esta situação peculiar alcançada pela telenovela brasileira 

é responsável pelo caráter, senão único, pelo menos muito peculiar, de uma narrativa 

nacional, popular e artística, além de se tornar tema de estudo consolidado. (p. 1) 

 

Apesar de a autora se referir exclusivamente ao Brasil, suas reflexões poderiam se 

aplicar a outros países da América Latina, como o México, também um dos maiores 

produtores e consumidores deste produto cultural e, principalmente, destacam que a 

telenovela é relevante para os estudos culturais de nossa região. Assim, discutiremos questões 

culturais latino-americanas, que se relacionam ao nosso trabalho quando pensamos a literatura 
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brasileira da época do Romantismo e quando refletimos sobre as telenovelas mexicanas e sua 

relevância social no século XX e no começo do século XXI.  

Em relação ao aspecto cultural, a América Latina está sempre em construção, portanto 

suas características não são permanentes. Costumamos recorrer aos tempos da colonização 

para tentar entender a origem de diversos elementos culturais presentes aqui, mas sabemos 

que não alcançaremos um resultado único em meio a tantos processos sociais que ocorreram e 

ainda ocorrem. Depois de séculos de reflexões sobre o tema, seguimos nos perguntando o que 

realmente daria o sentido de latino-americanidade a nosso continente, diante de encontros e 

mesclas entre culturas europeias, indígenas e africanas que possuem também 

heterogeneidades. É certo que não há uma identidade única em toda a América Latina, então 

podemos considerar que as manifestações culturais presentes aqui compõem identidades 

múltiplas. 

Especificamente no Brasil, o século XIX, época em que Lucíola (1862) foi escrita, foi 

um período de reflexão sobre a identidade nacional. Em suas produções literárias, diversos 

autores do período romântico tentavam responder à questão, semelhante a que nos colocam os 

autores hispano-americanos: “O que é ser brasileiro?” Um dos que mais se destacou nessa 

empreitada foi justamente José de Alencar, que escreveu romances indianistas, urbanos e 

regionalistas tentando exprimir características marcantes de nosso povo e modo de vida. A 

variedade de obras já evidencia que o autor reconhecia que essa identidade não é única, apesar 

das problemáticas de algumas de suas abordagens, como a representação dos indígenas. 

Então, o Romantismo brasileiro foi marcado por essa busca pela identidade nacional, 

enquanto a criava através de suas narrativas. 

Atualmente, uma das formas de criar e reafirmar a identidade latino-americana se dá 

através da cultura de massas. Quando muitas pessoas de uma geração cantam a mesma 

música, dançam o mesmo estilo, veem uma telenovela, se reconhecem e se entretém, estamos 

construindo laços identitários. Desta forma, a discussão sobre a identidade latino-americana 

também pode envolver os meios massivos de comunicação, como o cinema, a televisão, o 

rádio e as revistas e jornais nos quais, desde o século XIX, se publicavam as histórias 

folhetinescas que antecederam as radionovelas e telenovelas. 

As telenovelas difundem uma imagem latino-americana para diversos espectadores ao 

redor do mundo, que podem ter suas impressões sobre a América Latina construídas ou 

influenciadas por elas. Assim como outros produtos da indústria cultural, elas têm uma 

participação na formação e na difusão da identidade latino-americana, expondo um retrato do 

país em que são produzidas. Certamente não debatem todos os seus aspectos culturais, todas 
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as suas problematizações, todas as possíveis facetas de sua identidade, mas revelam parte 

dela. Além disso, integram o imaginário popular sobre este setor do continente. 

A telenovela, que utiliza de maneira própria o melodrama de origem europeia, 

demonstra que obtivemos em alguns sentidos a independência cultural. O fato de países 

latino-americanos serem seus maiores produtores e exportadores comprova que nossos 

produtos culturais nem sempre referenciarão aos europeus ou estadunidenses. De acordo com 

Meyer (1996), somos um território que em muitos sentidos vive a desgraça, logo, parte do 

imaginário popular pode perceber a telenovela como catarse e através dela sonhar com o final 

feliz, que ainda espera alcançar, individual ou coletivamente. 

Para debater essa temática, no primeiro capítulo, discutiremos a relação entre a 

chamada “alta cultura” e a cultura de massas, que remete ao nosso objetivo principal, 

mostrando diálogos entre produtos da indústria cultural, como a telenovela, e a literatura, 

além da importância desses produtos, especialmente no imaginário popular. Para tanto, 

levantaremos discussões sobre pensamentos de Adorno e Horkheimer (1947) a respeito da 

indústria cultural, contrapondo-os a visões mais recentes de outros autores. Também 

comentaremos reflexões da professora Pizarro (2016) sobre a relação entre “alta cultura”, 

cultura de massas e cultura popular. Ademais, abordaremos o conceito de hibridação, de 

Canclini (2006), bastante pertinente ao tratarmos de manifestações culturais audiovisuais, 

produzidas por uma indústria e transmitidas através de meios de comunicação. 

Assim, outro objetivo do trabalho será apontar possíveis diálogos entre a indústria 

cultural, representada pelas telenovelas, e a literatura culta, representada pelo romance de 

Alencar, considerando que esses diálogos estão implícitos nas análises e comparações. 

Entender mais sobre a relação entre a indústria cultural e a literatura culta nos auxilia na 

elaboração do panorama sobre os perfis de mulheres estudados.  

Para estabelecer as conexões entre os romances e as telenovelas é necessário um 

estudo minucioso de cada um deles. No segundo capítulo, portanto, debateremos o 

Romantismo, movimento ao qual pertencem as obras de Alencar, apontado por alguns 

estudiosos como a época inaugural da literatura brasileira, na qual se buscou estabelecer a 

identidade nacional, em oposição à da Metrópole. Para tanto, utilizaremos reflexões teóricas 

de autores como Coutinho (1986), Bosi (1994), Ribeiro (1996) e Candido (2002). 

Os romances urbanos de Alencar são importantes representantes de sua época, já que 

retratam a sociedade do momento, as “coisas locais”. Eles são ambientados na cidade do Rio 

de Janeiro e centrados nas relações sociais que vigoram na burguesia. Então, temáticas como 
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o casamento, as convenções sociais e a conduta feminina aceita serão discutidas com 

intensidade, assim como o amor.  

Comentaremos brevemente sobre a vida e a vasta obra do autor José de Alencar (1829-

1877), cearense de nascimento, que veio para o Rio de Janeiro com um ano de idade. Além de 

escritor, era político, jornalista e advogado. Por sua imensa importância para a literatura 

brasileira, podemos dizer que estudar os romances de Alencar mantém a relevância, 

especialmente quando nosso foco de interesse é a questão da mulher, uma das mais abordadas 

por ele. 

 

É uma obra bastante ambiciosa. A partir de certa altura, Alencar pretendeu abranger 

com ela, sistematicamente, os diversos aspectos do país no tempo e no espaço, por 

meio de narrativas sobre os costumes urbanos, sobre as regiões, sobre o índio. Para 

pôr em prática esse projeto, quis forjar um estilo novo, adequado aos temas e 

baseado numa linguagem que, sem perder a correção gramatical, se aproximasse da 

maneira brasileira de falar. Ao fazer isso, estava tocando o nó do problema (caro aos 

românticos) da independência estética em relação a Portugal. (CANDIDO, 2002, p. 

63) 

 

Assim, o gênero romance, o Romantismo, suas implicações históricas e culturais 

relacionadas à formação de nossa literatura e as representações femininas daquele momento e 

o autor, essencial na busca brasileira por definir sua identidade, serão os conteúdos do 

segundo Capítulo da tese.  

Ademais, o capítulo debaterá Lucíola (1862), analisando seu contexto histórico e, 

especialmente, a personagem Lúcia, visando estabelecer, nos seguintes capítulos, pontos de 

conexão com Rubí, a protagonista da telenovela que estudaremos. Também comentaremos as 

vinculações entre o romance e o livro A dama das Camélias (1848), de Alexandre Dumas 

Filho, lido pela protagonista da história, e a peça de teatro As asas de um anjo, de José de 

Alencar, apontada por De Marco (1986) como antecedente de Lucíola (1862). 

No terceiro Capítulo, trataremos do gênero telenovela, suas origens, influências e sua 

relevância no contexto latino-americano, que cria identidades e identificação do público, 

utilizando abordagens de autores como Campedelli (1987), Hernandez (2002) e Lopes (2005). 

Percebemos que os vínculos entre o folhetim e a telenovela são estreitos em relação à 

narrativa, à construção dos capítulos e dos ganchos entre eles, às personagens e aos temas.  

Os romances urbanos de Alencar têm características semelhantes às dos folhetins, que 

hoje são enfocadas nas telenovelas. É importante explorarmos o vínculo entre o folhetim, 

apontado como um dos antecedentes das telenovelas, e o público feminino, bastante relevante 

para Alencar e que continua presente nas telenovelas mexicanas, logo, utilizaremos 

informações de autores como Meyer (1996) e Barbero (1991). 
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A telenovela, assim como o folhetim, apresenta muitas vezes narrações 

melodramáticas, portanto comentaremos características do melodrama, que pode ser 

considerado, mais que um gênero, uma forma de contar histórias presente em diversos 

gêneros e suportes, utilizando excessos, estrutura dramática e atuação que exibem os 

sentimentos, o que causa uma reação do público, uma estrutura maniqueísta e personagens 

muitas vezes representando um estereótipo. Para tanto, disporemos das reflexões de Oroz 

(1992), Brooks (1978) e Bragança (2010). 

Nesse capítulo também abordaremos a telenovela mexicana Rubí (2004), que surgiu 

como produto da indústria cultural pela primeira vez na década de 1960, em formato de 

histórias em quadrinhos, criadas pela “reina de las historietas” no México, Yolanda Vargas 

Dulché, que tinham características bastante parecidas às dos folhetins. Em 1968, a narração 

ganhou sua primeira versão como telenovela e em 1971 foi adaptada para um filme. Porém, a 

versão que servirá como base para nossa análise será a telenovela mais recente produzida no 

México, mais de três décadas depois.  

Além destas, é interessante relatar que há uma versão filipina exibida em 2010 e uma 

nova versão em formato de minissérie que foi ao ar no início de 2020 nos Estados Unidos, 

pelo canal Univisión, parte do Grupo Televisa, e em meados de 2020 no México pelo Canal 

de las Estrellas, do mesmo grupo. 

Os estereótipos2 presentes na telenovela apresentam alguns pontos de conexão com 

aos romances de Alencar relacionados aos perfis de mulheres, ao público feminino e ao 

gênero folhetinesco, já que alguns foram publicados nesse formato ou tinham características 

semelhantes às dos folhetins. Então, esses vínculos serão explorados e esclarecidos. 

Em Rubí (2004), telenovela estudada durante meu mestrado, vemos uma personagem 

que de alguma maneira rompe os estereótipos e maniqueísmos tão comuns em telenovelas: é 

protagonista e vilã. Nascida pobre e bela, acredita merecer a riqueza e se casa com o noivo de 

sua melhor amiga para ascender socialmente, apesar de estar apaixonada pelo amigo dele, que 

não é rico. Rubí divide as opiniões do público, pois alguns, assim como os personagens da 

telenovela, são seduzidos por sua beleza e carisma e passam a enxergar valores positivos nela, 

enquanto outros a julgam moralmente e creem que ela merece ser punida. Vemos que muitas 

dessas temáticas, inclusive envolvendo valores morais, já estavam presentes no romance de 

Alencar, em que a felicidade depende do amor e compete com o dinheiro. 

 
2 Segundo a psicologia social, como explica Lippmann (apud AMOSSY e PIERROT, 2003, p. 36), os 

estereótipos são as imagens de nossa mente, que necessariamente filtram o real. As imagens que temos de outras 

pessoas passam por categorias as que os vinculamos, assim como nossas imagens de nós mesmos, que 

determinam nosso pertencimento a um ou mais grupos. 
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No quarto Capítulo, relacionaremos nossas duas personagens femininas, Lucíola e 

Rubí, apontando possíveis características semelhantes entre elas e suas narrativas, além de 

abordarmos diferenças, tanto em relação às personagens quanto a seus contextos históricos e 

sociais. Faremos essa análise com o apoio de textos de teóricas feministas, especialmente 

Beauvoir (1949) e Wolf (1990) e de outros autores, como Paz (1950), Bornay (2005) e Sarlo 

(1995) utilizando temáticas importantes no romance e na telenovela. 

Tanto Lucíola (1862) quanto Rubí (2004) representam retratos parciais da identidade 

latino-americana, cada uma em sua esfera cultural específica, sendo objetos que podem 

contribuir para nossa reflexão a respeito dos vínculos entre a chamada “alta literatura” e a 

cultura de massas. Assim, através da análise das obras e das personagens, poderemos atingir 

nossos objetivos, relacionando a telenovela mexicana do século XXI ao romance brasileiro do 

século XIX e contribuindo com a confecção do panorama cultural da América Latina e com 

visões sobre a nossa identidade. 
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1. RELAÇÕES ENTRE “ALTA CULTURA” E CULTURA DE MASSAS 

 

Algunos dirán de mis telenovelas que son basura dentro de 

una televisión […] a ver si se atreven a salir a la calle y 

afirmar a los gritos que varios millones de personas 

consumen mierda y lloran con la mierda y se ponen 

contentas con la mierda, a ver si se atreven… (FRESÁN, 

2001, p. 363) 

 

Neste capítulo, discutiremos sobre a oposição culto versus massivo, muitas vezes 

utilizada para desvalorizar os produtos da indústria cultural, consequentemente exaltando as 

produções consideradas eruditas. Abordaremos a importância da cultura popular nesse 

contexto, já que são temas envolvidos na produção de um de nossos objetos de estudo, as 

telenovelas mexicanas, e essencial para refletirmos sobre o paralelo que buscamos traçar entre 

essa obra audiovisual e um clássico da literatura brasileira, que integra, portanto, a chamada 

“alta cultura”. 

Parte do preconceito que se vê em relação a produtos da indústria cultural, incluindo a 

telenovela, baseia-se na ideia, comum em nossa sociedade, de que o consumo de 

determinados bens culturais aumenta o nível de faculdades intelectuais, o que torna também 

usual o pensamento de que consumir outros tantos produtos é prejudicial para o intelecto da 

população, diminuindo sua capacidade crítica.  

Essa polêmica remete ao conceito próprio de cultura, historicamente modificado: 

costumava referir-se ao desenvolvimento natural de algo, como o cultivo de plantas, e no 

século XVIII, passou a ter o significado de um valor que somente alguns possuem, sendo 

confundida com educação e se individualizando, como expõe Barbero (1991). No século XIX, 

passa a designar o mundo da organização material e espiritual das diferentes sociedades e das 

ideologias das classes sociais. 

Desde o século XVII há produção de cultura destinada às classes populares, mas era 

marcada a diferença entre “nobre” e “vulgar”, depois entre “culto” e “popular”. Para Bourdier 

(apud Barbero 1991), o habitus, sistema de disposições duráveis que funciona como matriz de 

percepções, apreciações e ações, pode ser utilizado para distinguir. Nesse contexto, dizer que 

alguém “tem classe”, “tem bom gosto” revela que se trata de uma pessoa “culta” “[...] que 

posee cultura legítima em cuanto ‘dominio, práctica y saber de los instrumentos de 

apropiación simbólica de las obras legítimas o em vias de legitimación.” (p. 92). Assim, o 

etnocentrismo de classe seria a consideração de que é natural e óbvia a maneira de perceber 
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que na verdade é uma dentre outras possíveis, além da negação do direito de haver outros 

gostos.  

Com a indústria cultural, as camadas sociais não burguesas podem adentrar a esfera 

pública, o que não necessariamente resulta em uma integração. O massivo foi sendo gerado 

dentro do popular, mas a cultura de massas ainda é vista por muitos como decadência da 

cultura culta.  

Para Martín-Barbero e Rey (1999), o que faz o diálogo do campo literário com a 

televisão ser tenso, mais que a superficialidade dos assuntos, os esquemas narrativos ou as 

estratégias de mercado, é a dificuldade de captar que o sucesso desse meio remete a 

transformações que permitem à população urbana, mesmo a excluída da escolarização, se 

apropriar da modernidade sem deixar sua cultura oral. Apesar das dificuldades dessas 

relações, discutiremos as possibilidades de diálogo ao longo deste capítulo.   

 

1.1 Contextualizando e caracterizando a Indústria Cultural 

 

Para iniciar as reflexões, não podemos deixar de abordar a noção de indústria cultural, 

já que cada vez mais bens sociais são gerados de forma equivalente a outros produtos na 

indústria geral. Para Lins da Silva (1980), o termo indústria cultural se refere ao sistema que 

engendra a criação de bens simbólicos para distribuição a um grande público. Também 

entendemos que está relacionado à posição de produtos culturais como mercadorias, 

comercializadas e/ou difundidas em larga escala. Assim, a indústria cultural é o sistema de 

relações de produção da cultura de massas. 

De acordo com o panorama feito por Teixeira Coelho (1980), a indústria cultural 

surgiu com os primeiros jornais, séculos depois da invenção da imprensa por Gutenberg, com 

produtos como o romance de folhetim, o teatro de revista e a opereta, na segunda metade do 

século XIX. As condições para o seu aparecimento foram a Revolução Industrial do século 

XVIII e a economia de mercado, que criou uma sociedade de consumo de bens a partir da 

segunda metade do século XIX.  

Do ponto de vista marxista, a industrialização trouxe a divisão de tarefas e com ela a 

reificação (ou coisificação) e a alienação e assim bens culturais passaram a ser produzidos 

industrialmente, como produtos, intercambiáveis por dinheiro e que deveriam agradar a um 

público médio. No século XX houve o estabelecimento definitivo desse sistema, com uma 

divisão da cultura entre dois polos: cultura superior e cultura de massas. Um produto que era 

considerado inferior pode passar a ser visto como superior depois de algum tempo, como 
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aconteceu com o jazz. Outro aspecto dessa questão seria a cultura popular, a soma dos valores 

tradicionais de um povo, expressos de forma artística ou nas crenças e costumes.  

Na década de 1940, Adorno e Horkheimer haviam cunhado o conceito de indústria 

cultural no texto “O iluminismo como mistificação das massas” (1947). Para eles, essa 

indústria incentivaria a reificação e a alienação, já que o público não teria visão crítica a 

respeito dos produtos reproduzidos em grande escala com o objetivo do lucro. Por outro lado, 

os autores defendiam a liberdade e a autonomia de escolha, o que se relaciona ao contexto 

histórico totalitário em que viveram. 

Por causa da indústria cultural, de acordo com os autores, a arte erudita e a popular 

estariam sendo apagadas, para o prejuízo de ambas, com a falta de seriedade para a arte 

“superior” e domesticação civilizadora da arte “inferior”. As obras de arte teriam 

multiplicidade de sentidos, enquanto os produtos da indústria cultural não, pois o único 

princípio é o do lucro, o que, por consequência, fortalece o conformismo no público e a falsa 

ideia de reconciliação entre grupos sociais desiguais. 

Na cultura de massas, o divertimento costuma ser considerado irreconciliável com o 

pensamento crítico e a reflexão e um de seus pontos negativos é a propaganda, que estimula a 

acumulação material e, consequentemente, a ideia do trabalho como salvação. Enquanto isso, 

algumas obras promoveriam a ideia de que o sucesso é um acaso, mais que dependente do 

esforço, portanto poderia atingir a qualquer um, o que faz com que as classes baixas e médias 

cheguem a se identificar com o milionário. No entanto, ao encarar a realidade em que muito 

poucos alcançam o sucesso, o resultado poderia ser a resignação.  

Para analisarmos suas posições, precisamos ter em conta o contexto dos autores 

alemães, que começaram a publicar essas reflexões pouco depois do final da Segunda Guerra 

Mundial. No nazismo e em outras manifestações fascistas, havia uma indústria voltada para a 

manipulação das massas e, além disso, nos Estados Unidos, na década de 1930, o cinema 

servia ao propósito de fazer o público se desligar da crise econômica e dos problemas sociais. 

Então, naquele momento histórico problemáticas sociais impactantes fundamentavam as 

críticas à indústria cultural, mas anos depois, outros estudiosos reviram o tema com diferentes 

focos de análise. 

Assim, é compreensível que os autores critiquem fortemente o cinema e o rádio, como 

direcionadores das necessidades de um público que teria sua espontaneidade absorvida e 

identidades culturais padronizadas, que não mais passariam pela raça, nacionalidade e classe 

social, já que os mesmos produtos podem ser acessados por pessoas de vários lugares do 

mundo. Apesar de que, por questões temporais, o texto não poderia mencionar as telenovelas, 



20 

 

critica os seus antecedentes soap operas, tramas melodramáticas transmitidas pelo rádio e 

patrocinadas por marcas de sabão em pó, visando o público feminino. A televisão também é 

citada, como uma possível síntese do rádio e do cinema. 

O fatalismo e a música acompanhando as ações, características da telenovela, já 

estavam presentes no cinema: “Desde o começo é possível perceber como terminará um 

filme, quem será recompensado, punido ou esquecido; para não falar da música leve em que o 

ouvido acostumado consegue, desde os primeiros acordes, adivinhar a continuação, e sentir‐se 

feliz quando ela ocorre.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1947, p. 9) A repetição dessas 

fórmulas confirma os esquemas, que teriam como objetivo criar uma identidade entre ficção e 

realidade, o que atrofiaria a imaginação do consumidor, mesmo que exijam rapidez de 

percepção e capacidade de observação. 

 Segundo Adorno e Horkheimer (1947), a obra de arte deveria liberar os homens do 

princípio da utilidade, mas a indústria cultural lhes nega isso. No tempo livre, o trabalhador 

continua não tendo liberdade, porque consome o que foi produzido para ele. O fato de o 

público não decidir gera outras consequências, como a apatia política, já que terminam 

acreditando que sua participação pouco poderia mudar sua existência. 

Um dos textos mais utilizados para refutar algumas ideias de Adorno e Horkheimer é 

“A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica” (1955), de Walter Benjamin, que 

diz que a obra de arte sempre foi reprodutível, considerando que a imitação costumava ser um 

exercício para os artistas, também com interesse no lucro. No entanto, a reprodução técnica da 

obra de arte, através da litografia, imprensa, fotografia e cinema é um fenômeno mais recente.  

A obra de arte e sua reprodução não são exatamente iguais, pois “Mesmo na 

reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o aqui e agora da obra de arte, sua 

existência única, no lugar em que ela se encontra. E nessa existência única, e somente nela, 

que se desdobra à história da obra.” (BENJAMIN, 1955, p. 2) Então, a reprodução não possui 

a mesma “aura”, relacionada a um ritual mágico ou religioso, que a obra de arte original, 

podendo ser vistas em mais ocasiões e por mais pessoas, e assim perdendo o caráter culto. 

A reprodução da obra de arte não é uma falsificação, inclusive pode apresentar novas 

abordagens. O autor destaca que ver e sentir são prazeres e que estar mais próximo é uma 

necessidade das massas. Além disso, a presença de um grande público é essencial para que 

algumas obras, como o filme cinematográfico, sejam rentáveis, diferente do que ocorre com a 

pintura, por exemplo, que não foi concebida inicialmente para ser observada por uma grande 

quantidade de pessoas.  
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Sobre a participação do público nessa nova relação com a obra de arte, opina o autor 

que uma das funções sociais mais importantes do cinema é criar um equilíbrio entre o homem 

e o aparelho, pelo modo com que o homem se representa diante dele e também pelo modo 

com que ele representa o mundo, graças a esse recurso. Desta forma, as obras nos fazem 

refletir sobre nossa existência e, através de seus planos abertos, nos trazem liberdade, 

ativando nosso inconsciente ótico. Alguns filmes contêm uma espécie de índice dos perigos 

que ameaçam a humanidade, resultantes das repressões da civilização e poderiam produzir 

uma explosão terapêutica do inconsciente.  

Duarte (2003) apresenta a possibilidade de caducidade da crítica de Adorno e 

Horkheimer à indústria cultural, pois muitas mudanças aconteceram desde a década 1940, 

época em que o conceito de conquistar as massas era um lema comum, até o tempo atual, 

quando é comum que o consumidor personalize sua experiência de consumo, selecionando o 

que gostaria de assistir através de serviços de TV e música pagos ou gratuitos, aos que 

acrescentamos os serviços de streaming e aplicativos de vídeos, acessados através da internet.  

“Na época clássica dos media o público era passivo ou ativo; nas indústrias culturais 

globais, ele é interativo.” (DUARTE, 2003, p. 173) Para o autor, a indústria cultural também 

serve ao propósito de educar a população, apesar de estimular o consumo de bens 

desnecessários e o conformismo. É interessante observarmos que o efeito dos produtos da 

indústria cultural pode ser diferente dependendo do receptor das mensagens, ou seja, a mesma 

obra pode ser adquirir significados distintos.  

 Outro autor que revisita o pensamento de Adorno e apresenta alguns contrapontos é 

Rüdiger (2004), dizendo que o movimento da indústria cultural não é recente, mas as técnicas 

novas permitiram a integração da estrutura de um sistema que surge na alta modernidade 

(final do século XVIII a inícios do século XX). O próprio Adorno afirma que a prática da 

indústria cultural faz parte do processo de formação da sociedade burguesa.  

Um exemplo de dinâmicas da indústria cultural não tão recentes poderia ser o da 

literatura de folhetim, que no século XIX movimentava o imaginário do público a exemplo 

das telenovelas atualmente, inclusive com muitas características semelhantes, como os temas, 

a estrutura episódica e o grande público consumidor, que, no caso dos folhetins, acessava a 

obra através da enorme quantidade de reproduções.  

Para o autor, mesmo antes da indústria cultural, a burguesia já consumia arte apenas 

pelo prestígio social. Além disso, o popular não exclui o educado e o culto vem se 

democratizando. Então, as dinâmicas entre as culturas, muitas vezes facilitadas pela indústria 

cultural, são complexas e ocorrem não somente da chamada “alta cultura” para a cultura 
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popular ou de massas. O problema do mundo atual, assim, não está na mídia, mas na forma 

como se ordena a vida coletiva, já que é a acumulação de capital que estrutura as relações 

sociais. Ou seja, a indústria cultural reproduz contradições da sociedade capitalista e somente 

uma mudança na sociedade responderia às esperanças que muitos investem nas tecnologias de 

comunicação.  

 

Os fenômenos de cultura de massa, por mais baixos que sejam, pertencem à esfera 

social do luxo, isto é, uma esfera em que as carências vitais e os próprios problemas 

centrais do homem moderno não estão envolvidos de maneira imediata. A 

capacidade de recepção ativa, espontaneidade criativa e reflexão intelectual são 

valores importantes sempre que não são cobrados ou esperados de todo o mundo, 

porque a passividade, distração e alienação, sempre que assumidas livre e 

conscientemente, não o são menos: igualmente representam provas de humanidade. 

(RÜDIGER, 2004, p. 275) 

 

 Desta forma, o autor também critica a ideia de Adorno a respeito da passividade do 

público, afirmando que as mercadorias da indústria cultural até certo ponto respondem a seus 

interesses e que muitas vezes o sujeito motivadamente se auto aliena. Martín-Barbero (1993) 

apresenta um pensamento semelhante: a televisão assume e legitima demandas dos grupos 

receptores, e as ressignifica em função do discurso social hegemônico. 

Para Prokop (1970, apud Rüdiger), autor de uma segunda geração da Escola de 

Frankfurt, os próprios produtos da indústria cultural, tanto os alternativos quanto os 

produzidos por grandes empresas, seriam capazes de gerar diversão ou tédio ao público, 

podendo inclusive impor limites para a reificação dos seres humanos e ser modelos de 

comunicação emancipadora.  

A fascinação das massas, muitas vezes gerada pelos meios de comunicação, não 

significa sua completa manipulação, pois somente um público pré-disponível a consumir 

aquele produto cultural específico pode ser atingido por ele. Assim, o público sabe o que é 

verdadeiro e o que é falso, sendo mais esperto, maldoso e consciente de poder que muitos 

moralistas pretendem. No caso das telenovelas, é evidente que o espectador tem 

conhecimento de que se trata de uma ficção e identifica minimamente suas condições de 

produção e os efeitos que busca gerar. 

Segundo Verón (1993), os meios não representam a realidade com um olhar externo, 

nem a reproduzem, mas sim contribuem para a produção do real, já que na televisão um 

noticiário é tão ficcional (ou tão real, considerando que a distinção vai se apagando) como 

uma série narrativa. As constantes críticas dos intelectuais à cultura massiva são, dessa forma, 

relacionadas à cultura de classe e a critérios de gosto. 
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Frente a un poder que se manifiesta de una manera tan brutal y que se ejerce sobre la 

mayoría de la población ignorando las diferencias de clase y los niveles de 

educación, rapidamente muchas voces se elevaron, entre los intelectuales, para 

denunciar la influencia de la industria privada sobre la cultura popular (a través del 

control de la publicidad y, por lo tanto, de la producción de programas) y sus 

consecuencias: el contenido conformista, reiterativo, incluso pobre de los teleteatros. 

[…] La eterna querella de los intelectuales con la “cultura masiva” a causa de su 

“bajo nivel” (desde el folletín del siglo XIX hasta el teleteatro de hoy) ha estado 

siempre contaminada (de una manera a la vez inextrincable e inevitable) por 

criterios que reenvían una CULTURA DE CLASE. Es raro encontrar una discusión 

sobre estos problemas en la que la denuncia del control que ejerce el poder sobre los 

medios no esté ligada a criterios de gusto, fatalmente marcados por la cultura 

burguesa. (VERÓN, 1993, p. 34) 

 

Esse desprezo dos ilustrados fez com que as tendências populares se exacerbassem, 

criando no cinema, no teatro, na canção, no melodrama e no artesanato urbano uma estética 

autônoma à margem das bênçãos da “alta cultura”. Martín-Barbero e Rey (1999) confirmam o 

ponto de vista de que as críticas à televisão não saem do óbvio, da queixa, do nojo estético e 

que a educação pode estimular um olhar crítico, considerando que o problema não é a 

televisão em si, já que ela inclusive dá visibilidade a maneiras de viver e sentir do cotidiano 

de pessoas que não se identificam com o discurso da escola nem com o que se costuma 

chamar de cultural. Além disso, pode aproximar o grande público de obras da “alta” cultura 

ou da “alta” literatura.  

Segundo Monsiváis (1985), a televisão está ausente de nossa história escrita, com 

exceção da imprensa, pois os intelectuais e as ciências sociais parecem não dar muita 

importância a ela, tendo como única proposta desligá-la. No entanto, não é somente um meio 

de diversão, mas construção de imaginários coletivos que fazem as pessoas se reconhecerem e 

almejarem, contribuindo a conformar identidades. Em relação à telenovela, sabemos que é 

alijada dos meios intelectuais: 

 

Un género calificado de redundante y estereotipado sólo podría ser relegado a lo más 

bajo de las escalas de prestígio intelectual, en contraposición por ejemplo al cine, 

cuya perspectiva de “obra de autor” o bien sus géneros entronizados como 

“clásicos”, le permitían entroncar con las grandes tradiciones narrativas e izarse al 

panteón de los bienes de la alta cultura. Por ser tema impropio, la telenovela fue 

cantonada a las páginas deleznables de las revistas de consumo masivo para saciar a 

través de ellas la curiosidad de sus multitudinarias audiencias, ávidas de conocer las 

vidas privadas de sus actores favoritos. (QUIROZ, 1993, p. 111) 

 

O autor de telenovelas Dias Gomes (apud Fadul, 1993) as define como um novo 

gênero de arte popular, afirmando que prefere alcançar um público maior a um pequeno grupo 

de privilegiados e que os interesses artísticos e econômicos estão relacionados, portanto não 

se pode produzir algo de boa qualidade se não houver consumo suficiente. Assim, o público é 

importante para a realização das produções e o fato de as telenovelas gerarem comunicação 
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com uma grande quantidade de pessoas, o que não costuma acontecer com as obras da “alta 

cultura”, não é desprezível.  

Para Fadul (1993), se exige da telenovela algo que não é: um instrumento de 

transformação política, e por isso ela tem sido condenada como forma de alienação. De 

acordo com González (1993), apesar das mercadorias culturais serem competitivas e deste 

modo buscarem agradar ao público, utilizam representações da vida e do mundo social e estão 

relacionadas ao cotidiano de diversos grupos, podendo ser inclusive espaços alternativos de 

resistência. 

Desta forma, muitas das ideias expostas nos textos de Adorno e Horkheimer são 

passiveis de questionamentos, considerando as novas dinâmicas culturais e sociais que temos 

atualmente. Além disso, como destaca Fadul (1994), não podemos basear as observações 

sobre os meios massivos latino-americanos nas críticas que foram pensadas para a realidade 

europeia ou norte-americana, já que temos outras características, como uma dramaturgia 

televisiva muito forte, muitas vezes mais abrangente que o sistema de informação. 

Em uma tentativa de escapar da rejeição do termo “indústria cultural”, segundo Lima 

(2006), no final dos anos 1990 surgiu o conceito de indústria criativa, incluindo as atividades 

culturais tradicionais e as inovações artísticas, envolvendo aspectos econômicos nas políticas 

culturais. Algumas características dessa indústria seriam a criatividade como proposta central 

e a distribuição de bens protegidos por direitos autorais, podendo envolver moda, música, 

audiovisual, design gráfico, software, fotografia, artes performáticas, artes plásticas, 

preservação do patrimônio, jogo eletrônico, artesanato, comércio de antiguidades, publicidade 

e propaganda, edição e publicação, rádio e televisão e arquitetura.  

No geral, há uma preocupação com a homogeneização cultural, que poderia ser uma 

consequência da globalização, mas os meios massivos também podem trazer o conhecimento 

de culturas diferentes e até da “alta cultura”, mesmo que ela seja apresentada ao público 

através da interpretação da mídia. Percebemos que há falta de confiança na capacidade das 

pessoas de pensarem por elas próprias e acreditamos que pode ser uma consequência da 

dificuldade de acesso a uma educação de qualidade por muitos espectadores. 

Assim, vemos que o conceito de indústria cultural, apesar de cunhado por pensadores 

que fizeram duras críticas a ela, pode ser útil na reflexão sobre diversas situações do mundo 

contemporâneo, inclusive sobre a relevância da telenovela no universo cultural latino-

americano. Ademais, as observações negativas dos intelectuais são refutadas por vários 

autores, que confirmam nossa posição ao considerarmos que as telenovelas permitem que o 

público não se limite a uma recepção passiva do produto, mas que participe criando vínculos e 
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identificações, expressando sentimentos e fazendo reflexões, podendo ter esses melodramas 

televisivos como parte do repertório de seu imaginário.  

 

1.2 Reflexões da Professora Ana Pizarro (2016) 

 

Em julho de 2016, durante seu seminário “Latinoamérica: saberes hegemonicos y 

alteridad”, na Universidade Federal Fluminense, a professora chilena Ana Pizarro explorou a 

ideia de Antonio Candido de que há diversos sistemas literários: o escrito ilustrado, o popular 

rural, as literaturas indígenas (orais ou em línguas indígenas) e a literatura massiva, midiática.  

Segundo a professora, essa última costuma ser objeto de estudo dos comunicadores. O 

fato de possuir uma estética diferente não a torna inferior: é pensada por outros emissores e 

para outro público, porém não deixa de ser importante. Ela afirmou que algumas pessoas têm 

suas formações pessoais e culturais influenciadas pelas telenovelas, como acontecia 

anteriormente em relação aos folhetins, que muitas vezes tinham o objetivo de ensinar boas 

maneiras à população mais humilde. Ademais, as telenovelas podem ter funções didáticas, 

abordando assuntos relacionados à prevenção de doenças e a cuidados com o meio ambiente. 

Pizarro mencionou que há uma espécie de santuário laico do imaginário da cultura de 

massas, no qual são adorados artistas como Maria Felix, Cantinflas, Libertad Lamarque e 

Carmen Miranda, que fizeram parte da época áurea do cinema latino-americano, muitas vezes 

melodramático. Para Monsiváis (1985), a presença de ídolos no cinema e na música foi 

essencial, ideia que também é mencionada em Martín-Barbero e Rey (1999): 

 
[…] en los años de la modernización populista – entre comienzos de los treinta y finales de los 

cincuenta – las industrias comunicacionales contribuyeron a la gestación de poderosos 

imaginarios nacionales, y de un rico imaginario latinoamericano, hecho de símbolos 

cinematográficos – María Felix, Libertad Lamarque, Cantinflas – y musicales como el tango, el 

bolero, la ranchera. […] (p. 91) 

 

A professora destacou que a cultura de massas muitas vezes toma temas e roteiros do 

sistema ilustrado, do popular e do indígena. Então, há um auto estímulo e um fluxo 

permanente entre os quatro sistemas, que não estão isolados, mas estabelecem diálogos entre 

si, além de contarem com influências externas. Esses vínculos entre os sistemas muitas vezes 

se dão através de processos de hibridação.   
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1.3 O conceito de Hibridação de García Canclini (2006) e a integração latino-americana 

através da cultura massiva 

 

Para trabalhar com as telenovelas mexicanas, que são produções culturais 

relativamente recentes e que também são produtos criados por uma indústria e transmitidos 

através de meios de comunicação, utilizaremos o conceito de hibridação do autor García 

Canclini (2006), que constrói essa noção “para designar as misturas interculturais 

propriamente modernas, entre outras, aquelas geradas pelas integrações dos Estados 

nacionais, os populismos políticos e as indústrias culturais”. (p. 30)  

A telenovela mescla, por exemplo, elementos populares aos massivos, mostrando 

costumes das classes baixas e médias, lendas e tradições através de uma produção comercial. 

Além disso, utiliza tecnologias produzidas inicialmente nas sociedades industriais fora de seus 

países de origem, um formato (o melodrama), que surgiu na Europa, e é exportada para 

diversos lugares do mundo, ao mesmo tempo, possui um vínculo cultural inegável com a 

América Latina, onde é criada e executada. 

Segundo Canclini (2006), o termo “hibridação” se refere a “processos socioculturais 

nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas.” (p. 19) Essas estruturas originais seriam resultado 

de hibridações anteriores. Os membros de diferentes grupos se apropriam dos elementos de 

formas diversas, mas a hibridação evitaria a segregação e a guerra entre culturas.  

As novas estruturas e novas práticas criadas pela hibridação podem ser resultadas de 

processos migratórios, turísticos e de intercâmbio econômico ou comunicacional ou surgir da 

criatividade individual e coletiva. As fronteiras estabelecidas pelos Estados modernos se 

tornaram porosas e os processos de hibridação nos fazem questionar a noção de identidade 

como um conjunto de traços fixos ou a essência de uma etnia ou uma nação. O autor chama a 

atenção para o fato de que existe o que não se deixa, não quer ou não pode hibridar, nem 

todos os elementos e culturas se integram. Muitas vezes não percebemos as hibridações 

contidas nas identidades, ignorando a origem ou a influência de algumas manifestações 

culturais. 

Na América Latina, “[…] os perfis nacionais mantêm vigência em algumas áreas do 

consumo, sobretudo nos campos em que cada sociedade dispõe de ofertas próprias. Não é o 

caso do cinema […]” (CANCLINI, 2006, p. 36). Mas é o caso das telenovelas, meio que não 

é dominado por produtos norte-americanos nem europeus, ou seja, no qual há uma ruptura 

com as culturas dominantes. Então, a telenovela é um elemento importante para a 
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compreensão da produção massiva na América Latina e mais um fator relacionado à 

construção das identidades latino-americana.  

Para Lopes (2002), a telenovela é “narrativa de matriz popular, portanto cultural, de 

produção/reconhecimento de sentidos e, ainda, [...] dispositivo ativador de competência 

cultural e produtor de repertório compartilhado entre produção e recepção.” (p. 47) Desta 

forma, a autora também reconhece que a telenovela é híbrida e apresenta uma série de 

elementos reconhecidos pelo público, fazendo com que seja possível estabelecer relações. 

Esses melodramas se combinam, na televisão latino-americana, com produtos da indústria 

estadunidense e transmissões locais, em uma espécie de hibridação, conectando aspirações e 

interesses diferentes e fazendo circular informações antes inacessíveis.  

Canclini (2006) observa que “o rádio ‘nacionalizou o idioma’: a televisão unifica as 

entonações, dá repertórios de imagens em que o nacional sintoniza com o internacional” (p. 

262). Assim, o papel dos meios massivos é definitivamente relevante para a construção da 

imagem do país e de símbolos que são conhecidos como nacionais no México e tipicamente 

mexicanos no exterior.  

 

Monsiváis afirma que os mexicanos aprenderam no rádio e no cinema a reconhecer-

se como uma totalidade que transcende as divisões étnicas e regionais: modos de 

falar e de vestir-se, gostos e códigos de costumes, antes distantes e dispersos, 

juntam-se na linguagem com que a mídia representa as massas promovido pelas 

tecnologias comunicacionais. Martín-Barbero chega a dizer que os projetos 

nacionais se consolidaram graças ao encontro dos Estados com as massas, 

promovido pelas tecnologias comunicacionais. [...] Para que cada país deixe de ser 

‘um país de países’ foi decisivo que o rádio retomasse de forma solidária as culturas 

orais de diversas regiões e incorporasse as ‘vulgaridades’ proliferantes nos centros 

urbanos. Como o cinema e como em parte a televisão fez em seguida, traduziu-se ‘a 

ideia de nação em sentimento e cotidianidade (CANCILINI, 2006, p. 256) 

 

Segundo Martín-Barbero (1995), “a telenovela constitui um novo momento do 

processo de integração sentimental latino-americana, o qual já haviam impulsionado o rádio 

e o cinema, o tango, a música ranchera e o bolero.” (p. 283). Portanto, uma das funções 

sociais das telenovelas seria reafirmar e construir sentidos e valores latino-americanos, 

mostrando identidades plurais. Cada país produtor de telenovelas faz sua apropriação do 

gênero e é muito comum que haja, entre países latino-americanos, um intercâmbio de roteiros, 

atores, diretores, como havia nas radionovelas.  

Percebemos que as identidades apresentadas nas telenovelas transitam entre o comum 

e o particular, considerando que Lopes (2002) confirma que elas alimentam uma espécie de 

“repertório comum”, que faz com que pessoas de classes sociais, gerações e regiões diferentes 
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se identifiquem e se reconheçam. Então, tal repertório deixou de ser estabelecido somente 

pelos intelectuais e pela classe dominante da sociedade. 

Diante da diversidade cultural existente na América Latina, não é possível o 

estabelecimento de uma única identidade. O que muitas vezes pode acontecer nos meios 

massivos é a homogeneização de características, criando uma “identidade estândar” baseada 

em estereótipos. Com isso, haveria também exclusão de outras características que não seriam 

expostas, ou seja, muitos latino-americanos não se sentiriam integrados. 

Além da utilização de estereótipos, que pode dificultar ou facilitar a identificação do 

público, existe o fato de que as tramas mexicanas na grande maioria das vezes se 

desenvolvem na Cidade do México. Quando retratam outras cidades, novamente surgem os 

estereótipos em relação a personagens e situações. O litoral normalmente aparece como um 

destino de férias, enquanto espaços rurais são territórios de grandes fazendas, cenários de 

histórias melodramáticas. 

Através dessas representações, é comum a criação e a manutenção de estereótipos, 

tanto por parte do espectador, que pode imaginar uma totalidade de cidadãos representados 

nos personagens, quanto por parte das próprias produtoras, que utilizam a telenovela para 

afirmar e generalizar aspectos culturais que parecem nacionais, mas que muitas vezes não 

correspondem à realidade cultural de algumas regiões ou de alguns grupos sociais. No 

entanto, os estereótipos nem sempre são dominantes, e em cada país as telenovelas criam 

relações com outros produtos culturais, como a literatura, o cinema e o teatro. 

O fato de a telenovela não ser um produto exclusivo para o público mexicano talvez 

poderia alterar suas características, fazendo com que buscassem abordar situações mais 

genéricas, com as quais uma maior quantidade de pessoas de lugares diferentes pudesse se 

relacionar. Entretanto, a globalização dos mercados não parece causar uma homogeneização 

do gênero, como afirma Daniel Mato (1999), professor venezuelano. Quando entrevistou 

profissionais do setor, pôde notar que a maioria disse que algumas das telenovelas de mais 

sucesso dos últimos anos têm forte sabor local. Assim, a homogeneização nos meios massivos 

não é absoluta e geralmente apenas confirma o que se vê na realidade, como a influência dos 

Estados Unidos no modo de vida das classes médias, por exemplo. 

É necessário pensar em que características dariam às telenovelas mexicanas dito 

“sabor local”. Muitas mostram cenários emblemáticos da Cidade do México, outras 

explicitamente retratam temas históricos, porém tal utilização não significa a apresentação do 

ponto de vista de cada indivíduo que participou do fato, podendo ser mais um estereótipo. As 
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indústrias do audiovisual representam as imagens que têm de seus povos e aquelas pelas quais 

os demais os reconhecem. 

  

[…] el rostro que de nuestros países aparece en la televisión es un rostro 

contrahecho y deformado por la trama de los intereses económicos y políticos que 

sostienen y moldean a ese medio. Aun así la televisión constituye un ámbito 

decisivo del reconocimiento sociocultural, del deshacerse y rehacerse de las 

identidades colectivas, tanto las de los pueblos como las de grupos. La mejor 

muestra de esos cruces entre memoria y formato, entre lógicas de la globalización y 

dinámicas culturales la constituye sin duda la telenovela: esa narrativa televisiva que 

representa el más grande éxito de audiencia, dentro y fuera de América Latina, de un 

género que cataliza el desarrollo de la industria audiovisual latinoamericana 

justamente al mestizar el desarrollo tecnológico del medio con los destiempos y 

anacronías negativas que hacen parte de la vida cultural de estos pueblos. Lo que en 

ningún momento puede ocultarnos que el relato telenovelesco remite también a la 

larga experiencia del mercado para captar, en la estructura repetitiva de la serie, las 

dimensiones ritualizadas de la vida cotidiana, y juntando el saber hacer cuentas con 

el arte de contar historias, conectar con las nuevas sensibilidades populares para 

revitalizar gastadas narrativas mediáticas. (MARTÍN-BARBERO e REY, 1999, p. 

94) 

 

Assim, a telenovela realmente mescla diversos elementos tecnológicos, culturais, 

mercadológicos, narrativos e populares, resultando neste produto que faz parte do cotidiano 

de muitas pessoas na América Latina e nos países para os quais é exportado.  

Segundo Monsiváis (1985), as relações entre produtos massivos, Estado e 

público/povo passaram por diversas fases: nos anos 1920 havia um desejo único de fazer parte 

do sentimento nacional; nos anos 1940/50 havia populismos e protagonismo do Estado; a 

partir dos anos 1980 houve substituição do Estado pelo mercado como construtor da 

hegemonia, com consequente desvalorização do nacional. Na segunda fase, os meios foram 

essenciais na formação e difusão da identidade e do sentimento nacional, com a comunicação 

entre as massas urbanas e o Estado, transformando as massas em povo e o povo em nação, 

misturando elementos das culturais rurais tradicionais com a nova cultura urbana, como a 

oralidade e a expressividade. Então, os meios massivos tiveram um papel importante na 

construção da nação e na transição para a modernidade. Certamente a telenovela é um dos 

produtos culturais de maior destaque nessa função social. 

 

1.4 A telenovela na Indústria Cultural 

 

Sabemos que a telenovela ocupa um lugar relevante na programação televisiva latino-

americana, movimentando também a indústria publicitária. É o único produto cultural que a 

América Latina exporta para praticamente todo o mundo, e tem uma relação informal com os 
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processos de integração latino-americana, já que roteiros, atores, técnicos e até os produtos 

acabados muitas vezes circulam entre diversos países. O público dessas produções pertence a 

diversas classes sociais e se vincula a elas geralmente através dos sentimentos. 

Segundo Quiroz (1993), a telenovela é o programa mais visto e possível de 

comercialização no exterior, o que não acontece com programas cômicos, políticos ou de 

concurso, que são de caráter mais local e imediato. Assim, é um concorrente para as grandes 

séries norte-americanas e europeias, concentrando grandes investimentos publicitários e 

desenvolvimento industrial e sendo um espaço de intervenção cultural.  

 De acordo com Martín-Barbero e Rey (1993), algumas características da telenovela, 

que se relacionam à conexão criada com o público, são a repetição, que remete ao sentimento 

de duração do folhetim do século XIX; o fluxo contínuo de imagens, que surgiu na literatura 

de vanguardas; a ritualização da ação; o maniqueísmo, estimulando uma posição do 

espectador a favor de alguns personagens e contra outros; o diálogo entre autor e público, 

podendo alterar o destino da história. A dependência do formato radial, com a imagem como 

ilustração do drama falado, foi se rompendo com a industrialização e apropriação das 

possibilidades expressivas da televisão. Porém, continua havendo uma relação da telenovela 

com a cultura oral, que: 

 

[…] le permite explotar el universo de las leyendas de héroes, los cuentos de miedo 

y de misterio que desde el campo se han desplazado a la ciudad – a unas ciudades 

ruralizadas al mismo tiempo que los países se urbanizan – en forma de “literatura de 

cordel” brasileña (hoy vertida al formato de cómic o fotonovela), de corrido 

mexicano (que canta las aventuras de los capos del narcotráfico) o de vallenato 

colombiano (esa crónica caribeña hecha “recados cantados” que las gentes se 

mandan de un pueblo al otro). En esa ligazón de la telenovela con la cultura oral la 

radionovela será la gran mediación: de ella la telenovela conservará la 

predominancia del contar a, con lo que ello implica de redundancia estableciendo 

día tras día la continuidad dramática. Y conserva también la apertura indefinida del 

relato, su apertura en el tiempo – se sabe cuándo empieza pero no cuando acabará – 

y su porosidad a la actualidad de lo que pasa mientras dura el relato. (MARTÍN-

BARBERO e REY, 1999, p. 124) 

  

Um tema bastante comum nas telenovelas é o desconhecimento entre pais e filhos e 

entre irmãos, seguido do reconhecimento da identidade. Para os autores, essa temática pode se 

relacionar às questões da América Latina, já que a mistura de raças deixaria essa identidade 

do continente confusa. 

