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RESUMO 

 

Nesta dissertação faremos um recorrido por três relatos diferentes nos quais encontraremos 

a mexicana Rubí. Rubí, que é nome de pedra preciosa e de mulher, e também de uma 

personagem, é o título de uma história em quadrinhos da década de 1960 (escrita por 

Yolanda Vargas Dulché), de um filme de 1971 (dirigido por Carlos Enrique Taboada) e de 

uma telenovela de 2004 (dirigida por Benjamin Cann e produzida por José Alberto Castro, 

da empresa Televisa). A história é caracterizada no trailer da telenovela como “um clássico 

da literatura popular latino-americana”, pois já povoa o imaginário, não somente mexicano, 

mas também de outros países para os quais foi exportada, há muitas décadas. Um dos 

nossos objetivos é abordar o tema da telenovela mexicana, que geralmente é um objeto 

estudado pela área de comunicação, a partir do ponto de vista dos estudos literários, 

focalizando as diversas formas de intercâmbio entre a indústria cultural, a literatura e o 

imaginário social. Para tanto, estudaremos teoricamente o melodrama, a telenovela e os 

gêneros apontados como seus antecedentes: o folhetim e o teatro popular. Além disso, 

compararemos os três relatos de Rubí, observando as modificações e manutenções de 

características do melodrama. A análise da personagem principal também é essencial, já 

que Rubí se mostra como uma protagonista que quebra paradigmas pré-estabelecidos nas 

telenovelas mexicanas, não sendo a típica mocinha e nem a típica vilã, mas sim uma 

personagem com diferentes matizes, que por vezes se aproxima de uma femme fatale e por 

outras mantém valores morais comuns nos melodramas. Para apoiar nossa análise, nos 

basearemos em obras de autores como Barbero (1991), Bornay (1995), Campedelli (1987), 

Oroz (1992), Paz (1950), Sarlo (1995) e Thomasseau (2005). 

 

Palavras chave: TELENOVELA MEXICANA; MELODRAMA; IMAGEM FEMININA;. 

RUBÍ. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

En esta disertación haremos un recorrido por tres diferentes relatos en los que 

encontraremos a la mexicana Rubí. Rubí, nombre de piedra preciosa y de mujer, y también 

de un personaje, es el título de una historieta da la década de 1950 (escrito por Yolanda 

Vargas Dulché), de una película de 1971 (dirigida por Carlos Enrique Taboada) y de una 

telenovela de 2004 (dirigida por Benjamin Cann y producida por José Alberto Castro, de la 

empresa Televisa). La historia se caracteriza en el trailer de la telenovela como “un clásico 

de la literatura popular latinoamericana”, porque ya está presente en el imaginario, no solo 

mexicano, sino também de otros países para los cuales se exportó, hace muchas décadas. 

Uno de nuestros objetivos es abordar el tema de la telenovela mexicana, que generalmente 

es un objeto estudiado por el área de comunicación, a partir del punto de vista de los 

estudios literários, enfocando las diversas formas de intercambio entre la indústria cultural, 

la literatura y el inmaginário social. Para tanto, estudiaremos teoricamente el melodrama, la 

telenovela y los géneros apuntados como sus antecedentes: el folletín y el teatro popular. 

Además, compararemos los tres relatos de Rubí, observando las modificaciones y 

mantenimientos de características del melodrama. El análisis del personaje principal 

también es esencial, ya que Rubí se muestra como una protagonista que rompe paradigmas 

preestablecidos en las telenovelas mexicanas, no es la típica buena ni la típica villana, sino 

un personaje con diferentes matices, que a vezes se acerca a una femme fatale y otras veces 

mantiene valores morales comunes en los melodramas. Para apoyar nuestro análisis, nos 

basaremos en obras de autores como Barbero (1991), Bornay (1995), Campedelli (1987), 

Oroz (1992), Paz (1950), Sarlo (1995) y Thomasseau (2005). 

 

Palabras clave: TELENOVELA MEXICANA; MELODRAMA; IMAGEN FEMENINA; 

RUBÍ. 
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INTRODUÇÃO 

 

As telenovelas mexicanas têm grande popularidade, não só em seu país de origem, 

mas também em muitos lugares do mundo para onde são exportadas. Seus vínculos com a 

cultura popular ainda parecem pouco trabalhados, ao menos do ponto de vista literário. 

Porém, a presença das telenovelas no cotidiano da população e especialmente em seu 

imaginário não pode ser ignorada pelo nosso campo de estudos, que já incorporou de 

maneira muito interessante algumas artes audiovisuais, como o cinema e outras formas de 

representação performativas. 

Nesta dissertação, busca-se pensar um objeto que até hoje foi muito mais focalizado 

pelos estudos de comunicação do que pelo âmbito literário. Tal abordagem incomum de um 

tema negligenciado em nossa área poderia ser muito produtiva, já que explora outras 

possibilidades de pesquisa e permitiria que a telenovela fosse estudada a partir de um leque 

maior de pontos de vista, que podem despertar mais interesse da crítica literária. De fato, 

sabemos que os estudos literários tendem a priorizar objetos que fazem parte de um 

universo letrado, com todos os preconceitos que essa preconização implica. Esta 

dissertação pretende contribuir com a mudança desse panorama em relação ao caso das 

telenovelas, um gênero também ficcional e extremamente popular. 

 Por isso, o objetivo geral desta dissertação é traçar correspondências entre literatura, 

teatro e telenovela. Com base no trabalho feito, por meio da pesquisa bibliográfica, do seu  

aprofundamento e da sua utilização crítica, podemos formular a hipótese de que os vínculos 

entre literatura, teatro e telenovela teriam como chave o melodrama.  

O melodrama vem ao longo de vários séculos movimentando as emoções de pessoas 

de diferentes locais e classes sociais. Sua participação no imaginário popular vincula a 

literatura, o teatro e a telenovela aos seus públicos, fazendo com que eles se identifiquem 

com as histórias contadas, já que em todas essas formas artísticas o melodrama está 

presente. Essa identificação se dá de maneira marcante na América Latina, o local com 

maior produção e exportação de telenovelas. No caso específico do México, a telenovela 

encontrou um terreno muito fértil, já que se trata de um universo cultural no qual há uma 

tradição de representações e rituais populares.  
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A telenovela mexicana é, juntamente com a brasileira, das mais exportadas e 

conhecidas do mundo. Porém, a telenovela mexicana possui algumas especificidades que a 

diferenciam da brasileira, como destaca o teórico Hernandez (2002). Para ele, as 

telenovelas mexicanas geralmente são “blandas”, ou seja, arquetipicamente 

melodramáticas, concentradas no amor e nas situações de família. Ele as classifica como 

um tipo clássico de telenovela, com destaque para a expressividade. Por outro lado, a 

telenovela brasileira, na maioria das vezes, seria classificada como “dura”, já que usa 

truques melodramáticos, mas também conflitos sociais, com cenários mais realísticos e 

mais tramas paralelas. Então, a telenovela mexicana, em sua maioria, manteria mais 

fortemente as características do melodrama, enquanto a brasileira traz inovações em relação 

a ele, portanto, nos interessa nesta dissertação estudar a telenovela mexicana. 

Por causa da relevância do melodrama nas telenovelas, um dos temas ao qual nos 

dedicaremos no Capítulo 1 desta dissertação será a pesquisa teórica sobre ele: suas 

características, sua origem e sua presença na indústria cultural. Vincular literatura, teatro e 

telenovela implica uma investigação teórica sobre o escorregadio melodrama, que poderia 

ser visto como gênero, retórica, doutrina moral, tradução cultural, gosto popular, todas ou 

nenhuma dessas possibilidades. Ainda no Capítulo 1, o segundo assunto que iremos tratar 

será a telenovela como produto cultural, sua história e suas características. Em relação à 

história das telenovelas, há duas formas artísticas que fazem parte da indústria cultural e 

podem ser apontadas como influências: o teatro popular e o folhetim, ambos conectados ao 

melodrama. O teatro popular se relaciona à telenovela no âmbito das representações, que 

resgatam um ritual muito antigo: assistir ativamente imitações de ações humanas. Já o 

folhetim se vincula ao nosso objeto no âmbito da narrativa, principalmente se consideramos 

que a estrutura de “continua no próximo episódio” e “obra aberta”, produzida aos poucos e 

com possibilidade de influência do público se mantém até o momento presente nas 

telenovelas.  

 Então, nossa base teórica, exposta do Capítulo 1 desta dissertação, se compõe de 

uma pesquisa sobre o melodrama e a telenovela, enfocando o folhetim e o teatro popular, 

especialmente no México, e apontando suas características, a história de cada um deles e os 

vínculos entre eles, que fazem com que o melodrama permaneça influenciando o 

imaginário popular até o momento presente. 
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 A seguir, nos Capítulos 2 e 3, realizaremos uma análise, a partir dos conceitos 

pesquisados, trabalhando sobre uma telenovela em específico: Rubí, de 2004. Escolhemos 

essa telenovela por acreditarmos que é uma representante da forma mais moderna do 

melodrama, que mantém muitas de suas características, mas também rompe tantas outras, 

tornando-se uma obra diferente da maioria das telenovelas mexicanas. A origem de Rubí 

remonta à década de 1960, quando a história surgiu em uma revista em quadrinhos que não 

se limitou ao universo cultural mexicano, sendo também uma referência em diversos países 

da América Latina e de outras regiões, o que revela um dos motivos da escolha dessa 

telenovela. Rubí, a telenovela, seguiu o mesmo rumo e foi exportada para muitos países em 

todo o mundo, possuindo inclusive uma versão filipina e o projeto de uma série nos Estados 

Unidos.   

Portanto, além do nosso objetivo geral, de cunho teórico, temos também um 

objetivo particular: analisar a telenovela Rubí (2004), considerando a história em 

quadrinhos que a originou e o filme que lhe sucedeu, buscando observar quais 

características do melodrama foram mantidas nessa telenovela e quais inovações foram 

feitas. Além disso, enfocaremos em específico a personagem Rubí, uma protagonista 

atípica pelo fato de ser a personagem principal, mas também a vilã da história. 

Consideramos que a caracterização de Rubí é o motivo principal da existência das 

inovações nesta telenovela, então conhecê-la e estudá-la nos é essencial.  

Assim, o trabalho se apoiará em um corpus composto pelas revistas em quadrinhos 

que publicaram Rubí, na revista Lágrimas, risas y amor na década de 1960; o filme Rubí, 

de 1971; e a telenovela Rubí, de 2004, incluindo seu trailer e um programa especial 

produzido sobre ela, presente no DVD da telenovela. Utilizaremos em nossa análise alguns 

trechos da revista e algumas cenas do filme e da telenovela, todos contidos no CD Anexo a 

esta dissertação.  

 O Capítulo 2 se compõe de uma investigação e exposição a respeito do histórico 

desta telenovela, que nos leva à década de 1960, quando Rubí foi lançada pela primeira vez, 

em formato de uma história em quadrinhos escrita e publicada por Yolanda Vargas Dulché, 

considerada “la reina de las historietas” no México. Alguns anos depois, em 1971, também 

no México, a mesma história foi apresentada em um filme, que está incluído em nosso 

corpus. Décadas depois, em 2004, a história, muito conhecida pelo público da indústria 
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cultural, foi retomada em uma telenovela que foi exportada para muitos lugares do mundo, 

inclusive o Brasil. Nesse Capítulo comparamos as três versões citadas de Rubí, que 

possuem aproximações e afastamentos, contando sua história de maneira analítica nos 

diversos relatos e mostrando como se dá a resolução de conflitos em cada caso. 

 Enquanto o Capítulo 2 destaca a vertente narrativa da telenovela Rubí, o Capítulo 3 

traz uma reflexão a respeito da construção dramática da personagem Rubí e das imagens 

femininas que são retratadas através dos quadrinhos, do filme e da telenovela. Rubí é uma 

protagonista de telenovelas bastante incomum, que rompe os estereótipos geralmente 

existentes nesse gênero. Sendo vilã e personagem principal ao mesmo tempo, faz com que 

o maniqueísmo, tão típico desse tipo de obra, se dissolva. Então, analisaremos as principais 

características dessa intrigante personagem, em comparação a outras personagens femininas 

da trama, como sua mãe, sua irmã e sua melhor amiga.  

 A questão do feminino é essencial em nossa dissertação, considerando que as 

telenovelas muitas vezes são produzidas buscando agradar a um público formado por 

mulheres, suas principais espectadoras. As mulheres também são, geralmente, as 

protagonistas das tramas, nas quais costumam ser representadas através de estereótipos, 

comuns no melodrama desde suas origens e rompidos por Rubí. Assim, se por um lado, 

essa telenovela mantém as tradicionais características do melodrama, por outro, traz novas 

características bastante interessantes. Essas inovações implicariam também mudanças 

substanciais da imagem feminina no imaginário da América Latina, que esboçamos no final 

do Capítulo 3, a partir do olhar de Octavio Paz (1950).  

 Por fim, em relação ao resultado do nosso trabalho, esperamos que esta dissertação 

sirva de base para futuras pesquisas de cunho literário sobre um objeto instigante, porém 

negligenciado pela crítica literária, como é a telenovela latino-americana, especialmente 

considerando a importância deste objeto no imaginário popular. 
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1. MELODRAMA E TELENOVELA  

 

-Sí, pero seguí un poco más. 

-Un poquito no más, me gusta sacarte el dulce en lo mejor, así te gusta 

más la película. Al público hay que hacerle así, si no no está contento. 

En la radio antes te hacían siempre eso. Y ahora en las telenovelas. 

(PUIG, Manuel. El beso de la mujer araña, 1997, p. 21) 

 

 

1.1. Introdução ao melodrama 

 

O melodrama perpassa diversos gêneros, tanto discursivos quanto artísticos, desde 

os primórdios da indústria cultural. Podemos encontrá-lo no teatro popular, no folhetim e, 

mais tarde, no cinema latino-americano, na radionovela e na telenovela. Porém, essa 

espécie de onipresença não esclarece sua natureza fugidia, já que nem todos os autores 

consultados coincidem a respeito de suas características e história. Quando o problema se 

acrescenta à pesquisa da origem, a bibliografia também apresenta múltiplas hipóteses: 

alguns entendem a origem do melodrama como o momento em que peças de teatro 

melodramáticas começaram a ser representadas, enquanto outros apontam características do 

melodrama que surgiam em épocas anteriores. 

Segundo Botton (2012), “o termo melodrama seria a junção de mélos (em grego, 

música) e drâma (ação, através do francês drame).” (p. 2). Thomasseau (2005) aponta que a 

palavra nasceu na Itália no século XVII, ligada à opereta e ópera popular. De acordo com 

Brooke (1978), ela foi usada pela primeira vez nesse sentido por Rousseau, quando 

descrevia uma peça com uma nova expressão emocional, misturando diálogos, pantomima 

e acompanhamento orquestral. Já Barbero (1991) menciona que o nome surgiu na França e 

na Inglaterra em 1790 para denominar um espetáculo popular semelhante ao teatro. Tinha 

influência dos espetáculos de feira (representações com outros recursos, como a acrobacia) 

e temas dos relatos da literatura oral. 

Ao longo do tempo, essa definição foi se modificando, assim como o próprio 

melodrama. O senso comum pode considerá-lo exagerado, sentimentalista e muitas vezes 

inverossímil. Independentemente das diversas definições possíveis do melodrama, o que 
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não se pode negar é seu imenso consumo e sua permanência ao longo de vários séculos, 

apesar das críticas que costuma receber. 

Segundo Oroz (1992), o melodrama remete ao século XVI em Florença, quando se 

desejava retomar o “falar cantado” da tragédia grega, que permitia expressar sentimentos 

profundos. Na época áurea da ópera, continuou através do reforço musical ao texto ou ação 

e do desenvolvimento da trucagem teatral, também presente posteriormente no cinema, que 

deu um aspecto mais realista a essa trucagem, graças à tecnologia.  

De acordo com Barbero (1991), no final do século XVII o governo francês e o 

inglês proibiram os teatros populares para combater o alvoroço da população. Os teatros 

oficiais eram frequentados somente pelas classes altas, enquanto o povo podia fazer apenas 

representações sem diálogos e sem música, “para que o verdadeiro teatro não seja 

corrompido” (p. 124). Essas representações populares aconteciam ao ar livre, nas ruas e 

praças, onde o povo se fazia visível, inclusive para sua própria classe social, mesmo que 

isso acarretasse que fossem ridicularizados pela nobreza. Sem as palavras, restava 

representar grandes ações e paixões, utilizando gestos, cartazes e letras de música para 

auxiliar a comunicação com o público.  

A falta de linguagem verbal era compensada com um espetáculo visual e sonoro, 

muitas vezes envolvendo música e dança. Esses mesmos efeitos sonoros foram retomados 

séculos depois, ganhando importância primordial nas radionovelas e continuando presentes 

nas telenovelas.  

Nesse contexto, a educação burguesa buscava o controle dos sentimentos, que eram 

considerados pertencentes não à instância social, mas à privada. Enquanto no teatro culto 

havia complexidade dramática e retórica verbal, no melodrama se reforçou a memória 

narrativa e gestual, que não era exclusiva de um determinado local, mas que circulava no 

imaginário popular de maneira geral.  

Para o autor francês Thomasseau (2005), o melodrama surgiu no século XVIII, após 

a Revolução Francesa. Nessa época, houve um grande entusiasmo pelo teatro, da parte de 

todas as classes sociais, já que o melodrama reconciliava as ideologias e mantinha os 

valores morais, além de não se apoiar nos critérios clássicos e utilizar a música para 

sublinhar os efeitos dramáticos. O público do melodrama representado nas feiras ao ar livre 
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era popular, formado por soldados e trabalhadores. “O público analfabeto converte o teatro 

em, praticamente, sua única referência literária.” (OROZ, 1992, p. 19). 

 De acordo com os estudiosos citados, as histórias dramáticas de autores como 

Shakespeare e os alemães Kotzebue e Schiller, além dos espetáculos de feira e da literatura 

oral, também influenciaram o melodrama. O gênero romanesco possuiu um grande vínculo 

com ele, especialmente no século XIX, quando vários autores de romances também 

escreviam melodramas e havia muitas semelhanças temáticas entre os folhetins e as peças. 

Alguns esquemas de sucesso do teatro e do folhetim eram repetidos no melodrama e o 

público esperava a representação e a dramatização de experiências humanas. 

Segundo Brooks (1978), o melodrama expressa tudo, nenhum sentimento é 

poupado. Os personagens representam os principais papéis psíquicos (pai, mãe, filho) e as 

expressividades psíquicas básicas. Justamente esse intenso valor emocional foi o que fez 

com que o melodrama permanecesse popular. Além disso, a moral está no centro da ação 

dramática, mesmo que de forma oculta. 

Portanto, o público pode experimentar sensações catárticas através da trama que está 

acompanhando. A expressão dos sentimentos no melodrama muitas vezes se dá inclusive 

de maneira exagerada, podendo chegar ao extremo, se aproximando da paródia e causando 

humor. Então, no melodrama há excessos, exagero de contrastes visuais e sonoros, estrutura 

dramática e atuação que exibem os sentimentos exigindo uma reação do público. Esse 

excesso pode ser considerado degradante por alguns, mas por outros é visto como uma 

vitória contra a repressão, a ordem e a economia, desafiando as regras do mundo burguês.  

Oroz (1992) destaca que a forma de narrativa do melodrama, geralmente em terceira 

pessoa, causa uma ilusão de realidade, já que o espectador teria a sensação de que as ações 

se dão espontaneamente. Outra característica do melodrama é o fatalismo: geralmente, os 

personagens não podem mudar seu destino, que está traçado. Mas apesar de o público 

conhecer ou imaginar o desfecho na maioria das vezes, o interesse em assistir a maneira 

através da qual essa história será contada se mantém. 

O passado é considerado o momento em que se constrói a predestinação, o tempo 

tem o poder de garantir a justiça e a bondade é posta como um valor universal, sendo vista 

geralmente como o maior bem que os personagens pobres possuem. Em algumas situações, 
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esse bem é perdido por causa da ambição e da valorização do dinheiro, como acontece com 

Rubí, personagem de telenovela que analisaremos nos Capítulos 2 e 3. 

As personagens do melodrama muitas vezes representam um estereótipo1, o que é 

confirmado teoricamente por Oroz (1992) e Barbero (1991). Desta forma, a fisionomia 

muitas vezes corresponde ao tipo moral da personagem e seus valores, já que os gestos 

corporais são muito importantes na cultura popular como índice da atitude moral. A 

respeito desses estereótipos, Oroz (1992) diz: 

  

A importância dos estereótipos na cultura de massas reside na figura simbólica que 

representam. [...] Assim, ‘a boa’, no melodrama cinematográfico norte-americano, tem sido, 

predominantemente, loura, enquanto que ‘a má’ é, em geral, morena. Para o americano, ser 

morena implica latinidade e, portanto, sexualidade desbordada. No melodrama latino-

americano, ao contrário: porque a loura é menos frequente e, portanto, menos conhecida, 

atribui-se a ela a mesma sexualidade que o americano atribui à morena. Na tipificação 

funcionam, simultaneamente, valor moral/tipologia física. (p. 38) 

 

 

Assim, as personagens dispensam uma psicologia, já que apenas se encaixam em 

funções dramáticas e sociais estabelecidas por vezes há muitos séculos. Nessas funções, 

exploram emoções, não relacionadas à psicologia individual e não se determinando pela 

história pessoal, mas pela interação social, que já é prevista. Os estereótipos, 

diferentemente dos arquétipos, não supõem universalidade, não são ideais, são lugares 

comuns de uma sociedade historicamente datada. 

Segundo Barbero (1991), a estrutura dramática tem como eixo central quatro 

sentimentos básicos: 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. Os personagens geralmente têm ausência de psicologia, 

são vazios e não problemáticos, seguindo seu estereótipo. Além disso, há também uma 

polarização maniqueísta: os personagens são bons ou maus.  

O Traidor (ou Perseguidor ou Agressor) é o personagem que relaciona o melodrama 

com a novela negra e o relato de terror. É a personificação do mal, do vício, do mago e 

sedutor que fascina a vítima, do especialista em enganar, dissimular e disfarçar. Pode ser 

                                                 
1 Segundo ideias da psicologia social, expressas por Lippmann (apud AMOSSY e PIERROT, 2003, p. 36), os 

estereótipos são “las imágenes de nuestra 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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um aristocrata malvado, um burguês megalomaníaco ou um clérigo corrompido. É um 

impostor que mantém uma relação secreta invertida com a vítima (muitas vezes a vítima é 

nobre e acha que é bastarda, enquanto o traidor é bastardo e se faz passar por nobre). Sua 

função é fazer a vítima sofrer. Pode manter paixões agressoras, relacionadas ao medo, mas 

que também fascinam o espectador de alguma maneira.  

A Vítima é a heroína, virtuosa e inocente, quase sempre mulher. No Romantismo e 

no cristianismo, o heroísmo feminino está muito relacionado ao sofrimento e à paciência. 

Essa relação garantiu a presença de mulheres na tragédia popular. Sob essas personagens 

recaem muitas desgraças, o que demonstra sua debilidade e necessidade de proteção, 

despertando a sensibilidade do público. Por outro lado, costuma ter uma força admirável. 

Muitas vezes é uma princesa que, sem saber disso, é humilhada e rebaixada. Essa privação 

de identidade que faz com que a personagem seja injustiçada pode relacioná-la ao 

proletariado, porém, no melodrama, a recuperação da identidade se dá maravilhosamente e 

não pela luta.  

O Justiceiro ou Protetor é o personagem que salva a vítima e castiga o Traidor em 

um final feliz que aproxima o melodrama do conto de fadas. Também se relaciona com a 

figura do herói da epopeia tradicional: um jovem cavalheiro ou homem mais velho 

elegante, generoso e sensível, ligado à vítima por amor ou parentesco. Desfaz os mal-

entendidos da trama, fazendo com que a verdade venha à tona.  

O Bobo geralmente não é um dos personagens principais, mas pertence à estrutura 

do melodrama representando o cômico, que também se relaciona ao popular. Traz 

relaxamento emocional depois dos momentos de tensão do drama. Também pode ser um 

anti-herói grotesco, com linguagem grosseira (que pode incluir ditados populares e jogos de 

palavras) e ironia.  

 Ainda para Barbero (1991), os valores sociais são representados no melodrama: os 

personagens bons agem de acordo à moral da sociedade, enquanto os maus a corrompem. A 

dualidade e o maniqueísmo que caracterizam o melodrama são típicos das culturas judaico-

cristãs, que buscam a conciliação dos opostos, não a sua convivência. O amor e o pecado 

funcionam como polos opostos, em que somente um é capaz de anular o outro. Para Oroz 

(1992), a relação entre melodrama e convencionalismos sociais: 
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[...] não é exclusiva do gênero, e sim de toda a produção da cultura de massas. Assim, os 

significados morais defendidos por ela correspondem a valores patriarcais e judaico-

cristãos. A defesa destes conteúdos funciona como reafirmação do mundo conhecido e 

assimilado pelo espectador, o que gera uma familiaridade com o produto. Nesta 

familiaridade é que se articula a afetividade público/produto. (OROZ, 1992, p. 29) 

  

 Segundo essa autora, quatro mitos básicos estruturam o melodrama: o amor, a 

paixão, o incesto e a mulher. O amor é o principal valor, que está acima de todos os outros: 

permite alcançar o perdão divino, portanto quem ama é bom e o sacrifício por amor é uma 

prova de nobreza, praticado normalmente pelas mães, o que as relaciona à Virgem Maria. O 

amor entre homem e mulher pode ser puro, ordenado e respeitoso. Já a paixão está 

relacionada ao sofrimento, considerando que só o amor verdadeiro leva ao final feliz. Pode 

aparecer acompanhada pela culpa, porque é vinculada ao pecado e à sexualidade.  