 

¿No estará ahí, en el drama del reconocimiento, la secreta conexión del melodrama 

con la historia cultural del “sub”-continente latinoamericano: con su mezcla de razas 

que confunde y oscurece su identidad, y con la lucha entonces por hacerse 

reconocer? Quizá no hablaba de otra cosa un novelista de la talla de Alejo 
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Carpentier cuando escribió: “Viendo cómo vivimos en pleno melodrama – ya que el 

melodrama es nuestro alimento cotidiano – he llegado a preguntarme muchas veces 

si nuestro miedo al melodrama (como sinónimo de mal gusto) no se debía a una 

deformación causada por las muchas lecturas de novelas psicológicas francesas. 

Pero la realidad es que algunos de los escritores que más admiramos jamás tuvieron 

miedo al melodrama.” (MARTÍN-BARBERO e REY, 1999, p. 125) 

 

Nas telenovelas, busca-se que o público simpatize com os personagens, se 

identifiquem e deste modo muitas vezes passam despercebidas as questões políticas. É muito 

comum que haja a reconciliação de classes através de um casamento por amor, por exemplo, 

como quando a mocinha pobre e o galã rico se apaixonam.  

A relação do público com os personagens muitas vezes é tão forte que acontece o que 

nos conta Monisváis (2003): “No sólo - es la impresión - son demasiados los que consideran a 

sus vidas guiones de telenovela, sino que se ha telenovelizado su realidad.” (p. 423) O 

espectador alimenta o relato com a própria vida, se reconhecendo nele e muitas vezes os 

temas assistidos tornam-se os mais comuns de serem discutidos entre familiares e amigos. 

Assim, na América Latina, o melodrama tornou-se uma matriz cultural que alimenta o 

reconhecimento popular na cultura de massas. 

 O fato de as telenovelas terem um conteúdo reiterativo faz com que muitos a 

considerem previsível, mas González (1993) enfatiza que através delas é possível documentar 

os pesares, fantasias, temores e frustrações de muitas camadas da população, especialmente as 

baixas e médias das grandes cidades. Ademais, a telenovela absorve grandes talentos latino-

americanos, inclusive atores e escritores de teatro, que superaram a ideia de que seria algo 

degradante. Muitas telenovelas colombianas, por exemplo, em seus inícios, eram baseadas em 

textos literários e buscavam retratá-los fielmente.  

É importante considerarmos que não podemos separar de maneira evidente o público 

da telenovela daqueles que consomem a chamada “alta cultura”, já que muitas vezes é o 

mesmo, porém com expectativas diferentes de acordo com a obra que lê ou assiste. Desta 

forma, concluímos que a telenovela, no contexto da cultura de massas, pode ser relevante para 

entendermos mais alguns aspectos da identidade latino-americana.  

 

1.5 A cultura de massas na modernidade 

 

Em Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade (CANCLINI, 

2006), também há reflexões sobre as noções de cultura de massas e indústria cultural e suas 

relações com a tradicional oposição culto versus popular. O termo cultura de massa talvez não 
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seja adequado, pois não se trata de uma propriedade das massas e nem produzida por elas. 

Logo, seria mais apropriado chamá-la de cultura para a massa, por ser destinada a ela. 

O massivo muitas vezes é visto como uma subcultura determinada pela posição de 

seus agentes e pela extensão de seus públicos. Ao contrário do que se pode pensar, os meios 

eletrônicos não são responsáveis pela massificação, considerando que desde o século XIX, a 

industrialização, a urbanização, o aumento da educação, as organizações sindicais e políticas 

foram reorganizando a sociedade de forma a haver comunicação com grandes grupos ao 

mesmo tempo. 

De acordo com Viana (2007), não podemos tratar os meios de comunicação massivos 

como uma entidade homogênea, já que há diferenças históricas entre por exemplo o rádio, a 

televisão e os jornais, assim como distinções em relação aos efeitos no público, que é 

heterogêneo. A nomenclatura, do mesmo modo que a palavra “povo”, termina sendo uma 

abstração e muitas vezes entendida somente como a parcela economicamente desfavorecida 

da população. 

Na América Latina, o espaço cultural tem sido fundamental nas discussões sobre as 

transformações que a modernização traz para a sociedade. E a televisão, segundo Martín-

Barbero (1993) é um meio estratégico para buscar compreensão em relação ao assunto, nos 

âmbitos cultural (não só conjunto de produtos, mas matrizes de conhecimento), popular 

(competências culturais diferentes da hegemônica) e no melodrama (expressão da vigência de 

outras matrizes narrativas). Além disso, ela modificou a circulação da informação dentro dos 

lares, podendo ser feita inclusive por quem não é adulto ou não sabe ler, alterando a 

comunicação entre os membros das famílias. Monsiváis (1986) cita que muitas vezes os 

jovens não sabem quem é o Presidente da República ou os heróis pátrios, porém conhecem 

detalhadamente os personagens da televisão. 

 A rádio, nos anos 1930, e a televisão, nos anos 1950, permitiram a criação de novos 

públicos, o que a imprensa escrita já não fazia, pela grande quantidade de analfabetos, que se 

sentiram finalmente reconhecidos nos meios massivos, diferentemente do que acontecia nas 

obras literárias. Então, há maiores possibilidades de acesso aos produtos culturais e o saber 

circula de maneira diferente do que comumente acontece na cultura letrada. Outro fator 

importante, destacado por Canclini (2002) é que a televisão, assim como outros meios de 

comunicações massivos, possibilita a visibilidade de demandas da população, a organização e 

divulgação de protestos, contribuindo para a participação cidadã, especialmente nas grandes 

cidades.  
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No entanto, para Martín-Barbero (1993), a presença da cultura oral e individual não 

significa a diminuição da importância da cultura letrada, mas sim a existência de outras 

culturas relevantes na sociedade. Os livros continuarão sendo importantes, porém há agora 

novos modos de leitura e os cidadãos também devem ser “alfabetizados” para ler esses 

diversos outros textos, ou seja, conhecê-los e compreendê-los. Desta forma, é necessário que 

haja uma reflexão a respeito dos produtos audiovisuais, feita inclusive por aqueles que os 

consomem. 

Com novas formas de televisão (a cabo, pela internet, comunitárias, satélite, locais), as 

pessoas recebem mais mensagens e selecionam sua programação de maneira pessoal. Para os 

autores, a prevalência da televisão privada contribui para sua inserção nas lógicas comerciais 

e para sua constituição como uma das indústrias contemporâneas mais significativas, por 

atrair muitos investimentos. As emissoras públicas, por outro lado, deixaram de ser um espaço 

emancipatório por sofrerem com problemas como a inexistência de políticas televisivas, 

relacionadas às culturais, e pouca experimentação criativa na programação, com cópia dos 

formatos das televisoras comerciais. 

Para Martín-Barbero e Rey (1999), a televisão atrai porque a rua expulsa. “[...] es de 

los miedos que viven los medios.” (p. 29) Assim, o medo da violência das grandes cidades 

latino-americanas, além da perda do sentimento de pertencimento nessas cidades faz com que 

as referências da memória coletiva se enfraqueçam no ambiente urbano, concentrando-se mais 

nos meios massivos, que podem ser consumidos no âmbito doméstico, entre familiares e 

amigos ou de forma individual. 

É importante refletirmos sobre a observação de Piccini (apud Rosas Mantecón, 2000): 

a noção de consumo cultural é imprecisa e tem filiação economicista, pois a partir da 

perspectiva antropológica e social todo consumo é um processo cultural, mesmo os que são 

importantes para a sobrevivência e, portanto, todos podem ser motivo de estudo. Na sociedade 

atual podemos ver que a cultura está relacionada à economia, já que o que se produz são 

mercadorias, com o objetivo de gerar riquezas, o que depende do consumo do público, por 

isso é importante agradá-lo. 

De acordo com Mancebo (2002), a sociedade de classes em que vivemos faz com que 

pessoas de diferentes níveis sociais interpretem a realidade e recebam as mercadorias culturais 

de maneiras distintas, porém com elementos em comum, considerando que as ideias da classe 

dominante são mais difundidas, inclusive pelas telenovelas. Para Galeano (1998), os 

indivíduos na sociedade de consumo estão a serviço da televisão, que faz com que 

contraiamos dívidas, já que nosso valor é medido pelo que consumimos, e priorizemos as 
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aparências. “Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad 

de elegir entre uno y otro canal de televisión.” (p. 144) 

É comum que se priorize a uniformidade, que é mais lucrativa que a diversidade, 

impondo um modo de vida quase global. Até os hábitos culinários mudam com essas 

uniformizações: comemos cada vez mais uma comida rápida, padronizada, artificial, que afeta 

negativamente nossa saúde. Muitas vezes esse tipo de comida acompanha o ritual de ver 

televisão ou ir ao cinema. 

A publicidade, fator essencial na competição pelo mercado, incentiva o consumo e cria 

necessidades em grupos econômicos que não podem alcançá-las, possibilitando novos 

conflitos sociais. Ela estimula esses mecanismos persuasivos através de uma linguagem única 

que a grande maioria dos consumidores entende, o que inclui dar aos produtos características 

humanas, como por exemplo, o carro como um amigo que nunca falha, e deste modo fazer 

com que esses produtos sejam desejáveis para compensar a solidão ou fazer o indivíduo 

atingir um padrão que ele acredita que atrairá benefícios.“Yo siempre he escuchado decir que 

el dinero no produce la felicidad; pero cualquier televidente pobre tiene motivos de sobra para 

creer que el dinero produce algo tan parecido, que la diferencia es asunto de especialistas.” 

(GALEANO, 1998, p. 149) 

Como revela Lins, no texto “Qual é o filme de hoje?”, componente do livro Evangelho 

na Taba (1978), o cinema foi, durante muitos anos, um local de encontro entre as pessoas, que 

concentrava a vida social e cultural das cidades pequenas. Receber a programação do cinema 

na porta de casa, ir assistir ao filme e socializar durante os intervalos era um ritual. Para o 

autor, o papel de fábrica de sonhos e estímulo da imaginação que era do cinema foi 

substituído de alguma maneira pela televisão, apesar desta algumas vezes provocar o 

isolamento.  

Em relação ao público mexicano do cinema, Monsiváis (apud Martín-Barbero e Rey, 

1999, p. 25) afirma: “El público no iba al cine a soñar, sino a aprender, a aprender a ser 

mexicanos.” Desde a década de 1920 até a década de 1950, o cinema impacta a América 

Latina como fenômeno cultural, criando ou modificando tradições, influenciando formas de 

conduta, criando ídolos, sons e falas populares. Ademais, a ida ao cinema era um evento 

social importante. Devemos destacar que no cinema latino-americano daquela época as obras 

melodramáticas eram muito assistidas, mantendo a relação cultural do lugar com o 

melodrama. Depois da fase do “boom”, o cinema mexicano, se concentrou em temas como 

narcotráfico, sexo, comédia e moralidade. No momento atual, o consumo na América Latina 

é, em sua maioria, de cinema norte-americano.  
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A história em quadrinhos é outro produto cultural impresso, e em parte escrito, 

relevante na cultura de massas, tendo muito sucesso e difusão, inclusive como um incentivo 

nos processos de alfabetização no México, especialmente entre 1935 e 1940, quando era 

muito consumida pela população analfabeta. Apesar de ter iniciado com uma fórmula norte-

americana, foi se modificando de acordo com características mexicanas e a grande maioria do 

consumo no México passou a ser da produção nacional.   

 

El tiraje de un libro de poesía o de una novela, en 1945, alcanza los mil ejemplares. 

Un comic, Pepín o Chamaco, tira 250,000 ejemplares diarios (dos ediciones el fin de 

semana). A fines de los cincuentas, al entierro de don Alfonso Reyes asisten 500 

personas; al del actor de cine Pedro Infante, 150 mil. Lo reconozcan o no, los 

depositarios oficiales de la “alta cultura”, mediocracia rampante por lo general, se 

creen ante la prueba del envilecinimento popular, el rencor que se aturde en la 

sensiblería y la torpeza. (MONSIVÁIS, 1985, p. 7) 

 

Assim, tanto o cinema quanto as histórias em quadrinhos, ambos relacionados à nossa 

pesquisa sobre a telenovela Rubí (2004), têm bastante relevância cultural, alcançando grandes 

massas. O autor destaca que na memória do público a canção popular (do bolero ao rock) 

substitui a poesia culta em muitas de suas atribuições. 

Podemos ver que diversos produtos da cultura de massas, incluindo a televisão, 

ocuparam papeis essenciais na inserção da América Latina na modernidade, mesclando-se 

com elementos da cultura popular enraizados nestes ambientes.  

 

1.6 O lugar da cultura popular na Indústria Cultural 

 

Segundo Canclini (2006), nas indústrias culturais, o popular é construído, mais que 

preexistente. Os meios de comunicação massiva já foram vistos como ameaça para as 

tradições populares, mas sua vulnerabilidade começou antes: na conquista e colonização, na 

imposição religiosa, na escolarização monolíngue e na organização colonial ou moderna do 

espaço urbano. Para García-Bedoya (1998), o importante papel da cultura de massas faz com 

que as produções culturais tanto de elite quanto populares se rearticulem. A dicotomia 

tradicional/moderno também é repensada, já que a hibridez das culturas latino-americanas não 

residiria somente nos conflitos que separam nações, etnias ou classes, e sim na mistura de 

níveis e porosidades de fronteiras, resultando em complexas formações culturais. 

Em relação ao culto e ao popular, Canclini (2006) afirma que antes havia uma 

preocupação em encurtar as distâncias entre eles e mais recentemente, na América Latina, 

busca-se flutuar no que resta do mundo culto e da classe média, enquanto as culturas 
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populares estariam em outros lugares ou não-lugares, pois o popular se transforma mais do 

que se extingue, continuando a dar trabalho aos indígenas e camponeses e atraindo turistas e 

consumidores urbanos que encontram nos bens folclóricos referências personalizadas que os 

bens industriais não oferecem. Além disso, o popular não se restringe ao pré-industrial, 

acompanhando as novas situações históricas. O culto e o popular, então, deixaram de ser 

universos independentes e autossuficientes, o que tornaria necessário: 

 

[...] averiguar se sua hibridação pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que 

os estudam separadamente: a história da arte e a literatura que se ocupam do “culto”; 

o folclore e a antropologia, consagrados ao popular; os trabalhos sobre 

comunicação, especializados na cultura massiva. Precisamos de ciências sociais 

nômades, capazes de circular pelas escadas que ligam esses pavimentos. Ou melhor: 

que redesenhem esses planos e comuniquem os níveis horizontalmente. 

(CANCLINI, 2006, p. 19)  

 

Desta forma, é interessante fazer estudos sobre o assunto que não sejam limitados a 

certas áreas do conhecimento, como a análise de uma telenovela pelo viés literário, mesmo 

que comumente seja relacionado à chamada “alta cultura”. 

Também para Martín-Barbero (1987) há uma tendência de entrelaçamento entre o 

popular e o massivo, em uma espécie de hibridação. Canclini (2006) destaca, por exemplo, 

que a idealização romântica dos contos de fadas é muito semelhante à das telenovelas. “A 

mídia chega para ‘incumbir-se da aventura, do folhetim, do mistério, da festa, do humor, toda 

uma zona malvista pela cultura culta’, e incorporá-la à cultura hegemônica com uma eficácia 

que o folclore nunca tinha conseguido.” (p. 259) Deste modo, a “alta cultura”, a cultura 

popular e a cultura de massas se relacionam e acreditamos que nenhuma é mais importante. 

Ademais, para compreender bem o funcionamento de uma, não se pode ignorar as outras.

 Para Jameson (1994), a única produção cultural autêntica parece ser a que recorre à 

experiência coletiva em lugares marginalizados, onde o sistema do mercado ainda não é 

dominante, como a literatura negra, o blues, o rock produzido pela classe trabalhadora inglesa, 

a literatura gay ou da mulher. Segundo o autor, as produções da cultura de massas apresentam 

preocupações sociais, que são abordadas através da construção narrativa de resoluções 

imaginárias e da projeção de uma ilusão ótica de harmonia social. Logo, é importante o 

impulso na direção da coletividade que essas obras apresentam e é necessário perceber as 

angústias e imaginações sociais e políticas que elas contêm, considerando que são mais que 

somente uma distração. 

De acordo com Monsiváis (1985), em seu ensaio sobre “alta cultura” e cultura 

popular, no México, a partir dos anos 1960, foi inevitável assumir a existência e a importância 
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da cultura popular, especialmente a urbana, vinculada à indústria cultural (filmes, histórias em 

quadrinhos, revistas, radionovelas, teatro de revistas), já que a rural ficou restrita aos 

antropólogos. Em relação à cultura de massas, havia o objetivo de controlar o povo (que o 

autor define como sentimental, nacionalista e carente de exigência artística e senso de 

História) e aproveitar o mercado. Apesar disso, o autor encontra a beleza nas obras massivas.  

Sabemos que o público não é homogêneo, não tem o mesmo comportamento, o 

mesmo nível educativo e nem pertence à mesma classe social. Assim, suas relações com os 

produtos culturais consumidos serão variadas. Segundo Canclini (2006), em uma sociedade 

democrática, todos deveriam ter condições de acesso aos bens culturais, inclusive à educação 

para entender seus significados, além de liberdade para construir diferentes interpretações.  

Acreditamos que os consumidores da cultura de massas também podem ser sujeitos 

ativos, que refletem sobre o que estão consumindo e que a grande popularidade dos produtos 

da cultura de massas não é casual. Quando um indivíduo se senta para assistir uma telenovela 

com sua família, está resgatando um ritual comunitário muito antigo: o de presenciar 

encenações, representações, que remontam à Grécia Antiga e ao teatro popular. Oroz (1992), 

autora especializada em melodrama, concorda que a participação do público nas produções da 

indústria cultural acontece de formas diversas: 

 

Assim como os gêneros não são entidades estratificadas, o público cria níveis de 

resistência próprios, gerando mecanismos de defesa contra a alienação total, que 

mais de uma vez obrigaram a que se mudassem as regras da oferta e da procura. Não 

convém subestimar a inteligência do público, pois este sempre produz novas formas 

de adaptação para sobreviver e se rearticular. (OROZ, 1992, p. 97) 
 

Portanto, como já foi mencionado, o espectador não é passivo, é um sujeito cultural e a 

desvalorização de produtos massivos como a telenovela, relacionada ao desmerecimento de 

seu público não é adequada. 

 

1.7 Circulação literária e cultural: onde a “alta cultura” encontra a indústria 

 

A circulação literária e cultural também é parte da indústria, tanto no âmbito da 

chamada “alta cultura” quanto na cultura de massas. Podemos perceber que inclusive nos 

meios intelectuais há uma seleção em relação ao que circula e ao que é impedido de circular, 

o que muitas vezes determina o valor de uma obra e depende de diversos fatores, como: 

 

[...] a importância ou não do tema da obra para os seus novos lugares de inserção; a 

proximidade ou distância – real ou imaginada – entre o lugar de origem e o de 
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reinserção; os interesses vigentes no lugar de reapropriação da obra, segundo os 

quais ela pode ser considerada relevante ou não; os obstáculos ou facilidades 

oferecidos à análise cultural comparativa dos sistemas literários e culturais locais, 

regionais, nacionais e internacionais, com suas respectivas hierarquias e práticas etc. 

(JOBIM, 2013, p. 4) 

 

 Vemos que algumas produções, até mesmo as consideradas eruditas, dependem de 

fatores econômicos. O governo norte-americano, no início do século XXI, propôs que o 

comércio de bens culturais fosse submetido às mesmas regras de compra e venda de outras 

mercadorias, o que supostamente significaria igualdade de oportunidades e liberdade de 

circulação. O Canadá e a França acreditaram que os bens culturais não poderiam ser 

equiparados às outras mercadorias, pois nos bens culturais concentram-se elementos 

importantes para o sentido da vida humana como um todo e para as diversas comunidades 

humanas em suas particularidades. 

 A UNESCO corrobora esta visão, na sua Declaração Universal sobre a Diversidade 

Cultural (2002): 

 

Frente às mudanças econômicas e tecnológicas atuais, que abrem vastas perspectivas 

para a criação e a inovação, deve-se prestar uma particular atenção à diversidade da 

oferta criativa, ao justo reconhecimento dos direitos dos autores e artistas, assim 

como ao caráter específico dos bens e serviços culturais que, na medida em que são 

portadores de identidade, de valores e sentido, não devem ser considerados como 

mercadorias ou bens de consumo como os demais.  

 

A equiparação dos bens culturais a mercadorias, na verdade, promoveria 

desigualdades, considerando que os produtores culturais em países que possuem mais 

recursos têm mais poder, o que facilitaria o financiamento e divulgação dos seus produtos em 

outros países. A possibilidade de circulação pode, então, ser essencial para a constituição do 

bem cultural. As telenovelas, por exemplo, são produzidas visando o público internacional 

que potencialmente irão atingir, já que dependendo do contexto em que circula, a obra pode 

gerar diferentes significações.  

Inclusive o importante “boom” da literatura hispano-americana foi, também, um 

fenômeno de recepção na indústria cultural, pois o crescimento no número de leitores foi 

determinante nesse período e acarretou cifras enormes de vendas e traduções das obras 

hispano-americanas. Rodríguez Monegal (apud Trouche 2005), destaca que, um fato 

importante nesse contexto foi a guerra na Europa, que trouxe muitos escritores, editores e 

professores para a América Latina. 

Outros fatores relevantes foram o crescimento demográfico e industrial dos centros 

urbanos e os impactos da modernização das metrópoles, o que ocasionou maior número de 
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universidades e escolas, bibliotecas, livrarias, revistas e jornais. O “boom” aumentou a 

circulação de críticas literárias e a reimpressão de livros anteriores de autores que se tornaram 

famosos. É importante lembrar que, acompanhando o fenômeno editorial, houve uma 

renovação na narrativa hispano-americana, tanto em sua linguagem quanto em seus 

procedimentos, que mostram uma alternativa ao universo cultural europeu.  

Além disso, os editores nesse momento eram casas oficiais ou pequenas empresas 

privadas, ou seja, não tinham interesses puramente comerciais e, de acordo com Rodríguez 

Monegal (apud Trouche 2005), efetivamente se preocupavam com o desenvolvimento da 

literatura. Depois da década de 1960, esse cenário mudou, já que as editoras culturais estavam 

em crise financeira e as multinacionais reduziam a autonomia editorial da América Latina.  

Segundo Monsiváis (1985), o mundo popular muitas vezes foi abordado na literatura 

como exótico ou autêntico. No entanto, alguns autores, como Manuel Puig, retratam o 

universo da cultura de massas, como as radionovelas, o melodrama, o cotidiano e os ídolos do 

cinema. Ele destaca que há interesses econômicos na “alta cultura”, assim como na indústria 

cultural. O “boom” da literatura hispano-americana faz com que seja muito consumida, 

independentemente dos temas. Para o autor, a grande quantidade de vendas mostra que é 

inútil a distinção entre “alta cultura” e cultura popular.  

Deste modo, há muitas implicações da indústria cultural em nosso campo de estudos, 

tanto em relação a produtos relativamente recentes, como a telenovela, quanto em relação à 

literatura, sua distribuição e as consequências desta na construção de seus significados. 

Refletir sobre o papel da literatura culta e o da cultura de massas (ou para as massas) em 

nossa sociedade, considerando suas relações com o público que as consome, é bastante 

relevante para nosso trabalho.  

Descobrir nossa própria literatura e criar certa independência das fontes coloniais foi 

extremamente importante na busca da identidade latino-americana. Atualmente, ter produtos 

como as telenovelas, criados e produzidos na América Latina, exportados para diversos 

lugares do mundo, onde, em algum sentido, tornam-se mais um dos representantes de nossa 

cultura, é também continuar o caminho da construção de identidades, plurais, múltiplas, 

relacionadas a âmbitos que circundam desde a literatura culta até a cultura para as massas.  
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2. ROMANTISMO: UM PERÍODO NOTÁVEL NA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Cuando empezamos a leer, nuestra relación con los libros 

pasa por la identificación con el personaje. Así, los lectores 

primitivos necesitan entrar ahí (no es casual que los libros 

tengan el mismo mecanismo y aspecto formal que los de 

una puerta) para unirse a la aventura. Con el correr de los 

años, el lector deja de identificarse con los héroes de la 

ficción para identificarse con la realidad del escritor. El 

cómo se cuenta una historia acaba imponiéndose por 

encima de la historia misma. No estoy seguro, entonces, de 

que los lectores evolucionen. Pienso que, tal vez, acaban 

perdiendo algo por el camino, lo más importante: la 

posibilidad de ser uno con el héroe, de combatir y vencer a 

su lado. (FRESÁN, 2001, p. 31) 

 

 Lucíola (1862) é uma obra do período do Romantismo, escrita por um dos autores 

brasileiros mais destacados da época, José de Alencar. É um dos “perfis de mulheres” que se 

insere na fase urbana da produção do autor, apresentando a ambientação da narrativa na Corte 

do Rio de Janeiro, com diversos locais marcantes como cenários, mostrando relações sociais 

predominantes na época e o papel da mulher nesse contexto.  

Alguns assuntos são bastante destacados, como as relações amorosas, a importância do 

dinheiro e das convenções sociais, a condição da prostituição nesse momento e os valores 

morais predominantes. Todas as temáticas se relacionam à sociedade de alguma forma, então 

o fato de ser um romance urbano é extremamente relevante para determinar seu 

desenvolvimento. Assim, para compreendermos Lucíola (1862) e posteriormente podermos 

estabelecer as conexões entre ela e a telenovela, é necessário observar algumas características 

do Romantismo.  

 

2.1 Origens do Romantismo 

 

Quando tratamos do Romantismo, o primeiro desafio é defini-lo, já que, do mesmo 

modo que posteriormente veremos a respeito do melodrama, ele também não possui 

delimitações claras. Mais que um período literário, o Romantismo inclui um modo de pensar, 

uma sensibilidade de sua época (final do século VIII e século XIX), que até a atualidade 

influencia em nossa visão do mundo e especialmente das relações amorosas.  

O fato de haver diversos temas no Romantismo contribui para a dificuldade em 

explicá-lo. Para Coutinho (1986), foi um amplo movimento internacional, com características 

estilísticas comuns, que incluíam um estilo artístico individual e de época, sendo um 

“conjunto de atitudes em face da vida, e um método literário.” (p. 561)  
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O uso da palavra Romantismo remonta ao século XVII na França e na Inglaterra, com 

referência a certo tipo de criação poética ligada à tradição medieval de “romances”, narrativas 

de heroísmo, aventuras e amor, em verso ou em prosa, cuja composição, conteúdos e estrutura 

fugiam aos padrões e regras da poética clássica. Houve uma transformação estética consciente 

em oposição à tradição neoclássica setecentista e inspirada nos modelos medievais.  

Na fase pré-romântica, iniciou-se a luta contra as regras e gêneros regulares, que 

ocorreu ao mesmo tempo em diversos lugares, ainda que aparentemente sem ligação entre si. 

Havia um estado de espírito inconformista em relação ao intelectualismo, ao absolutismo, ao 

convencionalismo clássicos, ao esgotamento das formas e assuntos dominantes. A 

imaginação, o sentimento, a emoção, a sensibilidade conquistam o lugar que era ocupado pela 

razão e a natureza, que representava bondade e pureza, tornou-se fonte de todas as coisas.  

Ademais, ressurgiram contos medievais e lendas germânicas, assim como as 

mitologias escandinava e nórdica, pois se buscava um mundo mais satisfatório, em uma época 

passada ou em um universo sobrenatural. Então, como afirma Coutinho (1986), havia um 

senso de mistério, atitude de sonho, melancolia, angústia e pessimismo que levam a temas 

como a morte e a desolação, além da busca pela volta ao passado, que poderia ser a Idade 

Média ou a própria infância.  

 

2.2 Características do Romantismo 

 

Coutinho (1986) diz que no Romantismo não há regras e formas prescritas, já que se 

trata de um movimento com liberdade, espontaneidade e individualismo. Portanto, o conteúdo 

se torna mais importante que a forma, outra oposição ao Classicismo, considerando-se que o 

estilo é individual em cada autor. O período também proporciona uma revisão das noções de 

gênero, possibilitando misturas, transformações, desaparecimentos e nascimentos deles.  

Em relação a datas, os inícios do Romantismo, ocorreram entre 1797 e 1810. Na altura 

de 1825, diversos países estavam praticamente dominados pelo estilo e no meio do século o 

movimento já apresentava completo esgotamento. Na época de seu surgimento, no Ocidente 

havia acontecido a Revolução Industrial e a burguesia ascendia, enquanto a nobreza perdia 

poder e o campesinato e o operariado cresciam. Havia o desejo de liberdade absoluta e 

subversão social, inspirado pela Revolução Francesa. Portugal, Espanha e as colônias estavam 

dominados pela nobreza fundiária e o alto clero, com golpes da burguesia ilustrada.  

O autor elenca algumas características do espírito romântico, conforme Hibbard 

(1942): individualismo e subjetivismo (libertação do mundo interior, do inconsciente), 
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ilogismo (oscilação entre polos opostos de alegria e melancolia), senso do mistério (espanto 

permanente com o mistério da existência), escapismo (mediante a imaginação e o sonho), 

reformismo (buscar um mundo novo provoca o sentimento revolucionário), sonho, fé 

(valorizando o místico, a intuição), culto da natureza (lugar de refúgio, puro, fonte de 

inspiração), retorno ao passado (e valorização da história), pitoresco (e cor local como meio 

de expressão lírica e sentimental) e exagero.  

Em Lucíola (1862) percebemos a importância da natureza como local de refúgio 

quando a protagonista vai viver no campo com sua irmã e recebendo visitas constantes de seu 

amado Paulo. Esses são os momentos mais importantes da vida de Lúcia, nos quais ela revela 

seu passado para Paulo e pode se liberar de sua imagem construída na Corte, ou seja, viver de 

alguma forma como se não tivesse se tornado prostituta. Então, há o escapismo a um lugar 

mais natural, no qual a pureza na subjetividade da personagem é resgatada.  

Lúcia, consciente das normas sociais urbanas, não poderia realizar o sonho de disfrutar 

de uma bela história de amor, logo, ela oscilava entre momentos de alegria, em que estava 

com seu amado, e de melancolia, nos quais sabia que seria algo momentâneo e jamais 

socialmente aceito. A fé da protagonista é evidenciada em diversos momentos do romance: no 

início, quando ela participa da festa de Nossa Senhora da Glória, de quem é devota, no 

desenvolvimento, quando ela menciona que a Bíblia é seu livro favorito e no final, quando ela 

está à beira da morte e pede para se confessar dizendo que a religião é o único remédio 

possível para ela. Desta forma, podemos ver diversas características do Romantismo presentes 

na obra estudada, especialmente o sentimentalismo, que é o grande impulsor de toda a trama.  

Em relação às personagens, as nuances psicológicas podem ser expressas por traços e 

gestos fisionômicos. Por outro lado, o Romantismo aborda a complexidade da natureza 

humana, com tipos multifacetados. Assim, muitas vezes havia a quebra do maniqueísmo e os 

mesmos personagens tinham seu lado bom e mau, a exemplo da própria Lúcia. Segundo 

Ribeiro (1996), diferentemente do que acontecia nas epopeias clássicas, nas quais os 

personagens representavam um símbolo, nos romances há individualidade e subjetividade, 

que envolvem a construção de relações sociais. 

No teatro da época do Romantismo, a tragédia deixou de ser um gênero fixo com leis 

imutáveis e foi substituído pelo drama de estrutura e formas livres e diversas. As regras de 

unidade de tempo e lugar da poética neoclássica deixaram de ser obrigatórias, mas a unidade 

de ação ou de interesse, criada pela personagem, foi mantida, o que inclusive pode ser visto 

em muitas telenovelas.  
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O romance foi, para Coutinho (1986), o gênero que deu ao Romantismo as melhores 

oportunidades de realização de seus ideais, considerando que podia ser social e de costumes, 

psicológico e sentimental, gótico, exótico e de aventuras ou histórico, de tema medieval ou 

nacional.  

 

2.3 O Romantismo no Brasil e sua relevância para a formação da identidade nacional 

 

Sabemos que em Lucíola (1862) o cenário da Corte é bastante determinante para a 

história e que o romance urbano é importante para o desenvolvimento do Romantismo no 

Brasil, então, para compreendê-lo, é necessário conhecer o contexto histórico da chegada das 

tendências românticas no país. O Brasil, de acordo com o panorama apresentado por Candido 

(2002), no começo do século XIX ainda era colônia de Portugal, porém, o consolidado 

sistema enfrentava divergências. A população intelectual brasileira havia estudado na 

metrópole, já que não tínhamos universidades, periódicos ou publicações de livros, apesar de 

que cada vez mais brasileiros se destacavam na produção artística.  

Com a presença da família real portuguesa no Brasil (1808-1821), a situação mudou. 

Segundo Ribeiro (1996), o número de habitantes da capital aumentou muito e diversas 

alterações urbanas foram realizadas, muitas delas inspiradas na arquitetura francesa. A 

quantidade populacional de mulheres era menor do que a de homens, logo, conseguir uma 

esposa era tarefa difícil e necessária.  

O perfil cultural da cidade do Rio de Janeiro se adequou à chegada da Corte, com 

concertos e bailes, tornando-se também nossa capital literária. Começou-se a imprimir livros e 

jornais, criou-se a Biblioteca Nacional e cursos superiores. Em algumas obras literárias, os 

espaços urbanos eram descritos a partir de referências europeias, excluindo muitas vezes os 

trabalhadores, os negros e os pobres.  

O desejo de autonomia literária, diferenciando-se dos modelos da metrópole, se 

aprofundou depois da Independência, em 1822, que trouxe um ambiente revolucionário, além 

da ascensão da burguesia. Antes da irrupção do Romantismo, marcado pela data de 1836 no 

Brasil, já havia focos culturais no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia que, através do 

jornalismo, tinham contato com os grandes centros estrangeiros, contagiando-se com ideais 

Iluministas. A curiosidade acerca do país proporciona a criação do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, em 1838. Para construir ou revelar a identidade nacional, evocava-se 

um passado mítico, com alguns elementos essenciais, como a natureza e o índio, 

representando o herói. 
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No Brasil não tinha havido batalhas memoráveis, nem catedrais, nem divinas 

comédias, – mas o Amazonas era o maior rio do mundo, as nossas florestas eram 

monumentais, os nossos pássaros mais brilhantes e canoros... (CANDIDO, 2002, p. 

90) 

  

De acordo com Bosi (1994), mesmo depois que deixa de ser colônia, o Brasil mantém 

as colunas do poder agrário: latifúndio, escravismo e economia de exportação. Muitos dos 

autores da época eram filhos de famílias abastadas do campo iam receber instrução jurídica ou 

médica em Recife, São Paulo ou Rio de Janeiro, assim como Alencar. Outros faziam parte da 

classe média, sendo filhos de comerciantes luso-brasileiros e de profissionais liberais. O 

padrão cultural seguia sendo o europeu, mas aos poucos o mestiço ia adquirindo qualificação 

social. 

O Romantismo foi considerado adequado às aspirações do momento e se adaptou à 

situação local.  

 

O primeiro Romantismo, marcado pelo compromisso e os meios-tons, teve entre 

outros méritos o de fundar a crítica literária no Brasil, tomando como ponto de 

referência a discussão do problema da autonomia. Havia de fato uma literatura 

brasileira? Seria ela distinta da portuguesa? A polêmica e as hesitações 

prolongaram-se até tarde, havendo alguns que afirmavam a impossibilidade de haver 

duas literaturas dentro da mesma língua; outros adotavam critério puramente 

histórico, ou mesmo político, afirmando que a partir da Independência a literatura 

praticada no Brasil se tornou distinta da portuguesa; os mais radicais, que acabaram 

prevalecendo, eram no caso os esteticamente moderados românticos iniciais, que 

achavam que no Brasil sempre houvera uma literatura própria, embora menos 

nitidamente caracterizada antes da renovação que propuseram. (CANDIDO, 2002, p. 

32) 

 

Então, o Romantismo no Brasil problematizou muitas questões relacionadas tanto à 

identidade nacional quanto à cultura de nosso país e nossa literatura, buscando descobrir 

pontos de diferenciação da literatura e cultura portuguesas. A referência cultural deixa de ser 

Porto ou Lisboa e passa a Paris e Londres, já que Portugal representava a opressão política, a 

exploração econômica e o conservadorismo literário, dos quais o Brasil desejava se libertar. A 

partir do movimento romântico, a literatura produzida em nosso país definitivamente se 

separou da portuguesa e se desenvolveu de maneira única.  

Em relação à linguagem, no Brasil o Romantismo chegou a reivindicar um dialeto 

brasileiro, com a mesma ideia de adquirir independência de Portugal, buscando o 

reconhecimento das peculiaridades da fala popular do país. 

De acordo com Coutinho (1986), o romance brasileiro não seguiu o mesmo caminho 

que o europeu, pois herdou, especialmente do francês, suas tendências mais populares e 

exteriores, que faziam parte já da transição para o Realismo. 
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O problema mais profundo e mais interior do homem, os sentimentos íntimos e 

pessoais que deram fama e eternidade aos heróis românticos, tudo isso não podia 

aqui encontrar muita correspondência, pois o brasileiro apenas nascia àquela época 

para a independência, não podendo os seus sentimentos ser os mesmos que os dos 

europeus, resultado do amadurecimento secular de autênticas aspirações filosóficas. 

(p. 851) 

 

Então, nosso romance teve influências do teatro e do romance estrangeiro. A relação 

com a literatura oral se dá na narração, especialmente nas intrigas, dos enredos e da 

configuração do tempo na história. Alencar utilizava elementos estruturais da literatura 

popular, especialmente visando o público familiar, que muitas vezes lia em voz alta, 

replicando o estilo épico, no qual um narrador conta sobre algum fato ocorrido. 

O autor considera que o Arcadismo foi a primeira manifestação literária coletiva de 

valor no Brasil, quando se inicia a poesia lírica e se fixa o sentimento nacionalista, mas o 

Arcadismo se mantém fiel aos modelos clássicos e lusos, enquanto o Romantismo inova. 

Desta forma, o Romantismo é apontado por alguns autores como a época inaugural da 

literatura brasileira, como explica Antonio Candido (2002), na qual houve um momento 

favorável para o estabelecimento da identidade nacional, que poderia ser expressa em 

oposição à da metrópole. Logo, no Brasil foi produzida uma literatura com características 

próprias.  

Quando buscamos a primeira obra romântica brasileira, temos algumas diferentes 

ideias. Segundo Coutinho (1986), o Romantismo tem seu momento inaugural, no Brasil, 

marcado pela publicação de Suspiros poéticos e saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 

1836. Nesse texto, o autor, fundador do primeiro grupo dramático brasileiro e mestre da nova 

poesia, utilizou alguns ideais românticos, como o nacionalismo e a religiosidade e repudiou os 

padrões clássicos externos.  

Ribeiro (1996) questiona a colocação da publicação de A moreninha, de Joaquim 

Manuel de Macedo, em 1844, como o marco do surgimento do romance brasileiro, dizendo 

que não há argumentos sólidos para justificar esse estabelecimento, sendo necessário repensá-

lo. Coutinho (1986) destaca que não se pode considerar literatura brasileira os textos escritos 

por brasileiros que não enfocam o país e nem influenciaram nossa literatura, assim como 

podem sim ser considerados parte da literatura brasileira os livros de estrangeiros que 

abordam a história, a vida e a gente brasileira.  

De acordo com o autor, que afirma que a ficção brasileira foi criada no Romantismo, o 

primeiro romance romântico em sua fase definitiva no Brasil é O Filho do Pescador (1843), 
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de Teixeira de Sousa, que se desenrola na praia de Copacabana e discute situações e 

personagens cotidianas. 

Alguns dos legados do romance romântico brasileiro, para Bosi (1994), são a 

adaptação da forma narrativa moderna e estabelecimento de uma tradição novelística; a 

criação de uma técnica inspirada nas literaturas mais adiantadas, mas aproveitando elementos 

populares nacionais; a criação de um estilo brasileiro, adaptando a língua literária às 

peculiaridades nacionais; incorporação de temas nacionais; desenvolvimento da tendência 

realista do Romantismo, permitindo a evolução para o Realismo.  

Para Coutinho (1986), o industrialismo proporcionou a especialização e a 

individualização do trabalho, gerando o sentimento de solidão, tão presente no Romantismo e 

que é exercido inclusive pelos escritores que trabalham isoladamente. Com o 

desenvolvimento da técnica novelística, o narrador foi eliminado ou teve sua função 

modificada, com a ação sendo oferecida diretamente ao leitor. Outros elementos são 

introduzidos na estrutura do romance, especialmente os dramáticos, assimilados na interação 

entre as formas narrativas, o teatro moderno e o cinema e que também podem ser encontrados 

nas telenovelas. 

O autor destaca algumas temáticas utilizadas no romance brasileiro, muitas delas 

importadas dos estrangeiros: solidão (a insatisfação com o mundo contemporâneo leva o 

homem a procurar a natureza), lealdade (o homem nasce bom ou mal e permanece desta 

forma por toda a vida; é visto como herói ou castigado), amor e morte (exaltação da 

sensibilidade e da imaginação, busca da felicidade através do amor, ideia de que o amor pode 

unir o casal na morte se não for possível em vida), natureza (para contemplação e afirmação 

nacional), nacionalidade (independência, desenvolvimento dos escritores). 

Nos perfis de mulheres, como é Lucíola (1862), os elementos fundamentais são a 

família e o amor, que entram em conflito. Nesse momento social, muitos casamentos 

aconteciam pela conveniência social, o que envolvia bastante a situação econômica, e não por 

sentimento. No contexto romântico, cria-se então uma luta entre o amor e o dinheiro e as 

convenções.  

É comum nessas obras que os apaixonados lutem contra uma sociedade injusta, 

preconceituosa e materialista, enfrentando provações para seguir seu destino. Quando não é 

possível vencer, a união se realiza através da morte, em possível inspiração em Romeu e 

Julieta, de Shakespeare. A mulher amada pode se apresentar como anjo que purifica o 

coração do amante e fortifica sua alma ou demônio que o torna infeliz através da paixão. 

Podemos perceber que Lucíola é, ao mesmo tempo, anjo e demônio. É recorrente no 
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Romantismo que a mulher perdida se purifique pelo amor, o que realmente acontece neste 

romance. 

O papel da religião foi importante no Romantismo brasileiro, como inspiração da vida 

dos personagens. Em Lucíola (1862), a protagonista se mostrou religiosa nos momentos nos 

quais ela revela uma pureza inesperada considerando sua profissão de cortesã, inclusive se 

apropriando novamente de seu nome de batismo, Maria da Glória, que remete à pureza e 

religiosidade que não se evidenciavam em sua vida de prostituta.  

 Segundo Coutinho (1986), no romance urbano o sentimento de nacionalidade é menos 

acentuado. Está presente na reprodução da sociedade fluminense da época, em detalhes, com 

anotações sobre o brasileiro e a paisagem urbana. No caso de Lucíola (1862), diversos 

ambientes da cidade do Rio de Janeiro e de seus arredores são descritos por serem cenário de 

acontecimentos da trama, como a igreja de Nossa Senhora da Glória, a Rua do Ouvidor, a 

praia do Icaraí e o bairro de São Domingos e Santa Teresa.  

Bosi (1994) afirma que a narração era o instrumento ideal para explorar a vida e o 

pensamento da nascente sociedade brasileira e que a linguagem utilizada neles deveria 

condizer com o público mais vasto, tal como a cultura de massas no momento atual. Ambas 

sofrem certo preconceito da cultura letrada, com a diferença de que antes não havia ainda o 

conceito de massificação ou indústria cultural.  

 Para o autor, o romance romântico foi um índice dos interesses da sociedade culta e 

semiculta, sendo tão relevante como hoje é o cinema e a televisão. A constatação do autor se 

relaciona ao nosso trabalho em dois âmbitos: primeiramente, o professor relaciona as obras do 

Romantismo às produções da televisão do momento histórico mais recente, mostrando que 

realmente existe um possível vínculo entre o impacto social de uma e outra. Além disso, ele 

destaca o público feminino como um dos principais dos romances românticos, o que nos 

mostra a relevância de Lucíola (1862) no desenvolvimento do imaginário das leitoras, que 

poderiam se relacionar com os conflitos emocionais dos personagens. 

Na época a quantidade de leitores era restrita e pertencia principalmente às classes 

médias e altas, já que as taxas de analfabetismo no Brasil eram muito altas. As mulheres de 

classes mais abastadas eram quem liam muito, porque tinham tempo ocioso, considerando-se 

que as escravas faziam os serviços domésticos.  

 

O tempo de lazer, o preço dos livros, o acesso às livrarias e bibliotecas, o hábito da 

leitura, a escolaridade prévia, tudo isto e muito mais era privilégio de muito poucos. 

(SODRÉ, 1982, p.206 apud RIBEIRO, 1996, p. 51) 

 



48 

 

Ambas as obras que trabalhamos levam como título o nome de sua protagonista, o que 

também ocorria em diversos folhetins, reforçando as identificações entre o público e as 

personagens. Podemos ver, portanto, que desde o século XIX as mulheres conquistam seu 

espaço como consumidoras e alguns produtos do mercado são criados especialmente para 

elas.  

No entanto, os escritores eram quase exclusivamente homens. Escritos da época 

confirmam que havia o objetivo de ensinar o lugar da mulher, assim como nas revistas 

femininas, que incluíam literatura. Ribeiro (1996) compara diretamente os romances da época 

com as telenovelas do século XX, dizendo que ambos foram um poderoso instrumento na 

construção do imaginário coletivo por sua popularidade, característica essencial para a 

existência de ambos. 

Algumas das primeiras obras impressas no Brasil, e inclusive romances de Alencar, 

eram inicialmente publicadas em forma de folhetim, além de que muitos folhetins franceses 

eram traduzidos e publicados aqui, entre eles os ultrarromânticos e dramalhões, que se 

tornaram populares. Esse formato engajava bastante o público, que muitas vezes lia nas ruas, 

e fazia com que os livros tivessem características específicas, especialmente relacionadas a 

manter a atenção do leitor, como o corte em um momento de suspense, a simplificação e 

tipificação das personagens. Essa estratégia foi utilizada no romance brasileiro, assim como o 

desenvolvimento linear do tempo, com perspectivas sobre a força do destino.  

Alencar traz inovações e melhoramentos técnicos, desenvolvendo a intriga e alterando 

a sucessão cronológica. Lucíola (1862), por exemplo, começa como uma rememoração do 

narrador sobre fatos acontecidos com ele anos antes e relatados em uma carta. Então, é 

necessário contextualizar esse importante personagem das letras brasileiras. 

 

2.4 José de Alencar: autor de uma obra ambiciosa 

 

José de Alencar (1829-1877), nasceu no Ceará, vindo para o Rio de Janeiro com 

apenas um ano de idade. Pertencente à classe alta, era político, jornalista e advogado, além de 

escritor. Por conviver em ambientes burgueses, juntamente com a elite do Rio de Janeiro, 

abordava com propriedade as normas e situações sociais que observava. Sua importância para 

a literatura brasileira é imensa e um dos temas discutidos por ele com bastante intensidade é 

exatamente a questão da mulher, que muito nos interessa. 

Para Candido (2002), a obra do autor é ambiciosa, já que pretendeu abranger diversos 

aspectos do país no tempo e no espaço: romances urbanos, regionalistas e indianistas, criando 
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estilos novos e uma linguagem mais próxima do falar brasileiro, o que concretizava a 

independência de Portugal. Ribeiro dedica um capítulo de Mulheres de Papel (1996) a José de 

Alencar, dizendo que sua obra é um quadro descritivo do Brasil na segunda metade do século 

XIX. Em seus vinte livros de ficção, o autor buscava retratar e ajudar a construir a identidade 

nacional. 

Alencar é, para Coutinho (1986), o patriarca da literatura brasileira, símbolo da 

revolução literária então realizada.  

 

Incitando o movimento de renovação; acentuando a necessidade de adaptação dos 

modelos estrangeiros ao ambiente brasileiro, em lugar da simples imitação servil; 

defendendo os motivos e temas brasileiros, sobretudo indígenas, para a literatura, 

que deveria ser a expressão da nacionalidade; reivindicando os direitos de uma 

linguagem brasileira; colocando a natureza e a paisagem física e social brasileiras 

em posição obrigatória no descritivismo romântico; exigindo o enquadramento da 

região e do regionalismo na literatura; apontando a necessidade de ruptura com os 

gêneros neoclássicos, em nome de uma renovação que teve como consequência 

imediata, praticamente, a criação da ficção brasileira, relegando para o limbo das 

formas cediças a epopeia que Gonçalves de Magalhães tentara reabilitar ainda em 

plena metade do século; Alencar deu um enérgico impulso à marcha da literatura 

brasileira para a alforria. (p. 576) 

 

De acordo com ele, as experiências de Alencar transmitiram herança aos seus 

sucessores, sobretudo Machado de Assis, que aprimoraram as técnicas segundo o padrão 

estético. A Alencar se deve a compreensão de que o romance era o gênero mais adequado à 

expressão brasileira, já que com ele atingiu seu ponto máximo, desenvolvendo inovações 

técnicas. Segundo o próprio Machado, “nenhum escritor teve em mais alto grau a alma 

brasileira.” (apud COUTINHO, 1986, p. 887) Na época do Romantismo, a figura do escritor 

cumpria uma função educadora, moralizante e progressista.  