 O incesto é um tabu, tanto que geralmente é apenas sugerido no melodrama, ou 

substituído pelo amor fraternal. Assim, temos, por exemplo, moças que preferem 

permanecer com seu pai a se casarem e casais formados por uma jovem e um velho como 

representações do incesto. Já o incesto entre irmãos pode acontecer se eles não têm 

conhecimento do parentesco que os une. É importante destacar que o melodrama, então, 

não busca retratar o tabu (pautado em valores morais tradicionais da sociedade judaico-

cristã), e sim evitá-lo, e, portanto, também fortalecê-lo no seu lugar inefável.  

 A mulher é representada a partir de um ponto de vista patriarcal: suas realizações 

geralmente são pessoais ou familiares, enquanto o homem domina o universo profissional. 

Há seis protótipos femininos básicos: a mãe, a irmã, a namorada, a esposa, a amada, e a má 

ou prostituta. À mãe está relacionada a resignação e o sofrimento. Os laços sanguíneos são 

muito valorizados, portanto ela é a segurança do lar e da família, terna e algumas vezes 

castradora. A irmã mais velha pode assumir esse papel quando a mãe morre ou está 

ausente.  

 A namorada é vista pelo homem como uma moça séria e pretendente ao casamento, 

que muitas vezes não desperta interesse erótico. Tem altos valores morais e muita paciência 

para esperar o casamento. A esposa, assim como a mãe, tem uma importante função na 

estabilidade do lar e respeita o marido, de quem costuma depender economicamente. 

Somente a partir do século XVIII surgiu mais intimidade entre a família e a ideia de amor 

romântico entre marido e mulher. A amada, frágil e virtuosa, é alvo do amor romântico, que 
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leva ao final feliz. Em alguns casos, todas essas mulheres são rejeitadas pelos homens, que 

as veem como demoníacas, ameaçadoras e não confiáveis. 

 A má ou prostituta está relacionada ao espaço público e à ameaça à família e aos 

valores morais. Desperta o prazer sexual, ligado à bruxaria ou heresia. “A má não precisa 

ser prostituta mas está relacionada com a prostituição, já que também é considerada uma 

‘mulher livre’, no sentido de que não tem marido ou, se o tem, não respeita sua autoridade.” 

(OROZ, 1992, p. 66). Portanto, esse tipo de mulher é vista como um mau exemplo e um 

perigo para mulheres e homens, que a consideram uma ameaça ao seu domínio. Muitas 

delas têm consciência de suas ações, enquanto outras parecem ser vítimas de sua beleza. 

Alguns homens chegam a aceitar seu passado e perdoá-las. Vemos, então, que os 

estereótipos mostrados através desses seis protótipos femininos reforçam a moral. 

A autora destaca algumas características físicas dessas personagens: a heroína 

feminina tem glamour e certa áurea, por isso usa um figurino discreto e luminoso, enquanto 

a má usa decotes, cabelos soltos e maquiagem pesada e a mãe costuma usar roupas escuras.  

 

O sistema de estrelas da indústria cinematográfica latino-americana foi a base ideal para a 

manifestação dos arquétipos e reuniu sua própria galeria de heróis, vilões, moças puras, 

amadas, mães e caracteres específicos, que têm um tratamento visual diferenciado de acordo 

com o protótipo que simbolizam. (OROZ,1992, p. 87) 

 

 

 Para Oroz (1992), as lágrimas que surgem nos melodramas e muitas vezes também 

no seu público remetem a uma linguagem sentimental universal. O choro, geralmente 

relacionado à mulher, alivia a culpa e traz o perdão, simbolizando o sacrifício que dignifica 

e a catarse em meio a tantos sentimentos, que não são contidos. Além das lágrimas, são 

utilizados outros simbolismos, como a tempestade para os maus presságios e campos 

floridos para harmonia futura, influência evidente do romantismo. Inicialmente, esses 

símbolos exigiam a interpretação do público, mas atualmente fazem parte da interpretação 

do lugar comum. 

Temos, então, um panorama histórico sobre algumas características do melodrama. 

Muitas delas estão relacionadas ao público e ao sentimento que pode causar, já que o 

melodrama busca agradar a quem assiste, fazendo parte da indústria cultural desde seu 

âmago. Além disso, como pudemos ver, a imagem feminina apresentada está vinculada à 

modernidade ocidental. 
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1.1.1. Fases do melodrama 

 

Em relação a uma periodização do melodrama, o autor francês Thomasseau (2005) 

divide o teatro melodramático em três épocas: a época clássica, a época romântica e a época 

do melodrama diversificado.  

A primeira delas, a época clássica do melodrama, correspondeu ao intervalo dos 

anos de 1800 a 1823. Alguns personagens eram típicos, como um bobo, um tirano e uma 

mulher inocente perseguida. Costumava ter três atos, que envolviam balé e canções. No 

final, o bem vencia o mal, a mulher virtuosa era desposada e o tirano morria. Nessa época, 

havia o objetivo de educar as massas que assistiam, portanto, a moralidade era essencial. 

Durante essa fase, a organização técnica do melodrama se dava através de concepções 

dramáticas precisas. De acordo com Thomasseau (2005), os textos do escritor Pixerécourt2 

expressavam uma espécie de “poética” do melodrama. Segundo ele, o melodrama sempre 

estará ao alcance do povo, por isso é um meio de instrução.  

Havia preocupação em dar ao melodrama um estatuto literário e teatral reconhecido, 

relacionando-o ao prestígio da tragédia. Os autores buscavam seguir a regra das três 

unidades de Aristóteles: unidade de ação, de lugar e de tempo. Thomasseau (2005) destaca 

que a fábula, a música, as peripécias e o reconhecimento já estavam presentes na teoria 

aristotélica: “[...] o melodrama poderia realmente aparecer como a única forma teatral que 

chegou a realizar estas teorias em sua totalidade.” (THOMASSEAU, 2005, p. 29) A partir 

de 1815, começaram a haver alterações dos princípios de unidade dramática. A divisão em 

três atos, inspirada na ópera, foi substituída pela divisão em cinco atos. 

Dois tipos de monólogos eram necessários ou esperados: o recapitulativo e o 

patético. O recapitulativo acontecia no começo do primeiro ato, para apresentar ao 

espectador o que aconteceu antes do início da intriga. Também podia aparecer quando era 

necessário lembrar o sentido da trama, sendo interpretado por personagens neutros, como o 

ingênuo ou a doméstica. O patético suscitava e mantinha o pathos, como no caso de um 

vilão que mente, mas diz a verdade ao público, ou de uma vítima que se lamenta e invoca a 

                                                 
2 Autor de melodramas e diretor de teatro francês do século XVIII, designado por Thomasseau (2005) como 

“o mestre incontestável de um novo gênero: o melodrama” (p. 55) e “incontestavelmente, o primeiro 

verdadeiro diretor de teatro, dentro do conceito que a palavra tem atualmente.” (p. 58) 
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Providência. Nesse caso, os à partes eram usados pelo vilão para manter o espectador a par 

da intriga e de suas verdadeiras intenções. 

 Os títulos dos melodramas eram uma maneira de atrair o público. Nos melodramas 

históricos, o título costumava ser o nome do herói, completado algumas vezes pelo episódio 

que o popularizou, do lugar pitoresco ou grandioso onde se desenrolava a ação ou da 

catástrofe que finalizava o drama.  

Na época clássica chamava-se também melodrama às peças fantásticas, pela 

promessa do espetacular. Essas peças não alcançaram sucesso, porque o maravilhoso 

misturava-se ao aterrorizante e as peças transformavam-se em comédias, já que o 

personagem principal era cômico.   

As duas maiores inspirações do melodrama eram os dramas de famílias (drama 

burguês e comédias lacrimejantes) e o contexto histórico ou heroico, com retorno ao 

passado, exotismo e encenação (tragédia e drama histórico). As principais temáticas eram a 

perseguição (personificada pelo vilão), o reconhecimento (a importância dos laços 

sanguíneos) e o amor. Em relação aos personagens, havia uma divisão maniqueísta: de um 

lado os bons e de outro os maus. Os vilões recusam a moral e há um culto da virtude 

através dos personagens bons. 

De acordo com a moralidade representada, o sentimento purifica o homem. A 

abnegação, o gosto do dever, a aptidão para o sofrimento, a generosidade, o devotamento, a 

humanidade, o otimismo, a confiança na Providência são as qualidades mais praticadas no 

melodrama, buscando-se reabilitar a família e a pátria. 

A segunda fase do melodrama que aponta Thomasseau (2005) é a romântica, que 

abarca os anos 1823 a 1848. Depois da queda do Império, na França, há menor submissão 

aos valores tradicionais e cívicos. Então, se dá a introdução de novos valores no 

melodrama. Em alguns casos, os vilões transformam-se em heróis, enquanto os heróis 

morrem. Começa a haver mais exagero, comparado à verossimilhança da época clássica. 

Introduzem-se novos temas, como o tédio, o suicídio dos heróis, o adultério, as mortes 

cruéis; e novos tipos de personagens: os filhos bastardos, as mães solteiras, as crianças 

perdidas, os pais indignos. 

As peças continuaram tendo cinco atos, que já não preservavam as três unidades 

aristotélicas. Os quadros mudavam rapidamente, graças às inovações tecnológicas da 
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época. Aumentaram os personagens secundários, que representam diversas profissões e os 

monólogos explicativos passaram a ser raros. Havia menos balé, músicas e personagens 

ingênuos e cômicos. As influências nessa fase eram os escritores Balzac e Eugene Sue. 

Já a terceira fase, o melodrama diversificado, abarca a época de 1848 a 1914, 

durante o governo de Napoleão III na França, quando havia rigor e censura. O melodrama 

era concorrência do vaudeville e da opereta. O público estava renovado, enriquecido pela 

prosperidade do momento e sensível às emoções. Assim, aumentaram o número de 

personagens, balés e músicas. Introduziram-se novas técnicas, que propiciavam turnês, já 

que havia mais facilidade no transporte. Depois de 1862, passou a haver certa insatisfação 

do público.  

Seguindo o relato de Thomasseau (2005), a partir de 1890, os melodramas foram 

veículo de ideias socialistas. No fim do século XIX, houve quatro inspirações 

melodramáticas:  

a) O melodrama militar, patriótico e histórico, por causa das guerras do 

Segundo Império e da retomada da expansão colonial. Contavam a 

história da França. Um autor muito conhecido dessa época é Alexandre 

Dumas. 

b) O melodrama de costumes e naturalista, que tratava de questões de 

família, meios sociais pitorescos, relações entre dinheiro e preconceito 

social. Teve influência de Os miseráveis, de Victor Hugo. Retratava 

reivindicações sociais e as ações se passavam em cenários de hospitais, 

prisões, cemitérios, espeluncas, esgotos. 

c) O melodrama de aventuras e exploração, por causa de descobertas 

científicas e de novos territórios coloniais. Expressava fascinação pela 

América e exotismo. As histórias podiam envolver piratas e novos meios 

de transporte, que aproximavam as distâncias. 

d) O melodrama policial e judiciário, que também estava presente no 

melodrama tradicional. Envolvia temas como o erro judiciário e a 

preparação e encenação de crimes. Nessas peças, as descobertas se davam 

somente no final.  
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Os locais nos quais se passavam as histórias melodramáticas muitas vezes se 

relacionavam a algum sentimento. A choupana representava um lugar agreste, de trabalho, 

miséria ou felicidade, um espaço protegido que seria transgredido pelo vilão. Nos arredores 

dela, geralmente havia alguma ameaça. A floresta era um lugar de perigo e agressões, 

enquanto a caverna simbolizava um refúgio. O albergue era onde as classes sociais se 

aproximavam, onde havia enfrentamentos, crime e perversidade à noite. Já o castelo 

representava o poder e a riqueza e muitas vezes escondia labirintos.  

A classificação de Thomasseau (2005) se refere especificamente à França, onde o 

autor localiza o surgimento do melodrama: 

 

 [...] a criação do gênero melodramático foi um fenômeno estritamente francês, que se 

espalhou rapidamente pela Europa (Inglaterra, Itália, Alemanha, Portugal, Holanda e 

Rússia) e pelo Novo Mundo, onde foram traduzidos e adaptados os sucessos do Bulevar do 

Crime. (p. 135) 

 

Cabe também destacar que essa não é a única maneira de separar e caracterizar as 

fases do melodrama. Nicoll, por exemplo, sendo um estudioso do teatro inglês (apud Porto 

e Silva, 2005, p. 48), divide o melodrama em romântico, sobrenatural e doméstico. Para ele, 

as duas primeiras fases, especialmente a segunda, tiveram influências do romance gótico 

inglês, enquanto a terceira se centrou em sofrimentos femininos e conflitos familiares. No 

entanto, a periodização de Thomasseau (2005) segue uma linha cronológica mais estrita, o 

que não é desprezível para organizar as formas de um objeto tão fugidio quanto o 

melodrama.  