 Em “Como e por que sou romancista” (1873), José de Alencar, quatro anos antes de 

seu falecimento, conta sobre sua vida, incluindo sua trajetória acadêmica, e comenta sua obra 

e algumas críticas que recebeu. O texto é escrito em formato de carta e direcionado a “meu 

amigo”. O escritor, que na época tinha 44 anos, conta sobre seus estudos em São Paulo, onde 

chegou bem jovem, sua vida familiar, seus primeiros escritos, sua carreira jurídica, estudos de 

filosofia e história, seu trabalho de jornalista e sua ida à Corte.  

Alencar menciona a dificuldade de acesso aos livros em sua juventude, já que eram 

artigos de luxo, com pouca circulação. Ele era o leitor oficial da família e tinha costume de ler 

em uma sala com senhoras, na qual se comentava sobre as leituras feitas, e teve a 

oportunidade de conhecer a opinião de um público e de se relacionar com ele.  
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Apesar dos obstáculos, Alencar menciona que estudou e admirou a escola francesa, 

com a qual aprendeu o molde do romance, que seria como “tecer uma novela com os fios de 

uma ventura real” (ALENCAR, 1873, p. 10) Dentre os autores que ele relata ter lido estão 

Alexandre Dumas, Eugene Sue e outros escritores do folhetim francês. Ademais, segundo De 

Marco (1986), lia novelinhas inglesas do século XVIII, escritas por professoras, que conta que 

lhe forneceram moldes da estrutura literária que lhe serviram como escritor, assim como sua 

imaginação, que teria herdado da mãe.   

Em relação à carreira de político, que chegou a seguir, Alencar diz que “ou não tinha 

vocação para essa carreira, ou considerava o governo do estado coisa tão importante e grave, 

que não me animei nunca a ingerir-me nesses negócios.” (p. 11) No entanto, sua família 

valorizava bastante a política e ele chegou inclusive a ser Ministro da Justiça. 

Antes de seus romances, artigos de sua autoria foram publicados no Correio Mercantil, 

em 1853 e ele escreveu a crítica à Confederação dos Tamoios, de Gonçalves de Magalhães, 

por sua ausência de cor local e pela forma, assinada sob o pseudônimo Ig. Além disso, o 

escritor escrevia prosas em uma série chamada Ao Correr da Pena.  

O autor relata que em 1848, depois de passar dois meses no Ceará e recordar sua 

infância, ressurgiu nele a inspiração para escrever, que veio também da natureza. O seu 

primeiro romance, Os contrabandistas, foi queimado por um hospede que não sabia que ele 

escondia seus escritos na gaveta. Já o primeiro efetivamente publicado, inicialmente sem o 

nome do autor, foi Cinco minutos (1856), que ele escreveu originalmente com a estrutura de 

folhetim, bem como outras obras (O Guarani e A Viuvinha, por exemplo).  

Alencar se ressente da falta de críticas sobre seu trabalho, mas, por outro lado, teve 

uma grande popularidade entre os leitores, o que pode nos fazer refletir a respeito da diferença 

entre a “alta cultura” e a cultura popular, considerando que, apesar de ser lido e reconhecido 

por uma grande quantidade de pessoas, ele desejava ter prestígio entre os especialistas em 

literatura. Assim, era importante ter o aval da “alta cultura”, mesmo que seu público alvo 

fosse o popular. 

O escritor menciona a relação entre os portugueses e a literatura brasileira, dizendo 

que os literatos ainda não a conheciam e viam o Brasil somente como um mercado para seus 

livros. Ademais, Alencar diz que o atraso da tipografia brasileira influencia negativamente sua 

carreira de escritor e que ele gostaria de ter melhores revisores. Diferentemente do que muitos 

pensam, ele conta que não ficou rico com as suas publicações. 

Para o autor, o papel dos escritores brasileiros era extremamente importante na 

ampliação do vocabulário, expressando a nacionalidade do pensamento e incorporando 
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peculiaridades do falar brasileiro, porém nenhum escritor é capaz de fazer parar ou retroceder 

uma língua, deste modo, o escritor e o público, que valoriza inovações bem-feitas da 

linguagem, se influenciam reciprocamente.  

De acordo com Alencar, a linguagem do português e do brasileiro não pode ser a 

mesma, se consideramos que: “O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e a jabuticaba, 

pode falar uma língua com igual pronúncia e o mesmo espírito do povo que sorve o figo, a 

pêra, o damasco e a nêspera?” (p. 702, apud DE MARCO, p. 53). Para ele, a grafia adequada 

é a que melhor reproduz a sonoridade da palavra, o que não significa a subversão das normas 

gramaticais. Ele também diferencia a linguagem literária, que seria uma arte, da prosaica.  

Nas cartas, o autor retoma a questão da nacionalidade da literatura e define sua 

concepção do romance como uma forma literária complexa, que resume o drama, a narrativa e 

a descrição e a expressão adequada para a realidade brasileira, com sua multiplicidade. Então, 

em seus romances, especialmente nos urbanos, ele incorpora recursos dramáticos e o caráter 

teatral, também presentes no melodrama.  

No prefácio a seu livro Sonhos d´Ouro (1872), Alencar divide o “período orgânico de 

nossa literatura” em três fases: primitiva ou aborígene, com lendas e mitos da terra selvagem e 

conquistada; histórica, representando o consórcio do povo invasor com a terra americana; e a 

independência, e a formação do gosto nacional, que ainda não teria terminado nessa época, 

mostrando o mais característico e representativo da vida da nação, na qual estariam incluídos 

romances como Lucíola (1862), Diva (1864) e o próprio Sonhos d´Ouro (1872). Assim, o 

autor tem uma obra variada e representativa do momento romântico.  

Artur Mota (apud Coutinho 1986) dividiu a obra de Alencar em romance histórico, 

romance da vida da cidade, romance da vida campesina e lenda indianista ou pastoral. As 

lendas indianistas foram temas de seus livros porque o autor acreditava que a vida primitiva 

dos indígenas era excelente material para o romance histórico brasileiro, independente de 

Portugal, apesar de seu indianismo não ser historicamente exato, mas uma criação de sua 

imaginação e intuição. Além disso, Alencar representou, em algumas de suas criações, mitos 

de significação nacional, como o mito do tesouro escondido, que acarretou o povoamento dos 

sertões por bandeirantes e o mito do bom selvagem, que mostrava a pureza do americano 

versus a ambição do europeu.  

Nos romances urbanos, como Lucíola (1862), para Alencar, o objetivo era captar o 

conflito do espírito nacional em face das influências estrangeiras, que percebemos na 

composição dos próprios romances, especialmente das novelas sentimentais, entre eles os 

perfis de mulheres, com nomes femininos como título. Além de mostrarem o cotidiano da 
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Corte e um levantamento da vida burguesa, inclusive da moda e eventos sociais, apresentam o 

amor como tema e o dinheiro e as convenções sociais como elementos de conflito a serem 

contornados para que a relação amorosa desejada se realize. Na obra que estudamos, o 

dinheiro simboliza a degradação, o poder e a impureza por ser relacionado à prostituição.  

Segundo Bosi (1994), nos romances urbanos, ele retrata “ingrato relacionamento 

homem/mulher, centrado em orgulhos, divisões do eu, susceptibilidades, ciúmes: toda uma 

fenomenologia do intimismo a dois avaliado por um padrão aristocrático de juízo moral.”  (p. 

146) Esse mesmo intimismo comporia outro quadro nos romances maduros de Machado de 

Assis. Em Alencar, a dignidade das protagonistas se salva sob as mazelas do mundo, graças 

ao seu moralismo romântico.  

De acordo com De Marco (1986), Alencar também escreveu sobre o gênero dramático 

em “A comédia brasileira”, analisando o teatro francês contemporâneo e de Dumas Filho. O 

escritor considerava o teatro um bom espaço para discutir problemas cotidianos da sociedade 

da Corte, como a moda, o comércio das ações, a escravidão, a prostituição e o casamento. 

  

2.5 A construção de Lucíola (1862) 

  

Uma das produções dramáticas de Alencar é As Asas de um Anjo (1858), que inclui 

dois textos críticos, publicados no Diário do Rio de Janeiro. A peça conta a história de 

Carolina, uma jovem que troca um relacionamento casto pela prostituição, e no final se 

arrepende, se casa com seu grande amor e assume sua filha. No Rio de Janeiro da época a 

peça causou polêmica, e inclusive com uma proibição policial, especialmente pelo fato de a 

prostituta se regenerar e terminar formando uma família tradicional. No entanto, o autor 

explicita que moralizou a temática da mulher perdida.  

Após a controvérsia criada por As Asas de um Anjo (1858), Alencar editou a peça com 

um prefácio defendendo-a e enfatizando que houve sim a punição do vício de Carolina. Para 

ele, era importante demonstrar que a obra não é imoral e sim o retrato de uma realidade e mais 

moralizadora que textos estrangeiros, o que também é feito na peça A Expiação (1865), a 

purgação da mesma protagonista, em que o autor reflete sobre o tema da prostituta 

regenerada, tal como em Lucíola (1862).  

Alencar menciona que a literatura pode representar e polemizar costumes da 

sociedade, abordando o vício para corrigi-lo e puni-lo. Ele defende o estilo do texto, dizendo 

que as palavras contidas nele podem ser pronunciadas pelos lábios mais puros e escutadas 
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pelos ouvidos mais castos. A linguagem ocultaria e denunciaria a indecência do vício, o que 

também acontece no romance urbano com a mesma temática. 

No prólogo a As Asas de um Anjo (1858), como relata De Marco (1986), Alencar 

menciona os livros estrangeiros que lhe serviram de referência na composição de Lucíola 

(1862), como Marion Delorme (1828), de Victor Hugo, Manon Lescaut (1731), de Antoine-

François Prévost e A Dama das Camélias (1848), de Alexandre Dumas Filho. No romance de 

Alencar, a personagem Lúcia lê A Dama das Camélias (1848), enquanto Margarida, a 

protagonista de A Dama das Camélias (1848), nessa obra lê Manon Lescaut (1731). Para 

Ribeiro (1996), seguindo a perspectiva bakhtiniana, o diálogo é importante tanto entre as 

obras literárias quanto com outros gêneros. Segundo De Marco (1986), o conteúdo sobre as 

cortesãs está relacionado à formação e à consolidação do gênero romance, com uma estética 

específica, ampliação da quantidade de leitores e condições do mercado como a impressão e 

distribuição de livros. 

 Uma característica comum entre as obras é a importância da moralização. Os autores 

ou narradores mencionam que tentarão contar de maneira séria e decente as histórias das 

cortesãs, para não ofender o público. Além disso, há a constante preocupação em mostrar a 

punição das prostitutas, para que seja evidenciado que todas as suas ações tiveram uma 

consequência negativa, apesar de que elas não são apresentadas como vilãs e sim como 

personagens sofredoras, porém imorais. Segundo Cândido (1972), o romance como gênero 

literário se legitima através de três princípios fundamentais: divertir, edificar e instruir. 

Portanto, essa necessidade de transmitir uma lição para os leitores não é exclusiva dos livros 

sobre cortesãs. 

Então, iremos revisitar essa genealogia de Lucíola (1862) para, em seguida, analisá-lo 

mais profundamente. Em Moll Flanders (1722), a personagem narra, em primeira pessoa, sua 

história com a prostituição, com o crime, seus casamentos, sua fortuna e seu arrependimento. 

Na Inglaterra do século XVIII, ela buscava a ascensão social, tendo trabalhado desde muito 

cedo, já que não tinha família.  

 
A minha vaidade foi a causa da minha perdição. A dona da casa onde eu morava 

tinha dois filhos, jovens elegantes e bonitos, que prometiam muito. E essa foi minha 

desgraça, a de ser bem vista por ambos, embora eles se comportassem em relação a 

mim de maneira totalmente diferente. (p. 34 apud De Marco, 1986, p. 78)  

 

 Nesse trecho a personagem, assim como Rubí, protagonista da telenovela mexicana 

que analisaremos, foi envolvida pela vaidade e pelo fato de perceber que vários homens se 

interessavam por ela, inclusive alguns que poderiam lhe oferecer riquezas.  
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Moll Flanders (1722) teve um grande sucesso comercial. Seu final feliz, a reintegração 

social, depende claramente da dedicação ao trabalho, do arrependimento e da honestidade. A 

narradora personagem diz que a misericórdia divina salvou sua vida e que sua história é 

instrutiva para os outros, evocando mais uma vez o exemplo. Nas obras que estudamos, o 

final feliz não foi possível, porém, em outra telenovela mexicana que também tem uma vilã 

como protagonista, Teresa (2010), considerada por muitos semelhante a Rubí (2004) a 

personagem se regenera depois de ter sofrido as consequências de seus atos maldosos, tal 

como Moll Flanders (1722). 

Em Manon Lescaut (1731), a vida da personagem é narrada através de outro 

personagem, um nobre proprietário de terras, para quem o amado da protagonista se confessa, 

o que garante verossimilhança na trama. A história começa com um jovem casal que se 

apaixona à primeira vista e decide fugir, já que ambos deveriam seguir carreiras eclesiásticas, 

como determinado por suas famílias.  

Eles vão para Paris e vivem em busca do prazer, não se preocupando em planejar seu 

casamento ou dar notícias às famílias, que somente são para eles fontes de dinheiro. Depois de 

um tempo, o jovem precisa voltar para casa e Manon começa a conseguir dinheiro com 

amantes para voltar a vê-lo, até ser deportada para a América, onde é obrigada a casar com 

outro e morre fugindo. Deste modo, sua paixão é fatal, da mesma forma que a de Rubí, que 

também era considerada uma mulher fatal e conquistava diversos homens. 

 Como as obras de Alencar, este romance mostra a vida na cidade (no caso, Paris), seus 

teatros, bailes, salões de jogo e lojas luxuosas, espaços diretamente relacionados ao dinheiro 

como fonte de prazer, a prioridade da protagonista. No entanto, ela demonstra entender que o 

amor não é suficiente para a sobrevivência, sendo necessário o dinheiro. “A fome poderia 

causar-me uma imprudência fatal, qualquer dia soltava o último suspiro cuidando ser um 

suspiro de amor. Adoro-te, fica certo, mas deixa-me por algum tempo gerir os nossos meios” 

(p. 47, apud De Marco, 1986, p. 95) O mesmo acontece com Rubí quando decide que não 

pode se casar com um homem pobre. Ela utiliza frequentemente a frase “Quando a fome entra 

pela porta, o amor sai pela janela”. 

 Manon Lescaut (1731) apresenta muitas lágrimas dos jovens personagens, o que 

envolve os leitores através das emoções, bem como acontece na maioria dos melodramas. No 

prólogo, o autor diz que, com esse livro, busca instruir o público e diverti-lo, preservando as 

virtudes, mesmo com as desordens de seu tempo. Há então, mais uma vez, a intenção de 

ensinar através do exemplo, utilizando uma punição: a morte para a mulher e a solidão e culpa 

para seu amado.  
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 A Dama das Camélias (1848) se conecta profundamente com Manon Lescaut (1731), 

através de citações e semelhanças, em uma tentativa do autor Dumas Filho de conquistar os 

leitores. Conta De Marco (1986) que no momento da publicação o imaginário popular era 

alimentado pelo teatro e pelo romance, muitas vezes de folhetins. A história é narrada em tom 

de confissão, através de Armando, o amado de Margarida, o que, mais uma vez, contribui 

para a verossimilhança, mantendo o leitor interessado através do suspense e da dramaticidade. 

 O romance fomenta o debate a respeito do problema da prostituição, mostrando o luxo 

das cortesãs, causador de curiosidade nas mulheres de boa família. Temos a morte como a 

maneira de castigar a protagonista por conta dos seus atos, apesar de que Margarida é 

caracterizada de maneira positiva e o sentimento de pena é bastante comum para se referir a 

ela. Mostrar ao leitor que a protagonista é uma exceção é um grande objetivo da trama, por 

isso há diversas testemunhas de que ela não é uma cortesã comum, porque é capaz de amar, 

assim como Lúcia. 

 Da mesma forma que em Lucíola (1862), quando os dois futuros amantes se 

conhecem, ele não sabe que ela é cortesã. É interessante perceber que em Rubí (2004), o 

encontro entre a protagonista e seu amado também é marcado por uma confusão: a 

personagem acredita que Alejandro é rico tal como seu amigo Hector, namorado de sua 

melhor amiga Maribel. Quando ela descobre que na verdade ele não tem tanto dinheiro, seu 

interesse por ele torna-se algo inconveniente aos seus planos de ascensão social.  Em relação a 

Margarida e a Lúcia, no segundo encontro, a imagem delicada e virginal é desfeita, 

contrastando com sua ocupação de prostituta.  

 Quando se apaixona por Armando, Margarida acha que pode viver com ele uma 

relação diferente das que as cortesãs costumam estabelecer e chega a dizer que não quer ser 

somente objeto de prazer nem se submeter a sua dominação, criando confiança entre eles. No 

entanto, o amor dos dois é proibido, já que não seria socialmente aceito. Ainda assim, ele 

passa a viver em função dela, esquecendo suas obrigações familiares. Então, Margarida 

poderia ser vista como uma mulher fatal, que transforma e até prejudica os homens, tal como 

as duas protagonistas das obras que nos dedicamos a analisar. 

 Armando e Margarida viajam ao campo, satisfazendo um desejo dela, que ali deixa 

muitos dos seus hábitos de cortesã, da mesma forma que Lúcia, escapando do ambiente e das 

condições em que costumam viver. Nesse momento é possível fazer planos para o futuro e 

esquecer o passado, mas, por intervenção da família de Armando, não podem ficar ali muito 

tempo. 
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 E, como acontece a Lucíola, a morte vai se aproximando de Margarida através de uma 

doença que a debilita aos poucos e lhe faz relembrar sua infância, sua vida familiar e sua 

transformação em cortesã. Durante essa doença, a protagonista diz que para mulheres como 

ela não vale a pena o tratamento: “[...] nós, desde que não possamos mais servir à vaidade ou 

ao prazer de nossos amantes, eles nos abandonam e longas noites sucedem a longos dias.” 

(DUMAS FILHO, 1848, p. 95) É como se ela não se sentisse digna da saúde e do futuro, 

sentimentos que também se revelam em Lúcia quando ela adoece. 

Segundo De Marco (1986), após o sucesso e a polêmica gerada pelo romance, Dumas 

Filho cria um drama utilizando a mesma história, em 1849, que, por causa da censura, só pôde 

ir aos palcos em 1852. A peça difundiu ainda mais o livro e incluiu mais cenas alegres do 

casal protagonista, destacando o perdão entre eles, para garantir a simpatia do público em 

relação à Margarida. Em 1867, Dumas Filho escreve outro texto sobre a personagem 

Margarida, chamado “A propósito de A Dama das Camélias”, abordando as situações sociais 

do momento em seu país, como a censura e a prostituição, que, segundo ele, é causada pela 

miséria e pelas falhas na educação e merece punição legal.  

 De acordo com Nabuco (1875, apud De Marco, 1986), Lucíola (1862) é uma 

adaptação fluminense de A Dama das Camélias (1848). O autor destaca a falta de 

originalidade de Alencar, dizendo que ele cria versões brasileiras dos sucessos europeus. 

Percebemos que realmente há muitas semelhanças entre os dois romances, por isso 

consideramos importante fazer essa espécie de genealogia de Lucíola (1862), para 

compreendermos melhor sua composição dentro de seu contexto histórico e artístico, mas 

reconhecendo a relevância de Alencar e de sua composição. Ademais, a obra é uma maneira 

de criar um diálogo entre a literatura brasileira e a literatura europeia.  

 

Evocando Margarida Gautier, Alencar não está apenas mobilizando a memória de 

seus leitores para enriquecer sua pecadora arrependida com os matizes daquela 

famosa personagem dos salões franceses. Com este recurso literário ele quer discutir 

o aproveitamento dos modelos importados; desenvolver uma reflexão sobre as 

relações entre a literatura nacional e a estrangeira através das lentes oferecidas pela 

modernidade romântica; nacionalizar o tema da regeneração da mulher perdida; 

criar, enfim, o perfil da cortesã do Império. (DE MARCO, 1986, p. 148) 
 

 Assim, não podemos negar a importância do romance para a formação da literatura 

nacional e para a composição de um perfil do Brasil, considerando sua leitura de um cânon 

literário da época, além do debate de um tema bastante polêmico.  

Tanto em Lucíola (1862) quando nos livros que serviram de inspiração para sua 

construção é evidente que a prostituição é vista como marginal ao trabalho produtivo e à 
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organização familiar. De acordo com Sullerot (apud De Marco, 1986), o trabalho feminino 

fora de casa, desde a Antiguidade, era considerado uma antecâmara da prostituição. Com a 

industrialização, cada vez mais mulheres começam a trabalhar e, por conta dos baixos 

salários, a prostituição aumentou em toda a Europa, assim como o número de crianças 

abandonadas. Então, a história da prostituição se desenvolveu à sombra da história do trabalho 

feminino.  

Segundo Kollontai (2003), com a entrada das mulheres no mercado de trabalho, as 

virtudes femininas que antes eram consideradas desejáveis, como a passividade, a submissão 

e a doçura, tornam-se inúteis e até prejudiciais. Passa a ser uma necessidade do capitalismo 

que a mulher se fortifique com características que eram vistas como masculinas, para se 

adaptar a suas novas funções. Caso não se adaptem, lhes sobram poucas opções, como a 

prostituição, que, para a autora, traz uma degradação do amor e uma possibilidade para os 

homens que desejam ter relações sexuais, mas não podem fazê-lo com sua namorada ou noiva 

antes do casamento, por questões morais.  

De acordo com a Sempreviva Organização Feminista (2013), há uma dupla moral na 

sexualidade, já que era, e em diversos contextos ainda é, comum a exigência da virgindade 

feminina até o casamento, enquanto os homens são incentivados a ter múltiplas experiências, 

como se fosse algo determinado biologicamente. 

 

A sexualidade masculina é viril, e os homens teriam um desejo insaciável, enquanto 

as mulheres tem sua sexualidade marcada pela passividade, vinculada mais à 

reprodução que ao prazer. A hipocrisia dessa dupla moral sempre tratou a 

prostituição como algo necessário para preservar a virgindade das “moças de 

família” e garantir a satisfação dos desejos “insaciáveis” dos homens casados. (p. 5) 

 

Há nos debates feministas mais recentes uma discussão sobre a prostituição: deve-se 

lutar por sua regulamentação profissional, para garantir às mulheres que a exercem todos os 

direitos trabalhistas; ou deve-se denunciá-la e rejeitá-la, levando em conta a enorme 

quantidade de mulheres e meninas que entram nesse meio sem o desejo de fazê-lo e 

permanecem por falta de opções ou chantagens?  

Segundo a Sempreviva Organização Feminista (2013), há uma tendência a se 

naturalizar a prostituição, considerando-a a mais antiga profissão do mundo e, por isso, 

impossível de desaparecer, neutralizando sua face exploratória e opressiva. Muitas vezes é 

inclusive tratada como uma opção para as mulheres em diferentes épocas e locais ou como um 

comportamento individual, que culpa as próprias prostitutas pela existência da prostituição, de 

forma moralista.  
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“A prostituição é uma construção histórica, que foi modificada e adaptada a cada 

época, mas podemos dizer que desde o início combina aspectos da sexualidade, da família, 

das relações econômicas e de poder em cada sociedade.” (p. 3) É relacionada ao cristianismo 

e seus valores sociais, e ao capitalismo, à urbanização e à desigualdade social e, no Brasil, à 

sociedade colonial, que é racista e explorou também sexualmente as índias e negras, o que faz 

com que muitas vezes sejam vistas de maneira hiper sexualizada até o momento atual.  

Para Swain (2004), a prostituição é uma das maiores violências que se comete contra a 

população feminina, pois as objetifica como supridoras de necessidades sexuais, e sua 

classificação como trabalho promove o tráfico de mulheres.  

 

Dizer que a prostituição é um trabalho e ainda, voluntário, é, no mínimo, um insulto 

às mulheres, é um insulto ao trabalho, é o menosprezo total das condições que 

levaram tais mulheres a se submeter e mesmo a defender a “profissão” que exercem. 

O que poderia levar uma criança, uma adolescente, uma mulher a este aviltamento 

senão a força, o poder, o estupro, a violência social que aceita a figura do “cliente” 

como seqüência de corpos profanados, usados e abusados, assujeitados, 

escravizados? Basta lembrar que o tráfico de mulheres só é superado em 

lucratividade pelo comércio das armas. Estariam todas estas mulheres e meninas nos 

bordéis e nas ruas, por sua livre vontade, presas de sua “natureza” perversa? (p. 26) 

 

Inclusive, Gupta (2010), em nome das mulheres indianas da Apne Aap, pede aos 

ativistas pelos direitos humanos que não aceitem essa exploração como trabalho, já que não é 

uma escolha e sim uma falta de escolha, tal como terem nascido pobres, de casta baixa ou 

mulheres. (p. 1) A autora enfatiza que as prostitutas não têm direitos trabalhistas, como salário 

mínimo e condições laborais adequadas, não é uma profissão segura e as mulheres que a 

exercem estão sempre vulneráveis e passíveis a sofrerem abusos.  

Por outro lado, há outras autoras, como Despentes (2006), que argumentam que a 

prostituição pode ser condenada socialmente por uma questão moral: a dificuldade de 

aceitação de que as mulheres utilizem o sexo, fora do casamento, como um instrumento para 

sua independência, o que ameaçaria a família tradicional. Para ela, é comum se retratarem 

experiências degradantes de prostituição, mas essas não são as únicas existentes. Não lutar por 

condições trabalhistas adequadas para essas mulheres seria, então, um controle da sexualidade 

feminina e masculina e uma culpabilização do desejo, com o estabelecimento da ideia de que 

a mulher que é respeitada não é a que dá prazer (dicotomia mãe/puta).  

Despentes (2006) também diz que o pacto da prostituição (“eu pago, você me 

satisfaz”) é a base das relações heterossexuais, sendo, assim, comum em nossa sociedade, 

mesmo que muitas vezes não seja evidenciado. Para a autora, a deslegitimação da prostituição 
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não faz com que ela deixe de existir, apenas a afasta, piorando ainda mais a situação dessas 

mulheres.   

Em Lucíola (1862), é mostrado que a personagem alcançou a independência financeira 

e até a riqueza através da prostituição, o que sabemos que não é a realidade da maioria das 

prostitutas, que muitas vezes não conseguem ter acesso a todo o dinheiro que ganham. Além 

disso, no romance não são retratadas muitas situações de violência ou desrespeito diretos à 

personagem, ao contrário, geralmente ela é mostrada como alguém com prestígio em seu meio 

social dentro das possibilidades da profissão, ou seja, apesar de não ser considerada digna 

como as mulheres de família.  

No entanto, quando Lúcia revela a Paulo seu passado, ela explicita que só começou a 

ser uma cortesã por necessidades financeiras, em um momento em que toda a sua família 

estava doente e ela precisava fazer algo para ajudar e, na profissão, não conseguiu sair por ter 

perdido o respeito social e inclusive familiar. Não é explorada na trama uma relação positiva 

de Lúcia com sua sexualidade, já que a moralidade da época não permitiria.  

Quando ela se expõe um pouco mais sexualmente, a atitude é seguida de 

arrependimento e de consequências negativas para ela, como um conflito com seu amado ou a 

sensação de que não merece viver um relacionamento amoroso. Essa situação se evidencia 

quando ela desiste de ser prostituta para tentar estabelecer um relacionamento com Paulo e 

nessa época também deixa de ter relações sexuais com ele. 

Assim, de alguma forma, apesar da distância temporal entre a obra e os discursos 

feministas do século XXI, a narrativa da personagem confirma os posicionamentos e 

depoimentos de algumas das autoras visitadas: dificilmente a prostituição é uma escolha, 

costuma ser resultado da falta de escolhas para a mulher e geralmente é degradante, apesar de 

poder proporcionar à personagem sua independência financeira.  

 

2.6 Análise do romance 

 

Nesse romance de vinte e um capítulos, mais uma vez a narração ocorre através de 

uma confissão, feita pelo narrador-personagem (Paulo, o amado de Lúcia) e direcionada à 

ouvinte, uma senhora idosa, a quem ele confidencia sobre uma situação que viveu através de 

uma carta. Essa senhora seria quem transformou as cartas em livro posteriormente, assinando 

a autoria como G.M.  

A mesma G.M. foi, anos depois, a destinatária de Diva (1864), em um texto enviado 

por alguém que nesse momento assinou somente com P., mas que poderia ser o mesmo Paulo 
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que lhe contou a sobre Lucíola. Deste modo, o autor transpõe as fronteiras entre ficção e 

realidade. 

 

Com esse pequeno movimento no tabuleiro dos discursos, ele faz Paulo assumir 

existência real — como personagem não mais de um romance ou de uma série deles, 

mas como personagem da vida literária de então. Que forma mais habilidosa de 

esconder-se e, ao mesmo tempo, dar verossimilhança realista aos seus enredos! 

(RIBEIRO, 1993, p. 85) 

 

Narrar uma história que parece real ou que demonstra que poderia ser real também é 

uma necessidade das telenovelas mexicanas, o que mais uma vez aproxima nossas duas obras 

estudadas. De Marco (1986) destaca a importância dos diálogos, como propulsor das ações e 

explicitador de conflitos, o que pode ter sido herdado pela experiência de Alencar no teatro e 

que novamente está presente nas telenovelas.  

De acordo com Ribeiro (1993), somente quando a primeira edição do livro é um 

sucesso e lhe solicitam mais perfis femininos, Alencar assume que é o autor da obra, que 

havia editado inicialmente de forma independente. Foi quando ele escreveu Diva (1864), no 

qual está um pós-escrito a respeito da linguagem brasileira, apresentando um inventário de 

palavras utilizadas que causaram estranheza, se posicionando a favor do progresso e 

ironizando críticas conservadoras. O autor se ressente por Lucíola (1862) não ter recebido 

muita atenção da crítica, porém o fato de ter sido um grande sucesso com o público sem 

necessitar da assinatura de um escritor conhecido atesta a qualidade do trabalho e a aprovação 

de muitas pessoas. 

 A confissão de Paulo que dá origem à narração de Lucíola (1862) acontece seis anos 

depois da morte da protagonista, o que demonstra que o personagem teve tempo de refletir 

sobre o ocorrido e de acalmar os sentimentos. Ele situa o início da sua história em 1855 e 

segue contando-a de maneira linear, respeitando a ordem cronológica dos acontecimentos. A 

data de publicação do romance demonstra que, na ficção, G.M. divulgou a carta logo que a 

recebeu. Para garantir maior verossimilhança há ainda outro artifício: Paulo envia uma mecha 

dos cabelos de Lúcia junto com as cartas para sua interlocutora. 

Além disso, a confissão tem um objetivo preciso: explicar o motivo pelo qual ele é 

indulgente em relação às cortesãs e, de forma indireta, mostrando que uma cortesã pode ser 

considerada uma boa pessoa. Paulo, então, analisa Lúcia e sua história, um pouco distanciado 

de sua relação com ela, refletindo sobre a questão ética envolvida. Ele diz que achou mais 

interessante fazê-lo por escrito que contá-lo diante de sua neta adolescente e pura. Paulo pede 
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que a leitora dê um título e um destino a suas cartas, que seriam o esboço de um perfil de 

mulher, e se desculpa por algum possível constrangimento durante a leitura.  

É importante perceber que toda a narração se desenvolve a partir do ponto de vista de 

Paulo, então conhecemos somente o que ele nos conta sobre Lúcia e não sabemos em nenhum 

momento a visão dela sobre os acontecimentos ou suas ações independentes da presença dele. 

Quando a protagonista tem voz, através dos diálogos, devemos recordar que é uma 

reprodução das memórias de seu amado e não necessariamente suas falas precisas.   

 A narração começa com a chegada de Paulo ao Rio de Janeiro, em 1855, o que lhe 

levou ao seu encontro com Lúcia. Enquanto seu amigo de infância Sá estava distraído 

conversando, Paulo observava a festa da Glória, até que viu quem ele descreveu como uma 

linda moça, esbelta e elegante. Ele se lembrou que já a tinha visto antes, mas não sabia onde e 

de pronto perguntou para Sá quem era aquela senhora. Seu amigo lhe advertiu sobre Lúcia, 

dizendo que ele não deveria confundi-la com uma senhora, pois ela era, na verdade, uma 

mulher bonita. A ausência de um acompanhante do sexo masculino era mais um fator que 

denotava sua condição, que Paulo se envergonhou de não ter percebido.  

Para o leitor, é também um aviso para que não se deixe enganar pelas aparências. É 

interessante observar que situação semelhante acontecem em Rubí (2004): ao longo da obra 

há muitos alertas de que não se deve acreditar que a protagonista é uma pessoa boa por conta 

de sua bela figura.   

 

Ao afirmar que ela não era uma senhora, desqualificava-a social e moralmente; mas, 

ao dizer que é, ao contrário, uma mulher bonita, está sugerindo que a beleza, o 

erotismo e o prazer só se encontram nessas mulheres “perdidas”. Tese, aliás, que 

será sustentada por muitas outras narrativas, e não só dentre as pertencentes ao 

chamado Romantismo. (RIBEIRO, 1993, p. 93) 

 

Assim, outros personagens, especialmente homens que já a conheciam há bastante 

tempo, nos mostram uma visão diferente da que tem Paulo, influenciado pelo sentimento que 

foi cultivando em relação a Lúcia desde que a viu pela primeira vez. 

O local desse encontro entre os dois, a festa da Glória, remete ao seu nome verdadeiro, 

revelado posteriormente no romance. Lúcia mostra que foge ao estereótipo de cortesã, já que 

é devota de Nossa Senhora da Glória, comparecendo às festas religiosas com roupas discretas, 

em um dia em que se recusa a trabalhar. Ademais, apesar de ser uma cortesã de luxo, nesse 

momento está integrada ao povo, considerando-se que é uma festa popular. No entanto, a 

personagem também reclama que os pobres que lhe pediam dinheiro no local eram 

impertinentes, o que contrasta com a imagem religiosa que vinha cultivando.  
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Após esta breve reunião, quando se deitou para dormir, Paulo recordou a primeira vez 

em que viu Lúcia de longe em um carro luxuoso, momento no qual ela transmitiu melancolia 

no olhar, além de pureza, graça e ingenuidade, características que ele reafirma identificar nela 

várias vezes ao longo da obra. Nessa ocasião, Paulo afirmou que Lúcia era uma linda menina, 

ela escutou e sorriu. “Qual é a mulher bonita que não sorri a um elogio espontâneo e a um 

grito ingênuo de admiração? Se não sorri nos lábios, sorri no coração.” (ALENCAR, 1862, p. 

6)  

Para o personagem, era usual que as mulheres se sentissem lisonjeadas ao serem 

admiradas pelos homens. Em seguida, o leque de Lúcia caiu e Paulo lhe devolveu, apertando 

seus dedos cobertos com a luva, ou seja, não houve contato físico direto entre os dois, o que 

reforça a ideia de castidade. Assim, é contraditório o fato de que ela não parecia uma 

prostituta, mas era.  

Depois da festa da Glória, os dois protagonistas se viram algumas vezes, somente de 

longe. Em uma dessas ocasiões, em uma loja Paulo observou que Lúcia dizia que o cheiro de 

flor de laranja era muito puro para ela, demonstrando que ela mesma não acreditava ser digna 

de usar algo que remetesse à pureza. Em um momento em que não tinha ocupações, Paulo 

decidiu visitá-la. Inicialmente, Lúcia não o reconheceu e demonstrou se lembrar dele mais 

pelo primeiro encontro. Paulo continuou percebendo nela simplicidade e graça, além de um 

casto e ingênuo perfume, portanto, mais uma vez, ele contrastou o que observava em Lúcia 

com o que sabia sobre ela.   

Durante a conversa, os dois falaram sobre suas famílias e Lúcia disse a Paulo que 

perdeu a mãe muito cedo e que imaginava que seria muito bom ser amada sem interesses. 

Desta forma, ela já revela desejar experenciar um amor e uma vida completamente diferentes 

daquela que vivia. Lúcia afirmou estar pensando em Paulo desde a primeira vez que eles se 

viram, porém sabia que ele não a veria nunca mais como antes de saber que ela era uma 

prostituta. Ela revelou, logo, que não foi somente ele que esteve se lembrando de Lúcia e 

observando-a pela cidade, ela também o fazia, mesmo não demonstrando até o momento. 

Apesar do medo de Lúcia de ser vista por Paulo somente como uma cortesã, a 

impressão dele era singular. Ele percebia que os sentimentos, então, contraditórios à 

profissão, existiam na protagonista, conferindo-lhe humanidade e integridade. 

 

Desde o primeiro encontro, o que ele vê ou consegue ver é a alma. E esta é pura, 

apesar de tudo. É a essa mulher — uma alma pura — que ele há de amar ao longo da 

narrativa e mesmo depois dela. E não é o enredo outra coisa que essa busca de uma 

mulher, soterrada sob a cortesã infrene, que virá, pouco a pouco, emergindo da 
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perdição e afirmando sua existência e, mesmo, sua proeminência sobre a outra. 

(RIBEIRO, 1993, p. 95) 

 

Portanto, de acordo com o autor, embora seja pecadora, Lúcia tem uma essência ética 

incorruptível, valorizando sempre a estabilidade familiar, o que a torna exemplar para Alencar 

em sua intenção de consolidação da identidade brasileira.  

Por seus modos e conversa séria, Paulo chegou a duvidar de que Lúcia era uma 

prostituta e precisou confirmá-lo com Sá, que seguiu afirmando que ela tinha apenas 

interesses materiais. O personagem confrontou Lucíola, dizendo que ela deixasse de fazer 

comédias de amor e de fingir ser o que não era, quando ela se resistiu aos seus toques e 

pareceu estar se envolvendo sentimentalmente com ele. A protagonista afirmou que não era 

fingida, mas não explicou o motivo de se emocionar com ele, o que demonstra que ela não 

acreditava ser adequado revelar suas afeições. 

Após esse conflito, Lúcia o levou para o quarto e eles tiveram o primeiro contato 

sexual. Paulo sentiu que nesse momento ela era outra mulher, muito mais sensual e sem os 

ares de pureza, como se tivesse duas faces bastante diferentes. “Era uma transfiguração 

completa.” (ALENCAR, 1862, p. 14) Neste momento, o personagem chegou à conclusão de 

que Lúcia não era uma prostituta como as outras, pois realmente sentia. Ela demonstrava estar 

envolvida passionalmente no ato sexual, encantando-o também. Desta forma, percebemos 

claramente a dupla personalidade da protagonista: a mocinha, que poderia se comparar a 

outras personagens de romances e inclusive de telenovelas, e a cortesã, em um perfil muito 

mais relacionado às vilãs. Essas antíteses fazem a personagem ser bastante incomum e 

interessante para nossa análise. 

Outra característica muito importante na personagem é a beleza, confirmada por Paulo 

e por outros personagens, como Cunha, que relatou que Lucíola não ficava muito tempo com 

o mesmo amante e não permitia que ninguém adquirisse direitos sobre ela, sendo esquiva e 

irônica. Assim, vemos que, ainda que seja uma prostituta, Lúcia considerava importante 

continuar obedecendo a suas próprias vontades e não fazia qualquer coisa por dinheiro. 

Em público, Lúcia tratou Paulo com rispidez e ironia, o que fez com que ele 

entendesse que ela não era tão angelical quanto parecia em algumas ocasiões, convencendo-o 

de que era uma cortesã. Esse comportamento se evidencia especialmente no capítulo seis, no 

qual Paulo começou a descrever uma festa na casa de Sá, em que muitos acontecimentos 

foram marcantes. Um deles é que Lúcia cortou seu dedo e colocou em um copo de bebida 

para estancar o sangue. Em seguida, Paulo bebeu todo o líquido, mostrando com esse ato que 

estava realmente interessado na protagonista.  
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Para contar outro acontecimento mais dramático daquela noite, Paulo se disse 

constrangido com a leitora. Começou relatando que Lúcia lhe disse que ela era uma mulher 

como qualquer outra e ele respondeu que gostava de manter a ilusão de que era especial. Ela 

mencionou que poderia trocá-lo por qualquer um e que não fingiria ser quem não é, conselho 

que ele mesmo lhe havia dado antes.  

Nessa situação parece claro que Lúcia desejava desiludir Paulo, já que sentia que 

precisava aceitar a realidade: por sua condição, dificilmente poderiam viver uma história de 

amor. Deste modo, ela fez o que era necessário para que Paulo concluísse que ela não era uma 

mulher com quem ele gostaria de ter um relacionamento. O ápice dessa atitude foi imitar um 

quadro nua, o que Paulo havia pedido que ela não fizesse e, portanto, lhe chocou e incomodou 

bastante. Ele chegou a considerar esse ato pior que a prostituição. Nessa festa, Lúcia foi 

chamada de Lúcifer, pela semelhança entre os nomes e características, e ela mesma disse que 

era anjo de luz que desceu do céu ao inferno.  

Lúcia ficou embriagada e discutiu com outras prostitutas. Paulo sentiu pena dela e a 

viu como uma criança que não sabia o que fazia. Declarou que desejava que ela fosse só dele, 

que lhe guardou beijos puros e que só o amor recupera a pureza. Essa fala de Paulo demonstra 

sua esperança na regeneração de Lúcia através do relacionamento amoroso e, apesar de todas 

as suas tentativas de convencê-lo do contrário, ele ainda achava que ela era inocente e digna 

de seu sentimento. Esta é a mensagem transmitida aos leitores: somente o amor é capaz de 

trazer a salvação.  

 Paulo não era rico, mas decidiu gastar boa parte do seu dinheiro com Lúcia e lhe 

comprou uma joia. Ela reagiu afirmando que não valia tanto e se encantou mais com um 

adorno sem valor, também presente dele, o que fez Paulo refletir sobre a verdadeira 

importância do dinheiro para a personagem, já que seus amigos haviam dito que ela era 

ambiciosa e ele não conseguiu identificar essa característica em seus atos. A convivência 

entre eles era alegre e nesse mesmo dia, ela manifestou para Paulo que começaria a ser uma 

nova pessoa, declarando-lhe uma espécie de submissão.  

 A partir desse momento, eles iniciaram uma relação harmônica, em que ela perdoava 

tudo, talvez para tentar recompensá-lo, por sentir culpa por sua profissão. Paulo se sentia 

extremamente mal ao perceber que Lúcia tinha melhor situação financeira que ele, sendo 

possível que tomasse qualquer decisão econômica sem precisar consultá-lo. Assim, ele 

acreditava ser necessário dar uma contribuição financeira para ela, porém sem que ela 

constatasse imediatamente. Vemos, portanto, o importante papel que o dinheiro ocupa, tanto 

na obra quanto na própria sociedade da época, por ser muitas vezes considerado a medida do 
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afeto entre personagens, além de uma ferramenta de poder, geralmente masculina, por isso é 

estranho para vários personagens que seja domínio de uma mulher. 

Segundo De Marco (1986), no romance o dinheiro aparecia como regente dos 

sentimentos e projetos do homem, como acontece na telenovela Rubí (2004). Lúcia acreditava 

importante não valorizar os bens materiais, símbolos da impureza de relações que ela 

mantinha sem sinceridade e sem amor. No entanto, em outros momentos a personagem 

mostrava que se sentia bem em ter a possibilidade de fazer o que quisesse com suas posses, o 

que lhe confere independência e poder, algo incomum às mulheres da época. Percebia que era 

importante para Paulo que ela aceitasse seu dinheiro e o fazia como forma de respeito, ou 

seja, mesmo sendo independente, era relevante para ela reconhecer o homem. 

 Enquanto estavam vivendo em harmonia, Lúcia mostrou a Paulo que seu livro favorito 

era a Bíblia, demostrando novamente sua religiosidade e invocando a pureza de alma. 

Ademais, ela passou a não revelar sua nudez ao ter relações sexuais e se negava a sair para 

não desperdiçar momentos de felicidade.  

Mesmo com a aparente tranquilidade, Paulo desconfiava que a relação não duraria 

tanto, já que lhe disseram que Lúcia permanecia com seus amantes por, no máximo, quatro 

meses. Além disso, quando descobriram que Paulo estava vivendo com Lúcia, ele começou a 

ganhar a má fama de estar sendo sustentado por uma cortesã, o que era extremamente 

ofensivo para ele. Com a necessidade de seguir as regras sociais e manter uma boa imagem 

pública, ele decidiu separar-se dela. 

 Apesar de que Lúcia dizia que não abdicou de sua vida de luxos e de passeios somente 

por causa dele, e sim porque se aborreceu de tudo aquilo, os dois personagens brigaram 

diversas vezes nas quais ele alegou não querer mais ser seu amante exclusivo, por ciúmes. Ela 

quis ver o que ele fez quando saiu sozinho e ele afirmou não se importar que ela estivesse 

com outros, mas ela percebeu que não era verdade e decidiu obedecê-lo. Paulo também 

provocou seus ciúmes cortejando outra prostituta. Lúcia se sentia mal por não ter direito a 

fazer escolhas sobre sua própria vida, já que a sociedade em geral pensava que ela não era 

dona de si. 

 Após uma dessas brigas e reconciliações, Lúcia se banhou e se vestiu de branco e 

pérolas, demonstrando, através dessa simbologia das cores e materiais, que realmente não se 

envolveu com outro homem. Ao longo dos dias seguintes, ela não correspondia tanto às 

carícias de Paulo e achou que estava doente de uma moléstia do coração que lhe mataria. 

Neste momento, ela tentou resgatar a pureza, rejeitando as relações carnais. Depois disso, 

Paulo percebeu que Lúcia ficou mais fria e deixou de demonstrar ciúmes, apesar de suas 
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provocações, e desejava que tudo voltasse a ser como antes. Em um momento agradável, os 

dois conversaram sobre suas infâncias, o que pressupõe intimidade e proximidade, e ele se 

sentiu feliz pelo fato de ela querer saber mais sobre ele. 

 Lúcia começou a ficar doente após fazer um passeio à noite. Enquanto havia uma 

enfermeira em sua casa cuidando dela, Paulo se incomodou e a protagonista imediatamente a 

dispensou. Ela assumiu que chamou essa mulher somente para não ficar a sós com Paulo, já 

que não podia fazer suas vontades, mas gostava de conversar com ele. Com esse afastamento, 

Paulo pensou que Lúcia tinha um amante, mesmo com suas negativas. Na realidade, a 

personagem estava, mais uma vez, tentando dissociar as relações carnais dos sentimentos, 

pois acreditava que o sexo era impuro e impediria que ela vivesse um relacionamento 

amoroso feliz. 

 Então, Paulo tentou se afastar, sem conseguir deixar de lembrar de sua amada. Ela o 

procurou e novamente mudou, passando a cozinhar e arrumar a casa, além de usar roupas 

mais simples, nas quais ela se sentia melhor. “Foi o dia mais feliz da minha vida.” 

(ALENCAR, 1862, p. 115) Assim, vemos que repetidamente Lúcia crê que precisa se 

transformar, aproximar sua vida cada vez mais da vida das mulheres consideradas dignas, 

para merecer o amor de Paulo. Para se entregar ao personagem nessa fase ela teve que se 

embriagar, o que fez com que ele se sentisse mal.  

 A protagonista tinha horror a ser mãe e ao mesmo tempo acreditava que se aquilo 

acontecesse significaria o perdão de Deus. Queria viver com Paulo nesse momento uma 

amizade fraternal, pura e cândida. Em um passeio a São Domingos, onde nasceu, Lúcia 

relembrou sua infância, porém não quis mencionar os momentos negativos. Mais tarde, a 

protagonista tomou coragem para contar a tragédia de sua família, que havia morrido de febre 

amarela, e revelar seu verdadeiro nome.  

Também falou que Couto a introduziu no mundo da prostituição quando todos os seus 

parentes estavam muito doentes, com exceção de sua tia. Quando seu pai descobriu de onde 

havia vindo o dinheiro que ela estava usando para ajudá-los a sobreviver, lhe expulsou de 

casa. A única saída para Lúcia foi continuar sendo prostituta e enviar dinheiro para o seu pai, 

sendo parte dele com a intenção de se destinar ao dote de sua irmã Ana. Depois ocorreu a 

morte da única amiga que ela tinha, chamada Lúcia, e ela trocou os nomes na certidão de 

óbito, fazendo sua família pensar que ela estava morta e foi passar um ano na Europa.  

Posteriormente a sua confissão, ela disse que provavelmente não se prostituiria 

novamente caso pudesse voltar atrás, porque não somente profanou a castidade de seu corpo, 

mas também a de sua alma. Paulo concluiu que Lúcia era um anjo, o que tem bastante 
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impacto na trama, já que é uma imagem que contrasta totalmente a que a maioria das pessoas 

tem sobre ela. Desta forma, é uma espécie de perdão que seu amado lhe dá e de igual maneira 

o leitor, que está se inteirando pela primeira vez dos motivos pelos quais Lúcia chegou a ser 

cortesã. 