 

 

1.1.2. No século XX 

 

Thomasseau (2005) aponta que nos primeiros anos do século XX, o melodrama foi 

um pouco esquecido. De fato, era a época das vanguardas, que buscaram fazer uma 

revolução artística, abandonando o estado burguês, que envolvia o melodrama, mesmo 

quando ele era veículo de ideias progressistas ou socialistas. Depois da Primeira Guerra 

Mundial, passou a haver melodramas patrióticos e nacionalistas, relacionados à Europa 

fascista.  
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Portanto, a partir do começo do século XX, segundo o autor francês, existiram duas 

correntes: uma buscou perpetuar as receitas do melodrama tradicional, retomando antigos 

sucessos, e a outra tentou inovar a estética melodramática. Nesse século, a teatralidade, a 

performance e o espetáculo estão relacionados ao mundo da imagem. Então, o melodrama 

ganha nova força, podendo também assumir um ar de crônica para abarcar as inquietações 

do momento.  

Nas décadas de 1930, 1940 e 1950, as representações de ações acompanhadas por 

melodias, que despertam sentimentos no público, dominaram também o cinema latino-

americano e hollywoodiano. O preconceito com o melodrama no cinema continuou 

existindo, da mesma maneira que no teatro.  

Além disso, a partir da metade do século, surgiram fenômenos como a radionovela e 

a fotonovela, que mostraram definitivamente que o melodrama não se limita somente ao 

teatro. Nos Estados Unidos existiu a soap opera (o nome foi dado por conta dos 

anunciantes fabricantes de sabão), que expunha uma perspectiva feminina em histórias 

melodramáticas com temas familiares. Na década de 1950 a radionovela cubana era 

exportada para toda a América Latina e muito assistida.  

Meirelles (2007) destaca que o melodrama apareceu quando se perdeu a visão 

trágica e os valores mais importantes eram a verdade, a ética e a moralidade. Ao longo dos 

anos, muitas mudanças ocorreram nas narrativas e na dramaticidade, mas o imaginário 

melodramático permaneceu: 

 

Capaz de múltiplas adaptações, o melodrama formaliza um imaginário que busca sempre 

dar corpo à moral, torná-la visível. Fornece uma pedagogia do certo e errado que não exige 

uma interpretação racional do mundo, confiando na intuição e nos sentimentos naturais do 

indivíduo na lida com tramas que envolvem, quase sempre, laços de família. (MEIRELLES, 

2007, p. 5) 

 

A autora confirma que o melodrama continua presente nos séculos XX e XXI, e não 

somente no teatro. Segundo ela, nos anos 1970, surgiu o chamado melodrama pop, quando 

artistas como Andy Warhol se apropriaram do imaginário melodramático e de outros 

mecanismos da sociedade de consumo, muitas vezes de maneira irônica. 

No entanto, a presença do melodrama não supõe a ausência do realismo. Meirelles 

(2007) diz que as telenovelas brasileiras conseguem conjugar as duas estéticas, assim como 
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diversas produções cinematográficas. Para ela, a telenovela misturou os avanços 

tecnológicos com as antigas narrativas da cultura popular.  

 

[...] o relato novelesco remete também à longa experiência do mercado para captar, na 

estrutura repetitiva da série, as dimensões ritualizadas da vida cotidiana. E, assim, conectar 

com as novas sensibilidades populares para revitalizar narrativas midiáticas gastas. 

(MEIRELLES, 2007, p. 8) 

  

De acordo com Barbero (1991) a persistência do melodrama, mesmo depois que 

suas condições de aparição não existiam mais, não aconteceu apenas por razões ideológicas 

ou comerciais, está relacionada às matrizes culturais, já que ele se atualiza ao longo do 

tempo, permitindo que o público crie novas redes de significações e identificações, através 

do imaginário popular. Para o autor há uma mediação feita pelo melodrama entre o popular 

e o espetáculo massivo. Essa mediação passa pelo folhetim, no plano dos relatos, e pelo 

cinema, radioteatro e telenovelas, no plano dos espetáculos. A visão de Oroz (1992) é 

semelhante: 

 

Como forma teatral, o melodrama foi um passatempo relacionado com convencionalismos 

sociais, e suas características estavam ligadas ao público. Ou seja: descrições simples, 

concretas e retóricas, que ajudam a definir o gênero, foram o nexo com espectadores que 

constituíram um importante antecedente do público da cultura de massas. 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’. (p. 28) 

 

Assim, os espectadores podem se identificar de maneira ativa, já que os melodramas 

apresentam histórias cotidianas, cujos personagens são pessoas comuns que em situações 

extremas apresentam caráter destacado. Em muitas histórias melodramáticas, há a 

utilização de músicas populares, que relacionam mais facilmente a narrativa ao seu público, 

porque ele pode reconhecer as melodias e se envolver. 

Segundo Bargainnier (1980), a função social do melodrama é conectar as emoções 

comuns do público a uma representação de um mundo ideal de certeza e justiça, que 

oferece empolgação e um espetáculo não disponível no dia-a-dia desse público. Assim, os 

melodramas muitas vezes representam os sonhos das classes sociais desfavorecidas e o 

imaginário popular. Para Thomasseau (2005), é necessário ingenuidade e sinceridade para 

não reduzir essas peças a um conjunto de clichês. De acordo com Brooks (1976), o 
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melodrama faz parte do mundo dos sonhos, diz o que é indizível. Muitas pessoas se 

identificam porque ele povoa seu imaginário.  

 

[...] o melodrama através da ilusão/identificação/emoção continua a fascinar o espectador, 

reafirmando sua cumplicidade com a teatralidade e o espetacular. (PORTO E SILVA, 2005, 

p. 54) 

 

Podemos concluir, então, que o melodrama permeia várias épocas e gêneros. Com 

efeito, em diversos momentos nos quais se busca envolver o espectador e despertar nele 

sentimentos e identificação, se lança mão do melodrama. E, de certa maneira, o espectador 

participa do melodrama de maneira ritual3, o que não necessariamente significa inexistência 

de reflexão ou consciência crítica. Na alta cultura, o receptor do melodrama geralmente é 

considerado passivo, porém não podemos ignorar que a identificação é também uma forma 

de participação. 

Brooks (1978) afirma que poderíamos ser tentados a considerar melodrama como 

uma constante da imaginação e uma constante entre os modos literários, não somente um 

gênero, portanto, o melodrama pode estar presente em toda a existência do homem, como 

parte do imaginário popular. Para Huppes (2000), o melodrama seria a tragédia da 

civilização mecanicista, por isso ultrapassa o romantismo e ainda é utilizado, agradando ao 

público. 

Focando a questão na América Latina, Porto e Silva (2005) destaca que 

frequentemente usamos as palavras “folhetim” e “melodrama” como sinônimas de 

“telenovela”, pelo alto grau de parentesco entre eles. A telenovela é, certamente, uma das 

representações atuais mais destacadas e populares do melodrama e atrai o público não 

somente dos países produtores, já que é um produto de exportação.  

                                                 
3 Para o antropólogo Stanley Tambiah, “O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é 

constituído de sequencias ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral expressos por múltiplos 

meios. Estas sequencias têm conteúdo e arranjos caracterizados por graus variados de formalidade 

(convencionalidade), estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). A ação ritual nos 

seus traços constitutivos pode ser vista como ‘performativa’ em três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é 

também fazer alguma coisa como um ato convencional [como quando se diz “sim” à pergunta do padre em 

um casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes experimentam intensamente uma performance que 

utiliza vários meios de comunicação [um exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no sentido de 

valores sendo inferidos e criados pelos atores durante a performance [por exemplo, quando identificamos 

como “Brasil” o time de futebol campeão do mundo].” (Peirano, 2003, p. 11). Segundo Lischetti (1987) , na 

antropologia um ritual é um elemento de integração e às vezes desintegração, interpretado como continuidade 

sem ruptura das sociedades. 
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Assim, podemos perceber que a telenovela mantém muitos dos temas utilizados 

pelo melodrama desde a sua origem, como o reconhecimento, o amor, a paixão, as 

injustiças, as traições, a vingança, temas comuns nas relações e no imaginário do homem. 

Encontramos os personagens típicos do melodrama nas telenovelas, assim como 

características como o maniqueísmo e o final feliz moralizante.  

Em resumo, graças à sua grande capacidade de se adaptar ao contexto histórico, a 

diferentes gêneros e tipos de público e especialmente por sua presença constante no 

imaginário popular, a conclusão pertinente é que o melodrama não é domesticável como 

gênero discursivo ou literário. É uma forma de apresentar histórias, um “modo de ver o 

mundo”, como afirma Brooks (1978), ou “um sistema ficcional de produção de sentido”, 

como define Bragança (2010). Pode estar presente no teatro pós-Revolução francesa, nos 

folhetins desde o século XVII, no cinema latino-americano das décadas de 1930, 1940 e 

1950, no cinema hollywoodiano, na literatura best-seller, nos reality shows do final do 

século XX e início do século XXI, nos noticiários televisivos, nos programas de auditório e, 

é claro, nas radionovelas e telenovelas latino-americanas desde os anos 1960 até a época 

atual.  

 

1.2. A telenovela, entre o folhetim e o drama  

 

Atualmente, uma das formas mais populares de permanência do melodrama na 

indústria cultural e no imaginário social é a telenovela. Algumas mantêm laços mais 

profundos com o melodrama, como acontece com a maioria das telenovelas mexicanas do 

grupo Televisa, enquanto outras se vinculam um pouco mais com o realismo, como muitas 

telenovelas brasileiras da TV Globo. 

De maneira geral, a telenovela aproveita ficcionalidades que fazem parte do 

imaginário cultural na América Latina e sobre ela. Essas ficcionalidades, já trabalhadas no 

produto cultural, retornam para o imaginário coletivo a através da narrativa e do drama, que 

constituem o gênero telenovela. Mas, antes de explorarmos essas duas vertentes (narrativa e 

drama), nos concentraremos em conceitos sobre a telenovela expostos por teóricos de 

Comunicação, que nos mostram o ponto de vista mais conhecido academicamente sobre o 

nosso tema.  
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Em seu livro A telenovela (1987), Campedelli expõe que alguns teóricos dessa área 

apontam que a televisão é uma espécie de liquidificador cultural, já que mistura e dilui 

cinema, teatro, música e literatura. Segundo a autora, “Francis Vanoye considera a televisão 

o mais poderoso meio de comunicação de massas do século XX (e até de todos os tempos), 

quanto aos elementos que veicula, tendo-se em vista o alvo visado, ou seja, o destinatário 

coletivo virtual.” (p. 5).  

 

Para Rolf B. Meyersohn, a televisão é um entretenimento de sala-de-estar: já foi chamada de 

tudo, desde pajem de crianças até esbanjadora de tempo; tem sido amaldiçoada por estragar 

a vista e corromper a juventude; tem sido encarnada como o mal da segunda metade do 

século. Mas ninguém a acusou de ser “entretenimento”, ainda que isso seja tudo o que a 

televisão é per se. (CAMPEDELLI, 1987, p. 6) 

 

A partir de seu surgimento e popularização, a televisão passa a ser uma forma de 

entretenimento acessível dentro de casa. Muitos a viam como uma visitadora do lar e da 

família, criando um vínculo afetivo com ela, da mesma maneira que acontecia nas décadas 

anteriores com o aparelho de rádio.  

Podemos dizer que, assim como a televisão, a telenovela faz parte do cotidiano das 

pessoas. Mesmo aqueles que não veem telenovela, percebem comentários sobre elas. 

Atualmente, trata-se de um produto de grande interesse comercial, que alcança níveis de 

vendas elevados. Com isso, tem a possibilidade de ser vista em diversos lugares do mundo, 

nos quais se tornam representantes de seu país. 

Para Lopes, no livro Telenovela: internacionalização e interculturalidade (2004): 

 

Histórias narradas pela televisão são, antes de tudo, importantes por seu significado cultural. 

Como bem o demonstra o filão de estudos internacionais, a ficção televisiva configura e 

oferece material precioso para entender a cultura e a sociedade de que é expressão. (p. 125) 

 

De acordo com Pallottini (1998) e Campedelli (1987), na esteira de uma etimologia 

literária, a palavra “telenovela” se relaciona a “novelo”, o que sugere que a trama estaria 

enredada, se desenvolvendo aos poucos durante a época em que a telenovela é exibida. Essa 

sucessão de ações é importante, pois mantém o suspense. 

A telenovela possui uma trama principal, que envolve os protagonistas, e várias 

tramas secundárias, que se interligam à principal de alguma forma. Geralmente, tal como 

nos melodramas, ao menos uma das tramas secundárias deve ser mais leve ou até cômica, 

para amenizar o teor dramático da principal.  
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A frequência de aparição do personagem determina sua importância na trama. Os 

protagonistas, segundo Pallottini (1998), devem aparecer em todos os capítulos e fazer 

parte da maioria dos ganchos, já que costumam ser as personagens com que o público mais 

se identifica. 

Os ganchos existem para manter o interesse do espectador e sua vontade de 

acompanhar a continuação da telenovela. Trata-se de uma estratégia tomada do folhetim, 

que consiste em uma situação de expectativa que acontece no final de um capítulo e às 

vezes no final de cada bloco. Pallottini (1998) destaca que o gancho nunca deve trazer uma 

expectativa falsa ao espectador ou enganá-lo. Mesmo quando se sabe pela imprensa ou se 

imagina o final da telenovela, ela continua atraindo a atenção do público, já que o que 

mantém o interesse não é o que acontecerá e sim como acontecerá, como se dará a ação. Eis 

mais uma confirmação de que o folhetim é um antecedente discursivo da forma narrativa 

das telenovelas. 

 Assim como o folhetim, a telenovela é uma “obra aberta”, ou seja, é escrita 

enquanto está sendo exibida. É importante destacar que o conceito de “obra aberta” 

relacionado às telenovelas, também utilizado por Barbero (1991), refere-se ao fato de o 

público consumidor poder opinar sobre a obra enquanto ela ainda está sendo desenvolvida, 

o que proporciona que o autor a modifique segundo o gosto dos telespectadores. Não se 

trata, portanto, do conceito de Eco (1968), que reconhece a abertura em termos da 

participação dos leitores na criação da ficção no momento em que a leem e interpretam. No 

caso de Barbero (1991), trata-se de uma intervenção não na recepção ficcional, mas no 

condicionamento mesmo de produção industrial.  

Segundo Campedelli (1987), a telenovela obedece ao “processo do enquanto”, como 

definiu a autora de telenovelas Janete Clair, portanto o autor também vive o suspense da 

continuação da história. O “processo do enquanto” também pode remeter ao ritual que 

consiste em assistir uma cena de telenovela enquanto ela é exibida. Esse rito é, para o 

espectador semelhante ao de assistir uma peça de teatro, ou seja, observar a ação narrativa 

acontecendo “aqui e agora”. 

Portanto, é possível que o autor receba críticas ou elogios do público e sugestões 

sobre o que deve ser modificado: o rumo da história, as músicas da trilha sonora, os 

personagens e até os protagonistas. Então, a obra pode ser adaptada de acordo com o nível 



 35 

de êxito que se está obtendo, considerando-se também os patrocinadores, a emissora e os 

diretores.  

O processo de identificação do público é tão intenso que Campedelli (1987) destaca 

que muitas vezes ele termina se identificando não somente com os personagens, mas 

também com os atores. Desta forma, é comum que o ator seja cobrado ou adorado pelas 

atitudes de seu personagem. Por isso, a escalação do elenco é essencial para o êxito ou 

fracasso de uma novela. Segundo Pallottini (1998), esse vínculo entre o público e os atores 

talvez se dê porque a telenovela “entra na casa das pessoas” através da televisão e mostra 

um simulacro de realidade. 

Para Tufte (2004), ocorre um processo de identificação entre a realidade do público 

e a ficção a que assistem, com a qual se envolvem profundamente. Ele entrevistou 

telespectadores de uma região rural do Norte do Brasil e chegou à conclusão de que: 

 

 [...] as telenovelas obtêm um lugar central na consciência dos espectadores, não apenas no 

horário nobre, mas ao longo de todo o dia. Todas as mulheres no estudo de caso estão 

cientes do fato de que telenovelas são ficção, mas o forte envolvimento emocional que a 

história evoca, frequentemente, faz com que as vidas das personagens das telenovelas 

tomem um lugar central no cotidiano dos espectadores, articulando sentimentos, 

estimulando conversas e também influenciando a produção de significado e a articulação e 

formação de identidade. (p. 297) 

 

 Como no melodrama, Pallottini (1998) destaca que nas telenovelas há atores que 

costumam interpretar somente heróis ou somente vilãos. Aqueles que representam os 

heróis, para despertar a simpatia do público, devem ter traços que evoquem alguém 

próximo ou familiar, já os que interpretam vilãos geralmente têm a voz áspera e feições 

sérias. As telenovelas costumam trazer um final moralizante no qual as personagens 

classificadas como bondosas são recompensadas por seus sacrifícios, enquanto as 

consideradas más sofrem um castigo todas as atitudes que tiveram ao longo da trama.  

O primeiro capítulo de uma telenovela é essencial, pois nele são apresentados os 

personagens, suas características e os principais conflitos da trama, para atrair a audiência, 

com ação e informações sobre a história. Todos os capítulos devem ter um personagem ou 

um fato que mova os acontecimentos, começando com a solução do gancho com o qual 

terminou o capítulo anterior, diminuindo gradualmente o suspense e aumentando-o no final, 

com novo gancho.  
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Em 30 ou 45 minutos de capítulo pode se passar um dia inteiro, vários dias, meses 

ou até anos. Além disso, o espectador de telenovela tem a possibilidade de desligar da 

trama ou trocar de canal, o que dificilmente acontece no cinema ou no teatro, por isso, na 

telenovela deve haver redundância: 

 

O autor não pode dar uma informação importante num único capítulo, numa cena, ou num 

estágio da novela; essa informação tem de ser periodicamente representada, resumida, ou 

acrescida de novos detalhes. Não é admissível que o espectador que perdeu um capítulo se 

veja privado de uma informação essencial. Às vezes, esse remuniciamento é dado em 

reprise de cenas, que funcionam como flashbacks. (PALLOTTINI, 1998, p. 64) 

 

Segundo a autora, a trilha sonora acompanha e sublinha a ação cênica em 

telenovelas, podendo influenciar no sucesso de um cantor ou cantora ou de um disco, não 

somente em seu país de origem, mas também nos países para os quais a telenovela é 

vendida. Geralmente há um tema musical que se associa às aparições de determinados 

personagens. De acordo com Tufte (2004), algumas mulheres ouvem as telenovelas 

enquanto fazem seus afazeres e veem a televisão somente quando a trilha sonora indica que 

algo importante acontecerá.  

Em relação às formas de telenovelas na América Latina, Hernandez (2002) destaca 

que há duas: a “blanda” e a “dura”. A “blanda” é arquetipicamente melodramática, 

concentrada no amor, em histórias de Cinderela e situações de família. Trata-se de um tipo 

clássico de novela, com muitos close-ups de rostos expressivos, cenas feitas em estúdios e 

tempo lento de desenvolvimento do drama. Esse tipo de telenovela é mais característico da 

Televisa, do México.  

Por outro lado, a “dura” usa truques clássicos melodramáticos, mas também temas, 

questões e conflitos-limite em termos sociais. Seus cenários são mais “realistas” (em 

sentido amplo), com locações externas, representação de variedade maior de classes sociais, 

mais tramas paralelas e tempo mais rápido.  São características da TV Globo, do Brasil. As 

telenovelas “blandas” competem, no México, com as da TV Azteca, que produz telenovelas 

com conteúdo político e características contemporâneas na narrativa, já as “duras”, no 

Brasil, competem com as emissoras televisivas SBT e CNT, que exibem as “blandas” 

telenovelas mexicanas.  

A razão de a telenovela atrair tanta atenção do público, para Lopes (2004), é a 

abordagem de temas e interesses fortes, primários da vida cotidiana: bem, mal, ódio, amor, 
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família, amizade, violência, justiça, doença, saúde, felicidade, desgraça, sonhos, medos. 

Para Mazziotti (2004), esse também é o motivo pelo qual telenovelas dos modelos mais 

tradicionais, mais clássicas, alcançam maior sucesso. As histórias são contadas com 

emoção, para mobilizar o sentimento dos espectadores.  

Ao citar os temas que comumente encontramos nas telenovelas, Campedelli (1987) 

destaca também o amor proibido entre dois jovens de diferentes classes sociais 

(patrão/doméstica), dupla personalidade/falsa identidade, mistério do nascimento, enganos 

intencionais (falsos testamentos, papéis incriminadores, cartas anônimas), perseguição da 

inocência, falsas mortes/“ressurreições”, triângulos amorosos, vingança.  

De acordo com Comparato (1986), citado por Mazziotti (2004), há uma série de 

plots comuns em telenovelas: amor, Cinderela (mudança de classe social), triângulo, 

regresso, vingança, sacrifício. É importante destacar que um plot é um enredo, uma trama 

argumental, o que não é o mesmo que um tema. 

 As explicações anteriores, do ponto de vista da Comunicação, são universalizantes. 

Pensando o vínculo entre o melodrama e a telenovela, do ponto de vista cultural, as análises 

retratadas não são suficientes para explicar a recepção do público. Por isso, é importante 

destacar que na concepção discursiva da telenovela se misturam dois gêneros cujos 

antecedentes na América Latina propõem uma mestiçagem e uma tradução cultural dos 

valores burgueses europeus para o imaginário social latino-americano. 

A narrativa da telenovela, relacionada ao folhetim, concentra elementos temporais, 

diacrônicos, centrados nos episódios e no suspense criado entre eles, que garante a 

continuidade da obra. Já o drama, relacionado ao teatro popular, está presente no 

instantâneo, nas cenas, nos diálogos e nos aspectos dramáticos que a envolvem. Então, a 

telenovela está discursivamente ancorada em dois antecedentes culturais que têm uma 

importante presença na tradição mexicana: o folhetim e o teatro popular. 

 

1.2.1. Do lado de lá: o folhetim 

  

Do ponto de vista narrativo, muitos autores apontam o folhetim como um dos 

antecedentes das telenovelas. De acordo com o livro O folhetim, uma história (1996), de 

Marlyse Meyer, esse gênero nasceu na França do século XIX. A princípio, havia nos 
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rodapés (feuilleton, em francês) dos jornais um espaço no qual se publicavam textos para o 

entretenimento, com assuntos leves e recreativos. Era como uma coluna de “variedades”, 

onde podiam ser publicados contos e novelas curtas.  

O folhetim realmente apareceu quando Émile de Girardin começa a publicar neste 

espaço ficção em pedaços, com a agora conhecida frase “continua no próximo número”. 

Essas histórias chegaram a ocupar um papel muito importante nos jornais e um lugar de 

destaque, pelo grande sucesso alcançado. Também graças a isso, o folhetim francês foi 

exportado para todo o mundo. Com a popularização, sua publicação deixou de acontecer 

exclusivamente no rodapé, às vezes ocupava folhas inteiras do jornal e seus anúncios eram 

afixados nos muros das cidades. Havia variações de tema ou assunto de acordo com o local 

do jornal em que eram publicados. 

O romance folhetim adquiriu sua forma definitiva na década de 1840, época na qual. 

Eugene Sue e Alexandre Dumas foram os principais autores. Dumas já era um consagrado 

dramaturgo e sua forma de escrever chamava a atenção dos leitores: começava in media 

res, com diálogos vivos, personagens tipificados, senso de corte do capítulo. Sua formação 

no teatro contribuiu para o sucesso nos folhetins, já que há uma estreita relação do teatro 

com o melodrama, confirmada por Meyer (1996, p. 60).  

Na França a popularidade dos folhetins tem relação com o aumento das taxas de 

alfabetismo na época do governo de Napoleão III e com o fortalecimento da imprensa.  

 

[...] o motivo primordial do interesse pela literatura de folhetim francês é a verificação de 

que este constituiu a principal leitura das classes subalternas, os ‘humildes’, segundo a 

apreciação pejorativa de uma classe intelectual que não soube ‘ir ao povo’, que não soube 

lhe fornecer uma literatura. (MEYER, 1996, p. 211) 

 

De acordo com a autora, algumas histórias eram propositalmente construídas com o 

objetivo de ensinar valores desejáveis às classes sociais mais baixas, que tinham acesso às 

obras. Essa mesma estratégia já foi aplicada no México na década de 1970, com telenovelas 

que abordavam temas como o planejamento familiar, o vicio em drogas, a AIDS e a 

ecologia.4 

Segundo Barbero (1991), o folhetim não tem o status cultural do livro. Ele circula 

sem passar pelo local tradicionalmente visto como culto, a livraria, já que era vendido nas 

                                                 
4 Segundo Bolaños Samano (2003).  
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ruas ou se entregava nas casas. A letra grande e espaçada facilitava para aqueles que não 

tinham a leitura como um hábito nem boa iluminação para ler, assim como a fragmentação, 

criando unidades curtas, porém dotadas de sentido. A reação da crítica burguesa era dizer 

que o folhetim causava a destruição da literatura pelo comércio e pela indústria. 

De acordo com Meyer (1996), o público popular do folhetim era muitas vezes 

formado por trabalhadores das novas indústrias que iam surgindo nas grandes cidades. As 

histórias, então, eliminavam o elemento regional, para que pudessem ser apreciadas por 

públicos de locais diversos. Assim, pouco a pouco, os hábitos e os costumes, por influência 

da leitura dos folhetins, foram se homogeneizando.  

As condições de publicação afetam a estrutura narrativa do folhetim. Algumas 

características necessárias para o gênero eram adequação ao grande público, um corte em 

um momento de suspense, caracterização simplificada dos personagens (maniqueísmo), 

temas românticos e elementos do cotidiano. Muitas vezes havia também a presença de 

chavões e frases feitas. Essa configuração torna-se uma fórmula, geralmente de grande 

sucesso, presente ainda nas telenovelas. 

Barbero (1991) destaca que as histórias folhetinescas tinham estrutura de obra 

aberta, na qual a reação do público poderia ter influência, o que gerava uma proximidade 

entre autor e leitores, a semelhança do que ocorre nas telenovelas. O editor-produtor muitas 

vezes é quem determina o que será escrito. O escritor neste momento passou a ser 

assalariado, portanto sofria pressão econômica ao escrever. Convidava então ajudantes, 

para escreverem mais folhetins de uma vez, o que acarreta em uma dissolução da unidade 

de autor. Era comum que o autor ditasse ao ajudante o que queria escrever, o que mostra o 

caráter oral do folhetim.  