A protagonista planejava morar com sua irmã, que estava em um colégio interno, em 

sua nova casa no campo e pediu a Paulo que lhe chamasse de Maria. Inicialmente, Ana não 

sabia que Lúcia era sua irmã, apesar da boa relação constante que mantinham. Os três 

começaram a conviver como uma família, porém Lúcia imaginava que sua enorme felicidade 

não poderia durar muito tempo. Sua principal distração era bordar e ensinar a Ana, que era a 

proprietária oficial do local, pois Lúcia achou que ela poderia aproveitar o dinheiro, por não 

saber de onde vinha, demonstrando um pensamento de que a riqueza proveniente de fontes 

consideradas ruins pode trazer bons resultados, mas não para a pessoa que cometeu atitudes 

reprováveis para consegui-lo. Lúcia alegou que viveria somente do que Paulo lhe desse, e 

assim não sentia que estava disfrutando de um dinheiro sujo.  

Paulo relatou a época de Ano Novo, quando Lúcia estava doente e, após um longo 

período sem fazê-lo, beijou Paulo, o que considerou uma loucura e por isso rogou ele a 

salvasse dele e dela mesma. Deste modo, é nítido que ela vê o relacionamento como uma 

perdição, algo que deve ser evitado. Depois disso, ela mencionou que Paulo precisava se casar 

e ser pai, mas ele disse que não tinha esse desejo. Ela pediu que ele se casasse com Ana e 

durante essa conversa, desmaiou.  

Descobriu-se que ela estava a ponto de abortar, ou seja, realmente estava grávida 

como imaginava, mesmo não querendo acreditar por crer que não merecia. Ela delirava e só 

falava em Paulo, pedindo novamente que ele se casasse com Ana, enquanto ele dizia que esse 

casamento não faria ninguém feliz. Então, ela rogou que ele cuidasse dela como um pai. Um 

médico foi chamado e sugeriu que Lúcia tomasse um remédio para abortar, para poder se 

salvar. Ela falou que serviria como túmulo do filho e que morreriam juntos, já que sentia que 

não ia mais viver, ainda que Paulo pedisse para ela ter forças. Ao final, tomou o remédio por 

insistência de seu amado, o que não fez muito efeito.  

Nos seus últimos momentos, Lúcia pediu para se confessar e revelou ter se apaixonado 

por Paulo desde o primeiro dia e que o amará eternamente, entregando-lhe sua alma. “Fui sua 

esposa no céu.” (ALENCAR, 1862, p. 149) De alguma forma, Lúcia nesse momento realiza o 

único ritual de casamento possível entre eles, com a promessa de uma união e felicidade que 

se concretizariam somente em outro plano, no qual tudo o que ela foi em vida não importaria 

mais.  
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Desta maneira Paulo encerra seu relato, com a morte de Lúcia. Ele mencionou ainda 

ter saudades dela e que os quatro meses que passaram juntos foram a melhor parte da vida 

dele. Contou que, após se passarem seis anos, Ana havia se casado e era feliz, isto é, ele 

cumpriu sua promessa de zelar por ela. Também enviou para a leitora uma mecha dos cabelos 

de sua amada, dizendo que através dela a destinatária amaria Lúcia assim como ele. Sobre sua 

situação sentimental ele não fala, deixando a impressão para os leitores de que Lucíola 

realmente foi um amor inesquecível. 

 

2.7 A personagem Lúcia: um perfil feminino entre o angelical e o demoníaco 

 

 Quando analisamos a protagonista de Lucíola (1862), percebemos que ela pode ser 

vista pelos personagens do romance de maneiras completamente diferentes. A primeira 

impressão de Paulo, de uma moça pura e ingênua, não deixa de acompanhá-lo ao longo da 

narrativa, mesmo que durante vários momentos ela tente convencê-lo de que não é como ele 

pensa, o que lhe faz sofrer algumas decepções.  

Essa impressão de virtude aparece inclusive de forma sensorial, como quando, ao 

entrar em sua casa, ele sente o cheio de perfume de flor de laranjeira e diz que não pode haver 

nada mais puro, ou quando ele a vê vestida de branco e tem certeza de que ela não esteve com 

nenhum outro homem após estar com ele.  

 Paulo remete tanto à inocência de Lúcia em seu relato que chega a dizer que ela lhe 

purificou e santificou com seu olhar. “Somente o olhar de Paulo, desprovido dos trejeitos 

urbanos e dos vícios de interpretação da corte, poderia ver em Lúcia a menina e não a 

mercadoria.” (DE MARCO, 1986, p. 179)  

Além de demonstrar que tinha uma visão de Lúcia completamente diferente da 

impressão da maioria das pessoas, o personagem revela que o amor de Lúcia lhe modificou de 

maneira positiva, ou seja, não foi somente ele que desempenhou o papel de seu salvador, mas 

ela também o salvou de diversas formas. Em Rubí (2004) acontece o mesmo: somente as 

pessoas que a amam verdadeiramente, como sua mãe, sua sobrinha e o amor de sua vida, 

conseguem ver bondade nela.  

 Enquanto conta a história, o narrador-personagem Paulo mostra que a sociedade da 

Corte tinha outro pensamento sobre Lúcia: que ela era uma das mulheres mais belas da cidade 

e uma cortesã voluntariosa e caprichosa. Mesmo que de outra maneira, eles também têm a 

ideia de que Lúcia não é uma prostituta como as outras: não se submete completamente à 
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vontade dos homens nem faz tudo por dinheiro. Cunha, por exemplo, costuma falar das 

peculiaridades da personagem: 

  

A Lúcia não admite que ninguém adquira direitos sobre ela. Façam-lhe as propostas 

mais brilhantes: sua casa é sua e somente sua; ela o recebe, sempre como hóspede; 

como dono, nunca. Na ocasião em que o senhor a toma por amante, ela previne-o de 

que reserva-se plena liberdade de fazer o que quiser e de deixá-lo quando lhe 

aprouver, sem explicações e sem pretextos, o que sucede invariavelmente antes de 

seis meses; está entendido que lhe concede o mesmo direito. (ALENCAR, 1862, p. 

17) 

 

Assim, a personagem realmente possui, além da beleza única, comprovada por todos, 

um caráter forte, que faz com que ela não dependa de ninguém e queira seguir sempre suas 

próprias vontades, até quando encontra o amor. 

 Por outro lado, temos a visão da própria Lúcia sobre si mesma. Ela não se percebe 

como uma mulher digna de viver um relacionamento ou de ser feliz. No entanto, em alguns 

momentos, sente esperança. Demonstra ser voluntariosa, ter diversos comportamentos 

incomuns às mulheres da época, como dizer que pode fazer o que quiser com seu dinheiro, 

não aceitar chantagens de seus amantes e não se submeter a exclusividades. Outras atitudes 

mais independentes ela poderia ter justamente pelo fato de ser prostituta, como, por exemplo, 

andar desacompanhada.  

 Uma diferente face de Lúcia somente conhecemos no final do livro, durante a 

revelação de sua história a Paulo. Deste modo, sabemos que ela sofreu muito quando criança, 

sendo a única da família nuclear que não adoeceu. Passando necessidades, ela foi levada à 

prostituição e, em seguida, expulsa de casa. A própria protagonista mostrava que percebia 

uma diferença entre Lúcia, a prostituta, e Maria da Glória, a jovem inocente que desejou 

voltar a ser no fim de sua vida. Desta forma, está presente no romance o tema da dupla 

personalidade ou falsa identidade, apontado por Campedelli (1989) como um dos plots 

comuns em telenovelas.   

Sendo Maria da Glória, ela podia sonhar e ter ilusões. Tinha a possibilidade de ser 

mais que um corpo que se poderia comprar ou que carregava a moda. Inclusive, é dito que ela 

parecia uma sinhá esperando o casamento, isto é, poderia perfeitamente ser confundida com 

uma moça comum, que gostaria de ser. Da mesma forma, Rubí conseguiria ser vista como 

uma senhorita possuidora de boas condições financeiras em vários momentos, mesmo não 

sendo, já que se esforçava em parecer o que desejava que as pessoas enxergassem.  

Quando o passado de Maria da Glória se revela, é como se a personagem Lúcia se 

retirasse de cena. Nesses momentos, não é mais utilizada a linguagem erótica, sendo 
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substituída por um vocabulário inocente, incluindo diálogos sobre o jardim, costura e visitas, 

assuntos comuns entre as moças de família da época. Essa maneira de se apresentar da 

personagem contrasta com outros momentos da narrativa, nos quais Lúcia foi referida como 

um objeto. Especialmente durante a festa de Sá, inclusive a própria personagem se coloca 

desta forma, dizendo que faz aquilo por precisar de dinheiro e reafirmando para Paulo, como 

foi dito, que é uma prostituta como todas as outras. 

 As múltiplas faces da protagonista estão relacionadas ao ambiente em que ela se 

encontra, que influi em seu comportamento. Em ambientes privados, como em sua casa, 

quando está sozinha com Paulo; ou no campo, um lugar puro, natural e harmônico, ela pode 

expressar seus sentimentos, pensamentos e talvez tentar ser a moça que poderia ter sido ou 

gostaria de ser. Em situações assim, ela promete beijos puros, se veste de branco, borda, 

cozinha e arruma a casa e até se nega a ter relações carnais.  

Paulo demonstra que quer viver com ela em privado e ela muitas vezes se submete às 

suas vontades, passando a se comportar de forma reservada e pudica. Um dos momentos em 

que a protagonista sofre é quando suas vizinhas no campo descobrem que ela era prostituta, já 

que lá ela mantinha outra imagem e gostaria de esquecer a Lúcia que era na Corte, onde sabia 

que não poderia se livrar dos olhares que lhe viam como perdida. A personagem Rubí também 

busca fugir da cidade quando se casa com o noivo de sua melhor amiga por dinheiro, para 

esquecer seu passado pobre e evitar o julgamento de sua família e amigos. 

Lúcia, por outro lado, nos ambientes públicos, como as ruas da Corte, os teatros e as 

festas, se comporta de maneira expansiva e voluntariosa. Em momentos nos quais o casal se 

separou, por exemplo, ela retornava à vida pública, ostentando sua beleza, quase sempre 

desejando provocar ciúmes em Paulo, enquanto ele se esconde dos olhos do público para não 

demonstrar seu sofrimento, chegando a pedir que Lúcia saia com Couto. Na última parte da 

história, inclusive nos espaços públicos, Lúcia queria negar sua imagem de prostituta, 

destruindo ou doando objetos associados a essa vida e passando a utilizar roupas claras e 

discretas.  

 Percebemos que as atitudes dos dois personagens não se associam somente às 

mudanças de ambiente, mas também à posse de dinheiro, que funcionava na dinâmica da 

relação amorosa realmente como uma moeda de troca. No caso de Lúcia, abdicar do 

pagamento significava assumir que valorizava mais o sentimento e buscar uma mudança de 

situação, deixando de ser cortesã. No caso de Paulo, pagar denotava ter poder e demonstrar 

desprendimento do amor de Lúcia. Deste modo, a atitude em relação ao dinheiro é um fator 

importante na interação entre as personagens.  
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Um momento em que Lúcia reflete sobre si mesma e sobre Paulo é quando lê A Dama 

das Camélias (1848). Emocionando-se com o triste final, diz que uma prostituta não pode 

amar ou ser amada. Depois de, juntamente com seu amado, concluir que eles dois são 

diferentes dos personagens franceses, ela busca reconstruir sua história e reencontrar sua 

identidade. Nesse momento, o seu passado, sua infância, são resgatados e negar a cortesã 

parece ser a única forma possível de planejar seu futuro.  

Outro fator essencial para conhecermos a personagem é seu sentimento diante da 

possibilidade de ter um filho: medo. Esse pavor acontece porque ela não acreditava que 

mereceria ser feliz e formar uma família. No entanto, nessa mesma época em que engravidou, 

estava morando no campo e convidou sua irmã para fazer-lhe companhia na nova casa. Ela 

sempre apresentou uma posição de proteção em relação à irmã, enviando dinheiro para o seu 

dote, garantindo sua educação e desejando que ela não soubesse de sua profissão moralmente 

duvidosa. Além disso, quando percebeu que iria morrer, Lúcia pediu a Paulo que se casasse 

com Ana, para assegurar que ela teria um bom futuro e seria feliz.  

Assim, de alguma forma ela se projeta na irmã e quer realizar através dela o que não 

pôde fazer em sua vida. Apesar de Paulo se negar a casar com a menina, alegando que não 

podia amá-la dessa forma, ele afirma em seu relato que, após a morte de Lúcia, Ana foi feliz e 

ele cuidou dela como havia prometido. Mesmo com suas tentativas de projeções de realização 

em sua irmã ou inclusive em uma existência plena no céu, como diz em seus momentos finais, 

a morte aparece como a única solução possível para que Lúcia sofra as consequências de seus 

atos.  

 

[...] à visão romântica do amor e à rigidez da ordem social que não reconhece a 

possibilidade do arrependimento. No romance, a mulher prostituída estava revelada 

em toda sua baixeza e punida inequivocamente. Nada de conhecer o amor, nada de 

casamento de consolação ou pôr no mundo um filho do pecado, como Carolina de 

As Asas de um Anjo. (DE MARCO, 1986, p. 185) 

 

Desta forma, a moralidade previa que uma prostituta não poderia ser feliz, e, como a 

mesma personagem pensava, esse foi o destino que se cumpriu em sua vida.  

 

2.8 Outras versões 

 

Lucíola (1861) foi adaptado para o cinema em duas ocasiões: em 1916, em um filme 

mudo, e em 1975, em Lucíola: o anjo pecador3. O próprio título remete ao sacrilégio de 

 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=iKlNaFgxdME Acesso em: 18 de março de 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=iKlNaFgxdME
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Lúcia, tão enfatizado no romance, e ao seu contraditório caráter angelical. Essa antítese, que 

está bastante presente no livro, conduz toda a trama da produção cinematográfica.  

O filme, então, é bastante fiel ao original, contando os acontecimentos de forma 

resumida e enfatizando os momentos dramáticos, como as cenas de amor e discórdias entre o 

casal Lúcia e Paulo e de sofrimento da protagonista. Inclusive, algumas falas dos personagens 

são idênticas às escritas no livro. 

Além disso, conta com locações externas na cidade do Rio de Janeiro, ambientes onde 

se passa a história originalmente, como a igreja da Glória, santa a qual Lúcia é muito devota. 

A primeira cena da obra mostra Paulo escrevendo a carta em que conta os acontecimentos 

conduzem o romance. Em diversos momentos do filme, o personagem é narrador dos 

acontecimentos. 

 O encontro entre os dois acontece, da mesma forma que no livro, na festa da Glória, 

onde Lúcia se recusa a ser acompanhada por ele, dizendo que ao menos nesse dia recusaria 

companhia, ou seja, de alguma maneira revelando sua profissão. 

Paulo se lembra que viu Lúcia antes, em um parque, quando se encantou pela moça. 

Na primeira vez em que conversam, Paulo revela que é pobre e de Pernambuco e percebe que 

Lúcia é muito sensível, chegando a duvidar se ela é realmente prostituta, o que pergunta a Sá. 

A aparente busca da protagonista por romance o confunde. 

 Lúcia se chateia quando Paulo a trata como cortesã, mas depois aceita, já que ele diz 

que pensa que ela o está rejeitando e que não vai admitir essas incoerências. Nesses 

momentos ela ri descontroladamente, mostrando sua personalidade relacionada a de uma vilã.  

 Mesmo assim, Lúcia não recebe o dinheiro de Paulo, mandando que ele se retire de 

sua casa após o ato sexual. A protagonista também estimula que Paulo corteje outras 

mulheres, demostrando nessas atitudes as contradições de ser uma cortesã que, por outro lado, 

tem a capacidade de amar. 

 A personagem é indiferente aos presentes caros, afirmando que não vale tanto, e 

valoriza mais os baratos. No entanto, é dito que ela é rica e avarenta, transformando 

imediatamente tudo o que lhe dão em dinheiro. Lucíola mostra que conseguir riquezas foi 

uma forma de vingança, já que ela sofreu bastante pela falta delas. 

 É dito que Lúcia tem horror a Couto, o que é explicado depois, quando ela revela que 

foi ele que a introduziu ao mundo da prostituição contra sua vontade. A protagonista conta 

que quando trocou de identidade com sua amiga que morreu, foi para a Europa e 

posteriormente voltou ao Brasil e conheceu Paulo. 
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 Em relação à Ana, Lúcia pede para que Paulo se case com ela após sua morte, 

argumentando que ele precisa de afeições que só uma esposa casta e pura poderia dar e que a 

melhor pessoa para ele e a única que não faria com que ela ficasse triste seria sua irmã. 

Inclusive, a personagem declara que espera moldar a alma de Ana pela forma da dela. 

 Por ser uma produção audiovisual, o filme nos mostra alguns aspectos que não são tão 

evidentes no livro, relacionadas à aparência física das personagens e às suas expressões 

faciais e corporais, por exemplo. No filme, Lúcia é loira e utiliza frequentemente roupas 

escuras. Essas características reforçam seu perfil de mulher bela e fatal, mas também 

evidenciam sua personalidade séria, sóbria e sofrida. Ademais, a personagem tem uma 

escrava negra que trabalha em sua casa, realizando os afazeres domésticos. 

 Assim, percebemos que o filme é bastante fiel ao livro, porém, por se tratar de um 

suporte diferente, traz ao leitor e espectador uma nova perspectiva, da mesma forma que 

acontece em relação à primeira versão de Rubí, uma história em quadrinhos, e as seguintes, 

um filme e uma telenovela.  

O romance foi adaptado a uma telenovela por Marcilio Moraes e Rosane Lima, 

chamada Essas Mulheres, que foi exibida pela TV Record em 2005. Além de Lucíola (1862), 

a telenovela também conta a história de Diva e Senhora, outras duas obras de Alencar 

conhecidas como “perfis de mulheres”, e foi exportada para diversos países da América 

Latina e de língua portuguesa.  

Algumas mudanças foram feitas, já que a trama relacionou a narrativa de três livros 

diferentes: se passava em 1880, décadas depois da data original da narração de Lucíola 

(1862); as três protagonistas eram amigas e faziam aulas de etiqueta juntas; e Cunha assumiu 

um antagonismo muito mais destacado do que tinha no romance, sendo o grande vilão do 

núcleo de Lúcia, considerando que a introduziu no mundo da prostituição. 

 As características do gênero telenovela, suas origens e influências, bem como sua 

estrutura e temas, serão assuntos tratados no seguinte capítulo, no qual também iniciaremos o 

debate sobre a telenovela Rubí (2004) e algumas de suas personagens femininas.  
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3. TELENOVELA: PARADIGMA FICCIONAL DA AMÉRICA LATINA 

 

Las telenovelas de cada país son un fiel reflejo – aunque 

bizarro, sublimado, en ocasiones paródico – de su historia 

patria y de su ser nacional o como quieran llamarlo. 

(FRESÁN, 2001, p. 463) 

 

3.1 Antecedentes da telenovela e suas relações com a literatura 

 

Para falarmos sobre Rubí (2004) é necessário fazer algumas reflexões sobre as 

telenovelas latino-americanas de maneira geral e suas origens, que remetem ao folhetim e ao 

melodrama, conectando-se ademais ao teatro popular mexicano. Além de ser apontado como 

um dos antecedentes das telenovelas, o folhetim também se relaciona a nossa análise por ter 

sido uma das formas mais comuns de escrita e divulgação de obras literárias no século XIX, 

sendo inclusive utilizada pelo autor José de Alencar para publicar, primeiramente Cinco 

minutos (1856), e posteriormente  A viuvinha (1857), O guarani (1857) e Til (1871).  

Aliás, foi nesse mesmo século que o gênero nasceu, na França, de acordo com o livro 

O folhetim, uma história (1996), de Marlyse Meyer. A princípio, eram publicados textos para 

o entretenimento, com assuntos leves e recreativos nos rodapés (feuilleton, em francês) dos 

jornais. Era como uma coluna de “variedades”, que poderia conter contos e novelas curtas, 

poesias e críticas literárias ou teatrais. A ficção em pedaços, utilizando a agora conhecida 

frase “continua no próximo número”, começou a ser publicada mais frequentemente neste 

espaço por Émile de Girardin.  

Essas histórias chegaram a ocupar um papel bastante importante nos jornais, e muitas 

vezes não se restringiam apenas aos rodapés, passando a ocupar folhas inteiras. Graças ao 

grande sucesso alcançado em seu país de origem, por conta do fortalecimento da imprensa e 

do aumento das taxas de alfabetização na época do governo de Napoleão III, os folhetins 

começaram a ser exportados para todo o mundo. No Brasil, eram publicadas traduções de 

folhetins franceses e nacionais. 

Borges (2013) enfatiza a tênue diferença entre o romance em folhetim e o romance-

folhetim, que se relaciona aos objetivos literários: o romance em folhetim está sempre atento à 

sua organização interna, buscando uma unidade da estrutura narrativa necessária para seu 

valor estético, enquanto o romance-folhetim pode ir sendo construído no dia a dia até o total 

esgotamento da curiosidade do público, o que pode causar falhas nessa unidade. O romance-

folhetim também tem características do gênero dramático, do melodrama, como o suspense 

em cada final de capítulo, sensacionalismo e personagens estereotipados. 
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De acordo com Meyer (1996), algumas narrativas buscavam propositalmente ensinar 

valores desejáveis às classes sociais mais baixas, que as liam. Essa mesma estratégia já foi 

aplicada em telenovelas mexicanas da década de 1970, abordando assuntos como o 

planejamento familiar, o vício em drogas, a AIDS e a ecologia. A autora cita algumas 

temáticas frequentes nos folhetins: amor, erro judiciário, sedução, maternidade, casamento, 

loucura, gêmeos, adultério, dinheiro, crimes. Os folhetins satíricos e humorísticos muitas 

vezes focalizavam o cotidiano da população menos favorecida. O final geralmente é 

conciliador: os erros e injustiças são consertados, os vilões sofrem castigos e os protagonistas 

encontram a felicidade. Então, percebemos que muitos folhetins contam suas histórias de 

maneira melodramática, a semelhança do que ocorre nas telenovelas.  

Além do gênero narrativo, no folhetim muitas vezes estão presentes outros gêneros 

discursivos que contribuem para a verossimilhança, como cartas, depoimentos e testamentos, 

para revelar segredos, mostrar características dos personagens ou da trama antes 

desconhecidas. Em algumas telenovelas também podemos verificar que se lança mão dessa 

espécie de recursos, como, por exemplo, um diário que revela o passado de uma personagem. 

Encontramos algo similar em Lucíola (1862), já que todo o livro é narrado no formato de uma 

carta. As histórias paralelas eram outra característica dos folhetins, que se repetem nas 

telenovelas com os personagens coadjuvantes. 

Barbero (1991) explica que o folhetim não tinha o status cultural do livro e circulava 

sem passar pelo local tradicionalmente visto como culto, a livraria, pois era vendido nas ruas 

ou entregue nas casas. Seu público era popular, muitas vezes formado por trabalhadores das 

novas indústrias que iam surgindo nas grandes cidades e a própria configuração dos folhetins 

facilitava o acesso às classes mais baixas, como a letra grande e espaçada e a fragmentação 

em unidades curtas. Era comum a leitura em voz alta feita em grupos, tanto na Europa quanto 

no Brasil.  

Assim, as diferentes condições de publicação afetavam a estrutura narrativa do 

folhetim e algumas de suas características relacionadas a elas eram um corte em um momento 

de suspense, caracterização simplificada dos personagens (maniqueísmo), temas românticos e 

elementos do cotidiano, como frases feitas. Essa configuração torna-se uma fórmula, 

geralmente de grande sucesso, presente ainda nas telenovelas.  

Segundo Barbero (1991) as histórias folhetinescas tinham estrutura de obra aberta, no 

sentido de que recebiam influências da reação do público, o que gerava uma proximidade 

entre autor e leitores, a semelhança do que ocorre nas telenovelas. O escritor neste momento 

passou a ser assalariado, portanto sofria pressão econômica ao escrever, muitas vezes 
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necessitando ajudantes para produzir em maior quantidade, o que acarreta uma dissolução da 

unidade de autor. O fato de que o autor muitas vezes ditava ao ajudante o que queria escrever 

revela caráter oral do folhetim.   

Portanto, havia um mercado consumidor e o sucesso ou fracasso da obra era medido 

pela quantidade de vendas. Também havia folhetins encomendados e financiados, justamente 

visando o lucro, ou seja, a literatura estava sendo produzida com fins comerciais, mais que 

artísticos. Ademais, a forma em capítulos permitia que o folhetim se estendesse quase que 

infinitamente, fosse encurtado ou suspenso, dependendo de sua repercussão.  

Os folhetins muitas vezes foram culpados pela manutenção da ignorância de seus 

leitores, pois se considerava uma leitura de pouco valor, que não agregava sabedoria, além de 

ter intenções comerciais. Sobre isso, Meyer (1996) cita Gramsci:   

  

[...] o caráter mercantil (comercial) nasce do fato de que o elemento interessante não 

é ingênuo, espontâneo, originado por uma concepção artística, mas é procurado de 

fora, mecanicamente, industrialmente dosado, como elemento certo de um sucesso 

imediato. De qualquer forma, isso significa que nem mesmo a literatura comercial 

deve ser desdenhada pela história da cultura: pelo contrário, ela tem, precisamente 

desse ponto de vista, um grandíssimo valor, porque o sucesso de um livro comercial 

indica (e muitas vezes é o único indicador que existe) qual é a filosofia da época, 

isto é, qual é a massa de sentimentos e de concepções do mundo preponderantes na 

multidão silenciosa. (p. 412)  

 

Desta forma, mesmo sendo desvalorizado por muitos, o folhetim, assim como outras 

produções da cultura de massas, pode ser um elemento importante para compreender a 

sociedade da época. Além disso, é um mérito significativo o fato de o folhetim alcançar um 

público tão vasto em várias partes do mundo, sendo grande parte desse público feminino, o 

que aumenta ainda mais o preconceito da elite masculina. Nas telenovelas, até o início da 

década de 1970, a audiência prioritária continua sendo feminina, composta principalmente por 

donas de casa de classe média, o que vai se modificando com o maior acesso das classes 

baixas à televisão.  

Muitas vezes os folhetins eram publicados nos rodapés de jornais femininos, dirigidos 

por mulheres e tratavam de assuntos interessantes para elas. Alguns eram traduzidos e escritos 

por mulheres, às vezes de maneira anônima. Diversas histórias, inclusive as de Alencar, 

depois de sua veiculação em folhetins, eram publicados em forma de livros, garantindo mais 

lucros.  

Essas obras eram bastante consumidas mesmo se os leitores já conhecessem o 

desenvolvimento da narrativa, algo semelhante ao que acontece quando se reexibem 

telenovelas de sucesso ou quando revistas publicam um resumo dos próximos capítulos, e 
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ainda assim os telespectadores querem seguir acompanhando a trama. O interesse pela 

repetição mostra que o público do folhetim e da telenovela não tem somente a curiosidade de 

conhecer o final, mas sim disfruta o ritual de acompanhar os acontecimentos.  

Meyer (1996) confirma o vínculo entre o folhetim e algumas obras literárias, peças 

melodramáticas, filmes, fotonovelas, radionovelas e telenovelas, que considera seu mais 

assumido e brasonado descendente. Para a autora, o folhetim francês influencia, até o 

momento presente, as grandes narrativas de massa latino-americanas, inclusive as televisivas, 

que continuam seguindo a mesma receita: “ganchos, suspenses, chamadas, retrospectos, 

acaso, coincidências. E EMOÇÃO!!!” (MEYER, 1996, p. 235).  

A História de exploração e sofrimento do nosso continente, segundo a autora, teria 

relação com o nosso gosto pelos folhetins e melodramas, que foram facilmente aclimatados 

aqui, tematizando condições de vida difíceis e relações pessoais e familiares, com mensagens 

conciliadoras, porém com um certo valor de denúncia, mesmo através da magia da ficção. 

 

Mexicanização, cubanização, sempre o modelinho “desgraça pouca é bobagem” 

tomando países ainda embrenhados tanto nos pecados originais da dominação 

colonial como na opressão de uma industrialização e urbanização à século XIX, com 

seu cortejo de sofrimentos históricos se acrescentando aos sofrimentos elementares, 

amor, ciúme, ódio, que alimentam a forma nova da velha ficção e as rubricas 

especiais dos jornais. (p. 234)  

   

De acordo com a autora, é uma tradição ibérica o gosto pelo gestual excessivo e pela 

palavra expressiva e uma busca por justiça e amor, o que explicaria a intensidade e às vezes 

certo exagero do sentimento e das emoções, o que parece se adequar bastante à América 

Latina. Com base nas características observadas, podemos perceber vínculos estreitos entre o 

folhetim e a telenovela em relação às temáticas, à narração feita de maneira melodramática, à 

construção dos capítulos, dos ganchos entre eles, das personagens. 

O melodrama não compõe somente um gênero, mas pode permear diversos gêneros, 

dentre eles a telenovela e o romance, incluindo aqueles que foram escritos ou publicados em 

formato de folhetim. Diversas fontes apontam o nascimento do melodrama no teatro europeu 

(inglês, francês ou italiano), no século XVII, relacionado à música, em gêneros como a 

opereta e a ópera popular, aproveitando-se de recursos como acrobacias, temas da literatura 

oral e características de tragédias gregas.  

Braga (2005) destaca que o melodrama, desde seu surgimento, agrada a diversas 

classes sociais, por diferentes razões.  
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As classes mais populares, que começam então a freqüentar o teatro, vêem-se a si 

mesmas nos espetáculos da virtude oprimida, porém triunfante, que o melodrama 

oferece, e é exatamente isso o que atrai o seu interesse. A burguesia, por sua vez, 

aplaudirá no melodrama a clara reação ao anticlericalismo reinante que ali se 

observa, o culto da virtude e da família ali estimulados, e finalmente o reforço dos 

valores tradicionais, também presente no melodrama. E por fim, a aristocracia 

freqüentará os Boulevards para assistir aos espetáculos que mostravam um senso de 

hierarquia e reconhecimento do poder estabelecido que pareciam perdidos no 

rescaldo da Revolução. O “poder estabelecido”, por sua vez, e com a cumplicidade 

mais ou menos consciente dos autores, aproveitará da melhor forma possível o 

entusiasmo popular pelo melodrama.  (p. 2) 
 

Podemos ver que, apesar da diversidade, vários setores do público estimam os ideais 

moralizantes expressos: a vitória dos bons e a valorização das virtudes. 

A palavra muitas vezes é utilizada como sinônimo de exagero, sentimentalismo ou 

inverossimilhança, sendo comumente criticado e até ridicularizado. No melodrama é 

frequente o uso do gestual e de efeitos sonoros, o que remete às suas origens, quando, 

segundo Barbero (1991), as representações populares com diálogos e músicas foram proibidas 

pelos governos francês e inglês. Assim, no imaginário popular se fixaram memórias de 

narrações e gestos melodramáticas, que seguem vigentes nas telenovelas de hoje. 

Algumas narrativas clássicas, como as de Shakespeare, inspiraram melodramas e 

diversos autores de romances, especialmente do século XIX, também os escreviam, repetindo 

esquemas de sucesso do teatro anterior e do folhetim, nos quais o público podia ver 

representações de experiências humanas. Desta forma, há uma profunda relação entre o 

melodrama e o teatro, que segue em outras formas de representações dramáticas, como a 

radionovela e a telenovela. Além disso, se vinculam o melodrama e a literatura, 

principalmente em relação às narrações de intrigas e peripécias.  

O melodrama poderia possuir objetivos educacionais, tal como as telenovelas nos 

séculos XX e XXI, que podiam ter a intenção de informar e provocar reflexões sobre temas 

como doenças sexualmente transmissíveis, vício em álcool e drogas, tráfico de pessoas e 

cuidados com o meio ambiente. As peças melodramáticas eram um tipo de acesso à leitura 

dos que não sabiam ler e expunham, como já comentado, valores morais desejáveis pela 

sociedade. Então, o teatro torna-se uma referência literária, segundo Oroz (1992), 

especialmente para o público mais pobre e analfabeto.  

Outra característica do melodrama é a expressão dos mais diversos sentimentos, que 

podem despertar sensações catárticas nos espectadores e leitores, sendo as lágrimas as mais 

emblemáticas. Inclusive, a revista em que Rubí foi publicada em formato de quadrinhos, na 

década de 1960, chama-se Lágrimas, risas y amor (Editorial Argumentos) e tem como 
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símbolo as máscaras da tragédia e da comédia, demonstrando exatamente a importância do 

sentimentalismo das histórias aí veiculadas. 

Os personagens melodramáticos muitas vezes representam funções psíquicas, de 

acordo com Brooks (1978), Barbero (1991) e Oroz (1992). Nesse contexto, a fisionomia 

geralmente corresponde ao tipo moral, havendo um comum maniqueísmo, herdado das 

culturas judaico-cristãs, que buscam a conciliação de opostos. Deste modo, nas telenovelas 

mexicanas, por exemplo, as cores do vestuário e da maquiagem diferenciam as personagens 

boas das personagens más. No caso de Rubí (2004), a protagonista costuma usar tons de 

vermelho, enquanto a mocinha veste roupas claras.  

Barbero (1991) aponta quatro sentimentos básicos nos melodramas: medo, 

entusiasmo, pena e riso; e quatro tipos de situações e sensações: terríveis, excitantes, ternas e 

burlescas; personificadas e vividas por quatro personagens: Traidor, Justiceiro, Vítima e 

Bobo. De acordo com Oroz (1992), quatro mitos básicos estruturam o melodrama: o amor, a 

paixão, o incesto e a mulher. A mulher, representada desde um ponto de vista patriarcal, pode 

ser a mãe, a irmã, a namorada, a esposa, a amada, e a má ou prostituta. Em Rubí (2004) 

podemos ver, de maneira mais superficial ou mais extensa, esses quatro mitos básicos e seis 

protótipos femininos.  

A mãe de Rubí é uma personagem bastante emblemática na trama, por ser a primeira a 

perceber as tendências maléficas da filha, alertando-a com a marcante frase “Me das miedo, 

Rubí”. Sua irmã, Cristina, tem um nome que remete aos sacrifícios de Cristo e é a principal 

fonte de ingressos da casa: é ela que trabalha fora para pagar as contas básicas e inclusive a 

faculdade de Rubí, já que sua mãe doente não consegue contribuir muito com seus trabalhos 

de costureira. A protagonista se sente inferior a ela, menos querida, mesmo se reconhecendo 

mais bonita. Por isso, sente a necessidade de prejudicá-la, pedindo dinheiro a ela sempre que 

consegue algum pretexto; depreciando seu namorado por ser pobre e incriminando-o do roubo 

de uma joia, fazendo com que ele ficasse preso por anos; e recriminando-a por ter 

engravidado antes do casamento.  

Maribel, a melhor amiga de Rubí, assume o papel de namorada, sendo cortejada e 

idealizada por Hector, mas nunca chega a ser esposa. Ela vive na eterna espera do amado, até 

que, após a dupla traição, de Rubí e de seu noivo, que fogem juntos no dia do casamento 

deles, ela se cansa de sofrer por ele e passa a cultivar outros interesses pessoais.  

Rubí representa o papel de má, por suas ações egoístas, visando alcançar seus 

objetivos sem pensar nas consequências para os outros personagens. Ela utiliza a sedução e a 

beleza para atrair os homens que deseja, por amor, dinheiro ou poder. Apesar de não ser uma 
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prostituta, em algum sentido pode ser vista como tal, pois intercambia sexo por dinheiro, 

mesmo que seja de maneira indireta. 

Então, podemos ver que diversas características apontadas pelos autores consultados 

estão presentes em Rubí (2004), considerando que as palavras “telenovela” e “melodrama” 

muitas vezes são utilizadas como sinônimas. As temáticas, como amor, paixão, injustiças, 

traições, vingança, típicas das relações humanas, são comuns também nas telenovelas, bem 

como os personagens estereotipados, o maniqueísmo e o final moralizante.  

No século XX, especialmente a partir da década de 1930, após um período de pouca 

popularidade do melodrama, ele domina as produções cinematográficas hollywoodianas e 

latino-americanas, além das radionovelas, que se iniciaram com “leituras em voz alta”, nas 

tabacarias de Cuba, fotonovelas e soap operas, representações patrocinadas por marcas de 

sabão ou sabonete. 

Assim, segundo Meirelles (2007), diversas mudanças ocorreram ao longo do tempo, 

mas o imaginário melodramático permaneceu, graças à sua capacidade de adaptação, ao 

envolvimento do público e à importância da moralidade nas histórias. Nas telenovelas, 

especialmente as brasileiras, a estética melodramática se combina com o realismo e a vida 

cotidiana, e as tradicionais narrativas da cultura popular convivem com avanços tecnológicos, 

conectando novas e antigas sensibilidades dos espectadores.  

Para Barbero (1991), muitas vezes o melodrama representa sonhos de justiça das 

classes sociais menos favorecidas, o que engaja o público.  

 

Segundo Gramsci: ‘O caráter retórico de gêneros populares, como o melodrama, 

está relacionado com o fato de que o gosto popular não se formou com a leitura nem 

com a meditação íntima da poesia e da arte; mas com as manifestações coletivas, 

oratórias e teatrais’. (OROZ, 1992, p. 28)  

 

O melodrama é bastante utilizado, em diversos gêneros, para envolver e criar 

sentimentos de identificação nas massas. O auto reconhecimento do público nas tramas é uma 

forma de participação, muitas vezes acompanhadas de reflexão e crítica, o que nos mostra que 

nem sempre há passividade.  

Brooks (1978) afirma que o melodrama é um “modo de ver o mundo”, enquanto 

Bragança (2010) o define como “um sistema ficcional de produção de sentido”. Então, o 

entendemos como uma forma de apresentar histórias, que pode estar presente no teatro, na 

música, na literatura, no cinema, na televisão, nos jornais e na rádio, desde o século XVII até 

os tempos atuais, inclusive, é claro, na telenovela. 
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O teatro popular também pode ser considerado um antecedente das telenovelas no 

âmbito das representações, que resgatam o antigo ritual de assistir ativamente imitações de 

ações humanas, executadas através de cenas dramáticas e diálogos. Além disso, há vários 

séculos, muitas das obras teatrais mexicanas continham elementos melodramáticos.  

Desde a época pré-hispânica, de acordo com testemunhos de cronistas, existia no 

México o culto a deuses, as danças dramáticas, as representações de lendas, mitos e cenas da 

vida familiar, com atores especialistas que serviam à classe sacerdotal. A presença dos rituais 

era marcante na sociedade indígena, como nos confirma Johansson (2004).  

Portanto, há muitos séculos temos no México uma tradição de representações, que foi 

aproveitada pelos colonizadores para evangelizarem os índios através do teatro. Durante a 

época barroca eram comuns as festas com representações e alegorias, especialmente 

religiosas, unindo o teatro popular ao cristianismo.   

Já no século XIX, nas grandes cidades, as classes médias e altas assistiam peças de 

origens europeias, enquanto a classe trabalhadora se divertia com atividades cênicas, corridas 

de touros e brigas de galos. A grande etapa de massificação começou quando os teatros 

passaram a ser alugados por hora, a partir de 1880, fazendo com que as peças fossem mais 

curtas, compondo-se apenas por um ato. Com preços inferiores, as classes populares puderam 

começar a frequentar o teatro, o que incentivou as críticas políticas e sociais, as obras 

nacionais e a dissolução da diferença culto/popular. Segundo Frischmann (1992), a partir da 

década de 1920 houve uma preocupação ainda maior em se desvencilhar dos modelos 

espanhóis, com temas baseados na Revolução Mexicana e patrocínios do governo. 

A teatralização acontece na sociedade mexicana em diversos sentidos ao longo dos 

séculos, inclusive nas festas pátrias, após a independência, e religiosas, nas quais se costuma 

representar momentos históricos ou religiosos importantes. O autor mexicano Octavio Paz, 

em seu livro El laberinto de la soledad (1950) confirma a abundância e importância dessas 

festas, que caracterizam o povo mexicano como um povo ritual, que ama se reunir e celebrar 

acontecimentos. Ele destaca, na sociedade mexicana, a presença da simulação e da mentira, 

exigindo intervenções ativas e maneiras de representação, o que as vincula com o teatro. 

 

Mentimos por placer y fantasía, sí, como todos los pueblos imaginativos, pero 

también para ocultarnos y ponernos al abrigo de intrusos. La mentira posee una 

importancia decisiva en nuestra vida cotidiana, en la política, el amor, la amistad. 

Con ella no pretendemos nada más engañar a los demás, sino a nosotros mismos. De 

ahí su fertilidad y lo que distingue a nuestras mentiras de las groseras invenciones de 

otros pueblos. La mentira es un juego trágico, en el que arriesgamos parte de nuestro 

ser. Por eso es estéril su denuncia. (PAZ, 1950, p. 44)  
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Percebemos, então, que já havia no México uma tradição de rituais desde a época 

anterior à Conquista, o que pode ter contribuído para que a telenovela fosse um produto 

extremamente rentável nesse terreno. Ou seja, o vínculo entre a cultura mexicana e as 

representações remonta ao período pré-hispânico e continua existindo, inclusive por meio das 

telenovelas.  

Assim, pudemos observar que a narrativa do folhetim e a dramaticidade, muitas vezes 

exagerada, vinculada aos aspectos rituais transmitidos pelo teatro popular são do gosto do 

público, e provavelmente por isso perduraram ao longo de tantos séculos. O interesse popular, 

então, devido a esse vínculo entre o folhetim, o teatro popular e a telenovela, manteve e 

consolidou a importância do melodrama no México. Desta forma, o teatro popular se 

relaciona ao melodrama, já que ambos podem apresentar uma dramaticidade exagerada, 

estabelecer e manter estereótipos e fazer parte de um ritual assistido pelo público, aspectos 

recuperados nas telenovelas.  

 

3.2 Características da telenovela  

 

A telenovela é um produto da indústria cultural bastante expressivo na América 

Latina, especialmente no Brasil e no México. De acordo com Alencar (2005), ela poderia ser 

considerada como paradigma ficcional da América Latina. Percebemos que esse produto tem 

diversas características herdadas do folhetim, além de utilizar códigos do melodrama. Para 

Motter (2001), há vínculos estreitos entre as telenovelas e a sociedade, sendo mais profundos 

ou mais atenuados, dependendo da produção. A telenovela tem sido mais estudada por 

teóricos da área da Comunicação, logo, utilizaremos alguns dos dados expostos por eles e os 

relacionaremos ao nosso ponto de vista sobre o assunto, aproximando-o do literário e 

especialmente da análise das personagens femininas. 

Segundo Campedelli (1987), a televisão mistura cinema, teatro, música e literatura. 

Essa mescla se dá fazendo uma adaptação a realidades massivas, muitas vezes utilizando o 

melodrama para imprimir sentimentalidade. Uma de suas principais características é a relação 

próxima com o cotidiano do público, inclusive no que diz respeito à linguagem, o que faz com 

que muitas pessoas não só se identifiquem, mas também confiem e acreditem em informações 

transmitidas pela televisão, seja em programas jornalísticos ou ficcionais. Portanto, esse meio 

de comunicação tem bastante importância como criador e veiculador de produtos da cultura 

de massas, o que se tornou relevante na economia de diversos países latino-americanos. 
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O público muitas vezes influencia no desenvolvimento das telenovelas, antes através 

de cartas e hoje de comentários nas redes sociais. Assim como mostra o que o público quer 

ver, a telenovela pode ser uma espécie de espelho da sociedade. Então, através dela podemos 

tentar compreender aspectos culturais da época e do local em que é produzida, da mesma 

maneira que os romances urbanos de Alencar retratavam a sociedade da Corte do século XIX.  

Uma característica que a telenovela herdou do folhetim é o suspense, chamado de 

gancho, que precisa existir ao final de cada capítulo, para garantir que o interesse em seguir 

acompanhando a história. Costuma ser utilizado para revelar eventos importantes para o 

desenvolvimento dos enredos, mas muitas vezes, mesmo quando se sabe, através de revistas 

ou de spoilers na internet, o que acontecerá, o interesse do público não se desvanece, pois se 

encontra em assistir o desenvolvimento desses acontecimentos.  

Além disso, nas telenovelas há personagens principais e secundários, muitas vezes 

incluindo algum núcleo cômico, para trazer leveza à trama principal, geralmente dramática. 

Apesar do drama ser um aspecto essencial, o riso costuma ter importância. Inclusive, muitas 

vilãs possuem forte tom cômico e o drama exagerado ou situações inverossímeis podem 

provocar graça aos espectadores.  

Outra característica da telenovela que remete ao melodrama, é a presença da música. 

Fazemos referência não somente à trilha sonora, que pode estimular o sucesso de artistas e a 

grande popularidade de canções, também à música instrumental que costuma acompanhar 

momentos de drama e alegria, enfatizando as emoções. Os efeitos sonoros das telenovelas 

eram muito importantes na época de seu surgimento para que o público feminino pudesse se 

movimentar fazendo tarefas domésticas enquanto as acompanhavam, como fazia quando as 

radionovelas se tornaram sua companhia. Assim, essa característica que remete aos primeiros 

melodramas vem se mantendo nas telenovelas até o século XXI. 

A história da telenovela no México começou efetivamente em 1958, quando foi 

exibida Senda prohibida, reconhecida como a primeira telenovela mexicana. Em 1961 se 

encerraram as transmissões de radionovelas, bastante populares no país, mas superadas graças 

ao acesso facilitado à televisão. Desta maneira surgiram as grandes empresas produtoras de 

telenovelas. A princípios da década de 1970, a empresa Televisa nasce da fusão das pré-

existentes Televisión Independiente de México e Telesistema Mexicano. A partir da década 

de 1980, começam as exportações de telenovelas, no entanto antes disso já havia alguns 

intercâmbios entre os países latino-americanos, incluindo o Brasil, com roteiros produzidos 

em um país sendo gravados em outro ou com a participação de atores de diversas 

nacionalidades nas obras.  
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As telenovelas mexicanas costumam ser mais melodramáticas, por outro lado as 

brasileiras buscam abordar problemas sociais do momento, ou seja, procuram estabelecer um 

vínculo maior com uma realidade com a qual grande parte dos espectadores pode se 

reconhecer. Além disso, as telenovelas brasileiras costumam ser escritas na época de sua 

exibição, então é possível que o público tenha grande participação no desenvolvimento delas, 

enquanto os finais das telenovelas mexicanas geralmente estão definidos antes mesmo do 

início da exibição.  

As produções da Televisa geralmente são as que Hernandez (apud Lopes, 2004) 

chama “blandas”, concentradas no amor, nas situações de família e nas histórias de Cinderela 

(da moça pobre que se apaixona pelo jovem rico). Nessas produções há muitos close-ups dos 

rostos expressivos e cenas feitas em estúdios. O intelectual mexicano Carlos Monsiváis (apud 

Lopes, 2005) conceitualiza a telenovela como uma narrativa familiar sobre a nação, em que 

uma guerra é vista como um fato onde morreu um tio e uma cidade como um lugar onde mora 

um parente, ou seja, os fatos sociais são vistos sob o foco dos dramas subjetivos ou 

domésticos. 

As telenovelas “duras” costumam utilizar questões e conflitos sociais, com cenários 

mais realistas, locações externas e apresentação de mais tramas paralelas, sendo comumente 

vistas na TV Globo brasileira. Essas são chamadas de telenovelas modernas, em oposição às 

tradicionais mexicanas. No entanto, Lopes (2005) nos lembra que até essas telenovelas 

críticas da realidade social, cultural e política também se regem fortemente por suas origens 

folhetinescas. Motter (2001) diferencia as telenovelas brasileiras como obras com marcas 

autorais, propostas que transcendem o melodrama, dramaturgia de alta qualidade e registros 

de transformações da sociedade brasileira ao longo do tempo.  

 

É possível delinear uma história das transformações da vida cotidiana através da 

telenovela nos seus 40 anos (TV em geral) de existência e sua apropriação pela 

cultura brasileira. Nesse sentido, podemos tomá-la como documento de época, como 

memória histórica [...] (p. 76) 

 

Assim, as telenovelas podem fazer parte de uma memória coletiva, que as identifica 

com a sociedade que as produziu, revelando modos de viver, de pensar, de sofrer e conviver 

com a realidade, valores e preocupações dominantes naquele período, apesar de tratar-se de 

ficção. No entanto, é evidente que a telenovela não abrange todos os aspectos das diversas 

identidades latino-americanas, limitando-se a abordar alguns deles.  
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O registro dos telespectadores de cada história assistida depende do seu envolvimento 

com ela, sendo algo subjetivo. Porém, há reforços a essas memórias, como publicações 

periódicas sobre as telenovelas, programas de televisão e, mais recentemente, presença em 

redes sociais, inclusive através de memes que recuperam cenas ou personagens de 

telenovelas.  

 

3.2.1 Considerações sobre as telenovelas brasileiras 

 

Por sua relevância em nossa sociedade e no panorama da história das telenovelas 

latino-americanas, fazem-se necessárias algumas considerações específicas sobre a telenovela 

brasileira. Suas raízes remetem às transmissões de melodramas ao vivo, nas décadas de 1950 

e 1960, claramente relacionadas às radionovelas, muito populares na época, em toda a 

América Latina. Durante um tempo houve a transição entre as radionovelas e as telenovelas: 

menores tempos de ensaio, emissões cada vez mais frequentes, até se tornarem diárias, 

prolongamento da duração da obra e geração das próprias condições de realização. Na década 

de 1960, tanto no Brasil quanto no México, as primeiras telenovelas com capítulos diários 

foram ao ar. Ao longo do tempo, diferentes estilos de telenovela foram se delineando em 

nosso país, absorvendo características locais.  