A publicação episódica ajudava a manter o suspense, efeito presente na narração 

popular, apesar de que cada episódio deveria ser suficiente para satisfazer a curiosidade do 

leitor e manter sua atenção. A duração dos folhetins fazia com que houvesse tempo para 

que o leitor, que também poderia influenciar na trama, se identificasse com os personagens. 

Essas características, mais uma vez, estão presentes nas telenovelas. 

Meyer (1996) cita alguns temas frequentes nos folhetins: amor, erro judiciário, 

sedução, maternidade, casamento, loucura, gêmeos, adultério, dinheiro, crimes. Também 

houve alguns folhetins satíricos e humorísticos que focalizavam o cotidiano da população 
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menos favorecida. Em grande parte das histórias, no final tudo termina bem: os erros e 

injustiças são consertados, os vilões sofrem castigos e os protagonistas encontram a 

felicidade. Podemos perceber, então, que muitos folhetins contam suas histórias de maneira 

melodramática, a semelhança do que ocorre nas telenovelas. 

No gênero folhetinesco muitas vezes estão contidos diversos gêneros discursivos 

(além do narrativo), que contribuem para a verossimilhança da história, como cartas, 

leituras de depoimentos e testamentos. A presença desses outros gêneros muitas vezes 

revelam segredos ou mostram características dos personagens ou da trama antes 

desconhecidas. Em algumas telenovelas também podemos notar que se lança mão de uma 

carta, um diário ou um testamento para revelar segredos do passado dos personagens. 

As narrativas paralelas eram outra característica dos folhetins. Assim como nas 

telenovelas, nos folhetins havia tramas coadjuvantes, que acontecem paralelamente à 

história principal. 

Portanto, nos folhetins a literatura é parte de uma indústria cultural que não apenas 

abala a noção de autor, mas também propõe um vínculo mais coletivo com o público. Os 

folhetins chegavam a todas as classes sociais e faziam com que as vendas dos jornais 

aumentassem muito. Então, havia um mercado consumidor e a quantidade de vendas 

significava o sucesso ou o fracasso da obra. Algumas vezes os diretores de jornais 

encomendavam folhetins, financiados por banqueiros, visando exatamente o lucro. Era a 

literatura sendo produzida com fins comerciais, mais que artísticos.  

A popularidade do folhetim foi tão grande que se chegou a publicar vários gêneros 

naquele modelo: descobertas científicas, industriais, histórias sobre crimes, desgraças, 

catástrofes e notícias. Aparentemente a fórmula de “continua no próximo número” chamava 

muito a atenção do público e aumentava bastante as vendas. 

Por causa de sua forma, em capítulos, a manutenção ou não do folhetim dependia 

diretamente do sucesso e repercussão que tinha. Se o público gostava e lia, a história 

poderia se manter e até se alongar quase que infinitamente, como uma história 

rocambolesca, que sempre pode ter mais uma aventura. Se, pelo contrário, o público não 

aprovava a história, sua publicação poderia ser encurtada ou suspensa.  

As vendas dos livros que retomavam histórias de folhetins também costumavam ser 

altas, o que garantia lucros para as livrarias. Apesar de que muitas vezes os leitores já 
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sabiam o que aconteceria na história, pois haviam lido o folhetim, o livro era relido muitas 

vezes com o mesmo interesse.  

Algo semelhante acontece quando se reexibem telenovelas de sucesso ou quando 

revistas publicam o que acontecerá nos próximos capítulos, mas mesmo assim os 

telespectadores querem continuar acompanhando a trama. Esse interesse pela repetição 

significa que o que chama a atenção do público no folhetim e na telenovela não é somente a 

vontade de conhecer o final da história ou a curiosidade, é o ritual de acompanhar como 

tudo acontecerá.  

O folhetim também provocou reações negativas, apesar de seu grande sucesso. A 

crítica literária não se manifestou, mas muitas vezes as camadas mais cultas da sociedade se 

referiam aos folhetins pejorativamente.  

 

Temos então um gênero que suscita um desprezo moralizador, que leva à culpabilização do 

seu autor e, paradoxalmente, também a do seu leitor: críticos há que não culpam o autor, 

mas sim o próprio trabalhador pelos efeitos dessa “prosa deletéria”. É como se tivesse ele 

próprio engendrado uma forma de “literatura” que os industriais e comerciantes do livro 

fazem o que podem para baratear, a fim de aumentar precisamente essa tão vilipendiada 

clientela. (MEYER, 1996, p. 269) 

 

 Dessa forma, os folhetins seguiam as leis do mercado: eles existiam porque havia 

um público que queria lê-los, então surgiam autores para escrevê-los, que deveriam agradar 

seus editores e também seus leitores, já que dependiam deles para obter sucesso.  

 Além disso, os folhetins foram considerados culpados pela manutenção da 

ignorância de seus leitores, pois se considerava uma leitura de pouco valor, que não 

agregava sabedoria. Muitas vezes é um gênero desvalorizado e considerado menos 

importante pelo fato de ter intenções comerciais e relacionadas ao lucro. 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) 
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 Há certa desvalorização dos folhetins, apesar da sua importância comercial e 

histórica, porém o fato de o folhetim alcançar um público tão vasto em várias partes do 

mundo não pode ser ignorado. Apesar das críticas ao gênero, esse é um mérito 

significativo, que atesta, se não sua qualidade, ao menos sua popularidade, o que é, 

certamente, um fator que deve ser considerado. 

É importante também explorarmos o vínculo entre o folhetim e o público feminino, 

que continua presente nas telenovelas. Os folhetins, assim como as telenovelas, muitas 

vezes levavam o nome de sua protagonista. Títulos desse tipo chamam a atenção do 

público, principalmente feminino, já que há uma identificação da leitora com a 

protagonista. Podemos ver, portanto, que a mulher conquista seu espaço como consumidora 

e alguns produtos do mercado são criados especialmente para ela. Por outro lado, esse tipo 

de histórias é visto com ainda mais preconceito pelo público masculino e pela elite, 

consideradas histórias fáceis de ler e sem conteúdo. Muitas vezes as telenovelas também 

são vistas com o mesmo preconceito, apesar de não serem mais direcionadas somente a 

mulheres. 

As histórias de mulheres nos folhetins geralmente mantêm a ideia de que elas 

devem ser puras, virtuosas, boas mães e boas donas de casa. Ainda vemos em várias 

telenovelas protagonistas com as mesmas características femininas consideradas desejáveis: 

totalmente altruístas, fariam qualquer sacrifício pelo bem do homem que amam ou pelos 

seus filhos. De acordo com Meyer (1996), essa imagem da mulher é mantida nas histórias 

de folhetim também com o objetivo de educá-las, estimulá-las a serem boas mulheres 

através do exemplo das mocinhas. Muitas vezes o foco eram as meninas mais pobres e 

buscava-se diminuir o número de prostitutas.  

Alguns perfis de mulheres contidos nos folhetins, segundo Meyer (1996) retratam:  

 

[...] mulher rica, de sexualidade estrangulada e compensada pelas virtudes de boa 

mãe, boa esposa e educadora dos filhos... e do marido. A sexualidade é para a 

‘mulher da vida’, ou para a pobre operária solitária, que ‘se entrega’ por falta de 

outra opção, ou ainda para a adúltera, que não hesita em conspurcar a honra da 

nobre família na qual entrou pelo casamento. (p. 232) 

 

Então, a relação entre bondade e supressão da sexualidade, que está presente nas 

telenovelas, já estava nos folhetins. Por outro lado, a mulher que explora a sexualidade 
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geralmente é considerada vilã nessas tramas. Então, a virgindade e a pureza são muito 

valorizadas. 

Muitas vezes os folhetins eram publicados nos rodapés de jornais femininos, que 

tratavam de assuntos interessantes para as mulheres e dirigidos por elas. Alguns eram 

traduzidos e até escritos por mulheres, às vezes de maneira anônima.   

Meyer (1996) relata que algumas mulheres gostavam de ler histórias que retratavam 

as classes mais altas, porque para elas era interessante saber o que se passava na alta 

sociedade e imaginar-se inserida nela, em uma típica história na qual a mocinha encontra a 

riqueza e talvez também o amor. É frequente buscar escapar da realidade, especialmente 

quando não é agradável, e conhecer outro modo de vida. 

Em relação ao público das telenovelas, Campedelli (1987) diz que a partir do final 

da década de 1970, não é composto somente por donas de casa da classe média, como nas 

décadas de 1960 e início de 1970, mas sim por um público mais geral. Ou seja, não são 

mais histórias que buscam atingir somente o público feminino. Devemos considerar que a 

televisão passou a ser um produto de fácil acesso inclusive para classes sociais mais baixas. 

Atualmente, podemos dizer que a telenovela está ao alcance da grande maioria do público, 

mas com ferramentas mais modernas como a TV por assinatura e a internet, ele não está tão 

disponível como há algumas décadas e necessita ser conquistado. 

Mesmo assim, vemos que mais uma característica em comum entre o folhetim e as 

telenovelas é o público feminino bastante presente. Além disso, temos também muitas 

histórias que enfocam mulheres, o que influencia os temas abordados. Porém, devemos 

enfatizar que tanto as telenovelas como os folhetins atingem não somente o público 

feminino, mas o grande público de maneira geral. 

A respeito do suporte utilizado para sua divulgação, Meyer (1996) afirma que o 

gênero se mudou para outros veículos: do jornal ao livro, do livro ao palco do melodrama, 

estando presente ainda em fascículos, cinema, fotonovelas, radionovelas e telenovelas, “seu 

mais assumido e brasonado descendente” (p. 234) 

Para a autora, do teatro, o folhetim pediu emprestado o melodrama, as repetições, 

temas e linguagens de fácil acesso para o público com menor nível de formação acadêmica. 

Já a radionovela é reconhecida como precursora da telenovela e utiliza estratégias já 
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conhecidas pelos leitores de folhetim: corte nos momentos de suspense, interpretações 

carregadas de emoção e melodrama.  

A autora chama a atenção para o fato de que o folhetim francês influencia, até o 

momento presente, as grandes narrativas de massa, incluindo a televisão, e que as boas 

histórias televisivas ainda seguem a mesma receita: “ganchos, suspenses, chamadas, 

retrospectos, acaso, coincidências. E EMOÇÃO!!!” (MEYER, 1996, p. 235). 

De acordo com Meyer (1996), “cinema, rádio e televisão substituem o jornal como 

fábrica de ilusões.” (p. 65) O folhetim e o melodrama, estariam, assim, presentes na 

realidade atual. Portanto, a autora confirma a ideia de que o melodrama transita por 

diversos gêneros e também o vínculo estreito entre folhetim e telenovela. 

 A respeito da identificação entre o melodrama e a América Latina, Meyer (1996) 

diz:  

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) 

 

A História de exploração e sofrimento do nosso continente, portanto, para ela, teria 

relação com o nosso gosto pelos folhetins e melodramas: 

 

Não é de espantar portanto a fácil aclimatação nesses países, onde “a desgraça pouca é 

bobagem”, de um gênero romanesco que, além de cativar auditórios e leitores pelas 

engenhosas tramas, tematizava sub-condições de vida e exacerbadas relações pessoais e 

familiares. Desenvolvia um paroxismo de situações e sentimentos mal canalizados por uma 

mensagem conservadora que se desejava conciliadora mas não apagava totalmente seu valor 

de denúncia e cultivava uma forma de sobressalto narrativo a mimetizar o sobressalto do 

vivido, amenizando-o pela magia da ficção. (MEYER, 1996, p. 383) 

 

 Segundo a autora, é uma tradição ibérica o gosto pelo gestual excessivo e pela 

palavra expressiva e uma busca por justiça e amor. De acordo com ela, no melodrama, 

vemos muita intensidade e às vezes até certo exagero do sentimento, das emoções, o que 

também parece se adequar bastante à América Latina. Portanto, uma das principais 

características do melodrama, o exagero, para Meyer (1996), vincula o gênero folhetinesco, 

originário da Europa, à América Latina. 

Então, com base nas características que vimos, podemos ver que os vínculos entre o 

folhetim e a telenovela são estreitos em relação à narrativa, à construção dos capítulos, dos 

ganchos entre eles, das personagens e aos temas. Porém, esse não é o único vínculo que a 
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telenovela possui com outros gêneros melodramáticos, relacionando-se também ao teatro 

popular. 

 

1.2.2. Do lado de cá: o teatro popular 

  

 Quando muitos autores destacam o vínculo entre folhetim e telenovela, eles 

enfocam a vertente narrativa, porém também é fundamental a vertente dramática: gestos, 

exagero, cortes cênicos claramente dramáticos. Assim, propomos que as influências na 

telenovela da América Latina são tanto do folhetim quanto do teatro popular, cujos 

antecedentes em nosso continente vêm de longa data e perduram no imaginário social ao 

longo de todo o século XIX, enquanto na Europa o teatro popular é ofuscado pelo teatro 

burguês. 

O teatro é um marco na história da telenovela mexicana porque remete à trajetória 

das representações e dos rituais populares naquele universo cultural. Além disso, muitas das 

obras teatrais continham também elementos melodramáticos, o que torna o teatro popular 

uma das influências das telenovelas.  

 Segundo testemunhos de cronistas, desde a época pré-hispânica existia no México o 

culto a deuses, as danças dramáticas, as representações de lendas, mitos e cenas da vida 

familiar. Os atores eram especialistas que serviam à classe sacerdotal indígena. Além disso, 

a presença dos rituais era marcante na sociedade indígena, como nos confirma Johansson 

(2004): 

[...] en el mundo náhuatl precolombino una línea muy tenue separa la realidad tangible de la 

ficción teatro-ritual. El mejor ejemplo lo constituye la encarnación progresiva de una deidad 

por la víctima que lo representa durante varios meses hasta su consustanciación plena. 

Cuando sacrifican a la víctima en lo alto del templo es a la deidad misma que sacrifican. (p. 

6) 

 

Então, podemos considerar que há muitos séculos temos no México uma tradição de 

representações. O autor citado destaca que os colonizadores se aproveitaram dessa tradição 

para evangelizarem os índios através do teatro. 

 De fato, de acordo com Chamorro (1983), com a chegada dos franciscanos e 

posteriormente dos jesuítas, chegou também o teatro evangelizador, representado em 

idioma náhuatl. As representações, influenciadas pelo teatro religioso espanhol medieval, 

se baseavam em versos de fácil memorização e música para reforçar momentos essenciais 
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do diálogo, milagres ou suplícios. Os atores, coros, instrumentos e vestuários eram 

indígenas, para atrair a identificação do público, porém as peças eram dirigidas por 

missioneiros. As obras tinham muitas horas de duração e milhares de espectadores, com a 

finalidade de ensinar a fé cristã.  

 Em outros momentos também se recorriam a representações e mímicas para 

esclarecer para os indígenas a mensagem que se desejava passar, como nos sermões 

dominicais. Companhias de atores e músicos iam ao interior para transmitir a fé. Na época 

dos franciscanos, as obras costumavam ser representadas em espaços abertos e na época 

dos jesuítas em espaços fechados, como no interior dos conventos, introduzindo o teatro 

clássico europeu no México. 

 Segundo Chamorro (1983), os índios recebiam muito bem as obras, com um 

ambiente festivo, que a partir do século XVI era censurado pelos religiosos, para evitar 

desordens. A decadência do teatro evangelizador aconteceu quando as ordens clericais 

perderam poder e a sociedade indo-hispana foi derrubada, no fim do século XVI. 

 Posteriormente, o teatro religioso representava obras espanholas, latinas e gregas em 

espaços fechados, já que não tinha mais a intenção de evangelizar multidões. Os novos 

espectadores eram mestiços, criollos, mulatos e negros. O teatro religioso era separado do 

teatro profano, as comédias e o sainete. Os mestiços e indígenas ocupavam os papéis 

principais, mas as obras eram impostas pelos superiores, por isso ainda não se tratava de 

folclore. Durante a época barroca também eram comuns as festas com representações e 

alegorias, especialmente religiosas. O teatro popular, então, se unia à religiosidade católica. 

 O teatro religioso folclorizado se deu na época de transição entre a colônia e o 

México independente, um momento de muitas mudanças econômicas, políticas e religiosas, 

com o fim da Inquisição. As obras puderam ter a interpretação do povo e eram 

representadas em centros urbanos, teatros públicos, igrejas ou pátios de casas. Nos 

ambientes rurais, as autoridades religiosas ainda coordenavam as atividades. Nas fazendas, 

havia representações nas capelas, como válvula de escape à exploração que os empregados 

sofriam. 

No ambiente urbano, o teatro culto era destinado às classes médias e altas e exibia 

peças europeias. Enquanto isso, a classe trabalhadora se divertia com atividades cênicas, 

corridas de touros e brigas de galos. Segundo Bryan (1983), em 1875 tentou-se dar 
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prioridade a obras nacionais no teatro culto, porém parecia que o público preferia as obras 

espanholas. 

A grande etapa de massificação começou quando os teatros passaram a ser alugados 

por hora, costume que começou na Espanha, em 1869, chegando no México em 1880. As 

peças precisavam durar apenas uma hora, por isso surgiu o género chico,  composto por um 

ato. A crítica política e social e a paródia agradaram as classes populares, que aproveitavam 

os preços mais baixos para irem ao teatro. Assim, a comercialização do teatro passou a ser 

importante.  

O teatro popular começou sua independência da Europa com influências nacionais, 

como os títeres e o circo. Os temas poderiam ser obreiros ou frívolos. O teatro obreiro era 

instrumento de difusão, apoio e mobilização dos trabalhadores, com a ideia de reeducar as 

pessoas através do exemplo. Como grande parte dos espectadores era analfabeta, era o 

único meio massivo a que eles tinham acesso. Depois de 1880, deixou de ter uma função 

política e os obreiros perderam sua força.  

Já o teatro frívolo era mais tolerado pelas autoridades, que cobravam propina para 

liberá-lo. Muitas vezes erótico, atraía os homens das classes populares e as prostitutas com 

apresentações de cancan, piadas e improvisações.  

O público popular passou a ter acesso aos principais teatros da Cidade do México 

quando se começou a vender ingressos mais baratos para as galerias. Com isso, 

aconteceram muitas mudanças, como o ambiente social do teatro, a forma, a estrutura e o 

conteúdo das obras. Passou a haver mais tumulto nos teatros, além de grandes filas, pessoas 

fumando, tossindo e espectadores em pé. Essas mudanças não agradaram o público de 

classes altas, mas fizeram as classes baixas ganharem mais status, o que contribuiu para a 

dissolução da diferença culto/popular. Além disso, os novos empresários, que não 

conheciam muito de teatro, mostravam o que agradava ao público e aproveitavam para 

promover produtos, aumentando assim seus lucros.  

A zarzuela, gênero espanhol elaborado, se desenvolvia com mais simplicidade 

porque deveria se esgotar em uma hora. De acordo com Bryan (1983), os argumentos se 

tornaram mais pobres, às vezes compondo-se somente de músicas soltas, com letras e 

danças picantes. Esse gênero alcançou seu auge entre 1900 e 1910. A produção mexicana 

normalmente era de obras frívolas ou costumbristas (de costumes).  
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As obras frívolas, ou eróticas, eram condenadas pelos moralistas, intelectuais e 

desprezadas pelos críticos de teatro. Apresentadas principalmente por motivos econômicos, 

não artísticos, tinham influências do teatro ínfimo espanhol e dos jalacones mexicanos. 

Muitas vezes eram escritas em uma noite e exibidas somente por uma semana. O governo 

de Porfírio Diaz as apoiava por ser um mecanismo de controle social e uma forma de 

distração dos obreiros.  

As obras costumbristas continham critica social, disfarçada através do humor. 

Expressavam os valores nacionais, com paisagens e roupas regionais, tipos populares e 

problemas sociais nacionais. Muitas vezes mantinham a estrutura da zarzuela. 

Apresentavam personagens estereotipados, tanto rurais quanto urbanos, como el charro, la 

china poblana, las sirvientas, el obrero, imitando suas formas de falar e vestir. 

As histórias muitas vezes tratavam da mobilidade social, através da educação, do 

enriquecimento ou do casamento, via mais dramática. Os autores geralmente eram 

jornalistas, ou seja, pertenciam à classe social dominante. Nessas obras se reproduz a ideia 

de que as condições sociais e econômicas determinam a situação humana, mas a luta 

individual pode levar à superação. Apesar das críticas ao contexto político e à injustiça 

social, não se propunha uma solução.  

Já o teatro de revista também era escrito por jornalistas, para informar e entreter. 

Muitas vezes era censurado por sua sátira aos políticos. Seu público era heterogêneo, de 

diversas classes sociais.  

Como mencionamos, a partir da década de 1920, pela intervenção das vanguardas, 

os modelos do teatro popular são parcialmente abandonados. 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 partir de 1928 autores europeus e norte-americanos foram traduzidos ao espanhol pela 

primeira vez. Além disso, introduziram-se experimentações de técnicas contemporâneas de 

direção, iluminação, cenografia e atuação, já que as considerações artísticas eram maiores 

que as preocupações comerciais. Essas mudanças atraíram um novo público intelectual e 

geraram uma renovação no teatro mexicano, com novos grupos e mais cosmopolita, graças 

à influência internacional. Houve também reinterpretação de temas históricos mexicanos.  



 49 

Já entre 1944 e 1955, produziu-se teatro histórico documental. Era uma época de 

grandes conflitos rurais, incluindo o narcotráfico. Nos anos 1960, fez-se teatro de rua de 

propaganda e guerrilha, que buscava uma transformação política e social. O género chico 

foi atualizado em 1976, enquanto as revistas clássicas foram recriadas em 1984.  

Então, é o teatro popular anterior a 1920 que está relacionado ao melodrama, já que 

se caracteriza pela dramaticidade exagerada e ao estabelecimento e manutenção dos 

estereótipos, também fazendo parte de um ritual assistido pelo público. Essas características 

marcantes se transferiram do teatro à radionovela ou radioteatro, surgida em Cuba a partir 

das leituras em voz alta de livros de história e folhetins, que também adquiriu enorme 

popularidade em toda a América Latina. Em uma segunda instância, essas características 

também passaram às telenovelas. 

Em 1958, foi exibida a primeira telenovela no México, Senda prohibida, e já em 

1961 foi encerrada a transmissão de radionovelas. As telenovelas foram se tornando cada 

vez mais populares graças ao acesso facilitado à televisão e puderam recuperar algumas 

características do teatro anterior a 1920, como o melodrama e o público popular, e levar as 

representações para o interior das casas dos mexicanos, prolongando assim o ritual teatral.  

Surgiram também as grandes empresas de televisão produtoras de telenovelas. No 

México, a princípios da década de 1970 surge a empresa Televisa, com a fusão das pré-

existentes Televisión Independiente de México e Telesistema Mexicano. A exportação de 

telenovelas, principalmente mexicanas e brasileiras, tão comum neste começo do século 

XXI, já existia na década de 1980. Antes disso, já havia alguns intercâmbios entre os países 

latino-americanos que produziam telenovelas. 

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 da televisão é definitivamente importante para a construção da 

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

mexicanos no exterior. 

Segundo Barbero (1995), “la telenovela constituye un nuevo momento del proceso 

de integración sentimental latinoamericana, el cual ya habían impulsado la radio y el cine, 

el tango, la ranchera y el bolero.” (p. 283) Então, segundo os autores, as telenovelas 

estariam reafirmando e construindo sentidos e valores latino-americanos.  
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Ao longo dos séculos, a teatralização acontece na sociedade mexicana em diversos 

sentidos, inclusive em âmbitos que não estariam estritamente vinculados ao teatro enquanto 

gênero puramente artístico, como por exemplo as festas pátrias 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: 

 

El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es ocasión para 

reunirse. Cualquier pretexto es bueno para interrumpir la marcha del tiempo y 

celebrar con festejos y ceremonias hombres y acontecimientos. Somos un pueblo 

ritual. (p. 51) 

 

 O autor também destaca, na sociedade mexicana, a presença da simulação e da 

mentira. 

 
La simulación, que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención 

activa y que se recrea a sí misma a cada instante es una de nuestras formas de 

conducta habituales. 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) 

 

 A simulação e a mentira poderiam ser, então, também maneiras de representação na 

sociedade mexicana. Há um vínculo entre elas e o teatro, considerando que os que mentem 

e simulam precisam, de alguma maneira, atuar: 

 
La simulación es una actividad parecida a la de los actores y puede expresarse en 

tantas formas como personajes fingimos. […] Al mismo tiempo, esa ficción se 

convierta en una parte inseparable – y espuria – de su ser: está condenado a 

representar toda su vida, porque entre su personaje y él se ha establecido una 

complicidad que nada puede romper, excepto la muerte o el sacrificio. (PAZ, 1950, 

p. 46) 

 

Percebemos, então, que já havia no México uma tradição de representações e rituais 

desde a época anterior à Conquista, o que pode ter contribuído para que a telenovela fosse 

um produto extremamente rentável nesse terreno. O vínculo entre a cultura mexicana e as 

representações remonta ao período pré-hispânico e continua existindo no momento atual, 

inclusive por meio das telenovelas. 
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Assim, pudemos observar que a narrativa do folhetim e o exagero da dramaticidade 

vinculada aos aspectos rituais transmitidos do teatro popular, são do gosto do público, e 

talvez por isso perduraram ao longo de tantos séculos. O gosto popular, então, devido a esse 

vinculo do folhetim, o teatro popular e a telenovela, manteve e consolidou a importância do 

melodrama no México até o momento atual. 

Depois da avaliação do vínculo entre melodrama e telenovela, atravessado pelo 

folhetim e o teatro popular, podemos começar a observar essa interação em uma telenovela 

mexicana em específico, intitulada Rubí, de 2004, considerando sua origem, que se dá em 

uma história em quadrinhos também mexicana da década de 1960, e outro suporte para o 

qual ela foi adaptada, o cinema, em um filme de 1971.  
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2.  RUBÍ: UMA HISTÓRIA, TRÊS RELATOS 

 

Os homens a adoram. 

 Ela conheceu alguns, mas não o que ela esperou  

por toda a sua vida, um homem de verdade.  