Mesmo que todas tenham matrizes melodramáticas, há telenovelas mais realistas 

(urbanas e rurais), outras com características semelhantes às do realismo fantástico e algumas 

inspiradas em obras literárias, inclusive de José de Alencar, como As minas de prata (1966) e 

Senhora (1975). A partir da década de 1980, adotou-se uma linguagem mais coloquial, 

núcleos cômicos e temáticas contemporâneas, com novos artifícios tecnológicos.  

Desta forma, a telenovela no Brasil passou a ser relevante também para a economia, 

sendo um dos principais produtos da maior emissora de televisão do país, a única do mundo 

que possui um complexo tão grande para a gravação e produção de telenovelas, unificado em 

1995. O Brasil deixou, então, de ser somente consumidor de produções audiovisuais 

estrangeiras (especialmente norte-americanas) e passou a ser produtor e exportador, 

permitindo que em diversos lugares do mundo conheça-se, de alguma forma, aspectos de 

nossa cultura. É inclusive uma forma de promover o turismo para o Brasil, especialmente para 

o Rio de Janeiro, cenário de grande parte das telenovelas.  

A primeira telenovela brasileira exportada foi O Bem-Amado, em 1973, justamente 

para o México. Em 2017, a Televisa produziu uma nova versão mexicana para essa trama. Na 

exportação de telenovelas, bastante comum em diversos países produtores, muitas vezes 
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alguns núcleos deixam de ser exibidos, pois possuem características locais muito marcantes, 

que não poderiam não ser compreendidas em alguns lugares. Algumas produções são 

idealizadas já considerando possibilidades de exportação, discutindo temáticas mais 

universais, o que acontece com maior frequência no México, onde as fórmulas utilizadas 

costumam ser simples e de fácil compreensão.  

A partir dos anos 1990, as telenovelas brasileiras abordaram mais assuntos polêmicos, 

como relações homossexuais, a AIDS, as desigualdades sociais e a corrupção. De acordo com 

Lopes (2005), é comum a existência de oposições nas tramas: entre homens e mulheres; entre 

gerações; entre classes sociais; entre localidades rurais e urbanas, "arcaicas" e "modernas", 

representando diferentes versões da contemporaneidade brasileira.  

 

Outros recursos dramáticos típicos como identidades falsas, trocas de filhos, pais 

desconhecidos, heranças repentinas, ascensão social via casamento estão presentes 

de maneira recorrente e convivem bem com referências a temáticas e repertórios 

nacionais e atuais na época em que vão ao ar. (p. 10) 

 

Assim, nas telenovelas brasileiras é comum que haja uma mistura entre temas 

clássicos, bastante melodramáticos, e temáticas mais relacionadas à realidade contemporânea 

do país.  

Consolidaram-se as três faixas de horários de telenovelas, com diferentes estilos e 

visando diferentes públicos: às 18h geralmente são exibidas telenovelas de época ou com 

temáticas mais leves, cômicas ou melodramáticas; às 19h, costumam ser apresentar 

telenovelas humorísticas e contemporâneas e às 21h são exibidas telenovelas mais realistas, 

com debates sobre  conteúdos polêmicos e em voga no momento. No horário nobre, supõe-se 

que um público mais variado assista, já que os trabalhadores estariam de volta às suas casas, 

enquanto no horário de 18h as temáticas são mais voltadas às donas de casa.  

Há também a telenovela seriada Malhação, exibida antes da telenovela das 18h há 

vários anos, com temáticas adolescentes e, mais recentemente, as telenovelas ou séries 

brasileiras exibidas às 23h, que discutem temas mais densos e problemáticos, voltadas para 

adultos. Então, há diversos estilos de telenovelas, que se adaptam ao horário em que o público 

alvo daquele tipo de produção pode estar assistindo, considerando diferentes faixas etárias e 

gostos pessoais, o que evidencia o fato de que o público da telenovela deixou de ser 

exclusivamente feminino. As temáticas abordadas na imensa maioria das telenovelas, 

incluídos todos os horários, envolvem de alguma forma as relações familiares, apesar de 

poderem tocar em questões públicas, como política e fatos históricos.  



87 

 

De acordo com Lopes (2002), assistir telenovelas em um determinado horário, 

diariamente, constitui um ritual compartilhado por muitos brasileiros, que terminam 

compartilhando narrativas e referências nelas expostas. Deste modo, pode-se dizer que se cria 

uma comunidade nacional imaginada4 com esse repertório de representações comum, que é 

constantemente atualizado.  

O produto conquistou um papel central em discussões sobre a identidade e a cultura 

brasileiras, já que apresenta narrativas nacionais, populares e artísticas, podendo ser visto 

como outro objeto de estudos da área de Letras, seguindo a reflexão que existia desde o 

Romantismo, quando também se buscava representar as “coisas locais”. 

 

Enfatizamos essa característica da literatura brasileira, pois é também sob a égide da 

descrição dos costumes, da cotidianidade, do ver-se retratado na tela da televisão e 

da interrelação com a realidade que as telenovelas e minisséries brasileiras ocupam 

um papel extremamente importante na constituição do sentimento de nacionalidade. 

Papel devido não apenas à sua penetração nas diversas camadas da sociedade 

brasileira, mas também ao tratamento discursivo, temático e estético que lhe são 

característicos e que, para muitos, são responsáveis por sua grande audiência. 

(MUNGIOLI, 2008, p. 4) 

 

Então, a telenovela, bem como a televisão, contribui para a constituição de discursos e 

percepções sobre temas sociais, culturais e econômicos da nação, envolvendo pessoas de 

diferentes classes sociais, gerações, níveis de escolaridade, gêneros e regiões de residência no 

país.  

 

Mas esta sociedade refletida nas telenovelas é, obviamente, uma construção 

imaginária. Buscam-se os elementos mais “pertinentes” e mais “expressivos” do real 

para se construir uma realidade que se mostra de maneira “natural”, “familiar” e 

“reconhecível” para seu público. Esse repertório que surge sob a égide da vida 

privada é, por seu lado, reinterpretado por sua audiência que lhe dá uma feição 

própria a partir das apropriações que faz de seu enredo e de suas tramas. 

(ANDRADE, 2003, p. 2) 

 

Com a telenovela, a formação desses repertórios disponíveis para os brasileiros deixou 

de ser controlada apenas por intelectuais e governantes, sendo bastante importante a 

influência dos meios de comunicação, de acordo com Lopes (2002). Além disso, o público 

não somente assiste com interesse, como entretenimento, mas participa da construção de 

percepções através dela, concordando ou discordando.  

 

 
4Conta Lopes (2002) que esse termo foi cunhado por B. Anderson (1991), associando a consolidação do 

sentimento de pertencimento a uma comunidade imaginária ao surgimento da imprensa escrita e das línguas 

nacionais, sendo extremamente importante nessa solidificação o ritual de leitura do jornal, o que seria 

comparável, para a autora, ao ritual de assistir telenovelas nos séculos XX e XXI. 
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No mínimo é irônico que um programa inicialmente classificado pela indústria como 

entretenimento dirigido às mulheres de classe "C" tenha dominado o horário nobre 

da televisão brasileira e se transformado num fórum de debates sobre a nação 

compartilhado por um público nacional composto por mulheres, homens e crianças 

em todos os grupos sociais e locais do território nacional. A novela talvez seja um 

exemplo único de como um sistema de mídia televisivo pode ser responsável pela 

emergência de um espaço público peculiar que nos anos atuais se diversificou e se 

apresenta como alternativa principal de realização pessoal, inclusão social e de 

poder, isto é, como uma nova forma de cidadania. (LOPES, 2002, p. 19) 
 

 

A telenovela pode contribuir para promover debates sobre os temas que aborda, sendo 

essa outra forma de participação dos telespectadores em relação às obras. Assim, influencia 

conversas entre familiares, amigos e desconhecidos; consumo de outras artes citadas ou 

mostradas, como a música, o cinema e até a literatura; aquisição de produtos exibidos nas 

histórias; promoção de outros programas de televisão e outros meios de comunicação 

relacionados, como revistas, jornais e rádio; e nomes de crianças, algumas vezes inspirados 

em personagens. 

Atualmente, a telenovela está ao alcance da grande maioria do público, mas compete a 

atenção das pessoas com ferramentas mais modernas que exibem narrativas audiovisuais, 

como a TV por assinatura e plataformas de streaming na internet. Mesmo assim, é importante 

dizer que essas produções continuam sendo relevantes na sociedade brasileira, especialmente 

por abranger um público massificado e bastante diverso.  

Essas influências também podem ser sentidas no México. Apesar das diferenças entre 

os produtos dos dois países, vemos mais recentemente telenovelas mexicanas que incluem 

problemas sociais, como o tráfico de drogas, a corrupção e a violência urbana. Além disso, 

devemos lembrar que as produções mexicanas são exibidas no Brasil e algumas emissoras 

brasileiras criam telenovelas desse estilo “blando”, inclusive remakes de produções mexicanas 

ou de outros países latino-americanos.  

Outra tendência recente das obras mexicanas é o formato mais curto, a exemplo das 

séries, que estão sendo bastante assistidas a nível mundial, graças à ascensão de aplicativos de 

streaming. Recentemente, foram produzidas releituras de telenovelas já consideradas clássicas 

em formato de séries, com outros atores e produtores. Uma dessas telenovelas refilmadas foi 

Rubí, em uma série chamada Fábrica de sueños, produzida pelo canal Univisión, do grupo 

Televisa, que fez releituras de outros sucessos, como La Usurpadora (1998). O fato de essas 

tramas continuarem relevantes reafirma que as telenovelas realmente ocupam um espaço no 

imaginário popular. 
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Portanto, essas produções fazem parte do panorama cultural de nosso continente. 

Inclusive, há diversas obras que transitam entre diferentes países, através de exibições, 

remakes e adaptações, gerando, como diz Barbero (1987), uma integração sentimental latino-

americana. Desde suas origens, é comum a colaboração entre diversos países latino-

americanos, então as telenovelas podem ser escritas em um país, produzidas em outro e 

exibidas em um terceiro, ou um mesmo roteiro original dá origem a diversas versões da 

telenovela, em países diferentes.  

Um exemplo é uma das primeiras radionovelas cubanas, El derecho de nacer, de Felix 

Caignet, que depois foi adaptada diversas vezes como telenovela em países como Brasil 

(1964, 1978 e 2000), México (1966, 1982 e 2000) e Porto Rico (1960) e inspirou a produção 

de dois filmes no México (1952 e 1966). Assim, esse intercâmbio melodramático incluía o 

Brasil até a década de 1960, e desde a década de 1940 as histórias latino-americanas eram 

adaptadas nas rádios brasileiras.  

Fuenzalida (1992) compara esse intercâmbio, advindo do desenvolvimento da 

indústria da telenovela, ao “boom” da literatura latino-americana, que também permitiu que 

ficções narrativas latino-americanas circulassem internacionalmente. Porém, o autor esclarece 

que os fenômenos são valorizados de forma diferente, já que a telenovela não tem o mesmo 

prestígio dos produtos da “alta cultura” e, ainda que seja apreciado por milhões de 

telespectadores, é estigmatizado pelas elites culturais e políticas. 

Foi através desse intercâmbio que pudemos conhecer no Brasil a telenovela Rubí 

(2004), exibida no SBT pela primeira vez em 2005, somente um ano após sua estreia no 

México, sendo reprisada em nosso país, devido ao grande sucesso, em 2006, 2013 e 2017. 

 

3.3 Rubí: uma narrativa em três suportes 

 

3.3.1 A construção de Rubí 

 

Rubí é originada em uma história em quadrinhos dos anos 1960, criada por Yolanda 

Vargas Dulché, autora mexicana considerada “la reina de las historietas”. Dulché nasceu na 

Cidade do México, em 1926, e trabalhou inicialmente como cantora de rádio, para ajudar 

financeiramente sua família, de classe média baixa. Aos 16 anos começou a publicar contos 

no jornal El Universal e reportagens no jornal Esto, antes de trabalhar na editora Cadena 

García Velasca. Ela e seu marido Guillermo de la Parra fundaram em 1957 a Editorial 
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Argumentos, depois denominada Grupo Editorial Vid. O casal também foi dono de um hotel e 

de oficinas tipográficas.  

Além de histórias em quadrinhos, a autora escreveu peças de teatro e ganhou diversos 

prêmios em seu país, como o de melhor conto em um concurso organizado pela Universidad 

Nacional Autónoma de México, em 1939; o Prêmio Ariel pelo melhor argumento original 

(Cinco rostros de mujer), outorgado pela Academia Mexicana de Ciencias y Artes 

Cinematográficas, em 1948; a medalha Presidente Miguel Alemán, por seu trabalho como 

escritora, em 1990; e um reconhecimento ao seu impulso à história em quadrinhos mexicana, 

na Primera Convención Nacional de Cómics y Ciencia Ficción del Distrito Federal, em 1997. 

Em sua homenagem, a Editorial Vid criou em 2001 o Premio de Novela Yolanda Vargas 

Dulché. 

Vargas Dulché morreu em 1999, na Cidade do México. Em 2006, o historiador do 

cinema mexicano David Ramón publicou um livro sobre ela chamado La reina de las 

historietas de México.5 Em 2012 a autora foi homenageada no Museo de Arte Popular da 

Cidade do México, com uma exposição sobre sua vida e suas obras, chamada “Yolanda 

Vargas Dulché: Contadora de historias”, que mostrava alguns números de suas revistas em 

quadrinhos, materiais de seu acervo pessoal, fotos e figurinos usados nas adaptações de suas 

histórias. A exposição visava ressaltar sua importância para a cultura e a arte popular 

mexicana, reafirmando seu título de “Reina da las historietas”. 

As revistas publicadas por Vargas Dulché eram bastante acessíveis financeiramente e 

o interesse das classes populares nelas era tão grande que chegaram a ser consideradas 

relevantes para a diminuição do analfabetismo no México. Em 1995 elas deixaram de ser 

publicadas, mas entre 2002 e 2008, após a morte de Vargas Dulché, algumas voltaram a 

circular em novas edições, inclusive Rubí.  

Rubí foi publicada em dezoito números semanais, com trinta e duas páginas cada um. 

Sua estrutura era semelhante à de um folhetim, com narrativa evoluindo quadro a quadro e 

com o necessário suspense ao final de cada fragmento, para manter o interesse do público e as 

vendas. No entanto, na história em quadrinhos, como é sabido, contamos com a linguagem 

não-verbal para auxiliar a narração.   

As ilustrações, em preto e branco, foram feitas por Antonio Gutiérrez, que trabalhou 

em diversas outras revistas da Editorial Argumentos. Ele nasceu em 1920, em San Luis Potosí 

e iniciou sua carreira muito jovem desenhando quadrinhos. Começou a estudar para se 

 
5 RAMÓN, David. La reina de las historietas de México. México: Sociedad General de Escritores de México 

(Sogem), 2006.   
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desenvolver na profissão quando se mudou para a Cidade do México, onde teve aulas ao lado 

de consagrados artistas das histórias em quadrinhos mexicanas. A marca de seus desenhos era 

o realismo, como podemos observar em Rubí, quando ele criou a imagem de uma personagem 

admirada pela beleza. Depois de anos trabalhando com quadrinhos, foi pioneiro da animação 

no país. Morreu em 2006 na Cidade do México.  

Já as capas das revistas Rubí eram coloridas e desenhadas por Luis Rey, considerado 

uma lenda das histórias em quadrinhos mexicanas. Ele era espanhol e viveu em Cuba antes de 

chegar à Cidade do México em 1961, quando começou a trabalhar fazendo as capas de 

diversas revistas de Lágrimas, risas y amor e de outras da mesma editora. Morreu em 2000.6 

 

 

Figura 1: Imagem e ficha técnica da telenovela Rubí, de 1968 

 

Após o grande sucesso da história em quadrinhos, a emissora de televisão Televisa fez 

a primeira versão de Rubí em formato de telenovela, em 1968. Foi exportada para diversos 

países, sob o acompanhamento atento da autora Vargas Dulché, que inclusive opinou sobre a 

escolha do elenco, especialmente da atriz que interpretaria Rubí, que nessa primeira versão foi 

Fanny Cano.  

 
6 Fonte: http://www.cineyalgomas.com.mx/noticias/187-

DOMINGO+13+DE+DICIEMBRE+EN+EL+MUSEO+DE+LA+CARICATURA+E+HISTORIETA.html  

Acesso em 06 de fevereiro de 2015.   
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O filme Rubí estreou em 1971, colhendo os frutos do êxito da telenovela. Foi dirigido 

por Carlos Enrique Taboada e protagonizado por Iran Eory, atriz iraniana que havia 

trabalhado no Marrocos e na Espanha e estava fazendo seu primeiro trabalho no México. Ela 

foi convidada para o papel pela própria Vargas Dulché, já que se destacava por sua beleza 

diferente. 

 

Figura 2: Cartaz do filme Rubí (1971) 

 

Em relação ao contexto social mexicano da época, as décadas de 1960 e 1970 não 

foram tranquilas. Em 1968, justamente o ano da exibição da primeira versão da telenovela 

Rubí, ocorreram os Jogos Olímpicos na Cidade do México, o que provocou diversos 

protestos, especialmente promovidos por estudantes universitários, considerando que o país 

vivia extremas desigualdades sociais.  

Apenas dez dias antes da abertura das Olimpíadas, em 2 de outubro de 1968, 

aconteceu o Massacre de Tlatelolco, no qual centenas de estudantes foram mortos pelas forças 

armadas mexicanas e mais de mil foram presos. Outros protestos também ocorriam no mesmo 

momento histórico em diversos lugares do mundo, como Paris e Praga, assim como nos 

Estados Unidos e em outros países latino-americanos. É importante lembrar que durante esses 

anos o Brasil vivia uma ditadura militar. 
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Nessa época surgiram guerrilhas urbanas em diversas cidades do México. Em 1971, 

ano do lançamento do filme Rubí, aconteceu El Halconazo, a violenta repressão a uma 

manifestação estudantil por um grupo paramilitar (Los Halcones) a mando do Estado, que 

resultou na morte de aproximadamente 120 pessoas, entre elas um adolescente de 14 anos.  

No entanto, as temáticas políticas e sociais não aparecem em nenhum momento em 

Rubí, mostrando que as telenovelas e filmes melodramáticos talvez não fossem os suportes 

convenientes para esse tipo de reflexão e que provavelmente não era de interesse dos meios de 

comunicação despertar a consciência crítica da população em relação a esses fatos.  

 

3.3.2 A telenovela Rubí (2004) 

 

A quarta versão de Rubí é exatamente a que mais receberá nossa atenção. Produzida 

33 anos após o filme e inclusive posterior à morte da autora, a telenovela de 2004 é um 

resgate de uma história já clássica para os mexicanos, o que é comum nesse país e aconteceu 

bastante na mesma época. Tem como protagonista a atriz uruguaia Bárbara Mori, que 

trabalhava no México há algum tempo, mas não na Televisa. Foi dirigida por Benjamin Cann 

e produzida por José Alberto Castro.  

Nessa nova versão algumas modificações aconteceram, com a inserção de 

personagens, tramas secundárias e um final diferente, o que foi bastante significativo, 

considerando as mudanças sociais ocorridas ao longo dessas décadas. Algumas delas se 

devem aos diversos formatos nos quais a história transitou, outras à variação de público e 

muitas às diferentes épocas nas quais foram produzidas.  

 

 

Figura 3: A personagem Rubí nas três versões: história em quadrinhos, filme e telenovela de 2004 
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A partir da narrativa dessa telenovela7, comentaremos brevemente algumas diferenças 

entre a versão de 2004, a história em quadrinhos e o filme. Nos três suportes, Rubí é uma 

moça muito bela e pobre que deseja ser rica, pois acredita que merece isso, justamente por 

causa de sua beleza. É necessário destacar que na primeira versão Rubí tem somente 15 anos, 

apesar de ser caracterizada como uma jovem mulher, e estuda em uma escola secundária, no 

filme e na telenovela de 2004 ela cursa a universidade. 

Sua melhor amiga, Maribel, é filha de um milionário, então ela se aproveita dessa 

amizade de diversas formas: pedindo roupas e joias emprestadas, andando no seu carro com o 

motorista dela e passando dias em sua casa. Uma das maneiras que Maribel encontra para 

ajudar Rubí é pedindo ao seu pai que pague a mensalidade de sua faculdade, já que ela ganha 

bolsa apenas de 50%. Mas o que Maribel não sabe é que a irmã de Rubí, Cristina, também 

paga sua faculdade, logo, o que Rubí faz é aproveitar o dinheiro que sua irmã lhe dá, fingindo 

precisar dele.  

Tanto Cristina quanto a mãe de Rubí, Refugio, priorizam a educação da moça, pois 

querem que ela estude o suficiente para ter um emprego melhor do que o delas e ascender 

economicamente. Mesmo assim, Rubí busca uma solução mais rápida para conseguir o 

dinheiro que tanto deseja, como podemos ver na transcrição8 desta cena do primeiro capítulo 

da telenovela de 2004: 

 

Doña Refugio: Hija, qué bueno que llegaste antes, porque 

en la mañana no pudimos terminar de hablar.  

Rubí: Ma, ya entendí lo que me querías decir.  

Doña Refugio: No, no estoy tan segura. Y me preocupas, 

Rubí. 

Rubí: Es que me siento mal, porque nosotras tenemos que 

sufrir por cada peso que gastamos. En cambio Maribel, si 

vieras su casa, tiene gimnasio, alberca, su vestidor es 

mucho más grande que nuestro departamento, mamá.  

Doña Refugio: No te deslumbres, hija. El dinero, los 

lujos no son lo más importante en la vida.  

Rubí: Tal vez, mamá, pero cómo ayudan...  

Doña Refugio: No niego que debe ser muy agradable vivir 

rodeado de cosas muy hermosas, pero tenemos que aceptar 

nuestra realidad, Rubí, valorarla. Piensa que unos 

tenemos unas cosas y otros, otras.  

Rubí: Pero es que no es justo, mamá. ¿De qué me sirve 

tener salud y ser tan guapa si ando vestida con esa ropa 

vieja y no puedo salir a lucirme ni a pasear? ¿Por qué? 

¿Porque no tengo dinero?  

Doña Refugio: Basta, Rubí. En vez de alegrarme de lo 

bonita que eres, me das miedo.   

 
7 O trailer da telenovela de 2004 está disponível no CD anexo.  
8 Não tendo acesso ao roteiro, fizemos as transcrições diretamente do material audiovisual. A fonte Courier New 

será utilizada sempre para indicar uma transcrição feita por nós. Todas as cenas referidas nesta tese estão no CD 

anexo. 
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Rubí: No, mamá, que te de gusto. Que te de gusto, porque 

con esta belleza voy a conseguir lo que merezco.   

Doña Refugio: ¿Tú crees que por ser tan linda lo mereces 

todo? No, Rubí. La vida no es así. Entiéndelo. No puedes 

ambicionar lo de otros.  

Rubí: ¿Ah, no? ¿No? ¿Y por qué me voy a conformar? ¿Por 

qué no lo puedo tener todo? ¿Por qué otras que no son 

tan bonitas sí tienen lo que se les da la gana, como la 

coja de Maribel? 

Doña Refugio: Pero ¿cómo te puedes expresar así de tu 

amiga?  

Rubí: Solo estoy diciendo la verdad. Maribel es coja.  

Doña Refugio: Date cuenta la manera que lo dices, hija. 

Esa muchacha te ha brindado su amistad, ha compartido lo 

que tiene.  

Rubí: No, mamá. Lo que le sobra ha compartido. ¿Por qué 

yo no tengo un papá multimillionario como ella, eh?  

Doña Refugio: Tu padre no fue rico, pero nos dio su 

cariño, su protección.  

Rubí: Pues no nos sirvió para nada.  

((A mãe dá um tapa do rosto de Rubí))  

Doña Refugio: ¡Cállate! ((Instrumental))  

Rubí: Perdóname, mamá. Sí me paso. A veces me dejo 

llevar porque me fastidia vivir así y al día, viendo 

como Cristina y tú se matan trabajando para no tener 

nada a cambio.  

Doña Refugio: Pero, hija, mi vida, sí tenemos. Tenemos 

la esperanza de que, de que tú sí termines una carrera, 

de que salgas adelante por tu propio esfuerzo, que 

realices todos tus sueños.  Y lo vas a lograr, yo estoy 

segura. Tu felicidad, hija, va a depender del camino que 

tú escojas.  

Rubí: No te preocupes, mamá. Yo voy a saber escoger el 

mejor camino.  

  

Referência no CD anexo: Cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

 

Nesta cena, muitos aspectos da trama se revelam. O primeiro deles é a necessidade de 

Rubí de alcançar um nível econômico mais alto, o que tem origem em seu sofrimento por 

passar dificuldades financeiras e faz com que ela compare sua vida com à da melhor amiga. 

Sua mãe não concorda, acreditando que cada um deve valorizar o que tem e se assusta por 

Rubí querer utilizar sua beleza para obter vantagens, um pensamento que se repete várias 

vezes durante a telenovela. 

Em um momento de nervosismo, Rubí se refere à Maribel como “coja”, mostrando um 

desprezo que Dona Refúgio desconhecia pela amiga que sofria com dificuldades de 

locomoção por conta de um acidente. No final da conversa, Rubí compara o pai da amiga ao 

seu, já falecido, dizendo que seria mais importante que ele tivesse dinheiro do que seu carinho 

e proteção. Diante da decepção de sua mãe, que fez com que ela batesse em Rubí, a 
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personagem pede perdão e diz que sofre ao ver a mãe, que está doente, e a irmã trabalhando 

muito e ainda assim tendo problemas financeiros. 

A conversa termina com Dona Refúgio dizendo que Cristina e ela depositam suas 

esperanças no futuro profissional de Rubí, já que estão investindo em sua faculdade. No 

entanto, Rubí diz que encontrará o melhor caminho, referindo-se ao casamento com Hector, o 

noivo rico de Maribel, o que sua mãe certamente condenaria. 

Maribel começa a namorar um rapaz muito rico pela internet (nas primeiras versões o 

namoro se desenvolve através de cartas) e Rubí sempre desperta sua insegurança, alegando 

tentar protegê-la, através de questionamentos sobre os sentimentos de Hector, especialmente 

quando ele começar a conviver com suas limitações locomotoras. É interessante ressaltar que 

a amizade entre Rubí e Maribel surgiu exatamente por ela ser sua única colega que não a 

discrimina por sua deficiência. 

Quando Maribel e Hector finalmente se encontram pessoalmente, Rubí se surpreende 

ao conhecer o amigo de Hector, Alejandro, que lhe parece muito interessante. Ela acredita que 

Alejandro também é rico pelo fato de conviver com Hector desde a infância e por eles terem 

ido juntos estudar nos Estados Unidos. Em pouco tempo, os dois iniciam uma relação, já que 

Alejandro se impressionou com a beleza de Rubí.  

Porém, quando Rubí percebe que Alejandro não pertence à mesma classe social de 

Hector, ela se obriga, não sem sofrimento, a se afastar dele, considerando que quer se casar 

com alguém que mude completamente a sua vida econômica. Alejandro, bastante apaixonado, 

se decepciona muito com a amada por causa de sua valorização extrema do dinheiro, mesmo 

sabendo que ela o amava e sofria por não estar com ele, como podemos ver na cena transcrita 

abaixo: 

 

Alejandro: Tarán...  Mi amor, que sorpresa... ¿Qué pasa?  

Rubí: ¿Esto es lo que me esperaba contigo? ¿Tú 

pretendías que este fuera nuestro nidito de amor? ¿Por 

qué no me dijiste la verdad? ((dá um tapa no rosto 

dele))  

Alejandro: ¿Qué te pasa, cuál verdad?  

Rubí: Que no tienes ni en que caerte muerto.  

Alejandro: El día que lo quise hablar contigo me dijiste 

que con lo que sabías de mí te bastaba. Te pregunté que 

si tú me querrías, aunque yo no tuviera dinero y me 

pediste que yo no dudara de ti.  

Rubí: Alejandro, tú sabías lo importante que son mis 

sueños. Mis sueños, mis aspiraciones. Te lo dije desde 

que me diste la maldita agenda y aun así me hiciste 

creer lo que no era.  
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Alejandro: Yo nunca te hice creer nada. Yo no fingí ser 

lo que no soy. Mi amor, tú ambición te cegó, te hizo ver 

cosas que no eran.   

Rubí: ¡Eso no es cierto! Yo vi lo que me quisiste 

mostrar. Y obviamente no tiene nada que ver con la 

realidad. Si no hubiera sido por el comentario del papá 

de Maribel, yo seguiría engañada y tú viéndome la cara 

de estúpida.  

Alejandro: Rubí, nunca fue mi intención engañarte. Yo te 

ofrecí mi amor sinceramente, un amor que nunca, te lo 

juro, nunca había sentido por nadie.  

Rubí: ¿Ah, sí? ¿Amor? ¿Amor y qué más? Eso no basta. 

Acuérdate que cuando el hambre entra por la puerta el 

amor sale por la ventana.  

Alejandro: Mi amor, por favor…  

Rubí: ¡Suéltame! Entiéndelo, yo no quiero seguir 

viviendo como hasta ahora, no  quiero, no puedo.   

Alejandro: No tiene por qué ser así. Rubí, yo tengo una 

carrera, tú estás estudiando. Juntos, podemos conseguir 

muchas cosas, todo lo que queramos. Te juro que me voy a 

esforzar por darte lo mejor, por hacerte feliz.  

Rubí: ¿Y hasta cuándo voy a tener todo lo que quiero? 

¡Dímelo! ¿Qué me espera ahora a tu lado? Dime cómo va a 

ser mi vida. Ni siquiera tienes coche.  

Alejandro: ¡No! Y no me importa. ¿Qué significa todo 

eso, eh? ¿Esa es la clase de persona que eres realmente?  

Rubí: ¡No! No, por desgracia me enamoré de ti, de un 

mentiroso.  

Alejandro: Claro, de un hombre imaginario con dinero, 

¿no?  

Rubí: No, de un hombre que a parte de amarme fuera capaz 

de resolver mis necesidades. Tú no lo eres y ya lo 

sabías y a pesar de eso estuviste a punto de… ¿Qué 

hubiera pasado si no te detengo ayer en el departamento 

de Hector, eh?  

Alejandro: Hubiéramos hecho el amor. Amor, Rubí. Porque 

tú me amas. Y yo a ti. El que yo no tenga dinero no 

cambia lo que sentimos el uno por el otro.   

Rubí: ¡Déjame! Te equivocas. Así lo amara con toda mi 

alma, yo jamás andaría con un muerto de hambre como tú.  

  

Referência no CD anexo: Cena 2  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ikfxsNVzpI4 

Acesso em 18 de dezembro de 2014. 

 

Nesta cena Rubí expressa uma grande decepção ao perceber que Alejandro não estava 

no nível social que ela gostaria: que ele morava em um apartamento de um conjunto 

habitacional, o que ela considera que é “não ter onde cair morto”, e que não tinha carro 

próprio. Além disso, é evidenciada a surpresa de Alejandro, como se ele não imaginasse que 

sua posição econômica faria com que Rubí desejasse romper o relacionamento amoroso com 

ele. Ele insiste que não mentiu para amada, mas ela imaginou que ele pertencia a outro nível 

social porque assim desejava.  

A protagonista também reitera que tem grandes aspirações, que incluem se relacionar 

com um homem que a ame e que possa resolver suas necessidades financeiras, já que o amor 

https://www.youtube.com/watch?v=ikfxsNVzpI4
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não basta. Alejandro demonstra acreditar que os dois podem se desenvolver profissionalmente 

e conquistar uma posição financeira desejável, no entanto a protagonista não tem intenções de 

esperar que isso aconteça.  

Outra questão destacada nesta cena é que Rubí não achava possível ter relações 

sexuais com alguém que não cumprisse todos os requisitos exigidos por ela para ser um 

candidato ao casamento. Posteriormente, Alejandro insiste em retomar o relacionamento, 

afirmando que o dinheiro sem amor não a fará feliz, porém Rubí segue firme em sua posição: 

apesar de amá-lo, jamais continuaria com ele, por ele não ter condições de oferecer a ela as 

mesmas comodidades de sua amiga Maribel, considerando-se que ela é jovem e bela e por 

isso merece muito mais do que tem.  

Ao se aproximar de Hector para ajudá-lo a planejar o casamento e comprar presentes 

para Maribel, Rubí começa a seduzi-lo, dando a cartada final do dia do seu casamento, 

quando ele duvida se deve fugir com Rubí ou honrar sua palavra. A protagonista o convence 

dizendo que seria mais prejudicial para Maribel um casamento sem amor, já que ele se diz 

apaixonado por Rubí. Assim, Maribel é abandonada no altar e o novo casal vai para Cancún, 

onde se casam em uma cerimônia simples e sem convidados. Então, se estabelecem dois 

triângulos amorosos: Alejandro – Rubí – Hector e Maribel – Hector – Rubí. 

Nesse fatídico dia ocorre uma das cenas mais melodramáticas e marcantes da trama: 

após descobrir o que aconteceu através da fala de uma das madrinhas que viu Rubí e Hector 

juntos, Maribel vai até o aeroporto vestida de noiva e corre, mancando por conta de sua 

deficiência, para tentar convencer Hector a não desistir de se casar com ela, mas vê o noivo e 

a melhor amiga se beijando e deixa cair seu buquê no momento do susto.  

Posteriormente ao casamento, Rubí e Hector têm sua primeira noite de paixão, na qual 

a protagonista perde a virgindade, entretanto se sente extremamente triste por não estar com o 

verdadeiro amor de sua vida, Alejandro. E desta forma se finaliza a primeira etapa da história, 

e a partir de então, as diferenças entre os três suportes se aprofundam, com o desenvolvimento 

de muitas tramas secundárias na última telenovela.  

Mas nas três versões, Rubí e Hector passam a morar longe da Cidade do México (nos 

quadrinhos, em Paris; no filme em Porto Rico, na época associado aos Estados Unidos; na 

telenovela de 2004, em Cancun) afastados da sociedade que os julgaria por estarem juntos, 

inclusive suas famílias. Ela passa um tempo aproveitando tudo que a riqueza de seu marido 

poderia lhe proporcionar, como sempre havia sonhado. Nesse momento, uma mudança física 

acompanha a ascensão econômica: no filme, Rubí torna-se loira e na telenovela ela passa a 

usar os cabelos cacheados.  
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Aos poucos a protagonista vai percebendo que, embora pudesse disfrutar do dinheiro, 

como desejou por muitos anos, não se sente feliz como esperava, por não estar com o amor da 

sua vida. Por outro lado, Hector se dá conta de que Rubí não deseja construir uma família com 

ele e se dedica quase prioritariamente aos seus interesses pessoais e não à vida conjugal.  

Além disso, algum tempo depois, a mãe de Rubí morre, bastante desgostosa pelo rumo 

que a filha seguiu, mesmo após ela ter lhe oferecido dinheiro e remédios para seu tratamento 

de saúde e ter provado que realmente se casou com Hector, mostrando-lhe sua certidão de 

casamento. Nas versões da história em quadrinhos e do filme, a protagonista não parece se 

abalar muito com a morte da mãe, o que faz com que seu marido desconfie ainda mais de seu 

caráter. Na telenovela de 2004, Rubí fica bastante triste e vai ao enterro ao lado de Hector, 

apesar de ter demonstrado sentir vergonha da mãe diante de seus empregados na única vez em 

que ela foi visitá-la em Cancun. 

Paralelamente, Alejandro está enriquecendo como médico recém-formado e alcança o 

padrão econômico que a protagonista sempre desejou. Assim, Rubí e Hector se separam 

algumas vezes e Rubí chega a voltar com Alejandro, mas nenhuma dessas reconciliações é 

duradoura, pois ele questiona se ela desejaria estar com ele somente por interesse econômico. 

Em um desses momentos de amor, a personagem engravida de Alejandro, e posteriormente 

perde o bebê salvando sua sobrinha de um atropelamento. Já Hector tem um relacionamento 

com uma colega de trabalho, enquanto sofre com uma doença na coluna e com o abandono da 

esposa. 

No final, Hector termina morrendo em um acidente, no qual se envolve por estar 

perseguindo Rubí durante uma briga, não antes de lhe dizer que se arrependeu de ter 

abandonado Maribel no altar, porque ela sim seria uma boa esposa. Em alguns momentos seu 

amor por Rubí alcançou a obsessão, considerando que chegou a trancar a protagonista em 

casa por diversos dias, sem deixá-la sair, por ciúmes e por não ter a atenção que acreditava 

que lhe era devida.   

O desfecho da personagem Rubí, é diferente em cada uma das versões: nos 

quadrinhos, pede perdão e se suicida, atirando-se da janela da casa de Alejandro; no filme cai 

da janela ao ser empurrada por Alejandro e também pede perdão; na telenovela sofre um 

acidente durante uma discussão com seu amado, que a deixa desfigurada e a faz ter a perna 

amputada, mas não se arrepende de seus atos e busca vingança.  

Alejandro tem um final feliz em todas as versões, casando-se com uma mulher que o 

ama, sendo na telenovela, por ironia do melodramático destino, Maribel. É interessante 

perceber que, mesmo tendo sérios problemas com Rubí, na telenovela Alejandro se desespera 
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ao ver que ela sofreu um acidente e busca ajudá-la, enquanto nos quadrinhos, o personagem 

chega a pensar em matá-la e no filme ele a empurra da janela de seu apartamento. Vemos, 

então, que na telenovela, o personagem é mais convencional, mantendo seu caráter positivo 

dentro da estrutura maniqueísta, o que não acontece nos quadrinhos e no filme, nos quais, por 

causa de Rubí, o personagem tem seus valores morais alterados em alguns momentos. 

Assim, nos quadrinhos há o arrependimento esperado de uma protagonista, além da 

autopunição irreversível. No filme, o castigo acontece em forma de acidente, como se não 

fosse possível que os atos de Rubí terminassem inconsequentes, e há novamente o 

arrependimento, a necessidade de purificação da alma antes da morte e até uma possível 

salvação. Na telenovela, o paradigma muda completamente, já que a personagem segue 

coerente ao longo de toda a trama, logo, ao contrário do arrependimento, ela busca a 

vingança, como podemos ver nesta cena do capítulo 115: 

 
Rubí: No mataste a Hector, pero te vengaste de mí. Me 

dejaste sin pierna a propósito. 

Alejandro: De verdad lamento que pienses eso, porque yo 

hice lo imposible por salvarte la vida.  

Rubí: Me hubieras dejado morir.  

Alejandro: Rubí, tuviste todo y nunca supiste valorarlo. 

Por lo menos ahora, agradece que estás viva.  

Rubí: ¿Cómo va a quedar mi cara con estas cortadas? 

Alejandro: Hay que esperar dos o tres semanas a que se 

desinflamen las heridas para que te pueda evaluar un 

cirujano plástico.  

Rubí: Yo voy a quedar bien. No me importa las veces que 

me tenga que operar ni lo que tenga que hacer para 

conseguir el dinero, pero voy a contratar a los mejores 

médicos. Voy a recuperar mi belleza a como dé lugar.  

Alejandro: Qué tristeza que con todo lo que has vivido, 

no te hayas dado cuenta de que la belleza que importa es 

la de adentro, Rubí.  

((Ele sai))  

Rubí: Esto no se va a quedar así. Te juro que no se va a 

quedar así.  

  

Referência no CD anexo: Cena 3 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1hTeQnF8e9A 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

 

A personagem, após ser socorrida por Alejandro, imagina que ele amputou sua perna 

por vingança pelo sofrimento que ela o fez passar, e alega que preferiria morrer. Ela está em 

estágio de negação, dizendo que fará tudo para recuperar sua beleza e seu amado lamenta o 

fato de ela continuar valorizando a aparência acima de tudo. No entanto, a personagem não 

consegue fazer nenhum tipo de tratamento para melhorar a desfiguração de seu rosto, muito 

menos resolver a deformação de sua perna, já que perde toda a fortuna. É nesse momento que 

https://www.youtube.com/watch?v=1hTeQnF8e9A
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ela resolve se aproximar ainda mais da sobrinha para futuramente utilizá-la para se vingar de 

Alejandro, considerando que ela também era muito bonita. Nesta versão Rubí termina 

perdendo o dinheiro e a beleza, o que mais valorizava, além de permanecer sozinha. 

 

3.3.3 Análise de Rubí  

 

Há, então, em Rubí, a presença de várias características do melodrama, destacando-se 

a moralidade, que percebemos desde o início da história em quadrinhos, quando há uma 

mensagem da autora ao leitor, que diz: 

 

“Lector, 

No esperes encontrar en este relato las dulzuras y encantos que desearías disfrutar en 

tus ratos de ocio.  

Si quieres sentir en tu corazón la misma amargura que una mujer provocó en 

aquellos que la rodearon, inicia la lectura de esta historia.  

A ti, mujer, puede servirte de ejemplo… Y tú, lector, conoce primero el alma que 

has de amar, antes de caer cautivado por unos labios rojos, por unos ojos 

fascinantes.  

Tu amiga, 

Yolanda Vargas Dulché.”  

(Revista em quadrinhos nº 1) 

 

Nessa mensagem vemos claramente o tom moralista da autora, mostrando que um dos 

objetivos é transmitir uma lição para os leitores: as mulheres não devem ser como Rubí e os 

homens devem estar atentos para não se apaixonarem por alguém somente por sua bela 

aparência. Porém, a própria autora é quem constrói a história e a personagem de maneira a 

envolver o leitor não somente pela aparência de Rubí, mas por seu carisma, pelas nuances que 

apresenta, sendo uma vilã muitas vezes compreendida e amada pelo público, apesar de suas 

ações imorais. 

No final da telenovela de 1968 uma mensagem semelhante é apresentada:  
 

A ti, mujer, que has seguido paso a paso el desarrollo de esta historia, que ella te 

sirva de ejemplo para evitar que tu belleza física desvanezca tu belleza moral. A ti, 

hombre, que has visto el engaño y la perversidad ocultos bajo la hermosura, no te 

detengas ante unos labios encendidos y unos ojos fascinantes, conoce primero el 

alma de la mujer que has de amar. Te lo dice tu amiga Yolanda Vargas Dulché. 

 

Referência no CD anexo: Cena Telenovela 1968 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=589PfePAV_o 

Acesso em 18 de março de 2020. 

 

É interessante observar que essa mensagem era narrada enquanto cenas de Rubí 

caminhando, usando biquíni e experimentando uma roupa luxuosa eram exibidas. Então, o 

https://www.youtube.com/watch?v=589PfePAV_o
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conteúdo oral se contradiz ao que era mostrado no registro visual. Portanto, a mesma ideia foi 

transportada dos quadrinhos à televisão, com a diferença que nos quadrinhos a mensagem foi 

prévia à leitura, sendo apresentada antes da primeira cena, na revista número 1, e na 

telenovela de 1968, foi mostrada após da exibição de toda a história.    

Além dessas duas mensagens da autora, temos na telenovela de 2004 uma narração, de 

uma voz masculina, durante a exibição da primeira cena da trama, que diz: 

 

Esta es Rubí, tan bella como perversa. ¿Qué mujer no desearía ser bella? ¿Qué 

hombre permanece indiferente ante los encantos de una mujer hermosa? Pero 

cuidado, a ti, mujer, que te sirva de ejemplo para evitar que la belleza física 

desvanezca la belleza de tu alma y tú, hombre, conoce primero el alma de la mujer 

que has de amar. 

 

Referência no CD anexo: Narração primeira cena 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ME3LSYqEuRE 

Acesso em 18 de março de 2020. 

 

 

Essa terceira mensagem possui o mesmo tom moralista presente na carta ao leitor e na 

mensagem ao espectador de Yolanda Vargas Dulché, da história em quadrinhos e da primeira 

versão da telenovela, expondo ao espectador um exemplo do que não fazer. Destaca a 

importância da beleza física, mas diz que ela não pode se sobrepor à beleza da alma e que 

nem os homens nem as mulheres devem supervalorizá-la. Sendo parte da primeira cena da 

telenovela, a narração serve ao propósito de apresentar a personagem e chamar a atenção do 

público, gerando curiosidade.  

Podemos perceber a semelhança entre as mensagens presentes nas três versões citadas 

de Rubí e as de Alencar ao escrever Lucíola (1862). Para o autor também era extremamente 

importante esclarecer perante a sociedade que a personagem era um exemplo de como uma 

mulher não deveria ser e por isso o seu final foi bastante trágico.  

As telenovelas mexicanas, assim como os melodramas de maneira geral, normalmente 

apresentam tipos9 femininos maniqueístas: ou a mulher é totalmente boa ou totalmente má. 

Rubí é uma protagonista incomum e esse é um dos fatos que chama atenção não apenas do 

olhar crítico, mas também dos próprios espectadores. Para Batista Ralle (2002), as telenovelas 

mexicanas transmitem modelos de família e de mulheres, destacando o maniqueísmo e as 

soluções previsíveis. No entanto, há personagens que fogem a esses padrões, como Rubí, se 

mostrando muitas vezes mais realistas ou mais humanas. Ela é bastante diferente de uma 

 
9De acordo com Pallotini e González (2000), há abstração de caracteres, com características físicas, psicológicas 

ou morais conhecidas de antemão pelo público, seguindo a tradição.  

https://www.youtube.com/watch?v=ME3LSYqEuRE
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protagonista típica de telenovelas do México, que costumam ser humildes, ingênuas e 

sofridas, tendo a bondade e o amor como os principais valores. 

Segundo a autora, o amor tem um papel central nas telenovelas por ser um sentimento 

universal e a verdadeira razão do final feliz como resolução da intriga principal. Surge entre 

os protagonistas como uma espécie de milagre ou acaso, sem uma explicação definida, 

pressupondo que os dois têm características positivas, inclusive físicas, e estão dispostos a 

lutar pelo sentimento. O amor também está, muitas vezes, relacionado à ideia de loucura, pois 

os personagens modificam sua forma de agir, o que não fariam se não estivessem 

apaixonados.  

As telenovelas mais recentes, das primeiras décadas do século XXI, permitem mostrar 

outros tipos de amor, como o da mulher madura e o homossexual. As promessas e juras sobre 

eternidade do sentimento amoroso são bastante frequentes, porém nem sempre cumpridas. Já 

a paixão é confundida com o desejo e relacionada ao pecado e à irresponsabilidade, o que 

contrasta com a pureza do amor.  

Ainda de acordo com a autora, outro sentimento que comumente aparece é o medo: de 

não ser correspondido; de não suprir às expectativas do amado (o que pode se relacionar às 

classes sociais); do amor ser interrompido por alguma tragédia ou pela ação de um vilão. O 

sacrifício costuma estar presente nos relacionamentos dos protagonistas, sendo praticado 

muitas vezes pelas mocinhas, que sofrem e fazem todo o necessário para viver o romance, 

como é o caso de Maribel. 

De igual maneira, a possessão é estabelecida quando um dos envolvidos no 

relacionamento acredita que o outro, geralmente a mulher, lhe pertence. É o que Hector 

demonstra ao se casar com Rubí. Nessas tramas, muitas vezes é a própria mulher que se 

coloca em posição de posse em relação ao homem, dizendo e demonstrando ser sua. Esse tipo 

de sentimento evidencia uma relação de proximidade muito grande entre os amantes e 

inclusive dependência, permitindo os ciúmes. A possessão pode ser uma forma dos vilões 

exibirem sua conquista, como acontece com Rubí após conseguir se casar com o homem rico 

que desejava.  

Como o destino tem uma importância muito grande nas telenovelas, assim como em 

outras narrativas melodramáticas, o pressentimento sobre ele e os sonhos relacionados ao 

futuro adquirem relevância e algumas vezes realmente revelam o que acontecerá na história. 

No caso de Rubí, na telenovela de 2004, apesar de o destino ter sido implacável ao garantir 

seu sofrimento como consequência de seus atos, o previsível arrependimento não aconteceu, 

considerando que ela buscou vingança. 
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3.3.4 Rubí: protagonista e vilã  

 

A personagem Rubí é complexa e multifacetada, já que não se enquadra no tipo 

mocinha de telenovela, porém não pode ser descrita como a típica vilã. Algumas de suas 

qualidades e comportamentos variam e podem ser inesperados, tendo em vista o contexto 

melodramático no qual a obra, em suas diferentes versões, se encaixa. Então, ela tem 

características de cada um desses extremos (mocinha e vilã), o que faz como que o 

maniqueísmo, tão comum nas telenovelas mexicanas, seja rompido.  

A beleza de Rubí é ressaltada em diversos momentos dos quadrinhos, do filme e da 

telenovela. Suas características físicas costumam ser admiradas e elogiadas, tanto por ela 

mesma quanto por outros personagens, que muitas vezes destacam o fato de sua personalidade 

se opor à sua aparência.  

Um dos traços vistos como negativos de Rubí é a inveja, bastante presente na trama, 

considerando que ela cobiça a situação econômica de sua amiga Maribel, por acreditar que 

merecia mais ser rica pelo fato de ser bela. Maribel possuía roupas, sapatos, joias que Rubí 

gostaria de ter, vivia em uma enorme casa, onde Rubí gostaria de viver e andava em um belo 

carro e com motorista particular, como Rubí gostaria de andar. Aproveitar algumas dessas 

vantagens por ser sua melhor amiga não era suficiente para a protagonista, já que ela queria 

ser efetivamente possuidora de tudo o que sua amiga era, inclusive do seu relacionamento 

amoroso. 

Por causa da enorme confiança que a amiga e sua família depositaram em Rubí, sua 

traição foi extremamente sentida. Hector também foi desleal, tanto com Maribel, sua noiva, 

quanto com seu melhor amigo Alejandro, que ele sabia ser apaixonado por Rubí. Assim, a 

infidelidade da personagem foi compartilhada, podendo ser menos impactante para uns ou 

multiplicada em sua intensidade para outros. 

A personagem tinha inveja de sua irmã Cristina, inicialmente por ela ser a favorita de 

sua mãe em sua visão, posteriormente por ela viver o amor, o que Rubí não podia por ter 

preferido se casar com alguém que tinha dinheiro. Por isso, quis interromper a felicidade da 

irmã, incriminando seu cunhado por um roubo, o que fez com que ele ficasse preso por vários 

anos, deixando de conviver com Cristina e sua pequena filha Fernanda. 

Outra característica de Rubí, aparentemente incompatível com sua personalidade, é o 

fato de ela ser sexualmente conservadora, por questões morais. A personagem só perde a 

virgindade após o casamento, o que pode ter acontecido por dois motivos: para demonstrar 
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seu valor, esclarecendo que não é uma “mulher qualquer”, apesar de ser pobre; e para manter 

o interesse dos homens nela, especialmente daqueles que ela gostaria de conquistar a longo 

prazo, como Alejandro e Hector. Rubí conseguiu expressar uma boa imagem, pois Hector se 

apaixonou e quis se casar com ela, acreditando que seu sentimento era a razão pela qual ela 

quis se entregar fisicamente a ele somente depois de se casar.  

Durante uma época de brigas com Hector, Rubí reencontra Alejandro, já em uma 

posição econômica bem melhor, depois de ter terminado a faculdade de Medicina. Dizendo 

que estava separada, os dois voltam a se envolver e têm sua primeira relação sexual, que Rubí 

valoriza por ser com o homem que ela realmente ama. Assim, a protagonista mantém certos 

valores conservadores da sociedade mexicana, ancorados na religiosidade, que não é um 

aspecto que comumente se destaca nela.  

Então, podemos perceber que Rubí é uma protagonista bastante peculiar na história 

das telenovelas mexicanas e, tal como Lucíola, foge aos padrões de comportamento das 

mocinhas. Portanto, dedicaremos um capítulo para estudar as características das duas 

personagens e traçar paralelos entre elas, considerando a distância temporal, espacial e 

genérica que as separa. 
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4. PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS ENTRE LÚCIA E RUBÍ 

 

Lo importante no es cómo termina, porque eso ya se sabe. 

La niña pobre se casa con el niño rico, la mujer malvada 

recibe su justo castigo. Lo que importa es lo que ocurre 

durante. (FRESÁN, 2001, p. 471) 

 

Neste capítulo, analisaremos os dois perfis femininos a que dedicamos nosso trabalho: 

as personagens Lúcia e Rubí. Todo o esquema narrativo das duas tramas gira ao redor das 

protagonistas, que inclusive emprestam seus nomes ou apelidos para o título das obras. Ao 

longo desse estudo, refletiremos sobre a construção de outras personagens femininas, 

especialmente em Rubí (2004), que possui mais histórias paralelas, auxiliares à elaboração da 

personagem principal. Mencionaremos os temas e plots ou enredos, que de acordo com 

Comparato (1986, apud Lopes 2004) e Campedelli (1987) são comuns em telenovelas, mas 

podemos perceber que estão presentes também no romance de Alencar, como o amor, a 

paixão, o sacrifício (por amor) e a dupla personalidade/falsa identidade. Além disso, 

destacaremos as diferenças entre Rubí e Lúcia, originadas principalmente pelo fato de serem 

obras de épocas, lugares e suportes distintos. 

É importante ressaltar que nas obras abordadas as discussões em nenhum momento 

pautam questões raciais, já que as duas personagens são consideradas brancas, não possuem 

traços físicos étnicos evidentes e parecem estar bastante conectadas às realidades europeias e 

estadunidenses, mesmo sendo latino-americanas, portanto fazem parte de um grupo que não 

sofre preconceitos raciais. Elas mostram as condições femininas a partir desse recorte, 

excluindo mulheres de outras etnias, classes e cores. Então, não podemos generalizar as 

características femininas apresentadas, pois há grupos diversos de mulheres, com vontades e 

necessidades diferentes, apesar de todas sofrerem algum tipo de opressão. 

A dominação mais explorada se relaciona a questões de classe social, porque ambas as 

personagens enfrentam dificuldades causadas pela falta de dinheiro. Há a ideia de que a 

dependência é uma característica das mulheres do Terceiro Mundo, porém sabemos que um 

conjunto de circunstâncias sociais, econômicas e políticas podem leva-las a essa condição e, 

no caso de nossas personagens, nos dois países e épocas históricas encontramos mulheres com 

mais ou menos acesso a liberdade, independência e autonomia, dentro de algumas limitações. 

Um dos grandes problemas femininos latino-americanos, a violência contra a mulher, 

inclusive o feminicídio, não chega a ser discutida em nenhuma das duas obras, entretanto, há 

referências a crimes em que mulheres são vítimas. Em uma das versões de Rubí, ela é 

empurrada pela janela por Alejandro, em um ato agressivo, que poderia levá-la à morte. Na 
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telenovela, ela sofre abusos psicológicos e físicos, sendo trancada em casa por Hector, seu 

marido.  

Em relação à Lucíola, o fato de ela ter entrado na prostituição por necessidade tão 

jovem e nunca ter conseguido sair se configura como um tipo de abuso, apesar de, como 

mencionamos, essa problemática não ser amplamente debatida no livro. Podemos considerar 

que, se houvesse assistência social e de saúde para a família de Lúcia, ela não precisaria se 

tornar cortesã. 

Para cumprirmos o objetivo de fazer a análise dos perfis femininos presentes, nos 

apoiaremos em algumas observações elaboradas por Beauvoir, escritora que contribuiu 

bastante para a teoria feminista, nos dois volumes de sua obra O segundo sexo (1949), e seu 

discurso reflete também o contexto histórico e social da época e do local em que foi 

produzido. 

Como relata a autora, desde a Grécia antiga, muitos pensadores definem a mulher em 

comparação ao homem, inclusive seguindo crenças religiosas relacionadas, por exemplo, a 

Adão e Eva. Essas noções, que mostram uma ideia de inferioridade feminina, de alguma 

maneira influenciam nas formas pelas quais as mulheres são caracterizadas em Lucíola (1862) 

e Rubí (2004). No entanto, no romance e na telenovela, elas representam os papeis principais, 

sendo determinantes para as ações das tramas. O que questionaremos durante nossas reflexões 

é se esse protagonismo reflete uma valorização feminina ou se os perfis de mulheres definidos 

tendo os homens como referências seguem vigentes nessas obras.  

Beauvoir (1949) descreve alguns estereótipos femininos que podemos observar em 

nossa análise, mas que, segundo a autora, vem sendo destruídos. 

 

As mulheres de nossos dias estão prestes a destruir o mito do "eterno feminino": a 

donzela ingênua, a virgem profissional, a mulher que valoriza o preço do 

coquetismo, a caçadora de maridos, a mãe absorvente, a fragilidade erguida como 

escudo contra a agressão masculina. Elas começam a afirmar sua independência ante 

o homem; não sem dificuldades e angústias porque, educadas por mulheres num 

gineceu socialmente admitido, seu destino normal seria o casamento que as 

transformaria em objeto da supremacia masculina. (p. 2 – parte II) 
 

Por ser uma personagem criada na década de 1960, apesar de ter sofrido alterações na 

versão da telenovela de 2004, Rubí não pode ser classificada como uma mulher “de nossos 

dias”. As épocas das várias versões da história influenciam seu perfil, que foi sendo 

modificado. Além disso, de 2004, data da última versão de Rubí a ser analisada, a 2020, 

efetivamente “nossos dias”, alguns aspectos mudaram no contexto dos perfis e papeis 

femininos, sendo o movimento feminista e algumas de suas lutas mais conhecidos pela 
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população, mesmo a que não está envolvida em nenhum tipo de ativismo social. Ainda com 

as mudanças ocorridas, mantém-se o pensamento de Beauvoir (1949): é essencial que haja 

igualdade econômica entre os gêneros para que as mulheres tenham plena liberdade e não 

precisem se aproveitar do privilégio de certos homens.  

Então, faremos algumas reflexões a partir tanto da obra de Beauvoir (1949) quanto de 

ideias de autores como Wolf (1990), Paz (1950), Sarlo (1995) e Borney (1995), que nos 

auxiliam na análise de Lúcia e Rubí. Percebemos que tanto em relação à construção das 

personagens quanto em relação ao desenvolvimento das narrativas nas duas obras há alguns 

temas que se destacam, especialmente a dualidade beleza versus moralidade. Outros 

subtemas, relacionados ao primeiro, também aparecem: a mulher fatal, a passividade versus 

atividade, a maternidade, a mulher latino-americana, o dinheiro, as amizades femininas, a 

virgindade, o casamento e o castigo. Assim, faremos nossa análise utilizando essas temáticas 

comuns como guias. 

 

4.1 Beleza 

 

 
Figura 4: Descrição de Rubí através suas características físicas na revista em quadrinhos número 1 

 

— A mais bonita mulher do Rio de Janeiro e também a 

mais caprichosa e excêntrica. Ninguém a compreende. 

(ALENCAR, 1862, p. 17) 

 

Todas las mujeres darían lo que fuera por tener mi belleza y 

mi carácter. Y cualquier hombre, escúchalo bien, cualquier 

hombre daría su vida por mí. (Telenovela Rubí, 2004, 

Capítulo 109)10 

 

 
10 Referência no CD anexo: Cena 4. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=A3v_s4eRft4  Acesso em 

20 de novembro de 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=A3v_s4eRft4
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Nas obras abordadas neste trabalho há uma relevância enorme da beleza como 

característica feminina que eleva o valor das personagens, chegando a ser um fator 

extremamente importante da identidade delas. Beauvoir (1949) explorou a relação da mulher 

com a beleza, referindo-se também ao erotismo e à vaidade, temas bastante associados. 

Segundo ela, as mulheres sabem que são permanentemente julgadas, respeitadas e desejadas 

por sua aparência, que está bastante relacionada às roupas que usam. 

 

Suas vestimentas foram primitivamente destinadas a confiná-la na impotência e 

permaneceram frágeis: as meias rasgam-se, os saltos acalcanham-se, as blusas e os 

vestidos claros sujam-se, as pregas desfazem-se; entretanto, ela mesma deverá 

reparar a maior parte dos acidentes; suas semelhantes não a auxiliarão 

benevolamente e ela terá escrúpulos em sobrecarregar seu orçamento com trabalhos 

que pode executar; as permanentes, as ondulações, a pintura, os vestidos novos já 

custam bastante caro. Quando a estudante, a secretária, voltam para casa à noite, têm 

sempre uma meia para cerzir, uma blusa para lavar, uma saia para passar. A mulher 

que ganha muito bem a vida poupar-se-á tais tarefas aborrecidas, mas estará adstrita 

a uma elegância mais complicada, perderá tempo em compras, provas etc. A 

tradição impõe também à mulher, mesmo celibatária, certo cuidado com seu lar; um 

funcionário, nomeado para uma nova cidade, vive facilmente no hotel; sua colega 

procurará instalar-se num "cantinho próprio", do qual deverá cuidar com escrúpulo, 

pois não lhe perdoariam uma negligência que achariam natural na residência de um 

homem. Não é, de resto, somente a preocupação da opinião que a incita a dedicar 

tempo e cuidados a beleza, ao lar. Ela deseja continuar uma verdadeira mulher para 

sua própria satisfação. (p. 454) 
 

Assim, a feminilidade estaria correlatada à fragilidade, à delicadeza e ao cuidado 

extremo com as aparências, tanto própria quanto do ambiente em que vive ou trabalha, além 

da preocupação com o julgamento alheio. Para a autora, a prostituta poderia apresentar-se 

somente como uma figura bela e erótica, mas se as outras mulheres fizessem o mesmo, 

poderiam ser acusadas de comportar-se ou vestir-se “como uma puta”.   

  

Mas é preciso acentuar que a decência não consiste em se vestir com rigoroso recato. 

Uma mulher que solicita por demais abertamente o desejo do macho é mal vista; 

mas a que parece repudiá-lo não é muito mais recomendável: pensam que ela quer 

masculinizar-se, que é uma lésbica; ou singularizar-se: é uma excêntrica; recusando 

seu papel de objeto, desafia a sociedade: é uma anarquista. Se deseja tão somente 

não ser notada, cumpre que conserve sua feminilidade. (BEAUVOIR, 1949, p. 298) 
 

Desta forma, parece ser necessário, para cumprir exigências sociais, atingir a medida 

perfeita entre o recato e a sedução. Rubí não era prostituta, porém sua relação com a aparência 

era muito importante, inclusive em seu processo de sedução masculina. Ela sempre queria 

vestir roupas belas, joias e exibir suas características físicas interessantes. Além disso, seu 

marido se sentia orgulhoso da aparência da esposa. Apesar de os adornos serem importantes 

para Rubí, ela não parecia fazer nenhum esforço para estar bela, sendo algo natural. 
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Beauvoir (1949) menciona que é bastante comum que a mulher se preocupe tanto com 

a aparência a ponto de se tornar um pouco narcisista. Entre outras atitudes, pode escolher um 

perfume ou uma cor com a qual acredita que se vê mais bonita e que expressa sua 

personalidade (no caso de Rubí, é o vermelho, cor que usa com frequência e que pode 

representar a paixão, a sedução); gostar de falar sobre si mesma e de ser vista e ouvida; gostar 

de se olhar no espelho e passar bastante tempo fazendo-o; considerar que quem não se 

interessa por ela tem ciúmes ou despeito; seduzir buscando agradar ao homem, tornando-se 

indispensável para ele. 

No entanto, ao tornar-se narcisista, passa a acreditar que não deve apenas servir ao 

homem ou ser um objeto carnal. É o que acontece com Rubí, que deseja conquistar o que 

pensa que merece, sendo os homens somente um meio para tal e jamais um motivo para 

desistir dos seus objetivos. Por conta do narcisismo, conta a autora que muitas mulheres 

questionam os homens sobre seu amor por elas. 

 

Força o homem a mentir: tu me amas? Como ontem? Tu me amarás sempre? 

Habilmente, faz as perguntas no momento em que não há tempo para respostas 

matizadas e sinceras, ou então em que as circunstâncias as impedem; é durante o 

amplexo amoroso, no limiar de uma convalescença, entre soluços ou na plataforma 

de uma estação que ela interroga imperiosamente; faz troféus das respostas 

arrancadas e, na falta de respostas, faz os silêncios falarem. Toda amorosa 

verdadeira é mais ou menos paranoica. (p. 427) 

 

Essas perguntas, além de demonstrarem bastante preocupação com a visão alheia 

sobre elas, também estão relacionadas com a insegurança feminina, que muitas vezes só é 

sanada através da aprovação masculina, com a necessidade de que seja reafirmada sempre.  

Para entendermos melhor a relação de Lucíola e Rubí com a vaidade e a necessidade 

feminina de pertencimento a um padrão estético, utilizaremos como referência a leitura de O 

mito da beleza (1990), de Naomi Wolf. Neste livro, a autora explica como a beleza é utilizada 

pela sociedade, através dos meios publicitários e da cultura de massas, na qual as telenovelas 

estão incluídas, para reprimir as mulheres. Ele as mantém ocupadas e ao mesmo tempo com 

um sentimento de inferioridade, fazendo assim com que elas não tenham tempo nem energia 

para reivindicar mudanças que afetariam o domínio social masculino.  

 

A reação contemporânea é tão violenta, porque a ideologia da beleza é a última das 

antigas ideologias femininas que ainda tem o poder de controlar aquelas mulheres 

que a segunda onda do feminismo teria tornado relativamente incontroláveis. Ela se 

fortaleceu para assumir a função de coerção social que os mitos da maternidade, 

domesticidade, castidade e passividade não conseguem mais realizar. Ela procura 

neste instante destruir psicologicamente e às ocultas tudo de positivo que o 

feminismo proporcionou às mulheres material e publicamente. (WOLF, 1990, p. 13) 
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Neste trecho a autora explica a função da valorização da beleza em nossa sociedade, 

que muitas vezes se torna uma fixação que limita muitas mulheres, visto que o padrão 

feminino desejável foi, com o tempo, deixando de ser a feliz dona de casa para ser a modelo 

esquelética. Segundo ela, essa obsessão faz com que elas sofram consequências bastante 

prejudiciais, como distúrbios alimentares, aumento dos índices de cirurgias plásticas e pavor 

de envelhecer, pela necessidade de se encaixarem em modelos idealizados, inclusive pela 

indústria pornográfica. Todos esses fatores negativos muitas vezes terminam sendo mais 

importantes que conquistas positivas nos âmbitos profissional e legal, por exemplo, o que 

impede a tão desejada igualdade entre os sexos. 

Para a autora há uma questão biológica e evolutiva envolvida, pois a beleza da mulher 

atrai parceiros sexuais para a permanência da espécie, além de estar relacionada à fertilidade. 

Porém, as características que chamavam a atenção dos homens nem sempre foram as mesmas, 

já que, ao longo da História tivemos uma série de padrões de beleza diferentes, que continuam 

variando dependendo do local e da cultura vigente. No entanto, no século XXI, uma enorme 

quantidade de avanços tecnológicos e a globalização permitem que os padrões culturais 

ocidentais sejam conhecidos e adotados em diversos lugares do mundo.  

Considerando que não só temos mulheres como protagonistas de nossos objetos de 

estudos, como também outras personagens femininas nas obras e em obras semelhantes e, 

além disso, as mulheres são as principais espectadoras de telenovelas e leitoras de romances 

românticos, o mito da beleza influenciaria em muitos sentidos a dinâmica de produção e 

consumo.  

Lucíola (1862), por ser um livro do século XIX, se enquadraria em uma época na qual 

o mito da beleza ainda não era vigente, porque as mulheres viviam sob o domínio patriarcal e 

extremamente reprimidas socialmente, tendo como exigências, para a aceitação, 

especialmente nas classes mais altas, o casamento, a realização das tarefas domésticas, a 

maternidade e o desenvolvimento de específicas habilidades, como dançar, cantar, bordar e 

tocar piano. Era comum que as mulheres pertencentes às elites dedicassem grande parte de 

seu tempo para a leitura, estando assim, limitadas aos ambientes domésticos durante longas 

horas, enquanto as de classes sociais mais baixas nem sequer tinham essas poucas 

possibilidades de escolha.  

Em seus contatos sociais, em bailes de salões, teatros ou passeios diurnos para 

compras, era comum que as mulheres estivessem sempre acompanhadas de homens (pai, 

irmãos ou maridos) ou de suas criadas. Apesar de as mulheres ainda não possuírem a 
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liberdade necessária para perceber que são reprimidas através do mito da beleza, na obra há 

sim a preocupação em ser belas, inclusive como forma de alcançar uma suposta superioridade, 

e a valorização por parte dos homens dos atributos estéticos femininos. 

A própria Lúcia é uma das mulheres mais belas da cidade, característica reafirmada 

diversas vezes ao longo do romance. Ela seduz todos que a conhecem, mas essa beleza traz 

consigo características negativas. Devemos considerar que a personagem não estava 

completamente inserida na elite, porém era uma cortesã proveniente da classe baixa, mesmo 

frequentando os ambientes da alta sociedade a qual pertenciam seus clientes, que lhe davam 

condições econômicas também para ocupar esses espaços. De acordo com Wolf (1990), as 

prostitutas foram algumas das primeiras mulheres a terem seus corpos exibidos como padrão 

de beleza a ser seguido ao surgirem as tecnologias que permitiam os registros de imagens e 

sua reprodução em massa.  

Rubí esperava que sua beleza lhe proporcionasse oportunidades que sua classe social 

lhe negava. Nessa personagem podemos ver diversas situações que se encaixariam nas 

descrições de Wolf (1990) sobre a atuação do mito da beleza. Ainda que fosse possível que 

Rubí, especialmente na telenovela de 2004, estudasse e trabalhasse para conquistar a posição 

social desejada, já que vive no início do século XXI, a protagonista acreditava que, por ser 

bela, não seria necessário subir degrau por degrau a escada da ascensão econômica. A 

personagem pensava que a beleza lhe dava direito a uma espécie de atalho análogo ao que 

para outras a riqueza desde o berço dava. 

Apesar de não vermos em Rubí o esforço para ser bela, pois ela o era naturalmente e 

acreditava que a beleza era uma bênção que havia recebido ao nascer, percebemos nela a 

valorização da aparência como marco de comparação entre mulheres, que lhe colocava em 

uma posição privilegiada, com a possibilidade de acesso ao dinheiro através da conquista de 

homens poderosos.  

Podemos questionar se a personagem deliberadamente optou por não cogitar os 

estudos ou o trabalho como opções para realizar seu objetivo ou se ela julgou que seria mais 

difícil dessa forma, porque seu ponto forte, que a destacava, era a beleza. Afinal, sabemos 

que, mesmo quando as mulheres podem estudar e trabalhar, muitas vezes para elas é mais 

difícil fazê-lo e obter sucesso diante das outras exigências sociais que necessitam cumprir, 

como o casamento, a maternidade e, inclusive, apresentação de uma aparência física dentro do 

padrão. Além disso, muitas vezes há desvalorização do trabalho feminino, fazendo com que 

as mulheres se tornem mão de obra barata ou vítimas de turismo e tráfico sexuais.  
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A mulher ambiciosa não precisaria agir assim se ela tivesse escolha. Ela terá escolha 

quando uma infinidade de faculdades no seu campo, dirigidas por mulheres e 

financiadas por doações de gerações de magnatas do sexo feminino e de 

exploradoras do capitalismo abrirem suas portas para ela; quando multinacionais 

dirigidas por mulheres procurarem ávidas pelas qualidades das jovens recém-

formadas; quando existirem outras universidades, com bustos em bronze das 

grandes figuras femininas de meio milênio de erudição; quando houver outras 

comissões de financiamento da pesquisa mantidas pelas doações polpudas 

proporcionadas pelas altas rendas de inventoras, nas quais metade dos lugares seja 

preenchida por cientistas do sexo feminino. Ela terá escolha quando sua proposta for 

avaliada incondicionalmente. (WOLF, 1990, p. 62) 
 

Nesse trecho, a autora destaca o fato de que as mulheres não possuem tantas opções de 

desenvolvimento social e econômico, razão pela qual podem crer que depender 

financeiramente de um homem é inevitável ou até a melhor dentre as possibilidades, o que 

parece ser o caso de Rubí.  

A beleza, para Wolf (1990), está relacionada ao poder para as mulheres, tal como o 

dinheiro para os homens. A sociedade faz com que acreditem que, apesar de exigir esforços, 

ela pode ser alcançada, o que fomenta a insistência em consegui-la, através de dietas, 

exercícios físicos, cirurgias ou compras de produtos de beleza caros.  

Então, a valorização extrema da beleza por Rubí não é um problema individual e sim 

uma consequência da sociedade em que vive, ou seja, ela identifica que as outras pessoas 

também a enaltecem e por isso quer aproveitar e manter a vantagem que tem. Ela inclusive diz 

não querer ser mãe com o objetivo de conservar seu corpo, o que muitos personagens e 

espectadores julgavam ser egoísmo.  

No entanto, em nossa sociedade, quando pensamos na aparência feminina, muitas 

vezes o que remete à maturidade é visto como feio, enquanto a virgindade e a juventude são 

consideradas bonitas. Percebemos, logo, que a personagem tinha razão: de acordo com a 

realidade que as mulheres vivem, engravidar ou envelhecer pode significar perder a beleza e, 

portanto, seu valor social. 

Essa necessidade criada de corresponder a certos padrões estéticos envolve questões 

econômicas, de acordo com Wolf (1990). Muitas vezes os salários femininos são mais baixos 

e as tarefas domésticas realizadas por elas são desvalorizadas, assim as mulheres sentem que 

são menos importantes, o que se contrapõe a ideias feministas. Para evitar revoltas, há a 

caricatura da “Feminista Feia”, utilizada desde o século XIX, para enfraquecer e ridicularizar 

o movimento. 

Portanto, algumas se sentem incapazes de ocupar determinados cargos, muitas vezes 

limitando-se àqueles tradicionalmente realizados por mulheres, mesmo que não fosse esse seu 

desejo. Apesar de muitas vezes não terem acesso igualitário à educação, preparações e 
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recompensas monetárias, é esperado que as mulheres apresentem a mesma qualidade laboral 

que os homens, que se adequem a ambientes de trabalho muitas vezes masculinos, sem deixar 

performar feminilidade e beleza e comumente continuando a realizar as tarefas domésticas 

tradicionalmente atribuídas a elas. 

Inclusive, para algumas, segundo a autora, restam apenas duas opções: o casamento e 

a prostituição, e ambas envolvem relações sexuais, muitas vezes não consensuais ou 

desejadas. Vemos que foi o que aconteceu com a personagem Lúcia que, em uma situação 

familiar muito difícil, precisou se prostituir para sobreviver. Já Rubí acreditou que o 

matrimônio fosse a melhor opção para alcançar uma boa condição de vida. 

Por outro lado, quando falamos de mulheres como detentoras do poder aquisitivo, 

percebemos que esse grupo, especialmente desde o século XX, movimenta indústrias com a 

da moda, a de cosméticos e posteriormente outras como as de produtos de dietas, academias e 

cirurgias plásticas, considerando que muitas mulheres buscam incansavelmente uma 

aparência que se encaixe melhor nos padrões. De acordo com Wolf (1990), reduzir o amor 

próprio feminino faz com que ela busque comprar mais produtos para supostamente melhorar 

sua imagem e assim supre uma necessidade de mercado.  

Ademais, se mencionamos a economia nesse contexto, não podemos deixar de falar da 

utilização da beleza das mulheres como moeda de troca. 

 
Uma mulher linda como um milhão de dólares, uma beleza de primeira classe, o seu 

rosto é a sua fortuna. No mercado dos casamentos burgueses do século passado, as 

mulheres aprenderam a considerar sua própria beleza como parte desse sistema 

econômico. Na época em que o movimento das mulheres abrira caminhos no 

mercado de trabalho, tanto as mulheres quanto os homens já estavam acostumados 

ao fato de a beleza ser avaliada como um bem. (WOLF, 1990, p. 25) 

 

Vemos essas relações muito claramente em ambas as obras estudadas. Lúcia, por ser 

uma cortesã, utiliza seu corpo como maneira de obter bens materiais, inicialmente como 

forma desesperada de garantir seu sustento. Rubí também faz com que sua beleza seja 

determinante para que ela consiga a posição social e especialmente financeira que tanto 

desejava. Ambas necessitam da valorização masculina de sua aparência, uma para a 

sobrevivência e a outra para realizar seus objetivos. Essa dependência das personagens da 

situação financeira dos homens é reforçada pela deslegitimação das mulheres no mercado de 

trabalho, no caso de Rubí, e da impossibilidade de independência econômica feminina em 

profissões tradicionais em sua época, no caso de Lúcia. 

A partir do final do século XIX, dentro do mercado matrimonial, considera-se a 

valorização do trabalho feminino uma ameaça, já que as mulheres deixarão de aceitar 
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qualquer casamento por não mais o necessitarem financeiramente. Então, vão surgindo outras 

amarras, como a necessidade social de cumprir certos requisitos para ser valorizada como 

mulher, entre eles o próprio matrimônio.  

A mulher percebe que precisa atender ainda mais setores para que sua vida seja vista 

como ideal: realização profissional e intelectual, independência financeira e boa posição 

econômica, beleza, casamento, maternidade, boa organização da vida doméstica. Esses 

requisitos são estimulados pelas telenovelas, pelos romances e pelas redes sociais e cumpri-

los torna-se cada vez mais difícil, gerando a permanente sensação de fracasso e insuficiência, 

o que pode levar a mais distúrbios físicos e mentais. 

Desta forma, é exigido da mulher não apenas a beleza, também um bom 

desenvolvimento em suas carreiras. Por outro lado, quando uma mulher é bem-sucedida, mas 

não se encaixa nos padrões estéticos vigentes, ela continua sendo malvista, como se lhe 

faltasse uma característica muito importante. E essa constante busca por uma boa aparência 

física pode atrapalhar seu desempenho profissional, pois consome seu tempo, energia, 

dinheiro e autoconfiança.  

Inclusive a autora comprova através de pesquisas feitas nos Estados Unidos que a 

entrada das mulheres no mercado de trabalho não diminuiu sua carga nas tarefas domésticas. 

“Mesmo com dupla jornada, a esse ritmo, elas ainda seriam uma ameaça ao status quo. 

Alguém tinha de inventar uma tripla jornada rapidamente.” (WOLF, 1990, p. 31) 

A crença social de que elas eram uma ameaça ainda que cumprissem duplas jornadas 

se deve ao fato de que mulheres com uma posição econômica mais alta contratavam mulheres 

pobres para encarregar-se das tarefas do seu lar e cuidar de seus filhos, tendo assim mais 

tempo para se dedicar ao trabalho. Rubí, mesmo não trabalhando, tinha como objetivo não 

realizar nenhuma tarefa doméstica, podendo dedicar seu tempo para cuidar de sua beleza, 

desenvolver relações sociais, viajar, passear e desfrutar do dinheiro do seu marido.  

Outra maneira de deslegitimar o trabalho feminino, segundo a autora, era tirar sua 

seriedade através de estereótipos, que muitas vezes cumpriam o papel de agradar os homens, 

gerando a impressão de que a mulher trabalhava com o objetivo de seduzi-lo. Essas imagens 

degradantes estão relacionadas a profissões como aeromoça e enfermeira, por exemplo. 

Especialmente quando a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, a beleza muitas 

vezes era uma necessidade, já que muitas empresas contratavam e demitiam com base na 

aparência e idade das mulheres, que se tornavam mais importantes que a competência.  

Podemos citar o caso de Teresa (2010), telenovela mexicana em alguns sentidos 

semelhante à Rubí, na qual a personagem principal, ao sair do colégio, ganha uma bolsa de 
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estudos para se graduar, dada por um professor que a considera a melhor aluna da escola, 

sabendo que sua família não teria condições de pagar uma boa universidade para ela. Apesar 

de dizer que a concessão da bolsa se deve à sua competência, depois de algum tempo o 

professor se declara apaixonado por Teresa, o que nos leva a questionar se sua valorização se 

devia na verdade à sua beleza, o que fazia com que ele cultivasse um interesse amoroso por 

ela desde que a jovem estudava no Ensino Médio.  

Por outro lado, o interesse de Teresa pelo professor, a despeito de seu amor por um 

vizinho pobre, se deve ao fato de que ele permite que seu acesso à classe social desejada seja 

mais rápido do que o que seus estudos lhe proporcionam. Ela busca ser respeitada socialmente 

através do poder outorgado pelo dinheiro, representando, tal como Rubí, o estereótipo da 

mulher que utiliza sua beleza e poder de sedução para progredir. 

Wolf (1990) explora facetas da relação entre as mulheres e a beleza que envolvem 

diretamente a autoestima e o amor próprio. Para ela, muitas vezes a beleza é definida como 

algo reconhecido externamente. Deste modo, quando se diz que uma mulher é feia, isso pode 

fazê-la agir como se fosse feia, se sentir feia, inferiorizada e inclusive culpada por não ser o 

que se espera socialmente.  

Graças a essa preocupação feminina com a aparência, algumas mudanças sociais 

aconteceram, como o crescimento da profissão Consultora de imagem. Os trajes femininos, 

além de realçarem sua beleza, também deveriam inspirar respeito e evitar serem justificativas 

para abusos sexuais, problemática que ainda é presente nas primeiras décadas do século XXI.  

As roupas servem como adornos para reforçar a função decorativa das mulheres e em 

diversos casos se tornam mais relevantes do que o que elas têm a dizer, reclamação constante 

das atrizes e cantoras famosas, especialmente quando comparecem a grandes eventos e 

premiações. Nesse contexto, muitas vezes a rivalidade feminina é enfatizada ou estimulada, 

assim como a exigência da sociedade e das próprias mulheres em relação à sua beleza, que 

deve sempre ser destacada pelas vestimentas e acessórios.  

De acordo com Wolf (1990), se o ódio por elas mesmas faz como que as mulheres 

contribuam para a manutenção da sociedade patriarcal e machista, o amor próprio pode 

ameaçar esse sistema, portanto, é uma forma de reação. Muitas vezes as mulheres que se 

amam são vistas como excessivamente vaidosas e egoístas, o que socialmente não são 

consideradas características que boas mulheres devem ter, por isso muitas vezes essa 

autoconfiança é desestimulada.  
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Uma consequência do amor-próprio feminino é a de a mulher se convencer do seu 

valor social. Seu amor pelo próprio corpo será irrestrito, o que é a base da 

identificação feminina. Se uma mulher ama o próprio corpo, ela não inveja o que as 

outras mulheres fazem com o delas. Se ela ama sua feminilidade, lutará pelos seus 

direitos. É verdade o que dizem das mulheres. Elas são insaciáveis mesmo. Nós 

somos vorazes. Nossos apetites precisam, sim, ser controlados se quisermos que as 

coisas continuem como estão. (p. 191) 
 

Rubí, por exemplo, certamente se ama e deseja sua própria felicidade acima da de 

qualquer outra pessoa. O fato de que toda a narrativa seja desenhada colocando a personagem 

em um papel de vilã nos leva a concluir que nos melodramas esse tipo de mulher é vista como 

má, somando-se à ideia de que as mulheres devem ser abnegadas, altruístas e fazer sacrifícios 

pelas pessoas que ama. Então, Rubí certamente rompe esse paradigma, tão comum às 

mocinhas das telenovelas, o que automaticamente faz com que a associem à maldade. 

Além do amor próprio, segundo a autora, o amor verdadeiro fortalece as mulheres, 

porque demonstra que elas não precisam ter uma aparência perfeita para serem amadas. Para 

ela, a paz e a confiança entre homens e mulheres que se amam prejudicaria a economia de 

consumo e a estrutura do poder, já que não haveria mais essa preocupação extrema com a 

aparência e a disputa de controle.  

De acordo com relatos da autora, é inclusive incômodo para algumas mulheres que os 

homens digam que sua beleza não depende do cumprimento dos padrões, pois nesses casos 

elas sentem que eles não entendem por que é tão importante para elas seguirem certas regras.  

 

Por isso, o mito da beleza estabelece o seguinte: uma alta classificação como objeto 

de arte é o maior tributo que uma mulher pode extrair do seu amado. Se ele apreciar 

seu rosto e seu corpo porque são dela, isso praticamente não tem valor. É tudo muito 

simples. O mito consegue fazer com que as mulheres ofendam os homens ao 

examinar detidamente algum elogio honesto que eles possam lhes fazer. (WOLF, 

1990, p. 227) 
 

Wolf (1990) compara algumas crenças presentes no mito da beleza a doutrinas 

religiosas. Os conceitos de tentação e pecado, por exemplo, são constantes em dietas, assim 

como os sentimentos de culpa, arrependimento e a fé em milagres. Além disso, a beleza 

muitas vezes é comparável a algo sagrado e as mulheres classificadas como belas são as 

eleitas, enquanto as consideradas feias podem ser vistas como amaldiçoadas.  

O fato de o corpo feminino ser julgado como menos valoroso do que o masculino pode 

ter origem na crença religiosa de que a primeira mulher surgiu da costela de um homem, 

sendo então uma criatura de segunda classe e, por outro lado, o homem foi criado à imagem e 

semelhança de Deus. É mais um motivo para que as mulheres achem que dependem da 

aprovação masculina e se sintam bem quando a recebem. Isso acontece com nossas duas 
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personagens: tanto Lúcia quanto Rubí percebem que ser desejadas lhes dá poder e capacidade 

de realizar seus objetivos ou sonhos, o que termina fazendo com que elas nunca cheguem a 

ser completamente independentes. 

Outra característica bastante relacionada à religiosidade é o fato de o prazer sexual ser 

acompanhado, para a mulher, de vergonha e culpa, advindas da crença de que é necessário ter 

uma aparência parecida a das modelos para estar à vontade em um relacionamento. Esse peso 

psicológico substitui as proibições e castigos que antes existiam em relação ao sexo. Segundo 

a autora, o mito da beleza atingiu as mulheres na época da revolução sexual, buscando voltar 

a reprimir a sexualidade feminina, que estava sendo liberada pela disseminação das 

alternativas anticoncepcionais e pelo aborto legalizado em alguns lugares do mundo ocidental.  

Ademais, o fato de ser bela não garante ser amada e, mesmo quando isso acontece, as 

mulheres duvidam se são queridas somente por sua beleza, que se esvairá com o tempo. 

Nesses casos, a obsessão em manter uma aparência dentro dos padrões pode se tornar ainda 

maior. Assim, as exigências sociais cada vez mais altas às mulheres em relação a seu aspecto 

físico, inclusive para manter uma vida sexual satisfatória, confunde não somente os homens, 

que muitas vezes buscam a beleza acima de qualquer outra característica feminina, mas 

também as mulheres, que podem acreditar que não são dignas do amor por não atenderem aos 

padrões estéticos ou podem achar que merecem tudo por serem belas.   

O fato de existirem objetos ideais na pornografia serve à cultura patriarcal, já que, 

além de aumentar a insatisfação feminina com elas mesmas, diminui o vínculo profundo entre 

homens e mulheres, o que ocasiona relacionamentos emocionalmente instáveis e alta 

incidência de divórcios. Desta forma, as mulheres se preocupam mais com sua capacidade de 

despertar desejo do que com o que elas próprias desejam. Geralmente elas não valorizam 

tanto a aparência física masculina, pois desde crianças foram menos estimuladas visualmente, 

então veem os homens primeiro como seres humanos, não como objetos sexuais, 

majoritariamente aceitando defeitos em sua aparência.  

 
Por ter de se "apresentar" ao amado como "linda", a mulher não se revela totalmente. 

Ela sai da cama de madrugada para se maquiar. Ela deixa os braços do amado para 

correr em volta de um reservatório de água cercado de arame farpado. Ela sente 

necessidade de paquerar desconhecidos porque o desejo que ele sente por ela não 

consegue preencher o buraco negro ou compensá-la pelos sacrifícios feitos. (WOLF, 

1990, p. 229) 
 

Essa exigência com ela mesma, por conta dos padrões que sente que precisa seguir, faz 

com que o homem nunca chegue a conhecê-la totalmente e haja uma distância entre eles, 

como uma máscara, que envolve mistérios e segredos. As personagens de nossas obras 



119 

 

realmente sempre guardam algo que seus amados ou os homens com quem se relacionam não 

podem saber, o que por um lado aumenta a sedução e por outro os mantém afastados.  

De acordo com a autora, o mito da beleza também é maléfico para o homem, pois gera 

uma rejeição às mulheres amorosas e os impede de observarem e conhecerem 

verdadeiramente as mulheres, além dos anseios dos desejos sexuais. Wolf (1990) menciona os 

efeitos da conquista de mulheres lindas nos homens, percebidos nos personagens Paulo e 

Hector, semelhante ao efeito da conquista de homens ricos ou poderosos nas mulheres.  

 
O que acontece com o homem que conquista uma mulher linda, tendo como único 

alvo a sua "beleza"? Ele está se sabotando. Não conquistou uma amiga, uma aliada; 

não haverá confiança mútua. Ela sabe muito bem por que foi a escolhida. Ele 

conseguiu adquirir um conjunto de inseguranças e suspeitas mútuas. Sem dúvida ele 

ganhou algo: a admiração de outros homens que consideram impressionante uma 

aquisição dessas. Alguns homens ficam excitados com a "beleza" objetiva de uma 

mulher, da mesma forma que algumas mulheres sentem prazer sexual ao pensar no 

dinheiro ou no poder de algum homem. Muitas vezes, porém, trata-se de um êxtase 

de status, uma forma de exibicionismo, que se alimenta da imaginação do homem de 

que seus colegas estejam imaginando que ele está fazendo o que está fazendo 

naquela hora. (p. 232) 
 

Deste modo, tanto homens quanto mulheres que buscaram um parceiro somente por 

uma característica interessante e socialmente valorizada que ele ou ela poderiam oferecer não 

se sentem satisfeitos e felizes em seus relacionamentos, pensando primeiramente em atingir a 

admiração ou até a inveja de outras pessoas e não em construir uma relação sincera, honesta e 

duradoura, o que pode causar uma série de problemas, desentendimentos e desconfianças. 

Vemos que é exatamente o que acontece entre Rubí e Hector. Inicialmente se sentem 

felizes com sua relação, mas pouco tempo depois são consumidos por brigas, insatisfações, 

ciúmes e terminam se separando, o que os leva a um final trágico. Assim, observamos que não 

somente Rubí era movida a interesses nesse relacionamento, também seu marido, que se 

apaixonou por sua imagem física. 

A personagem provavelmente percebeu desde muito jovem que o interesse físico era o 

único ou mais importante que ela despertava nos homens, por isso o explorava ao máximo e 

temia acima de tudo perder sua beleza, já que isso significava para ela perder poder e ficar só, 

o que realmente aconteceu quando ela sofreu o acidente que lhe deixou coxa e desfigurada. 

Portanto, em alguns casos lutar pela beleza é como lutar pela própria vida. 

Segundo a autora, o homem que escolhe uma mulher somente por sua beleza está 

sendo fetichista, tratando uma parte dela como o todo, o que ocasiona fracasso na relação, 

porque o homem passa a depender do status que ganhou estando com essa mulher, ou seja, da 

validação ou até inveja de outros homens. Então, eles precisam viver em público para 
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reafirmar o valor daquele relacionamento. Esse pensamento talvez explique a razão pela qual 

a vida social era tão importante para Rubí: ela tinha a necessidade constante de ver a 

admiração alheia para valorizar seu casamento e o poder que ele lhe outorgava. 

  Paulo percebeu em Lúcia características interessantes além de sua óbvia e reconhecida 

beleza, o que fez com que ele desejasse ter um relacionamento com ela mais profundo do que 

qualquer outro homem buscou, proporcionando uma história de amor, que não teve um final 

feliz. Em ambos os casos, a beleza das protagonistas ocasionou o desenvolvimento trágico das 

narrativas. 

Rubí diz que não quer ter filhos para não estragar seu corpo, mas essa fala soa como 

um pretexto, já que ela nunca demonstrou interesse por constituir uma família com seu 

marido. No entanto, sabemos que é comum que mulheres deixem de realizar desejos pessoais 

por priorizarem a aparência, considerando que para o mito da beleza, parecer bem é mais 

importante que se sentir bem. Em relação à gravidez, cita Wolf (1990) que é iminente a 

perspectiva de mulheres ricas contratando mulheres pobres para realizar essa tarefa em seu 

lugar para evitar a “destruição de seus corpos”.  

Apesar de mostrar a beleza como algo extremamente importante, as obras não retratam 

as personagens fazendo sacrifícios para serem belas, transmitindo a ideia de que é algo natural 

para elas, o que pode ser ainda mais prejudicial para as espectadoras e leitoras. A beleza das 

personagens apenas é realçada com joias, objetos e roupas de luxo. No entanto, é bastante 

comum a ideia de que para se conseguir uma boa aparência física, qualquer sacrifício é válido, 

inclusive relacionando-se a beleza à dor. 

Em Lucíola (1862) vemos que se associa a beleza a uma aparência enferma, 

característica da segunda fase do Romantismo na poesia. Quando Lúcia fica doente, sua pele 

muito branca e seu corpo frágil atraem a atenção e o cuidado de Paulo. Essa imagem da 

personagem se opõe à anterior, de mulher forte e independente, o que pode ser sedutor para o 

homem. Sua morte também é bastante romantizada, relacionando-se aos clichês 

sentimentalistas de amor eterno, sacrifícios por amor e amor além da vida.  

De acordo com Wolf (1990), o objetivo não é acabar com o mito da beleza, pois ele 

pode ser substituído por outra ideologia que continue aprisionando as mulheres, como as 

tarefas domésticas alguma vez fizeram. O que se busca é a liberdade feminina e a autora 

apresenta algumas propostas para que cheguemos a esse desejado ponto. Uma delas é que as 

mulheres se preocupem somente em sentir-se belas e não em seguirem padrões que parecem 

impor uma única maneira em que isso seria possível, já que no mito da beleza só importa que 

as mulheres acreditem que são feias, independentemente de sua aparência. A autora destaca 
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que é necessário que verdadeiramente tenhamos opções, ainda que optemos por usar 

maquiagem, perder peso ou nos submeter a cirurgias.  

 
Num mundo em que as mulheres tenham escolhas verdadeiras, as escolhas que 

fizermos a respeito da nossa aparência serão afinal consideradas o que realmente 

são: nada de mais. Nós mulheres poderemos nos enfeitar despreocupadamente com 

objetos bonitos quando não houver nenhuma questão de nós sermos objetos ou não. 

Nós mulheres estaremos livres do mito da beleza quando pudermos optar por usar 

nosso corpo, nosso rosto e nossas roupas simplesmente como uma forma de 

expressão em meio a toda uma gama de outras. Podemos nos vestir para o nosso 

prazer, mas devemos defender nossos direitos em voz alta. (WOLF, 1990, p. 364) 
 

Além disso, para a autora, a beleza ideal não existe e quando nos aproximarmos das 

pessoas consideradas belas percebemos que não há perfeição. Entretanto, a ideia de que há a 

aparência perfeita e que ela deve ser perseguida é bastante lucrativa em uma cultura de 

consumo, por nunca ser alcançada. 

Tanto na telenovela quanto no romance, em nenhum momento é expressado ou 

demonstrado que a beleza física das protagonistas não é exatamente o que se esperava ou 

pensava. O que é dito é que, no caso de Rubí, a aparência bela não é suficiente, porque ela não 

possui outras características positivas que seriam necessárias para se manter uma relação 

duradoura ou para se alcançar a felicidade. Do mesmo modo Lúcia possui grande beleza, no 

entanto não atinge outros requisitos para obter o desejado final feliz romântico. 

Para a autora, enquanto a definição de beleza vier de fora, como da propaganda, ela 

manipulará as mulheres. Essa situação está intimamente vinculada à cultura de massas, já que 

muitas produções exibidas na televisão ou revistas são patrocinadas por empresas de 

cosméticos ou maquiagens. Então, a maneira como as mulheres são mostradas na cultura de 

massas é ditado pelo mito da beleza, ou seja, as personagens de filmes e telenovelas, bem 

como as modelos de publicidades, costumam aparecer sempre produzidas, o que se estende às 

apresentadoras de telejornais ou programas de televisão, por exemplo.  

As trabalhadoras dos meios massivos sentem fortemente a pressão para seguir os 

padrões, mas talvez encontrem uma pequena abertura para fazer mudanças. A autora conclui 

que precisamos de uma contra cultura, pois ainda que o mercado promovesse o mito, ele não 

teria poder algum se as mulheres não o utilizassem umas contra as outras. Assim, para superá-

lo é necessário o apoio feminino, buscando mudar a forma pela qual nos encaramos e como 

nos comportamos.  

Uma dessas mudanças deve consistir em reestabelecer o vínculo entre as gerações, que 

são estimuladas a não se identificarem: as mulheres mais novas não querem envelhecer e as 

mais velhas muitas vezes criticam a forma de pensar das jovens. É importante realçar a 
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irmandade e evitar situações em que nossa beleza seja usada para prejudicar outras mulheres 

ou disputar a atenção masculina. Nas obras estudadas, essa rivalidade não é impedida e sim 

estimulada, através de comparações constantes entre mulheres. 

Segundo a autora, inclusive para os homens a debilitação do mito da beleza seria 

bastante positiva, pois eles podem ser as próximas vítimas, considerando que os anunciantes 

perceberam que o enfraquecimento da confiança sexual atinge o consumidor 

independentemente de seu gênero. Além disso, a sobrevivência do planeta (ou das condições 

de vida humana nele) também depende da diminuição do mito da beleza, já que faz com que o 

consumismo atinja níveis altíssimos.  

Para Wolf (1990), o mito da beleza substitui em nossa sociedade o espaço que deveria 

ser ocupado por diversos rituais femininos, então ela propõe o desenvolvimento de ritos e 

comemorações que celebrem o ciclo da vida da mulher, como resistência.  

 

Se o mito da beleza é uma religião, é porque nós mulheres sentimos falta de rituais 

que nos incluam; se ele é um sistema econômico, é porque ainda recebemos salários 

injustos; se ele é a sexualidade, é porque a sexualidade feminina ainda é um 

continente desconhecido; se ele é uma guerra, é porque são negados a nós mulheres 

meios de nos vermos como heroínas, intrépidas, estóicas e rebeldes; se ele é a 

cultura das mulheres, é porque a cultura dos homens ainda nos oferece resistência. 

Quando reconhecermos que o mito é poderoso por ter se apossado de tanto do que 

de melhor havia na consciência feminina, poderemos voltar as costas a ele para 

observar com maior clareza tudo que ele vem tentando substituir. (p. 368) 
 

A autora Virginie Despentes, em Teoria King Kong (2006), aborda a importância da 

beleza, dizendo que na literatura as personagens femininas que são capazes de atrair a atenção 

e o amor dos homens, assim como de amar, costumam ser belas, mesmo nos livros escritos 

por mulheres. Ademais, ela destaca que nossa sociedade exige que as mulheres sigam uma 

série de padrões inalcançáveis, que podem ter ou não relação com a beleza: serem sedutoras, 

mas não putas; magras, mas não neuróticas com comida; sempre jovens, mas não desfiguradas 

por cirurgias plásticas; trabalhadoras e cultas, mas não melhores sucedidas que seus maridos; 

boas mães e donas de casa, mas não escravas das tarefas maternas ou do lar. A autora enfatiza 

que nunca conheceu nenhuma mulher que cumpra todos esses requisitos e que acredita que 

nem exista.  

Outro ponto levantado é que, ainda que vivam em uma sociedade menos machista, na 

qual podem trabalhar, estudar, ter certa liberdade, grande parte das mulheres continuam se 

preocupando bastante com a beleza. Essa poderia ser uma forma de se desculparem com os 

homens por seus avanços, demonstrando que desejam ser submissas a eles de alguma forma e 

que querem atrai-los, ou seja, que eles não precisam se sentir amedrontados por elas. Algumas 
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histórias retratam mulheres muito poderosas que terminam abandonadas ou punidas por suas 

ambições, como se houvesse uma necessidade da aprovação masculina, assim como da 

maternidade, para a realização feminina. 

Percebemos que tanto José de Alencar quanto a autora de Rubí (2004), Yolanda 

Vargas Dulché, mesmo sendo uma mulher, utilizaram valores patriarcais como base para o 

desenvolvimento de suas obras. Então, é evidente que a beleza é uma característica essencial 

para essas protagonistas e atravessa as narrações de forma decisiva. Portanto, entender o papel 

da beleza para o desenvolvimento da história das personagens, bem como dispormos das 

reflexões das autoras que abordam o tema, são fatores importantes para a nossa análise. 

 

4.2 Femme fatale 

 

 
Figura 5: Destaque para a beleza e para a perversidade de Rubí em uma publicidade da revista em quadrinhos 

 

— Então o beijo é permitido? disse eu sorrindo.  

— Da minha parte unicamente; da sua, não senhor.  

— Por que essa diferença? Deve haver completa igualdade.  

— E não há! Se eu fico com o direito de dar, o senhor não 

tem o de recusar?  

— Tu bem sabes que me faltaria a coragem!  

— Não é culpa minha!  
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— E de quem é? De quem te fez tão bonita?  

— Já fui! disse ela sorrindo com melancolia.   

Realmente Lúcia estava mudada: tinha perdido o esmalte 

fresco e suave da tez; parecia mesmo desfeita e abatida; 

porém isso, longe de desmerecer a sua beleza, dava-lhe 

certa morbidez lânguida que a tornava ainda mais sedutora. 

(ALENCAR, 1862, p. 82) 

 

Pero ni en el sueño encontró tranquilidad… También en él 

Rubí aparecía como una roja llamarada que trataba de 

consumirlo. (Revista em quadrinhos Rubí nº 15)  

 

 

Nas duas obras analisadas é comum vermos a imagem feminina relacionada à 

perversidade. Em muitos momentos, Rubí se comporta como uma femme fatale, um perfil 

frequente entre as vilãs de melodramas. Segundo Bornay (2005), trata-se de uma mulher que 

utiliza a sua beleza e sensualidade para seduzir os homens, que dificilmente resistem a ela, 

exatamente como Rubí. Sua relação com o diabólico se dá justamente através de sua 

aparência, tão irresistível que pode levar o homem ao pecado.  

Em Rubí, as características físicas da protagonista são evidenciadas desde a história 

em quadrinhos, através do desenho, da imagem das atrizes que a interpretam nas telenovelas e 

no filme, e também de maneira verbal, tanto na narração da história em quadrinhos, dos 

trailers e publicidades da telenovela, quanto nas falas dos personagens, inclusive da própria 

Rubí. A personagem está, então, definida pela visualidade, e a beleza é sua principal 

característica, mesmo que acompanhada das que são consideradas falhas morais: egoísmo, 

maldade e ambição. 

Uma das demonstrações de que a beleza de Rubí se destaca no enredo é que a grande 

maioria dos homens se interessa fisicamente por ela, enquanto muitas mulheres a invejam, o 

que é evidenciado ao leitor, no caso da revista em quadrinhos, ou espectador, no caso do filme 

e da telenovela, através das descrições e caracterizações. Além da beleza física, Rubí também 

apresenta uma atitude sedutora, que as outras personagens femininas da trama não possuem, o 

que confirma sua posição de femme fatale.   

Na história em quadrinhos, além das imagens da própria narração, havia as das capas 

das revistas, geralmente enfocando o rosto da protagonista, e as de páginas publicitárias, que 

costumavam estar acompanhadas de texto, com o objetivo de atrair leitores. Portanto, essas 

imagens a apresentam, caracterizando-a tanto fisicamente como moralmente, através de 

palavras como “egoísta”, “mala”, “perversa”, opondo seu caráter à beleza e mostrando a 

problemática moral ao redor de uma mulher bela exteriormente e terrível interiormente. Da 
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mesma forma, na telenovela de 2004 há muitas cenas que destacam a imagem da protagonista, 

além de seu caráter duvidoso, inclusive nas publicidades. 

Nesta imagem da revista em quadrinhos, a beleza de Rubí é a característica da 

personagem mais importante, ocupando uma posição de destaque em relação às palavras 

escritas. No entanto, contrastando com sua aparência, são elencadas características morais 

consideradas negativas e é dito que ela é desejada pelos homens, que dão sua vida por ela, 

reafirmando sua posição como mulher fatal. 

 

 

Figura 6: Publicidade na revista em quadrinhos mostra imagem e características de Rubí 

 

De maneira aparente, Rubí tem em comum com as mulheres fatais o olhar intenso, 

com seus olhos verdes, os cabelos volumosos e o uso da cor vermelha, que se relaciona ao seu 

nome, o que contribui para atrair atenção, e sua pinta perto da boca, uma marca de sedução. 

Para interpretar essa personagem, que já era bastante conhecida como uma ilustração, 

buscou-se mulheres com belezas e atitudes marcantes e uma imagem de mistério e exotismo, 

como têm as femme fatale. Assim, as atrizes que protagonizaram tanto o filme quanto a 
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telenovela de 2004, eram estrangeiras: Iran Eory, a atriz que interpretou Rubí no filme, era 

natural do Irã e Bárbara Mori, a atriz que protagonizou a telenovela de 2004 é uruguaia de 

nascimento. 

Eory foi dublada para assegurar um sotaque mexicano e a Rubí de Mori, nas falas da 

telenovela, utiliza muitas expressões mexicanas para vinculá-la ao país. Então, buscou-se que 

a personagem fosse misteriosa e exótica, ao mesmo tempo que reconhecida como mexicana 

pela linguagem, como uma mulher que poderia viver naquele país e com quem o público 

poderia se identificar, reforçando a verossimilhança. Era necessário esclarecer que Rubí 

chamava atenção não por ser estrangeira, mas por ter uma beleza e uma personalidade 

destacadas. 

Em Lucíola (1862), por se tratar de um romance, a aparência da personagem não é 

vista a todo momento, porém, pelas descrições, sabemos que Lúcia é a mais bela da corte. 

Suas características físicas certamente contribuem para que ela ganhe a atenção de diversos 

homens e inclusive para que Paulo se apaixone por ela. Seu amado consegue perceber com 

clareza que a beleza de Lúcia era acompanhada por uma personalidade e um caráter 

encantadores, apesar de sua profissão, o que a diferencia de Rubí. Com ele, Lúcia não 

conseguia apresentar uma atitude tão sedutora, justamente por estar apaixonada, o que fazia 

com que ela agisse de maneira diferente da qual ela costumava se portar com seus clientes. 

A imagem de mulher fatal está vinculada à amante, à prostituta, à pecadora e à estéril, 

se opondo à esposa, santa e mãe. À mulher é associada uma grande carga de culpa por 

acontecimentos negativos, como doenças, vícios e mortes.  “El ser fatal que atrae, persuade y 

finalmente empuja al abismo que es el sexo y también la muerte. La muerte es una mujer.” 

(BORNAY, 1995, p. 368) Assim, Lúcia, por ser prostituta, pode ser associada à uma femme 

fatale ou a uma mulher má, que proporciona situações negativas para aqueles que se 

envolvem com ela, o que realmente aconteceu a Paulo.  

Lúcia é uma mulher fatal inclusive para ela mesma, pois suas ações a levam a um 

destino solitário e terrível, do qual ela não pode escapar. Embora não tenha começado a ser 

prostituta por vontade própria, foi constantemente condenada por sua profissão, não podendo 

ter um final feliz no contexto da trama, considerando a moralidade da época. O pecado da 

personagem não compromete sua aparência física, já que ela é inegavelmente bela, e sim sua 

saúde, que tal como a beleza está relacionada ao corpo. Enquanto adoece, o que é decisivo 

para seu destino, a qualidade de sua alma se revela através do amor.  

Por ser irresistível, a femme fatale muitas vezes faz os homens reféns de suas vontades 

e depois os abandona. Então, essas mulheres podem causar imensos danos, até mesmo a 
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morte. Segundo Beauvoir (1949), é um mito universal o de que a mulher é uma feiticeira que 

seduz e fascina os homens, submetendo-os a seus encantos. Esse mito tem outras implicações, 

que pode fazer com que se pense que, ainda que cometa atos malignos, a mulher continua 

sendo passiva, porque esses atos não dependeriam de sua vontade, mas sim de um fator 

mágico. De acordo com a autora, também se caracteriza a mulher como vampiro e mutiladora, 

que se alimenta do sexo masculino, castrando-o simbolicamente. Como consequência, é claro, 

devem ser punidas, por isso pode existir o medo da beleza feminina. 

Rubí chega a transformar os homens em vítimas. Hector, seu marido, é a maior delas, 

já que tinha planejado se casar com Maribel, a quem amava, e alterou o seu destino por causa 

da sedução da protagonista, não sabendo que seu sentimento por ela não era correspondido. O 

“efeito fatal” de Rubí em Alejandro, seu verdadeiro amor, faz com que ele não consiga deixar 

de amá-la, mesmo após perceber que ela priorizava o dinheiro.  

Em Rubí (2004), assim como em Lucíola (1862), os homens recebem conselhos dos 

amigos a respeito dessas mulheres: eles alertam para o fato de que elas são perigosas e nutrir 

sentimentos por elas pode ser danoso. Esses amigos destacam que provavelmente outro tipo 

de mulher seria mais adequado para que eles se relacionassem. Os momentos felizes das 

protagonistas com seus amados são pouco duradouros, geralmente por alguma ação 

prejudicial delas. 

Muitas vezes são consideradas fatais as mulheres independentes, fortes, que não se 

submetem aos desejos dos homens. Essa postura vai ao encontro do pensamento machista, 

propagado na maioria dos melodramas, de que a mulher precisa da proteção masculina. 

Novamente, esse comportamento não é visto em Rubí, que prioriza seus objetivos e desejos. 

Dentro das possibilidades da época, Lúcia também era independente, já que tinha uma das 

poucas profissões que as mulheres poderiam ocupar e ganhava seu próprio dinheiro, não 

necessitando que seu sustento proviesse de um homem.  

Paz (1950) escreve sobre o perfil feminino “mala mujer”, definido por ele como uma 

das possibilidades de comportamento das mulheres mexicanas, contraposto a outros mais 

valorizados socialmente. Certamente, Rubí, sendo uma mulher mexicana, é caracterizada em 

vários momentos como mala mujer e, por isso, menos vulnerável e mais independente que as 

outras.  

Um dos perfis que se opõe à imagem de “mala mujer” revela uma construção 

maniqueísta: 
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A Igreja exprime e serve uma civilização patriarcal na qual é conveniente que a 

mulher permaneça anexada ao homem. É fazendo-se escrava dócil que ela se torna 

também uma santa abençoada. Assim, no coração da Idade Média, ergue-se a 

imagem mais acabada da mulher propícia aos homens: a figura da Virgem Maria 

cerca-se de glória. É a imagem invertida de Eva, e pecadora; esmaga a serpente sob 

o pé; é a mediadora da salvação como Eva o foi da danação. (BEAUVOIR, 1949, p. 

214) 

 

Esse perfil de mulher, que pode relacionar-se às tradicionais mocinhas de folhetins e 

telenovelas, influencia a construção das personagens de nossas histórias. No México há a 

referência religiosa e cultural muito forte da Virgem de Guadalupe, vinculada inclusive às 

raízes étnicas do país, já que é representada com a cor de pele morena, como uma indígena, 

sendo popularmente apelidada de “Morenita”. Além disso, sua aparição aconteceu para um 

jovem índio e a ela se relaciona a deusa da fertilidade cultuada anteriormente pelos astecas, 

Tonantzin, que significa “nossa mãe”.  

Assim, a Virgem de Guadalupe é uma grande referência feminina e materna no 

México e remete à cultura anterior à colonização. Em Rubí, algumas personagens podem se 

aproximar dela pela bondade, pureza e misericórdia, como Maribel, Cristina ou dona Refúgio, 

enquanto outras se afastam completamente, como a própria protagonista. 

Lúcia se apresenta desde o início da narrativa como devota de Nossa Senhora da 

Glória, frequentando a igreja em seu dia santo. Em um momento mais avançado do romance, 

ela revela que seu nome de batismo na verdade era Maria da Glória, mas adotou o de uma 

amiga quando ela faleceu, aproveitando para esconder sua identidade verdadeira em seu meio 

profissional. Portanto, há uma comparação implícita entre a menina pura que a protagonista 

era antes de se transformar em prostituta (Maria da Glória) e Nossa Senhora. Por outro lado, 

após se tornar cortesã ela se afastou completamente dessa referência angelical, ainda que a 

mantenha de alguma forma em sua personalidade, como revela quando se apaixona por Paulo. 

 

Durante a "querela das mulheres", que se prolonga da Idade Média aos nossos dias, 

certos homens só querem conhecer a mulher abençoada com que sonham, outros a 

mulher maldita que lhes desmente os sonhos. Mas, em verdade, se o homem pode 

tudo encontrar na mulher, é porque ela ao mesmo tempo tem essas duas faces. Ela 

representa de maneira carnal e viva todos os valores e antivalores pelos quais a vida 

adquire um sentido. (p 237) 

 

Nesse trecho, Beauvoir (1949) nos demonstra que, apesar da tradição, o maniqueísmo 

não é a única abordagem possível quando analisamos perfis femininos. Ao menos algumas 

mulheres podem simultaneamente encerrar características consideradas positivas ou 
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negativas, podem ser pecadoras e puras. De alguma forma nossas personagens retratam essa 

imagem complexa.  

Espera-se que Rubí, por sua beleza exterior, tenha características condizentes em sua 

personalidade, ou seja, mais próximas às de uma mocinha de telenovela. Já Lúcia tem 

bondade, simplicidade e tristeza em seu interior, mesmo sendo uma prostituta. Suas 

características positivas são especialmente destacas pelos outros e até por ela mesma depois 

que encontra seu verdadeiro amor, Paulo.  

Lúcia tinha uma parte exclusiva de sua personalidade e de seus sentimentos que nunca 

havia revelado a ninguém e só foi evidenciada quando se apaixonou, o que demonstra que ela 

só se entregou completamente a Paulo. Seu corpo havia pertencido a vários homens, mas seu 

coração, somente a um. Ainda assim, Paulo tinha ciúmes dela por causa de sua profissão, já 

que ele acreditava que era difícil ter total domínio sobre a amada, também pelo fato de que ela 

era independente financeiramente.  

De acordo com o que expõe Beauvoir (1949), esse perfil de mulher, um pouco mais 

emancipado do que era comum na época, não era desejável para os homens. Além disso, sua 

profissão fazia com que Lúcia não fosse bem vista pela sociedade. Assim, ela se afasta em 

vários pontos do ideal feminino daquele momento histórico e inclusive da atualidade, que a 

autora define como uma mulher estúpida e submissa, sempre preparada para acolher o homem 

sem lhe pedir nada. 

Ainda que estivesse distante desse perfil, Lúcia buscou ser ao menos para Paulo a 

mulher ideal, que oferecia conforto e felicidade plena sem exigências. Desejava ser 

correspondida e viver uma história de amor com ele, entretanto sentia que não o merecia, 

justamente por ser uma prostituta. 

Segundo a autora, junto ao orgulho feminino de seduzir, há a vergonha de atrair a 

atenção masculina, relacionada à culpa, ao pudor e à inquietude de saber que se tornou um 

objeto para os homens, passível inclusive de ser violentado. O fato de Lúcia utilizar seu poder 

de sedução para benefício próprio não é incômodo somente para Paulo, é também para a 

mesma Lúcia. Mesmo sendo uma cortesã, em alguns momentos ela sente vergonha e nojo de 

despertar o desejo dos homens e, quando se apaixona, não quer mais exercer a profissão, pois 

encontrou através do amor uma pureza que desconhecia.  

Rubí se veste geralmente de maneira considerada provocante e tem atitudes que 

podem ser interpretadas como sedutoras, mas se espanta e se irrita quando um homem lhe faz 

propostas que segundo ela são indecentes. Isso acontece na telenovela quando um poderoso 

empresário de Cancún deseja tê-la como sua a amante e ela, apesar de utilizar sua beleza para 
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conseguir benefícios, se sente mal ao perceber que ele tem somente interesses sexuais, que 

busca realizar através de sua potência financeira. Ademais, no início da telenovela Rubí 

recebe várias propostas sentimentais e sexuais de seus colegas da universidade, porém rejeita 

todas, mesmo daqueles que provêm de famílias abastadas, já que diz que busca um homem 

independente e não um jovem que até o momento não tomou posse das riquezas que pode vir 

a ter.  

Então, ainda que as personagens não apresentem um comportamento linear e não 

sigam um estereótipo ao longo de toda a trama, em alguns sentidos, estão associadas ao perfil 

de femme fatale, o que nos esclarece alguns aspectos sobre elas e nos auxilia em nossa missão 

de compreendê-las e analisá-las. 

 

4.3 Maternidade 

 

 

Figura 7: Fala da mãe de Rubí na revista em quadrinhos número 7 

Quando me lembro, que um filho pode gerar das minhas 

entranhas, tenho horror de mim mesma! [...] Oh! Um filho, 

se Deus mo desse, seria o perdão da minha culpa! Mas sinto 

que ele não poderia viver no meu seio! Eu o mataria, eu, 

depois de o ter concebido! (ALENCAR, 1862, p. 90) 

¡No!... Vendría a descomponer mi cuerpo, a cambiar mi 

vida por completo... ¡No quiero tenerlo, ni lo tendré! 

(Revista em quadrinhos Rubí, nº 8) 

 

Sabemos que as femme fatale não costumam ter filhos, porque a imagem de mãe 

abnegada e sacrificada não condiz com o poder de sedução dessas mulheres, que geralmente 

não têm boas relações com crianças ou sentimentos maternais. Inclusive, é comum que as 

femme fatale sejam estéreis, a exemplo de Lilith, a primeira esposa de Adão, que depois o 

abandonou, considerada como precursora das mulheres fatais. 
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Para Beauvoir (1949), apesar de ser vista como natural por muitos, a maternidade é 

uma escolha de algumas mulheres e uma imposição para outras, que creem que seja a única 

opção e nem chegam a pensar na possibilidade de rejeitá-la. É importante destacar que a 

maternidade é considerada positiva especialmente em casos de mulheres que estão casadas, já 

que as mães solteiras muitas vezes são desprezadas socialmente.  

 
Em compensação, as mulheres que são profundamente coquetes, que se apreendem 

essencialmente como objeto erótico, que se amam na beleza de seu corpo, sofrem ao 

se verem deformadas, feias, incapazes de suscitar o desejo. A gravidez não se 

apresenta a elas como uma festa ou um enriquecimento e sim como uma diminuição 

de seu eu. (BEAUVOIR, 1949, p. 270)  

 

Essa citação da autora se adéqua perfeitamente a Rubi, que, por valorizar de maneira 

extrema a beleza física, nega a maternidade, justamente com o objetivo de não prejudicar sua 

estética. No caso de Lúcia, ela não acredita que seu corpo prostituído possa ou mereça gerar 

um filho, por isso morre antes de tê-lo. A maior parte das mocinhas de telenovelas ou 

romances costumam priorizar a construção de família, então, as personagens novamente se 

mostram como protagonistas atípica.  

Além disso, a opção pela maternidade tem relação com a importância do público e do 

privado para as personagens. Em alguns momentos, Rubí menciona preferir ter uma vida 

social agitada e sair à noite do que se recolher ao ambiente doméstico, o que seria necessário 

com maior frequência caso ela tivesse filhos. Em uma dessas conversas, seu marido diz que o 

lar precisa de mais calor, a que ela responde ironicamente e ele conclui que se casou com um 

manequim e não com uma mulher.  

Nessa afirmação, podemos ver as tendências de estar em público que Rubí tem: ela 

quer sair, mostrar para as pessoas que conseguiu conquistar as riquezas que tanto desejava, 

exibir suas joias, roupas, maquiagens e sua beleza, o que considerava difícil quando não tinha 

dinheiro. Por outro lado, seu marido deseja uma mulher tradicional, o que implicaria cuidar da 

casa e da família, exercendo suas funções biológicas de reprodução. 

Lúcia tem uma vida pública relacionada a sua profissão, mas quando se apaixona, se 

recolhe cada vez mais ao ambiente doméstico. Ela gosta de passar dias com Paulo em sua casa 

e posteriormente no campo, muitas vezes recusando convites para passeios, especialmente 

noturnos. Deste modo, percebemos a diferença de comportamento entre as duas personagens: 

enquanto Rubí busca a exibição pública, Lúcia prefere o abrigo privado, onde tenta se 

proteger do julgamento alheio e de possíveis investidas masculinas indesejáveis. Então, apesar 

de não acreditar ser digna de ter filhos, a personagem parece expressar uma preferência pela 

vida doméstica depois de se apaixonar e por isso decidir mudar sua vida. 
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É necessário pontuar que a escolha feminina sobre ter ou não filhos passou a ser 

debatida com o surgimento de medicamentos anticoncepcionais, a partir da década de 1960. O 

que estimulou essa vontade de optar foi principalmente a entrada das mulheres no mercado de 

trabalho, o que fazia com que muitas vezes elas não tivessem tempo ou condições econômicas 

para cuidar das crianças, papel que não costumava ser exercido por homens. Ademais, o 

aborto ainda é um tema bastante polêmico em países da América Latina, tradicionalmente 

religiosos. 

De acordo com os posicionamentos de Beauvoir (1949), a maternidade deixa de ser 

um destino biológico obrigatório para as mulheres, passando a uma construção social, que 

muitas vezes determina a dominação masculina. Assim, recusar a maternidade pode ser, de 

alguma forma, uma tentativa de liberação feminina, com o objetivo inclusive de 

desenvolvimento em outros aspectos de sua vida. 

Para Scavone (2001), em um segundo momento, a maternidade passa a ser valorizada 

como algo que somente as mulheres podem fazer, e em um terceiro momento, se pensa que a 

maternidade pode ter diferentes significados: opressão masculina, poder feminino ou 

realização individual. Segundo a autora, com a possibilidade de evitar concepções, há uma 

separação entre a sexualidade e a reprodução.  

Rubí relata não querer filhos que só lhe deem angústias, como ela deu à mãe, apesar de 

a própria Dona Refúgio dizer que a maternidade é parte da realização de uma mulher em uma 

conversa sobre o tema. Ao final da trama, quando volta a se envolver com Alejandro, Rubí 

chega a engravidar e diz que só poderia ter um filho se fosse dele, já que ele é o homem a 

quem ama verdadeiramente, reforçando a ideia romântica de que a geração de filhos está 

intimamente relacionada ao amor. Porém, por ser protagonista, mas também vilã, Rubí utiliza 

essa gravidez para como forma de chantagem para tentar atrair Alejandro, logo, não se 

evidenciam seus sentimentos pelo filho, que depois perde ao salvar a sobrinha de um 

atropelamento. Desta forma, a realização da maternidade nunca foi possível para Rubí. 

No entanto, a protagonista cria, na telenovela, um vínculo de identificação com a 

sobrinha, que não existia nos outros suportes, após condenar a irmã por ter engravidado antes 

do casamento. Rubí dizia que Fernanda era como ela, porque parecia gostar de objetos caros 

desde criança. Em alguns momentos parecia que Fernanda era a única pessoa que realmente 

amava, além de Alejandro, com a diferença de que sua sobrinha lhe proporcionava felicidade. 

Posteriormente ao acidente em que perdeu a perna e teve o rosto desfigurado, Rubí 

estreitou ainda mais os laços com Fernanda e disse que lhe ensinaria a ser como ela 

futuramente. A última cena da telenovela de 2004, mostra a personagem adolescente, muito 



133 

 

parecida com Rubí (inclusive interpretada pela mesma atriz), entrando no consultório de 

Alejandro, que era casado com Maribel há muitos anos, e dando-lhe um beijo. Ele termina 

confuso, pensando se tratar do seu antigo amor.  

Assim, Fernanda aparece como uma espécie de duplo da tia, alguém que lhe 

substituiria e poderia continuar a história que ela, por conta de seu acidente, não mais seria 

capaz. Sua sobrinha, que aparenta seguir o caminho de ser uma mulher fatal, se tornou uma 

arma para a vingança da protagonista. Então, essa foi a relação mais próxima à maternidade 

que Rubí chega a ter. 

O pensamento de Lúcia de que um corpo prostituído não pode ou merece gerar um 

filho corrobora a ideia de que as mulheres fatais na verdade são estéreis, pois não poderiam 

ser mães quando representam a morte, a dor e o sofrimento. Podemos ver, deste modo, que a 

maternidade está bastante associada à bondade e à pureza.  

Provavelmente, por esse motivo, Lúcia morre grávida, não sendo capaz de se tornar 

mãe e consequentemente concluir sua purificação. Apesar de seu arrependimento e mudança 

de conduta, seu pecado parecia grande demais para ser perdoado em vida. De alguma forma, a 

própria gravidez de Lucíola a matou, como se seu corpo realmente rejeitasse a possibilidade 

de ser mãe. Além disso, ela se recusou a tentar salvar sua vida expulsando o feto morto, 

dizendo que seria sua sepultura e que morreriam juntos. 

Tal como Rubí, Lúcia desenvolve um relacionamento análogo ao maternal, nesse caso 

com sua irmã mais nova Ana, de quem cuida, inclusive financeiramente. Com ela viveu 

felizes momentos no campo, mesmo quando sua vida estava instável com Paulo e sua saúde 

demonstrava sinais de debilidade. Ao perceber que estava doente, uma das maiores 

preocupações de Lúcia é o futuro da menina já que, ao contrário de Rubí, não quer de maneira 

alguma que ela siga seus passos, desejando que a irmã viva a vida que ela não pôde.  

Por isso, a protagonista pediu a Paulo que se casasse com Ana e, diante de sua 

negativa, o fez se comprometer a cuidar dela, promessa que ele demonstra ter cumprido ao 

narrar sua história para a leitora G.M. Da mesma forma que Fernanda foi uma espécie de 

duplo para Rubí, Ana o foi para Lúcia, considerando que a protagonista queria que ela se 

casasse com seu grande amor. Desta forma, Ana também seguiria o destino que Lúcia não 

pôde concluir.  

Segundo Beauvoir (1949), acredita-se que um filho pode trazer à mulher uma maior 

autonomia e uma justificativa para sua vida, além de satisfação, mais que simplesmente ser 

esposa. Muitas vezes o filho é visto como realização máxima da vida e do casamento da 

mulher. Nenhuma de nossas protagonistas teve filhos, mas de alguma forma cuidaram de uma 
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criança e isso lhe fez bem, trazendo alegria e leveza em momentos emocionais tensos, 

portanto a valoração positiva da maternidade continua nessas obras.  

A relação das duas personagens com seus duplos é interessante, já que, por um lado, 

elas são as únicas que poderiam, de alguma forma, representá-las e concluir ações que elas 

não conseguiriam. Em contrapartida, pelo mesmo motivo, a sobrinha e a irmã poderiam se 

tornar de alguma maneira, rivais das protagonistas, justamente por serem capazes de ocupar 

um espaço que elas não puderam.  

Além disso, a vontade das próprias personagens que se tornaram “duplos” não foi 

sequer consultada em nenhuma das duas tramas. Foram Rubí e Lúcia que decidiram que suas 

familiares seguiriam o destino que não foi possível para elas. No caso de Lucíola (1862), foi 

Paulo quem se negou a se casar com Ana, prometendo, porém, cuidar dela. Alejandro, quando 

viu Fernanda crescida e muito parecida com sua tia, pareceu não poder resistir a ela, assim 

como acontecia antes em relação a Rubí. 

Então, vemos que no romance a decisão masculina foi respeitada, enquanto na 

telenovela o homem novamente pareceu ser vítima de outra femme fatale. E nas duas histórias 

as jovens foram retratadas como sendo completamente vulneráveis à decisão de suas 

familiares mais velhas. Mais uma vez, tanto Lúcia quanto Rubí são caracterizadas como 

mulheres perigosamente sedutoras e dominadoras, o que se mostra irreconciliável com a 

maternidade ou outros papeis tradicionais femininos.  

 

4.4 Mulher latino-americana 

 

 

Figura 8: Rubí se percebe apaixonada por Alejandro na revista em quadrinhos número 13 
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— Tu me purificaste ungindo-me com os teus lábios. Tu me 

santificaste com o teu primeiro olhar! Nesse momento Deus 

sorriu e o consórcio de nossas almas se fez no seio do 

Criador. Fui tua esposa no céu! E contudo essa palavra 

divina do amor, minha boca não a devia profanar, enquanto 

viva. Ela será meu último suspiro. (ALENCAR, 1862, p. 

113) 

 

Te amo, te adoro, eres el único hombre que me ha 

importado y por ti, Alejandro, óyelo bien, por ti sería capaz 

de cualquier cosa. (Telenovela Rubí 2004, Capítulo 11411) 

 

O conceito de femme fatale é europeu, porém, como vimos, em alguns sentidos se 

adapta perfeitamente a nossas personagens. No entanto, a mulher fatal se opõe à moralidade e 

a muitos valores comuns nas sociedades latino-americanas, por isso, nas obras estudadas, há 

um conflito entre o que se poderia esperar de uma protagonista de melodrama e as diferentes 

nuances que elas apresentam.  

Rubí, por exemplo, em muitos sentidos se aproxima do conceito de mulher fatal, por 

outro lado mantém valores morais da sociedade mexicana, na qual está inserida. Lúcia 

também é uma femme fatale, mas, durante a trama, a partir do ponto em que se apaixona, 

começa a mostrar que gostaria de se enquadrar em padrões tradicionais bastante comuns à sua 

época.   

A ideia de atividade relacionada ao homem e passividade vinculada à mulher mostra-

se recorrente. Quando mencionamos o processo de reprodução humana, costuma-se referir ao 

espermatozoide como ágil e ao óvulo como inerte, como ressalta Beauvoir (1949), criando-se 

uma relação entre dominante e dominada importante para o desenvolvimento de perfis 

femininos. Nas obras que analisamos, há, de alguma forma, um rompimento desse 

comportamento. As mulheres praticam ações, buscam cumprir seus objetivos, porém 

continuam valorizando, mesmo com certa resistência, a realização sentimental, relacionada 

necessariamente a um homem, o que poderia vir a caracterizá-las como dependentes. 

Rubí domina os homens, que fazem suas vontades, então, ela rompe essa ideia de que 

as mulheres são os seres passivos, o que se torna ameaçador para os homens que desejam uma 

mulher submissa. Ainda que planejasse depender economicamente de seu marido, graças a 

seu poder de sedução e sua autoconfiança, a protagonista acredita que sempre estará na 

posição de dominadora. Ela apresenta voz ativa em todas as suas relações e busca que seu 

parceiro faça suas vontades, inclusive em relação ao dinheiro. 

 
11 Referência no CD anexo: Cena 5. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-d95w8qn7Gw Acesso 

em 18 de dezembro de 2014 
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 Lúcia também é ativa, apresenta desejos próprios, no entanto se submete a um homem 

por amor e respeito, seguindo os valores morais da época. Além disso, é uma prostituta, perfil 

de mulher que Beauvoir (1949) aponta como o mais submisso às vontades dos homens, apesar 

de ser o que mais lhes escapa. Justamente por amor, Lúcia quer deixar a profissão que lhe 

proporciona independência financeira, mas que lhe impede de viver uma relação sentimental 

plena.  

Em relação à passividade feminina, Beauvoir (1949) afirma: 

 
[...] a passividade que caracterizará essencialmente a mulher "feminina" é um traço 

que se desenvolve nela desde os primeiros anos. Mas é um erro pretender que se 

trata de um dado biológico: na verdade, é um destino que lhe é imposto por seus 

educadores e pela sociedade. A imensa possibilidade do menino está em que sua 

maneira de existir para outrem encoraja-o a por-se para si. Êle faz o aprendizado de 

sua existência como livre movimento para o mundo; rivaliza-se em rudeza e em 

independência com os outros meninos, despreza as meninas. Subindo nas árvores, 

brigando com colegas, enfrentando-os em jogos violentos, êle apreende seu corpo 

com um meio de dominar a natureza e um instrumento de luta; orgulha-se de seus 

músculos como de seu sexo; através de jogos, esportes, lutas, desafios, provas, 

encontra um emprego equilibrado para suas forças [...] Ao contrário, na mulher há, 

no início, um conflito entre sua existência autônoma e seu "ser-outro"; ensinam-lhe 

que para agradar é preciso procurar agradar, fazer-se objeto; ela deve, portanto, 

renunciar à sua autonomia. Tratam-na como uma boneca viva e recusam-lhe a 

liberdade; fecha-se assim um círculo vicioso, pois quanto menos exercer sua 

liberdade para compreender, apreender e descobrir o mundo que a cerca, menos 

encontrará nele recursos, menos ousará afirmar-se como sujeito; se a encorajassem a 

isso, ela poderia manifestar a mesma exuberância viva, a mesma curiosidade, o 

mesmo espírito de iniciativa, a mesma ousadia que um menino. (p. 22) 
 

Assim, percebemos que desde a infância as mulheres, observando o funcionamento da 

sociedade, concluem que devem ser ou são tratadas como dependentes da opinião dos demais 

ou de certos padrões que julgam que precisam ser seguidos e, por isso, não exercem sua 

liberdade de ação e decisão. Em relacionamentos amorosos nos quais as mulheres muitas 

vezes se submetem ao homem de alguma forma, emocionalmente ou economicamente, é 

comum que haja um sentimento de posse, que pode se manifestar através do controle e dos 

ciúmes.  

O marido de Rubí demonstrava esse sentimento de possessividade e chegou a trancá-la 

em um quarto para que ela não saísse para lugares ou com pessoas que ele não aprovava. 

Apesar de que durante muito tempo ele não sabia que Rubí ainda estava apaixonada por 

Alejandro, depois de algumas semanas de casamento ele já desconfiou que algo estranho 

acontecia: sua esposa parecia se preocupar mais com o dinheiro e com sua posição social do 

que com o relacionamento deles, o que não condizia com a paixão avassaladora que ela disse 
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sentir no intuito de fazê-lo se casar com ela. Os olhares de outros homens para sua mulher nas 

diversas reuniões sociais, que ela tanto gostava de frequentar, também o incomodavam. 

 

Eis por que o ciúme do homem tão facilmente desperta; vê-se nas lendas que a 

mulher, sem motivo, pode ser suspeita, condenada à menor desconfiança. [...] Eis 

por que igualmente o ciúme pode ser insaciável; já se disse que a posse nunca pode 

ser positivamente realizada; mesmo em se proibindo a quem quer que seja servir-se 

dela, não se possui a nascente em que a gente se dessedenta. O ciumento bem o 

sabe. (BEAUVOUIR, 1949, p. 234) 

 

O homem geralmente não consegue submeter os pensamentos, crenças e sentimentos 

da mulher, explica Beauvoir (1949). O marido de Rubí não conseguiu mudá-la e não alterou 

suas convicções ou seus objetivos anteriores ao casamento. Paulo estimulou que Lúcia tivesse 

ideias antes nem imagináveis, como viver um relacionamento amoroso e formar uma família, 

mas que condiziam com as ilusões que ela tinha antes de conhecê-lo, mesmo não acreditando 

que seria possível realizá-los, como realmente não foi.  

Em relação especificamente ao México, Octavio Paz, em seu livro El labirinto de la 

soledad (1950) discorre sobre as imagens da mulher, a identidade e a moralidade em diversos 

níveis, um pouco mais de uma década antes da criação de Rubí. Segundo o autor, na 

sociedade mexicana existia a ideia de que a mulher seria o ser “chingado”, ou seja, 

humilhado, desprezado, passivo e literalmente aberto, sexualmente, politicamente e 

emocionalmente. Por outro lado, o “que chinga” é ativo, agressivo, fechado. Esses papeis são 

claramente associados à mulher e ao homem, respectivamente. Assim, a relação entre eles é 

de poder/impotência, muitas vezes com presença de violência.  

Além disso, Paz (1950) expõe que na sociedade mexicana havia a crença de que o mal 

reside na mulher, com sua associação à culpa. Essa abertura feminina, mencionada 

anteriormente, seria responsável de que, por exemplo, os espanhóis conseguissem conquistar 

o território hoje mexicano, ajudados pela traição da Malinche (ou Malintzin), mulher indígena 

que se tornou tradutora de Cortez. Desde o momento da conquista do México, as mulheres 

que lá viviam sofreram violência e dominação por parte dos homens europeus. Não por 

coincidência, a violação da mulher e outros tipos de autoritarismo masculinos são episódios 

comuns nas telenovelas mexicanas.  

A mestiçagem foi extremamente importante no discurso oficial sobre a identidade 

nacional mexicana e o símbolo mais presente da mulher indígena no México é a Malinche, 

que foi entregue aos conquistadores espanhóis como parte de um tributo e, por conhecer 

línguas nativas, se transformou em tradutora. Acompanhava Hernán Cortéz, de quem foi 
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aliada, conselheira e amante, e que mais tarde a abandona. Malinche é considerada, então, a 

mãe de uma nova raça (mestiça de indígenas com europeus), mas também símbolo de uma 

traição imperdoável para o povo mexicano, a de ser infiel aos indígenas, preferindo estar ao 

lado dos estrangeiros.  

A figura da Malinche pode permear as telenovelas mexicanas como a traidora ou 

pecadora que mais tarde sofre pelas consequências de seu erro. Desta forma, além do pecado 

original, a mulher mexicana carregaria o peso da culpa de Malinche. Rubí, por exemplo, 

comete muitos atos que não são aceitáveis, inclusive do ponto de vista religioso, sendo 

relacionadas ao conceito de pecado. Portanto, o perfil de mulher má, traidora, mentirosa e 

responsável por tragédias está em Rubí, assim como na Malinche. Ao longo da trama, em 

muitos momentos a personagem é caracterizada como “perversa”, “perigosa”, “mulher má”, 

“cruel” Para sua mãe, por exemplo, que é uma referência de mulher abnegada e dedicada à 

família, sua beleza física não era admirável se sua alma era impura. 

Apesar da personagem Lúcia ser brasileira, podemos ver que diversas características 

expostas por Paz (1950) se adequam a ela. Nos Romantismo brasileiro, bem como nas 

telenovelas mexicanas, havia a ideia de que as mulheres devem ser puras e bondosas, a 

exemplo da Virgem Maria, outro símbolo extremamente forte nas sociedades latino-

americanas, e de que quem foge a esse perfil é malvista socialmente. Lúcia claramente não é 

um exemplo de candura, justamente por sua profissão, que já a coloca à margem da 

sociedade. No entanto, especialmente depois que se apaixona, a protagonista demonstra uma 

personalidade tranquila e pacífica, o que inclui sua devoção à Nossa Senhora da Glória, que 

parece contrastar com outras características que apresentava. Ela também explica para seu 

amado o motivo pelo qual começou a se prostituir: ajudar sua família doente, o que pode levar 

parte do público a julgar que seu pecado está justificado.  

Ao discutirmos questões relacionadas à colonização e a influência de matrizes 

culturais tanto indígenas quanto europeias nas obras que estudamos, não podemos deixar de 

mencionar brevemente o livro Iracema (1865), do mesmo José de Alencar. Esse romance 

romântico indigenista é bastante relevante quando estudamos mulheres latino-americanas, 

pois, mais uma vez ancorado nas relações amorosas, aborda a formação do povo brasileiro, 

através da miscigenação entre europeus e índias. Podemos ver que se estabelece uma metáfora 

entre a mulher e a terra americana, recém-conhecida pelos europeus. Os homens colonizam e 

dominam essa terra, antes virgem, submetendo-a ao seu poder, uma relação semelhante à que 

observamos quando é evocada a figura da Malinche.  
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Como pudemos perceber, tanto Lúcia quanto Rubí, em relação ao perfil feminino 

descrito por Paz (1950), não caberiam em um perfil passivo, visto que são as personagens que 

mais agem na trama, buscando realizar seus objetivos. O autor afirma que as mulheres ativas 

geralmente são consideradas “malas mujeres”, já que não esperam pelo noivo, por exemplo, 

mas sim buscam homens e os abandonam quando querem, sendo menos vulneráveis e mais 

independentes, se fechando ao mundo tal como o “macho”.  

 Por outro lado, para Paz (1950), o homem apaixonado se abre e expõe suas 

vulnerabilidades da mesma forma que a maioria das mulheres. Os personagens que amam 

Rubí realmente sofrem por ela, fazem sacrifícios e chegam à beira da loucura. Então, há aqui 

uma inversão: a “mala mujer”, é ativa e menos vulnerável e os homens, que ela domina, são 

mais vulneráveis e passivos. Lúcia concentra sua atividade especialmente no início do 

romance, porque após conhecer Paulo vai se tornando mais indefesa e dependente.  

Paz (1950) expõe que os mexicanos valorizavam o recato, especialmente nas 

mulheres, como maneira de defender sua intimidade. Essa atitude, que se manifesta desde o 

vestuário discreto à personalidade bondosa, é nítida em algumas personagens, como Maribel, 

Cristina e Dona Refúgio. Em algum sentido, também está presente em Rubí, já que ela utiliza 

seu corpo para sedução quando deseja realizar algum objetivo, mas mantém o pudor em 

determinadas situações, acreditando ser importante manter sua virgindade antes do 

casamento, por exemplo.  

Assim, podemos considerar que Rubí é uma mulher fatal e, ao mesmo tempo, uma 

mulher mexicana. Na telenovela, tem a capacidade de amar e é sensível em diversos 

momentos, sente culpa por não ter permanecido ao lado do amor de sua vida e sofre por 

consequência desse ato. Ela se sente mal quando é humilhada por ser pobre e vista como uma 

mulher fácil por alguns homens.  

Certamente, Rubí é definida em vários momentos como “mala mujer” e, por isso, 

menos vulnerável e mais independente que outras. Além de ser materialista, característica 

moralmente avaliada como negativa, a protagonista se aproveita de pessoas para conseguir o 

que quer. Ela não espera os homens, pelo contrário, os busca no momento que deseja, 

segundo sua conveniência, o que muitas vezes os prejudica.  

Já Lúcia, por sua profissão, não é recatada, mas se retrai quando pensa na 

possibilidade de viver um relacionamento com Paulo, tornando-se mais abnegada. Portanto, 

ela pode ser uma mulher fatal, porém deixa transparecer sua personalidade bondosa com 

diversos valores da moralidade latino-americana após se apaixonar.   
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Então, nenhuma das duas personagens se enquadra totalmente e somente nas 

definições de Bornay (1995) nem de Paz (1950), demonstrando sua complexidade e 

singularidade em relação aos estereótipos melodramáticos e românticos.  

 

4.5 Virgindade e casamento 

 

 

Figura 9: Rubí conta a sua irmã Cristina que vai se casar na revista em quadrinhos número 7 

 

— Elas não sabem, como tu, que eu tenho outra virgindade, 

a virgindade do coração! Perdoa-lhes, Paulo. (ALENCAR, 

1862, p. 105) 

 

Cristina: Lo único que quiero saber es si vas a regresar a la 

universidad sí o no.  

Rubí: Pues claro que voy a volver. Aunque no va a ser por 

mucho tiempo. Hay carreras mucho más productivas para 

una mujer bonita.  

Cristina: ¡Rubí!  

Rubí: Me refiero al matrimonio… ¿Tú qué habías pensado? 

((risos)) (Filme Rubí, 197112) 

 
12 Referência no CD anexo: Filme cena 1. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QuvxoFQKOQs 

Acesso em 18 de março de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=QuvxoFQKOQs
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Beauvoir (1949) discorre sobre o tema da virgindade, que durante séculos tem 

representado socialmente uma exigência do homem à mulher, como prova de sua eterna 

fidelidade. Além disso, torna-se também um valor feminino, uma condição que a própria 

mulher deseja chegando ao casamento, que seria um destino natural. Segundo a autora, a 

castidade feminina, antes de adventos contemporâneos como testes de DNA, era incentivada 

para garantir que os filhos eram de seu marido. Relacionada à religião, representava uma 

maneira de manter as mulheres fixas em seu papel social. Desta forma, a valorização da 

virgindade pode submetê-las, considerando que se tornou uma maneira de classificá-las como 

boas ou más. 

As obras de Alencar estão pautadas em valores morais condizentes à época e ao 

movimento literário a que pertencem, inclusive a pureza e a virtude. Portanto, comum traçar-

se uma relação entre bondade e supressão da sexualidade, assim como acontece na telenovela, 

seguindo os códigos do melodrama. Por outro lado, as mulheres que exploram o prazer sexual 

geralmente são consideradas vilãs nessas tramas.  

Lucíola (1862) mostra o amor como ápice da felicidade da mulher e a pureza como 

uma virtude extremamente estimada. Mas, no do contexto do romance, a protagonista não 

pode alcançar a felicidade por causa de suas ações imorais: o mais próximo que chega do 

casamento é jurar seu amor e devoção a Paulo momentos antes da morte, seu julgamento 

final. Mesmo sendo prostituta, Lúcia guardava uma parte exclusiva de sua personalidade e de 

seus sentimentos, que nunca havia revelado a ninguém e só deixou evidente quando se 

apaixonou por Paulo. Deste modo, ela se entregou por completo a ele somente, apesar de que 

seu corpo havia pertencido a vários homens. 

Segundo Sarlo (1995), nos melodramas, a mulher que deseja uma relação amorosa 

duradoura não deve se entregar ao erotismo, já que transmitiria ao homem a impressão de ser 

pouco confiável. Essa característica é muito clara em Lucíola (1862), em que a protagonista é 

condenada socialmente e pelo seu próprio destino por ser uma cortesã, ainda com a tentativa 

de mudança de comportamento. 

 

El erotismo es un arma de doble filo: si la mujer sucumbe a su felicidad pasajera, 

gozará, pero luego será abandonada, porque ella realiza un proverbio de la moral y 

la sabiduría comunes: una mujer sensual es una madre poco confiable. Al mismo 

tiempo, si se niega a las fantasías y al juego erótico, la joven bella y pobre no sólo 

renuncia a la felicidad del instante sino también a un instrumento que puede 

auxiliarla en su objetivo de retener al hombre que merece por sus cualidades pero no 

por su origen. (SARLO, 1995, p. 120) 
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Em relação à Rubí, podemos ver a valorização da pureza como uma manutenção dos 

valores familiares tradicionais na América Latina, porém também existe a hipótese de que a 

personagem soubesse que se manter virgem era uma forma de fazer com que os homens não 

perdessem o interesse nela e estimassem seu caráter, conservando uma boa imagem. Nesse 

contexto, o sexo representa uma espécie de poder para as mulheres, vinculado à beleza. 

Beauvoir (1949) destaca que é difícil determinar o que realmente faria as mulheres 

felizes, já que essa noção é influenciada diretamente pelos valores sociais que lhe foram 

impostos desde crianças. Nos melodramas e nas obras românticas, é evidente que a felicidade 

está diretamente relacionada ao amor e ao casamento.  

Assim, se o sentido da vida para a mulher é encontrar o amor de um homem, a beleza 

é o artifício necessário para alcançar seu objetivo. Não podemos ignorar que muitas mulheres 

reais são influenciadas pelas ficções que leem, ouvem e veem durante vários séculos. Segundo 

Beauvoir (1949), em sua explicação psicanalítica, desde crianças percebemos que temos 

modelos a seguir, tanto masculinos quando femininos. Então, as meninas costumam querer 

ser como as mulheres que observam (e podemos incluir as fictícias), reproduzindo padrões.  

De acordo com a autora, a mulher deseja o casamento, mas também o teme, pois sabe 

que ele exigirá sacrifícios e uma ruptura com seu passado. No caso de Rubí, seu casamento 

foi um contrato com benefício maior para ela que para Hector, apesar de que ele não sabia 

disso, visto que acreditava ser muito sortudo por estar com ela, especialmente por suas 

características físicas. Ainda que desejasse os benefícios que o casamento significava para ela, 

depois da euforia de ter realizado seu objetivo, Rubí se sentiu angustiada por ter se casado, 

especialmente no momento da perda de sua virgindade. Ela percebeu que a alegria de saber 

que iria alcançar todos os seus desejos materiais não era suficiente para fazê-la esquecer do 

seu verdadeiro amor, Alejandro.  

Em relação à ruptura com o passado, Rubí realmente deixou sua vida anterior para trás 

quando, ao se casar, mudou-se para longe e evitou o contato com sua família, especialmente 

porque havia traído a sua melhor amiga e sabia que a repercussão de sua atitude não seria boa. 

Porém, no caso da personagem, romper com sua família era o que desejava, considerando que 

buscava uma vida completamente diferente da que tinha antes.  

Segundo Despentes (2006), muitas mulheres, mesmo não sendo prostitutas, se casam 

esperando obter vantagens financeiras dos homens e parece normal a busca do marido por 

mimar sua esposa, dando presentes e levando a viagens, embora haja outras mulheres que 
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preferem ganhar seu próprio dinheiro. Além disso, o matrimônio pode ser maléfico quando as 

esposas são controladas e até violentadas por seus maridos.  

Lúcia não alcançou o casamento por conta de suas circunstâncias, mas tinha um 

grande desejo de fazê-lo, acompanhado do medo de não ser digna dele. Para Beauvoir (1949), 

desde a infância as meninas gostam de receber carinhos físicos, por isso, da adolescência em 

diante, desejam estar nos braços de um homem, em uma sexualidade passiva. Por isso, a 

beleza masculina, para muitas mulheres, não é tão importante quanto sua potência e força 

viril.  

A personagem Lúcia se sentia valorizada e amada com os pequenos gestos carinhosos 

de Paulo. Inclusive experenciava sentimentos de proteção com ele, ainda que estivesse 

acostumada a viver sem a custódia de um homem e a possuir certa independência. Por nunca 

ter se entregado sentimentalmente dessa forma, a personagem vivia uma nova experiência 

com Paulo, na qual sentia que precisava de seu afeto e da segurança que ele lhe 

proporcionava. 

Rubí não queria um homem para cuidar dela sentimentalmente, mas sim para prover 

financeiramente. Ela se encarregava de tomar as decisões do casal, convencendo seu marido a 

fazer o que ela gostaria, especialmente em assuntos financeiros, desde antes do casamento. 

Em relação à beleza, Rubí dizia que Hector cumpria todos os requisitos para ser seu homem 

ideal, e mesmo assim não conseguiu se apaixonar por ele, corroborando a ideia melodramática 

de que os temas sentimentais não são controlados pela racionalidade. É interessante 

considerar que, apesar de que realmente muitas vezes para as mulheres a beleza do homem 

não é importante, na telenovela quase todos os homens se adequam a um padrão físico, o que 

está relacionado, claramente, ao potencial midiático do produto. 

Beauvoir (1949) destaca que quando a mulher se casa, geralmente passa a fazer parte 

do mundo do marido: usa seu sobrenome, entra para sua família, depende de seu trabalho, 

inclusive para fixar residência em algum lugar, entrega-lhe sua virgindade e sua fidelidade, 

muitas vezes rompendo com seu passado. Rubí, mesmo a da década de 1960, transgrede essa 

submissão: até quando é possível, impõe sua vontade. Um exemplo disso é que depois do 

casamento ela convence o marido a morarem longe da Cidade do México, por interesses 

particulares. Ele aceita e de alguma maneira se adapta aos seus desejos. 

A autora também afirma que muitas vezes a mulher busca o casamento para ser livre 

do lar paterno e um amante para ser livre da prisão de seu casamento. Rubí esperava um 

homem para salvá-la dos problemas do seu lar original, especialmente a escassez de dinheiro. 

Quando se casa e consegue a ascensão social tão desejada, ela volta a se sentir presa em uma 
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situação doméstica desagradável. Nesse momento ela se volta a Alejandro, seu verdadeiro 

amor, para aliviar seu sentimento de tristeza e procurar uma escapatória de sua nova condição 

familiar. 

É mencionado por Beauvoir (1949) que algumas condutas femininas podem ser 

interpretadas como protestos, como enganar o marido, gastar demais ou se atrasar. Em relação 

ao atraso, ela diz que é usual que a mulher espere sempre pelo homem em diversos sentidos: 

por seu amor, por seu dinheiro, por seus elogios, por encontrar nele uma razão para viver. 

Deste modo, esses comportamentos podem ser uma espécie de pequena revanche feminina.  

Rubí, como sabemos, utiliza o dinheiro de seu marido para benefício próprio, como 

compensação pelo fato de ter se casado com ele e não com o homem que realimente amava. 

De acordo com a autora, é bastante comum que as mulheres busquem se relacionar com 

homens de seu nível econômico ou mais alto, já que um envolvimento com alguém de classe 

inferior, o que pode ocorrer, seria uma espécie de degradação. 

Também é habitual que as mulheres busquem seu grande amor, o que nem sempre 

atingem, considerando as idealizações envolvidas nesse conceito. Caso não seja possível, pelo 

menos elas esperam encontrar alguém que lhes proporcione segurança. Rubí, por exemplo, 

nunca quis fazer cargo de si mesma, esperou que alguém cuidasse dela, em especial na área 

financeira. Desde que se tornou adulta, dependeu de sua mãe, sua irmã, contou com a ajuda de 

Maribel e de sua família e finalmente de seu marido.  

Para Rubí, era extremamente importante não se encaixar no perfil de amante, pois sua 

meta era o casamento com um homem rico, no qual ela chega virgem. Assim, ela estava 

seguindo o padrão das mocinhas das telenovelas que, segundo Vela (2004), geralmente têm 

como objetivo de vida o casamento. No entanto, para Rubí, isso não significava ter o amor 

como principal valor, mas sim enaltecer acima de tudo o dinheiro.  

O fato de o casamento ser tão importante nas telenovelas mexicanas, sendo geralmente 

o símbolo do final feliz representado no último capítulo da trama, faz com que a pureza 

feminina seja bastante valorizada e vista como sinônimo de virtude. “Sólo las mujeres débiles 

o las villanas se entregan a encuentros apasionados sin ningún tipo de remordimiento”. 

(VELA, 2004, p. 2).  

Entretanto, a principal mocinha de Rubí (2004), Maribel, não chegou virgem ao altar e 

quase fez sexo com Hector, sendo interrompida pelo rapaz, que já estava apaixonado por Rubí 

e considerou que seria maldoso manchar a honra de sua noiva, principalmente quando não 

pretendia mais se casar com ela. Além disso, Cristina, a irmã boazinha da protagonista, 

engravidou enquanto estava namorando e foi fortemente criticada por Rubí, que julgou seu 
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ato como absurdo, talvez por não aprovar a relação da irmã com o motorista da família de 

Maribel ou por querer demonstrar que, apesar de tudo, ela tinha valores morais mais fortes 

que os de Cristina.  

Porém, dona Refúgio justificou a filha, dizendo que ela se entregou por amor, mesmo 

não estando casada. Então, vemos que, ironicamente, as personagens que costumam ter 

atitudes mais bem aceitas pela moral social não valorizavam tanto a virgindade como a 

própria Rubí. É interessante ressaltar que tanto Maribel quanto Cristina só fizeram sexo antes 

do casamento na versão da telenovela de 2004, ou seja, em uma época mais conservadora, 

provavelmente essa atitude em personagens boazinhas não seria aceita. 

Segundo Beauvoir (1949), muitas mulheres sentem culpa em sua sexualidade, 

considerando que ter apetite sexual faz com que elas se sintam comparáveis às prostitutas, o 

que pode levar a uma desvalorização do desejo ou à necessidade de exercê-lo excessivamente, 

como se ele não tivesse importância. Podemos ver que em muitos momentos o sentimento de 

culpa está presente em nossas protagonistas, ainda que em alguma medida elas busquem 

despertar a excitação dos homens e fiquem satisfeitas em consegui-lo.  

Em Rubí, essa culpa se manifesta claramente quando ela busca se casar virgem, 

evitando contatos sexuais tanto com o homem que ama quanto com o que terminou se 

casando, e criticando a sua irmã por não o fazer. A própria Cristina também se sente bastante 

envergonhada quando engravida, mas decide que a melhor forma de lidar com essa situação é 

cuidando de sua filha com muito carinho, sobretudo quando o pai dela é preso por conta de 

uma armação de sua irmã.  

Para Rubí, o amor não era razão para fazer sexo antes do casamento. Quando ela foge 

com o noivo da melhor amiga, nega qualquer possibilidade de se hospedar na mesma suíte 

que ele, em uma tentativa de mantê-lo interessado ou forçá-lo a se casar o mais rápido 

possível, o que mostra que a moralidade da personagem estava intimamente vinculada ao 

interesse. Sua primeira noite com Hector é marcada pela culpa, tristeza e desespero por estar 

com um homem que não é “o amor da sua vida”, o que geralmente é esperado para a perda da 

virgindade de uma mocinha de melodrama. 

O fato de que estando com Hector Rubí imagine Alejandro, o homem pelo qual é 

verdadeiramente apaixonada, enfatiza a ideia romântica de que só se ama uma vez e que não 

se deve fazer sexo sem sentimento. Essa contradição entre interesse e moralidade, maldade e 

ingenuidade em Rubí é o que a configura como uma personagem complexa. Então, em alguns 

sentidos, ela é mais conectada aos valores morais da sociedade romântica do século XIX do 

que as outras personagens exemplares da história. 
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Esse pudor que Rubí mantem em relação à sexualidade poderia acontecer pelo fato de, 

até hoje, a sociedade mexicana ser altamente moralista e talvez julgar a promiscuidade sexual 

como um pecado maior que a traição, a inveja e o egoísmo. De qualquer modo, apesar de seu 

conservadorismo sexual, Rubí está longe de representar a típica protagonista sofredora, 

rompendo a tradição das telenovelas mexicanas. 

Em Lucíola (1862) é bastante claro que a mulher que explora sua sexualidade, mesmo 

por necessidade ou obrigação, não pode conquistar a felicidade que as protagonistas de 

romances românticos merecem. Inclusive, nos momentos em que busca estabelecer um 

relacionamento com Paulo, ela rejeita as relações sexuais, buscando resgatar a pureza na 

forma de se vestir. No entanto, de nenhuma maneira Lúcia consegue se redimir de seus atos, 

por isso é necessário garantir que ela tenha um final exemplarmente moralizante.  

 

4.6 Rivalidades femininas 

 

Figura 10: Rubí discute com sua irmã Cristina na revista em quadrinhos número 1 

 

Eu tinha-me vendido a todos os caprichos e extravagâncias; 

deixara-me arrastar ao mais profundo abismo da 

depravação; contudo, quando entrava em mim, na solidão 

de minha vida íntima, sentia que eu não era uma cortesã 

como aquelas que me cercavam. (ALENCAR, 1862, p. 98) 

¡Idiota!... ¿Cómo piensas que pueda sentir envidia de una 

inválida? (Revista em quadrinhos Rubí, nº 3) 

 

Para Wolf (1990), a busca desenfreada pela beleza, estimulada de diversas formas por 

nossa sociedade, cria um afastamento entre as gerações, no qual as mulheres mais velhas 

temem as mais jovens e vice-versa, já que todas são dependentes da aprovação externa, 

portanto vulneráveis. 
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Segundo a autora, é comum a ideia de que há competição e falta de solidariedade entre 

as mulheres, o que contribui para enfraquecer laços. Em nossas histórias essas relações são 

conturbadas, pois as personagens não têm verdadeiras amigas. No caso de Rubí, Maribel 

realmente lhe ofereceu sua amizade, mas a protagonista a trai, tendo se aproximado dela 

somente por conveniência. Na relação de Rubí com sua irmã também há ciúmes e inveja, 

sentimentos que se relacionam ao fato de que a protagonista é considerada por todos a mais 

bela.   

 

Para que as mulheres aprendessem a se temer mutuamente, tivemos de ser 

convencidas de que as nossas irmãs possuem alguma arma secreta, misteriosa e 

poderosa que será usada contra nós — sendo essa arma imaginária a "beleza". 

(WOLF, 1990, p. 378) 

 

Assim, muitas vezes a personagens têm rivalidades que perpassam a questão da beleza 

e frequentemente há comparações entre elas, então, as mulheres das narrativas não podem ter 

o mesmo tipo físico. No caso de Rubí, ela possui um corpo voluptuoso e é sedutora, enquanto 

Maribel, sua melhor amiga e Cristina, sua irmã, apresentam belezas mais angelicais, sendo 

personagens doces e inocentes, e a aparência de Rubí, no contexto da trama, se torna uma 

ameaça para elas. Apesar de que elas também são belas, se sentem inferiores à Rubí. O único 

amigo da protagonista, com quem troca confidências sinceras, é um homem homossexual, e 

essa amizade começa como uma relação de interesse, na qual muitas vezes a prioridade para 

ele é saber das fofocas e ser convidado para festas, não apoiar sua amiga.  

Wolf (1990) destaca que é comum as narrativas explicitarem uma oposição entre as 

mulheres: feia versus bonita. Além disso, há a ideia de que histórias que valem a pena ser 

contadas acontecem somente a mulheres lindas. Muitas vezes quando as mulheres são autoras, 

elas invertem essa lógica, destacando nas personagens mais do que a aparência física 

admirável. No caso de Rubí podemos dizer que houve uma contradição, já que na mesma 

personagem há a presença muito marcante da beleza, mas ausência de bondade ou 

características consideradas mais importantes que o porte físico, o que é ressaltado pelas 

próprias personagens. 

Mesmo as pequenas atitudes proporcionadas pelo próprio mito da beleza que uniriam 

as mulheres, segundo Wolf (1990), como se queixar sobre a necessidade de estarem sempre 

belas e a vaidade compartilhada em momentos em que uma mulher arruma a outra ou as duas 

se embelezam juntas, não estão presentes em Rubí (2004) nem em Lucíola (1862).  
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As revistas femininas fazem parte da cultura de massas, geralmente perpetuando ideias 

repressoras e machistas e estimulando as leitoras a tentarem se encaixar no padrão de beleza, 

muitas vezes com publicidades de produtos cosméticos ou relacionados a dietas. Em alguns 

casos, as matérias que acompanham conselhos de beleza alegam que as mulheres devem 

segui-los para agradar aos homens, porém o interesse maior por trás dessas recomendações é 

dos anunciantes, que patrocinam as revistas, ou seja, há um enorme estímulo ao consumo. 

Tanto na telenovela quanto no romance vemos as personagens fazerem constantes menções ao 

ato de fazer compras, às vezes como uma ocupação, uma distração ou uma diversão e 

certamente como uma preocupação em manter a beleza.  

Muitas vezes a disputa feminina não ocorre por um homem específico, mesmo assim, 

segundo a autora, a criação de rivalidades entre mulheres é proposital para enfraquecê-las, 

fixando mais atenção na aparência do que naquilo que elas desejam expressar, inclusive lutas 

por direitos.  

 

O resultado líquido é impedir que as mulheres se identifiquem com as questões. Se a 

mulher pública for estigmatizada como sendo "bonita", ela será uma ameaça, uma 

rival, ou simplesmente uma pessoa não muito séria. Se for criticada por ser "feia", 

qualquer mulher se arrisca a ser descrita com o mesmo adjetivo se se identificar com 

as idéias dela. As implicações políticas do fato de que nenhuma mulher ou grupo de 

mulheres, sejam elas donas-de-casa, prostitutas, astronautas, políticas ou feministas, 

podem sobreviver ilesos ao escrutínio devastador do mito da beleza, ainda não 

foram avaliadas por inteiro. (WOLF, 1990, p. 90) 
 

A autora destaca que às vezes não prestamos atenção no que uma mulher fala ou faz 

porque estamos preocupados demais com sua aparência. Muitas são consideradas feias demais 

ou bonitas demais para determinada atividade, especialmente quando relacionada ao 

feminismo. Para tentar romper com esse paradigma, é necessário retirar a importância e culpa 

da aparência, já que muitas vezes quando sua forma física é criticada de alguma maneira, a 

mulher pensa que está cometendo algum erro. Assim, a prioridade não seria adequar nossos 

corpos e sim transformar o mundo para que seja possível ver a beleza em todas. 

Beauvoir (1949) dedica um espaço de sua obra para falar sobre as amizades femininas, 

dizendo que são preciosas e geralmente pautadas na cumplicidade, no que lhes é comum. Elas 

costumam trocar confidências sobre os homens e contestar a superioridade moral e intelectual 

do marido e relatam e comparam suas experiências familiares, maternais e domésticas, em 

uma ciência secreta baseada em tradições orais. 

Lúcia não tem nenhuma grande amiga e parece muito solitária, contando apenas com 

relações sociais superficiais, até encontrar seu verdadeiro amor e posteriormente rever sua 
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irmã. Em uma conversa com Paulo ela conta que teve uma amizade muito forte, porém essa 

sua confidente morreu e no momento de enterrá-la ela abandonou sua identidade original, 

Maria da Glória, e passou a utilizar o nome da amiga, Lúcia, como uma homenagem, uma 

maneira de mantê-la por perto. Além disso, essa atitude fez com que sua família acreditasse 

que era a protagonista quem tinha morrido, uma forma de evitar o sofrimento de saber que ela 

havia se transformado em uma prostituta e de definitivamente desvincular-se de seu passado. 

Rubí, como vimos, também não tem amigas, já que sua amizade com Maribel de sua 

parte é um fingimento, que acontece somente por interesse, e com sua irmã a relação é de 

rivalidade. Inclusive com sua mãe a relação não é boa: ao ouvir sobre seus objetivos de vida, 

dona Refúgio se assusta e tenta evitar, sem sucesso, que ela se torne uma má pessoa, que 

cometa atos inapropriados para conseguir o que quer. Por outro lado, Rubí crê que nem a mãe 

nem a irmã têm ambições, o que vê como uma característica negativa, e que Maribel não 

merece nem sabe aproveitar de maneira adequada seu dinheiro e boa condição social.  

Segundo Beauvoir (1949), é bastante comum o tema da traição entre amigas: 

 

Na verdade, o tema da mulher enganada pela sua melhor amiga não é apenas um 

lugar-comum literário; quanto mais duas mulheres são amigas, mais perigosa se 

torna sua dualidade. A confidente é convidada a ver através dos olhos da 

apaixonada, a sentir com seu coração, com sua carne: é atraída pelo amante, 

fascinada pelo homem que seduz a amiga; acredita-se suficientemente protegida pela 

sua lealdade para não temer os próprios sentimentos; agasta-se também com 

desempenhar somente um papel inessencial: logo estará prestes a ceder, a oferecer-

se. Prudentes, muitas mulheres, quando amam, evitam "as amigas íntimas". Essa 

ambivalência quase não permite às mulheres que confiem em seus sentimentos 

recíprocos. (p. 313) 
 

O encanto de Rubí em relação a Hector começou quando Maribel lhe contava sobre 

seu namorado à distância. Inicialmente, a protagonista pensava que esse relacionamento era 

uma ilusão de Maribel, porém depois percebeu que Hector realmente gostava de sua amiga e, 

além disso, parecia o homem perfeito: rico, jovem, inteligente e bonito. Logo essas qualidades 

do namorado alheio começaram a lhe chamar muito a atenção, motivo pelo qual Rubí tentava, 

sutilmente, fazer com que a amiga se sentisse insegura pelo fato de ter um problema de 

locomoção. Quando conheceu Alejandro, a protagonista acreditou que poderia ter todas as 

características que desejava sem precisar interromper o romance de Maribel, mas 

posteriormente descobriu que seu pretendente não era tão rico como ela gostaria e voltou a 

almejar as qualidades do namorado da melhor amiga. 

Então, as relações entre mulheres nas duas tramas se mostram ou problemáticas ou 

irrelevantes, fazendo com que a questão da rivalidade feminina seja evidenciada, 

considerando que nenhuma das duas personagens chega a estabelecer uma verdadeira e 
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duradoura amizade com alguma mulher, excetuando-se, é claro, sua irmã, no caso de Lúcia, e 

sua sobrinha, no caso de Rubí, com as quais tinham um vínculo mais maternal do que 

amistoso.  

  

4.7 Dinheiro  

 

 
Figura 11: Rubí discute com sua irmã Cristina na revista em quadrinhos número 7 

 

Esqueci, que, para ter o direito de vender o meu corpo, 

perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprouver! 

(ALENCAR, 1862, p. 54) 

Pero es que no es justo, mamá. ¿De qué me sirve tener 

salud y ser tan guapa si ando vestida con esa ropa vieja y no 

puedo salir a lucirme ni a pasear? ¿Por qué? ¿Porque no 

tengo dinero? (Telenovela Rubí 2004, Capítulo 113) 

 

O dinheiro certamente é um tema bastante importante, tanto na trama do romance 

quanto da telenovela. As duas personagens agem em diversos momentos motivadas pela 

busca da melhoria de sua situação econômica, e os resultados a longo prazo não são positivos. 

Nas dinâmicas melodramáticas e românticas, o que é feito por dinheiro não pode garantir a 

 
13 Referência no CD anexo: Cena 1. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q Acesso 

em 06 de fevereiro de 2015. 
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felicidade das personagens, portanto não deve ser tão valorizado quanto atitudes em nome do 

amor.  

No caso de Rubí, não tarda muito tempo após seu casamento para que ela perceba que 

apenas ser rica não vai fazer com que ela se sinta feliz se isso implica estar longe do homem 

que ama. Lúcia sabe que, mesmo que o dinheiro tenha suprido uma necessidade familiar 

importante, pouco tempo depois de consegui-lo de maneira considerada imoral, situações 

negativas passaram a ser frequentes: seu pai a rejeitou, ela deixou de ter contato com sua 

irmã, perdeu uma grande amiga, passou a sentir-se extremamente solitária e teve a certeza de 

que nunca poderia viver um relacionamento amoroso feliz. Assim, em ambas as obras, a 

busca pelo dinheiro termina significando a perda da felicidade, demonstrando que nas tramas 

melodramáticas e românticas a ambição material feminina deve ser punida de uma maneira 

extremamente dolorosa e geralmente irreversível.  

Beauvoir (1949) relaciona a busca por liberdade feminina à igualdade econômica entre 

homens e mulheres, que muitas vezes continua não existindo, mesmo no início do século 

XXI. 

  
Enquanto não houver uma perfeita igualdade econômica na sociedade e enquanto os 

costumes autorizarem a mulher, como esposa ou amante, a aproveitar-se dos 

privilégios de certos homens, o sonho de um êxito passivo continuará e ela freará 

suas próprias realizações. (BEAUVOIR, 1949, p. 108) 

 

Rubí desejava estar em certo nível social, buscando uma solução rápida para chegar a 

uma posição que, segundo ela, merecia: se casar com um homem rico. Através dos estudos, 

alcançar o patamar econômico que deseja seria um processo lento e incerto. O fato de ela ter 

escolhido o caminho que julga mais seguro pode ser um indício da dificuldade feminina de 

atingir um alto nível econômico exclusivamente através do seu trabalho.  

Na narrativa, aquelas que trabalham não obtêm grandes logros econômicos, mas sim 

realizações pessoais, sentindo que estão sendo úteis para a sociedade, disfrutando de suas 

atividades ou simplesmente suprindo suas necessidades básicas. Todas as mulheres se 

conformam com sua situação financeira difícil ou mediana, considerando que é melhor ser 

pobre e honesta do que rica e trapaceira, como foi Rubí, ou possuem bom padrão econômico 

por herança ou casamento motivado pelo amor. 

A protagonista não quer trabalhar, porém também não deseja ser a dona de casa típica, 

que cuida do lar e dos filhos. Ela busca ter uma vida social, inclusive independente do marido. 

Enquanto ele trabalha, ela se diverte em festas e reuniões, o que causa revolta, já que quando 

Rubí diz que não quer ter filhos e Hector percebe que ela se preocupa muito com sua vida 
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social, confirma o que o amigo Alejandro tinha lhe falado: ela não é uma boa mulher para se 

casar. Desta forma, as obras reafirmam esse estereótipo de “verdadeira mulher” como 

sinônimo de boa dona de casa, esposa e mãe. 

Beauvoir (1949) menciona que, por depender financeiramente do marido, muitas 

mulheres utilizam seu corpo, suas habilidades maternais ou de cuidado como compensação 

pelo sustento econômico que recebem dele. O trabalho doméstico desempenhado por elas, 

então, não lhes traz nenhuma independência, nenhuma recompensa econômica nem social 

além de benefícios para sua família, como se o sentido de sua vida fosse servir ao marido e 

aos filhos.  

 

Mesmo nos casos em que ela é mais emancipada, o privilégio econômico detido 

pelos homens incita-a a preferir o casamento a um ofício: ela procurará um marido 

de situação superior à sua própria, esperando que êle "vença" mais depressa, vá mais 

longe do que ela seria capaz. Admite-se, como outrora, que o ato de amor é, da parte 

da mulher, um serviço que presta ao homem; êle toma seu prazer e deve em troca 

alguma compensação. O corpo da mulher é um objeto que se compra; para ela, 

representa um capital que ela se acha autorizada a explorar. Por vezes ela traz um 

dote ao esposo, amiúde compromete-se a fornecer certo trabalho doméstico: cuidará 

da casa, educará os filhos. Em todo caso tem o direito de ser sustentada e a própria 

moral tradicional a exorta a isso. É natural que seja tentada por essa facilidade tanto 

mais quanto os ofícios femininos são muitas vezes ingratos e mal remunerados; o 

casamento é uma carreira mais vantajosa do que muitas outras. (p. 170) 

 

No caso de Rubí, cuidar da casa e dos filhos nunca foi moeda de troca para conquistar 

seu relacionamento, pois não eram atividades que ela pensava em fazer, mas seu corpo sim. E 

em Rubí, tanto na versão em quadrinhos, quanto no filme ou na telenovela, como 

mencionamos, se confirma a ideia de que o casamento é uma via mais rápida para alcançar 

seus objetivos que construir uma carreira. 

Lúcia também não parece se dedicar a trabalhos domésticos como limpar e cozinhar, 

já que tem quem execute essas funções em sua casa, até que vai com Paulo para o campo, 

onde quer demonstrar ser a mulher ideal, com as características necessárias para ser esposa. 

Além disso, a personagem executa tarefas comuns para as mulheres de sua época que 

possuíam boas condições econômicas, como tocar piano e bordar.  

Ainda mencionando as “moedas de troca” em relação à segurança financeira, Beauvoir 

(1949) destaca que rapidamente as mulheres percebem que a atração sexual que despertam é 

frágil, porque dissipa-se com o hábito e com o tempo, por isso costumam se esforçar cada vez 

mais para agradar e seduzir o marido, com a ideia de mantê-lo próximo a elas. 

Nas obras estudadas, parece que não há moça mais desejável que Rubí ou Lucíola: 

ambas eram consideradas por diversos personagens as mais belas, o que é reafirmado várias 
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vezes. Portanto, seu poder de sedução parece intacto, ao menos enquanto mantêm sua 

juventude e aparência física, mas nem sempre é suficiente para conseguir tudo o que desejam, 

especialmente no campo amoroso, o que no contexto dessas tramas influencia diretamente em 

suas possibilidades de serem felizes.  

Desta forma, o dinheiro pode representar um vilão, que seduz as personagens e faz 

com que elas se afastem de um caminho tradicionalmente seguido pelas protagonistas de 

melodramas ou obras românticas e geralmente comandado pelos sentimentos, não por 

necessidades ou desejos materiais.  

 

4.8 Castigo 

 

 

Figura 12: Rubí perde sua beleza na revista em quadrinhos número 18 

O amor purifica e dá sempre um novo encanto ao prazer. 

Há mulheres que amam toda a vida; e o seu coração, em 

vez de gastar-se e envelhecer, remoça como a natureza 

quando volta a primavera. [...] O amor para uma mulher 

como eu seria a mais terrível punição que Deus poderia 

infligir-lhe! (ALENCAR, 1862, p. 71) 

 

Siempre es odiada mi belleza, pero eso ya no existe, tras 

esas vendas se oculta un rostro deforme y repulsivo. Puedes 

perdonarme ahora. (Filme Rubí, 197114) 

 

Desde os folhetins, que relacionamos tanto às telenovelas quanto aos perfis femininos 

de Alencar, as personagens muitas vezes são retratadas de maneiras estereotipadas: aquelas 

que são boas mães e esposas geralmente têm sua sexualidade reprimida, enquanto a liberdade 

 
14 Referência no CD anexo: Filme cena 2. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QuvxoFQKOQs 

Acesso em: 18 de março de 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=QuvxoFQKOQs
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sexual só existe para as mulheres que não têm uma boa família ou para as adúlteras, que 

destroem seu lar. Ainda vemos em várias telenovelas protagonistas com as mesmas 

características consideradas desejáveis nos romances românticos: altruístas, fariam qualquer 

sacrifício pelo bem do homem que amam ou pelos seus filhos. Como pudemos constatar, o 

objetivo da presença dos valores morais é também educar as leitoras ou espectadoras através 

do exemplo das mocinhas.  

De acordo com Sarlo (1995), nas histórias melodramáticas, o império dos sentimentos 

é mais importante que outras paixões, como a ambição, o poder ou a fama, possíveis fontes de 

infelicidades. Nessas tramas, para buscar o final feliz, se desaconselha a paixão e o erotismo, 

a traição e a inveja, características latentes em Rubí e típicas de uma vilã de melodramas. Em 

Lucíola (1862), o dinheiro e o sexo são paixões que impedem a plenitude da protagonista, 

mesmo depois de sua busca pela mudança e o arrependimento. Assim, o fato de que nossas 

protagonistas nunca tenham conseguido ser felizes se relaciona a uma questão moral.  

Além disso, a autora enfatiza que nos melodramas a felicidade está completamente 

associada ao amor, o que é demonstrado em nossos objetos de estudo, por exemplo, quando 

Rubí busca a satisfação pessoal casando-se com um homem que não ama e não se sente tão 

realizada quanto imaginava, apesar de possuir o que mais desejava: o dinheiro. Lúcia também 

não era feliz antes de encontrar o amor e continua desolada quando não consegue viver 

plenamente esse relacionamento.  

Outra importante observação de Sarlo (1995) se refere aos exageros na construção ou 

descrição dos personagens dos melodramas.  

  

En general, los personajes son presentados por la exacerbación de sus cualidades: las 

mujeres bellas son bellísimas; los generosos, puro desinterés; los ambiciosos, seres 

capaces de todo, e incluso los mediocres, total y absolutamente anodinos. La 

contradicción o la ambigüedad atraviesan muy raramente las superficies lisas de las 

almas y los cuerpos que pueblan esas narraciones. (p. 150)  

  

Percebemos em nossas obras que esses exageros realmente acontecem, mas 

confirmamos que protagonistas como Lúcia e Rubí podem ser consideradas incomuns nas 

narrativas populares, já que não são completamente identificadas como vilãs nem 

caracterizadas exclusivamente como mocinhas, concentrando contradições. 

Desta forma, as verdadeiras mocinhas, não as protagonistas, são as personagens que 

têm finais felizes, apesar do sofrimento e da necessidade de perdoar aqueles que lhes fizeram 

mal, invejaram ou traíram. No caso de Rubí (2004), tanto Maribel quanto Cristina conseguem 

se casar com os homens que amam, porém, na telenovela, com o retorno de Fernanda, em 
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uma típica estratégia melodramática ou cinematográfica no estilo “I’ll be back”, Maribel tem 

sua felicidade ameaçada novamente, pois a sobrinha de Rubí parece conquistar a atenção ou 

pelo menos a curiosidade de Alejandro.  

Em Lucíola (1862) percebemos que quem consegue ter uma vida feliz é a irmã da 

protagonista, Ana, que não foi atingida pelos feitos negativos de Lúcia e que recebe os 

cuidados de Paulo, além da herança da irmã. Justamente por ter vivido anos sem o contato 

com Lucíola, para ela, é possível ter uma vida pacífica e alegre e realizar o que era 

considerado necessário para a felicidade feminina na época, diferentemente do que aconteceu 

com a protagonista.  

Apesar de o amor ser visto como o único meio de redenção e purificação, mesmo 

depois de seu arrependimento e de uma tentativa de regeneração, para resolver a questão 

moral em Lucíola (1862) foi necessário encerrar o livro com um castigo exemplar: a morte. A 

protagonista, em seus últimos meses de vida, deixou no passado a profissão de cortesã, o que 

inclui ser chamada pelo seu nome de batismo, que evoca sua santidade: Maria da Glória. 

Então, a mesma personagem, com seus dois nomes, sugerindo algo como uma dupla 

personalidade, concentra a candura e a impureza. 

 

Esta afoga o sentimento de culpa na sensualidade violenta, da qual se despoja ao 

toque do amor que vai redimi-la, mas não salvar, pois Alencar, apesar de tudo 

obediente às convenções, termina o livro pela morte expiatória. Mesmo assim, foi 

inovador no modo franco de tratar o sexo, bem como na escrita [...] (CANDIDO, 

2002, p. 64) 

 

Rubí também é punida por seus atos, tendo um final moralizante. Na história em 

quadrinhos e no filme, ela morre, após pedir perdão, a exemplo do que acontece com Lúcia. 

Na telenovela, produzida mais de quatro décadas depois, além de voltar a ser pobre, ela perde 

a beleza em um acidente.  

Porém, através dos duplos das duas personagens, Ana e Fernanda, suas versões jovens 

e mais puras, de alguma forma suas histórias continuam, enquanto as personagens principais 

saem de cena. Essa é outra razão para afirmarmos que a telenovela rompe estereótipos: a 

personagem Rubí não tem a mesma condenação fatal que na revista em quadrinhos e no filme, 

a morte, que igualmente é o final de Lúcia. No século XIX e inclusive no XX, a sobrevivência 

da protagonista não seria possível, graças: 

 

[...] à visão romântica do amor e à rigidez da ordem social que não reconhece a 

possibilidade do arrependimento. No romance, a mulher prostituída estava revelada 

em toda sua baixeza e punida inequivocamente. Nada de conhecer o amor, nada de 
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casamento de consolação ou de pôr no mundo um filho do pecado [...] (DE 

MARCO, 1986, p. 185)  

 

O castigo de Lúcia, logo, não poderia ser menos violento e irreversível. 

Assim, em Rubí (2004), vemos que os estereótipos e maniqueísmos, tão comuns no 

melodrama, estão presentes, porém se encontram e desencontram em manifestações na mesma 

personagem. Apesar da diferença temporal, espacial e genérica, algo semelhante acontece em 

Lucíola (1862), obra na qual a protagonista encerra pureza e pecado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

CONCLUSÃO 

 

Após as análises, é possível identificar diversos pontos em comum entre as duas 

personagens, o que responde às possíveis indagações introdutórias sobre quais seriam as 

relações entre as obras que estudamos, tão afastadas em termos de época, localização e 

formato.  É evidenciado que essas conexões não estão dadas de antemão, mas podem ser 

construídas através do viés de observação escolhido, que priorizou a observação das 

protagonistas femininas e, em segundo plano, das narrativas sentimentais, relacionadas tanto 

ao Romantismo quanto ao melodrama. Além disso, nesta tese quisemos explicitar uma 

discussão que permeia a comparação: a relação entre a literatura culta e a indústria cultural. 

Lucíola e Rubí têm dinâmicas sociais limitadas por consequência do patriarcalismo, 

em diferentes níveis. No contexto de uma história do século XIX, Lúcia deveria seguir uma 

série de normas, apesar de ser uma prostituta, o que fazia com que ela tivesse mais liberdade 

que uma mulher comum e ao mesmo tempo soubesse que jamais poderia ser uma senhorita. 

Devemos considerar que o romance foi escrito por um homem, enquanto a autora da 

telenovela é uma mulher, denotando diferentes óticas sobre as questões femininas, ainda que 

em ambas haja uma enorme relevância dos valores morais.  

Então, Rubí tinha diversas obrigações sociais, especialmente por ser uma moça e de 

classe social média baixa. No entanto, ela não se limitou a cumprir o papel esperado para ela 

na sociedade, que seria estudar para buscar oportunidades de acender economicamente e se 

casar por amor. Na verdade, ela rompeu com todas essas expectativas ao buscar um 

relacionamento por interesses financeiros. Embora fosse mais respeitada socialmente por ser 

casada com um homem de posses, para sua família, amigos e inclusive para o verdadeiro 

amor de sua vida, Alejandro, ela passou a ser menos digna de respeito e carinho. 

É bastante comum que se julgue como vilãs, no contexto dos melodramas e dos 

romances românticos, as mulheres que buscam atingir seus objetivos sem priorizar o benefício 

alheio. Tanto Lucíola quanto Rubí podem ser vistas como femme fatales, ou seja, com um alto 

poder de sedução e, por isso, fazem dos homens suas vítimas. Por outro lado, é possível 

perceber que as protagonistas também são vítimas.  

O leitor pode imaginar como seria a vida de Lúcia se ela não tivesse se envolvido com 

a prostituição desde muito jovem, já que ela mesma por vezes sonhou que se ainda fosse 

Maria da Glória, a moça pura que era antes da doença de sua família, poderia se casar com 

Paulo e ter filhos, o que nunca foi uma verdadeira possibilidade sendo uma cortesã. Lucíola 

realmente só esteve nessa situação por ter tido uma grande dificuldade em seu passado e com 
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o propósito claro de tentar salvar grande parte de seus familiares doentes, o que é revelado a 

Paulo e ao leitor como a justificativa de seus atos.  

Rubí não tem outra razão para ter se casado por interesse além de seus próprios 

objetivos, que ela acreditava que devia conquistar com rapidez e certa facilidade. Assim, 

enquanto a atitude de Lúcia foi altruísta e terminou prejudicando-a bastante, a de Rubí foi 

egoísta, motivada apenas pelo desejo de obter vantagens pessoais.  

No caso de Rubí, podemos considerar que ela seja uma vítima da sociedade capitalista 

que faz com que a grande maioria das pessoas deseje ter condições financeiras melhores, 

imaginando que deste modo serão felizes. Além disso, a personagem valoriza o casamento, 

como é o esperado para as moças, e tem a ideia de que uma mulher pode depender 

financeiramente de seu marido e que fazê-lo seria mais fácil e rápido do que tentar conquistar 

sua independência financeira através dos estudos e do trabalho, o que na verdade são 

consequências do patriarcado no qual ainda vivemos.  

Como buscou uma forma alternativa de conquistar seus objetivos, podemos perceber 

que Rubí não pensava que poderia chegar ao ponto em que desejava se comportando como a 

mulher ideal. Inclusive a personagem ridicularizava jovens que se encaixavam ou tentavam se 

encaixar na ideologia padrão, isto é, aquelas que desejavam o casamento por amor, que 

acreditavam que a felicidade era mais importante do que o dinheiro e que os resultados 

positivos apareceriam naturalmente se elas fossem boas pessoas. Desta forma, Rubí não 

somente rompe com modelos melodramáticos, mas também com ideias meritocráticas.  

Em Rubí (2004), o dinheiro é o grande motor de ação da protagonista, especialmente 

pelo fato de ela ter o interesse em ascender da classe média baixa para a classe alta. No 

entanto, a maioria dos outros personagens, tanto os ricos quanto os pobres, não valorizam 

tanto as posses materiais, crendo que as prioridades são as qualidades morais e os 

sentimentos.  

Em algumas cenas, a mãe de Rubí diz que deve ser muito agradável ter comodidades, 

porém é necessário valorizar o que se possui e não desejar o que é dos demais, exatamente o 

que a personagem faz, contrariando os conselhos de todos que estavam próximos a ela. Para 

Rubí, assim como para grande parte do público que assiste às telenovelas, também de classe 

média baixa, a ascensão social parece ser a grande solução para todas as suas questões e, 

portanto, é seu maior objetivo. 

Nas telenovelas é muito comum que haja a reconciliação de classes através de um 

casamento por amor, o que acontece quando a mocinha pobre se apaixona por um homem rico 

e é correspondida. Esse plot Cinderela inclui diversas obras, como a chamada “trilogia das 
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Marias” (Maria Mercedes, 1992, Marimar, 1994, e Maria do Bairro, 1995, todas 

interpretadas pela atriz e cantora Thalía). A diferença entre Rubí e essas protagonistas é 

apenas a motivação do casamento, que para ela é o dinheiro e para as outras é o verdadeiro 

amor, o que parece ser bastante relevante no contexto melodramático, pois traz uma série de 

consequências negativas para a personagem. 

A protagonista não encontra a felicidade que desejava quando se casa com um homem 

rico, entretanto, seu castigo após muitas atitudes moralmente duvidosas é justamente voltar a 

ser pobre, viver solitária e, além disso, perder a beleza, que muito valorizava. Em 

contrapartida, personagens que agem de acordo ao esperado para mocinhos em melodramas 

terminam em boas condições sentimentais e financeiras, sendo o caso mais emblemático na 

trama o de Alejandro, o protagonista masculino, que inicia a história na classe média e 

ascende economicamente através de sua profissão de médico, chegando a possuir automóveis 

caros e uma bela mansão. Então, a mensagem transmitida nesse contexto melodramático é 

que, mesmo que o dinheiro não proporcione a felicidade exatamente, aqueles que tiverem 

comportamentos adequados serão recompensados com ele, o que não foi o caso de Rubí. 

Em Lucíola (1862), o que motiva a personagem a se inserir na prostituição é 

exatamente a necessidade de dinheiro para sobrevivência, em um momento no qual o 

provedor da casa, seu pai, estava extremamente doente e sua família necessitava de recursos 

para tentar sobreviver. No caso, a busca pelo sustento material é sofrida e degradante e 

consegui-lo não é visto como uma forma de alcançar a felicidade, mas a manutenção da vida. 

Já na profissão, Lúcia realmente ascende socialmente, viajando para a Europa e a tendo 

roupas e joias caras, porém é bastante evidenciado que os luxos da personagem não fazem 

com que ela se sinta sentimentalmente satisfeita. Pelo contrário, é no campo, em um ambiente 

mais simples e inclusive usando vestimentas menos sofisticadas, que a protagonista consegue 

ter seus melhores momentos, o que dissemina a ideia de que a vida sem luxos e próxima de 

pessoas queridas é mais valiosa.  

Apesar de serem obras veiculadas em suportes diferentes (uma em um livro, restrita ao 

público alfabetizado e mais culto, e outra na televisão, portanto mais acessível para diversos 

tipos de audiência, ainda que alguns conservem preconceitos em relação a seu formato), 

ambas narrativas geram impacto nos leitores ou espectadores. Deste modo, podemos 

considerar que desde crianças muitas meninas veem nas telenovelas e leem nos romances 

modelos femininos que influenciam suas noções sobre o que é ser mulher. Nas produções 

audiovisuais, uma característica que se destaca certamente é a beleza das personagens, logo, 
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essas produções reforçam que ter uma aparência física dentro dos padrões é uma característica 

essencial.  

A partir de nossas análises podemos concluir que há claramente nas obras uma 

diferença entre os papeis femininos e os papeis masculinos. Os homens são associados à 

razão, enquanto as mulheres costumam ser caracterizadas por sua sensibilidade. No caso do 

romance e da telenovela, os personagens masculinos que se apaixonam por nossas 

protagonistas vão se afastando da razão em variados níveis, alguns chegando à beira da 

loucura, o que fortalece a definição de Lúcia e Rubí como mulheres fatais. Portanto, nessas 

narrações o amor se torna um elemento transformador também para o homem, e, quando o 

alvo do sentimento são as femme fatales, essa modificação é considerada negativa. 

Por outro lado, para a mulher ser bem vista, como sabemos, precisa cumprir uma série 

de requisitos, recorrentemente identificados em mocinhas tanto de romances quanto de 

telenovelas, como a fortaleza, ao mesmo tempo a amabilidade e a humildade, a beleza, mas 

não o materialismo ou a futilidade. As vilãs têm a possibilidade de se transformação para 

atenderem esses requisitos, porém se por alguma razão não conseguem ou não querem mudar, 

poucos destinos são possíveis, e todos relacionados a um castigo moralizante: a cadeia, a 

loucura, a degradação física, moral, social e/ou econômica ou a morte.  

Vemos, por exemplo, na personagem Maribel da telenovela, uma sutil e relevante 

mudança. Na primeira fase da trama, ela é ingênua, confiando cegamente tanto em Rubí, sua 

melhor amiga, quanto em Hector, seu noivo, e ambos a traem. Após esse momento 

traumático, ela passa a representar o estereótipo de mocinha sofrida: chora durante dias, se 

isola em seu quarto e deixa até de se alimentar.  

É então quando surge a superação da personagem: Maribel concentra forças para 

reagir à decepção, passando a se dedicar à recuperação de seus movimentos na perna, 

debilitados por um acidente anos antes. Seu empenho é acompanhado de um momento de 

socialização, já que em sessões de fisioterapia ela conhece novas pessoas e inclusive se 

aproxima de Alejandro, que trabalha no mesmo hospital e passou pelo mesmo sofrimento 

amoroso que ela. Além disso, a personagem se dedica a ações beneficentes relacionadas a sua 

deficiência, o que ocupa seu tempo e a mantem no perfil de mocinha bondosa e ativa. 

Em um momento de reencontro com Hector, Maribel demonstra que não tem mais 

nenhum interesse em recuperar a relação e faz com que ele se sinta mal em tê-la perdido, o 

que reitera sua força. No final, Maribel conquista o que Rubí sempre desejou: o amor de 

Alejandro acompanhado de uma extraordinária vida financeira. Assim, a personagem 

apresenta não somente sentimentalismo e nobreza moral, mas também uma personalidade 
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incisiva e uma beleza natural que termina se ampliando quando ela recupera quase 

completamente os movimentos da perna, com a contribuição de sua força mental e física. 

É necessário destacar que se apresentou na telenovela Rubí de 2004 um aspecto novo: 

a protagonista tem, pela primeira vez, planos e possibilidades de se vingar de Alejandro e de 

Maribel, através de sua sobrinha, que se parece muito com ela. Nos finais da história em 

quadrinhos e do filme, a personagem se arrependia de seus feitos considerados maléficos e 

excluía totalmente a perspectiva de voltar a cometê-los. Então, houve, nesses anos 

transcorridos entre o filme, na década de 1970, e a telenovela de 2004, uma mudança de 

paradigma que fez com que fosse possível e até desejável pelo público que a vilã protagonista, 

insinuasse que voltaria para seguir seu legado. Assim, essa alteração deixou inclusive em 

aberto a possibilidade de uma continuação, o que de fato não aconteceu. Houve apenas a 

exibição de alguns dos melhores trechos da trama em um programa especial, no qual a 

personagem Fernanda conversa com o melhor amigo de sua tia relembrando momentos de sua 

vida.  

O fato de existir a chance, mesmo que pequena, de um final feliz para Rubí em 2004 

evidencia que a personagem era sim uma vilã, porém em alguns momentos se aproximava de 

uma mocinha de melodrama, como os já citados episódios nos quais ela valoriza a virgindade 

e o casamento e demonstra ser capaz de amar Alejandro e sua sobrinha Fernanda. Essa 

cercania eventual do perfil de Rubí a uma típica protagonista de telenovelas, além do carisma 

e da determinação da personagem, fez com que o público não fosse completamente avesso a 

que ela tivesse um desfecho diferente do que teve na história em quadrinhos e no filme.  

Na telenovela Teresa, de 2010, apontada por muitos como similar a Rubí, a 

protagonista também é uma vilã que deseja ascender socialmente através do casamento por 

interesse, entretanto nesse caso, após alguns meses, ela termina se apaixonando 

verdadeiramente (por coincidência ou não, quando os dois estão viajando pela Europa) pelo 

homem com o qual se casa e esquecendo seu antigo amor da época em que era pobre. Nesse 

caso, há a possibilidade de um final feliz para o casal, o que parece demonstrar que o amor e o 

arrependimento modificam completamente o panorama.  

Já Lúcia, como sabemos, tinha muitas características próximas de uma mocinha do 

Romantismo, mas somente uma que era suficiente para afastá-la definitivamente de sê-lo: ser 

cortesã. Apesar das justificativas da personagem terem sido expostas, naquele contexto social 

e histórico não era possível que tais conflitos morais fossem resolvidos e a personagem 

tivesse um final feliz. Por ser prostituta, a personagem era associada ao prazer, ao vício, a 

paixões desvairadas, em contrapartida, o amor, que deveria ser o caminho seguido por ela e 
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por todas as mulheres que quisessem ser boas, era vinculado à tranquilidade, ao dever, à 

virtude e à família. 

Esses dois aspectos conflitantes de Lucíola se evidenciam nos usos de seus nomes ao 

longo da trama. Em um dos momentos da obra no qual a posição da personagem como cortesã 

é mais notória, um de seus clientes se refere a ela como Lúcifer, remetendo à maldade, ao 

pecado e ao desvio moral. Por outro lado, na fase mais tranquila de Lucíola, na qual ela busca 

se afastar de tudo o que remete à sua profissão, ela pede que Paulo lhe chame de Maria da 

Glória, seu verdadeiro nome, que se relaciona à pureza também pela alusão à Virgem Maria.  

Em um determinado trecho do romance, ao observar um tanque natural, a própria 

personagem demonstra essa dualidade presente nela com uma metáfora: a lama seria a 

impureza do seu corpo e a água cristalina seria sua alma. Se a lama fica em repouso no fundo, 

a água límpida acima se destaca. Assim, para Lucíola, o ideal seria que seus aspectos 

negativos e sujos estivessem bem guardados, quase escondidos, enquanto o que há de melhor 

nela viria à tona, ou seja, Lúcifer deve ser distanciado para Maria da Glória sobressair, pois se 

os dois se misturarem tudo parecerá lama. 

Percebemos que a personagem Lúcia, como é completamente compreensível por 

consequência da sociedade patriarcal do século XIX, apresenta um exemplo de mulher da 

época, além de que seu final punitivo é um reflexo da moralidade do momento. Desta forma, 

pareceu adequado refletir sobre essa personagem através de teorias elaboradas por autoras 

feministas, porque, mesmo que elas tenham pensado essas problemáticas mais de um século 

depois da criação de Lucíola (1862), um de seus pontos de análise é um panorama histórico 

das questões femininas, entre elas algumas que são apresentadas no romance, como a 

submissão, o casamento, a prostituição, a beleza, o trabalho e a maternidade. 

Portanto, ao longo deste passeio entre o século XIX, o século XX e o século XXI, o 

Brasil e o México, o livro e a televisão, encontramos duas personagens, duas mulheres com 

características comuns, outras tantas divergentes e especialmente narrativas que levantam 

diversos temas inspiradores de reflexões sobre o papel feminino nessas sociedades, através da 

caracterização de figuras ficcionais. Ademais, as obras estudadas podem ser consideradas 

contribuições para a construção de capítulos da história das ficções latino-americanas, 

possibilitando aumentar o volume de análises sobre questões identitárias de nosso vasto, 

diverso e multifacetado continente. 
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