(The Kiss of the spider woman,  

 Dir: Héctor Babenco, EUA - Brasil, 1985) 

 

2.1 A origem de Rubí 

 

O produto Rubí nasce na indústria cultural como uma história em quadrinhos (ou 

historieta). A revista na qual foi publicada pela primeira vez, na década de 1960, se 

chamava Lágrimas, risas y amor, da Editorial Argumentos. A editora, que depois passou a 

denominar-se Grupo Editorial Vid, foi fundada por Yolanda Vargas Dulché, autora de 

Rubí, e seu esposo, Guillermo de la Parra, em 1957. Essas revistas, que custavam entre 

cinco e dez centavos e eram mais acessíveis que os livros, foram extremamente populares 

no México, e inclusive existe a opinião de que contribuíram para a diminuição do 

analfabetismo, já que através delas muitas pessoas aprenderam a ler.5 As revistas Lágrimas, 

risas y amor deixaram de ser publicadas em 1995 e algumas revistas antigas, inclusive 

Rubí, voltaram a ser publicadas pela editora entre 2002 e 2008.6 

O trailer da versão telenovela de Rubí caracteriza a história como “um clássico da 

literatura popular latino-americana” 7, o que poderia gerar inúmeros questionamentos, 

especialmente por mesclar conceitos aparentemente irreconciliáveis, como o clássico e o 

popular, o que excede os propósitos desta dissertação. O que nos é relevante, é que a 

mensagem assume que a história povoa o imaginário “popular” a partir do seu vínculo com 

a “literatura”, operando um apagamento das categorias do culto e do popular. A presença 

                                                 
5Fontes:  

http://www.amigosmap.org.mx/2012/11/26/biografia-de-yolanda-vargas-dulche ; 

http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=24375#.VEwhUyLF9bF 

http://www.laopinion.com/Vargas-Dulche-es-una-leyenda-de-las-telenovelas 

Acesso em 25 de outubro de 2014. 
6 Fonte: http://turkishtwilightsandrecklessnights.blogspot.com.br/2012/05/lagrimas-risas-y-amor.html 

Acesso em 08 de dezembro de 2014. 
7 Todos os vídeos referidos nesta dissertação estão incluídos no CD em anexo. Referência no CD anexo: Rubí 

trailer.  

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xTufTT6u5gg 

Acesso em 25 de outubro de 2014. 

http://www.amigosmap.org.mx/2012/11/26/biografia-de-yolanda-vargas-dulche
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=24375#.VEwhUyLF9bF
http://www.laopinion.com/Vargas-Dulche-es-una-leyenda-de-las-telenovelas
http://turkishtwilightsandrecklessnights.blogspot.com.br/2012/05/lagrimas-risas-y-amor.html
https://www.youtube.com/watch?v=xTufTT6u5gg
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no imaginário popular não se deu somente no México, mas também em outros países para 

os quais Rubí foi exportada. De fato, as histórias em quadrinhos assinadas por Vargas 

Dulché também chegaram a ser vendidos em países além da América Latina, como 

Espanha, Estados Unidos e Filipinas, onde foram leitura obrigatória nas escolas.8  

Assim, a influência dessas leituras no imaginário social parece se manter ao longo 

dos anos em seu país de origem e nos países para os quais foram exportadas. De certa 

maneira, como diz Sarlo (2011), a ficção influencia o imaginário de seus consumidores, 

podendo gerar identificações que se tornam marcantes para os leitores ou espectadores: 

 

En efecto, la ficción y también la poesía no sólo se construyen con materiales 

ideológico-experenciales que, de algún modo, forman parte de un patrimonio 

común transformado estéticamente, sino que los textos mismos funcionan como 

formadores activos de fantasías sociales. Identificaciones morales y psicológicas se 

sucitan en el proceso de lectura, y es posible pensar que tengan una permanencia 

más duradera que la del momento del consumo y el placer. Huellas de la literatura 

en sus lectores y también marcas de los lectores en la literatura. (p. 32) 

 

Rubí foi publicada em história em quadrinhos semanalmente ao longo de dezoito 

números, cada um com trinta e duas páginas, que tinham a estrutura semelhante à do 

folhetim: desenvolviam a história de maneira fragmentada, mantendo o suspense. Trata-se 

de uma antiga estratégia para captar a atenção do público e estimulá-lo a comprar o 

próximo número. Essa estratégia vincula a história em quadrinhos ao folhetim em relação à 

narrativa: enquanto no folhetim essa continuação se dá parágrafo a parágrafo, na história 

em quadrinhos observamos o prosseguimento da história quadro a quadro.  

Para Gubern (1974), a história em quadrinhos está baseada na integração da 

linguagem icônica, relacionada à percepção ótica, e verbal, procedente das mensagens 

orais. Cada vinheta representa um espaço que, durante a leitura, adquire também uma 

dimensão temporal, que nasce da ação representada, a qual o leitor atribui uma duração 

congruente com a das locuções emitidas pelos personagens. Em ambos os suportes 

                                                 
8Fontes:  

http://www.chilango.com/arte/expo/2012/11/24/yolanda-vargas-dulche-contadora-de-historias ; 

http://www.laopinion.com/Vargas-Dulche-es-una-leyenda-de-las-telenovelas; 

http://culturacolectiva.com/museo-de-arte-popular-inaugura-exposicion-de-yolanda-vargas-dulche/ ; 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion/yolanda-vargas-dulche-pionera-de-las-historietas-y-telenovelas-

107856.html#.VEwhaSLF9bF  

Acesso em 25 de outubro de 2014.  

http://www.chilango.com/arte/expo/2012/11/24/yolanda-vargas-dulche-contadora-de-historias
http://www.laopinion.com/Vargas-Dulche-es-una-leyenda-de-las-telenovelas
http://culturacolectiva.com/museo-de-arte-popular-inaugura-exposicion-de-yolanda-vargas-dulche/
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/yolanda-vargas-dulche-pionera-de-las-historietas-y-telenovelas-107856.html#.VEwhaSLF9bF
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/yolanda-vargas-dulche-pionera-de-las-historietas-y-telenovelas-107856.html#.VEwhaSLF9bF
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(folhetim e quadrinhos), esse fluxo é interrompido em um momento de clímax, estimulando 

a curiosidade do leitor, para continuar no próximo número. 

O logotipo da revista Lágrimas, risas y amor, como podemos ver na imagem 

abaixo, fazia referência ao teatro, já que ao lado das palavras “lágrimas” e “risas” há um 

desenho das máscaras que representam a tragédia e a comédia. As histórias publicadas 

nessa revista tinham como característica a possibilidade de provocar choro ou riso no leitor. 

Além dessas duas palavras relacionadas às emoções, havia também no título a presença da 

palavra “amor”, vinculando essas revistas a histórias melodramáticas, que além de fazerem 

rir e chorar, na maioria das vezes têm como tema principal o amor.  

 

 

Figura 1: Logotipo da revista Lágrimas, risas y amor 

 

 

2.1.1 La autora de sus días…9  

 

Yolanda Vargas Dulché, além de dona do Editorial Argumentos, que publicava a 

revista Lágrimas, risas y amor, foi a autora de Rubí e de muitas outras histórias em 

quadrinhos. Ela nasceu na Cidade do México, em 1926 (algumas fontes apontam 1923 e 

outras 1925 como o ano de seu nascimento), em uma família de classe média baixa. 

Começou sua carreira na rádio, trabalhando como cantora juntamente a sua irmã, depois da 

separação de seus pais, que havia ocasionado problemas financeiros para a família. Iniciou 

como escritora aos 16 anos, publicando contos no jornal El Universal e reportagens no 

jornal Esto. Chegou a trabalhar em outra editora, a Cadena García Velasca, antes de possuir 

a sua editora própria juntamente ao seu marido Guillermo de la Parra, com quem teve seis 

filhos e onze netos. 

Com o sucesso de sua editora, Vargas Dulché também foi dona de um hotel e de 

várias oficinas tipográficas. Como dito anteriormente, muitas de suas histórias foram 

adaptadas para o cinema e a televisão. Rubí foi a primeira exibida em formato de 

                                                 
9 Na história em quadrinhos, utiliza-se esse termo para se referir à mãe de Rubí. 



 55 

telenovela. A autora dizia que se inspirava na vida real para escrever suas histórias, 

inclusive em episódios inacreditáveis. 

Vargas Dulché trabalhou como escritora durante 40 anos, também escreveu peças de 

teatro e ganhou muitos prêmios no México, como o de melhor conto em um concurso 

organizado pela Universidad Nacional Autónoma de México, em 1939, o Premio 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. Além disso, a Editorial Vid criou em 2001 o Premio de Novela 

Yolanda Vargas Dulché.10  

Percebemos que a autora não se relaciona à literatura alta, já que sempre trabalhou 

em meios de comunicação populares, o que é coerente se consideramos a natureza de suas 

histórias e seu público alvo. Além disso, toda a sua produção está vinculada à indústria 

cultural, já que ela participa de todas as etapas, da criação à comercialização do texto. 

Vargas Dulché morreu em 1999, também na Cidade do México, antes de ver sua 

história Rubí ser adaptada para a televisão pela segunda vez, o que aconteceu em 2004. Em 

2006, o historiador do cinema mexicano David Ramón publicou um livro sobre ela 

chamado La reina de las historietas de México.11 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”. O curador da mostra, 

Gerardo Estrada, também destacou que a autora foi uma das mais lidas do país e para 

muitas pessoas suas histórias foram seu único contato com a leitura, modificando sua forma 

de ver o mundo. Para ele, ela foi um personagem fundamental na cultura do México do 

século XX. Em relação às mulheres, o curador afirmou que “las mujeres que Vargas Dulché 

                                                 
10 OCAMPO, Aurora M. (org) Diccionario de escritores mexicanos. México, UNAM, 2007. 
11 RAMÓN, David. La reina de las historietas de México. México: Sociedad General de Escritores de México 

(Sogem), 2006. 
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retrataba en sus historias ayudaron a cambiar a las féminas mexicanas.” Assim, segundo 

ele, suas personagens evoluíram juntamente com as mulheres mexicanas.12 

Para dar vida às suas histórias, a autora contava com as ilustrações de Antonio 

Gutiérrez na revista Lágrimas, risas y amor, dos anos 1963 a 1985, inclusive em Rubí. Ele 

nasceu em 1920, em San Luis de Potosí e começou sua carreira muito jovem desenhando 

quadrinhos. Aos 17 anos se mudou para o Distrito Federal, buscando se desenvolver na 

profissão. Teve aulas ao lado de consagrados artistas das histórias em quadrinhos 

mexicanas, como Arturo Casillas e Francisco Flores e foi aluno da organização Artistas 

Unidos, de Ramón Valdiosera Berman, outro grande nome. A marca de seus desenhos era o 

realismo, como podemos observar em Rubí, quando ele criou uma personagem cuja beleza 

é admirada até a atualidade. Depois de anos trabalhando com quadrinhos, foi pioneiro da 

animação no México. O artista morreu em 2006 na Cidade do México.  

Já as capas das revistas Rubí eram desenhadas por Luis Rey, considerado uma lenda 

das histórias em quadrinhos mexicanas. Ele era espanhol e também 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.13 O artista também trabalhou em outra revista 

da mesma editora, Tawa, el hombre gacela, durante toda a década de 1960. Ele morreu em 

2000.14 

 

2.1.2. Rubí em três relatos 

 

 Muitas das histórias publicadas na revista Lágrimas, risas y amor foram adaptadas 

posteriormente para o formato telenovela pela emissora mexicana Televisa, como foi o caso 

de Rubí, em 1968, a primeira história em quadrinhos dessa revista a se tornar telenovela. 

Desta forma, voltou a viajar pelo mundo, sendo novamente exportada para diversos países. 

A autora Yolanda Vargas Dulché acompanhava atentamente as adaptações e escolhia as 

                                                 
12 Fonte: http://www.elheraldo.hn/content/view/full/102345#panel1-2  

Acesso em 31 de janeiro de 2015. 
13 Fonte: http://artes9.com/2008/03/21/luis-rey-de-los-comics-a-la-plastica/ 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 
14 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. 

http://www.elheraldo.hn/content/view/full/102345#panel1-2
http://artes9.com/2008/03/21/luis-rey-de-los-comics-a-la-plastica/
http://www.cineyalgomas.com.mx/noticias/187-DOMINGO+13+DE+DICIEMBRE+EN+EL+MUSEO+DE+LA+CARICATURA+E+HISTORIETA.html
http://www.cineyalgomas.com.mx/noticias/187-DOMINGO+13+DE+DICIEMBRE+EN+EL+MUSEO+DE+LA+CARICATURA+E+HISTORIETA.html
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atrizes que seriam protagonistas de suas histórias.15 A escolhida para interpretar Rubí pela 

primeira vez foi a atriz mexicana Fanny Cano, que posteriormente também interpretou a 

personagem principal de outras telenovelas escritas por Yolanda Vargas Dulché.16  

 

 

Figura 2: Imagem e ficha técnica da telenovela Rubí, de 1968 

 

 A partir do êxito da telenovela, surgiu o filme Rubí, através do qual podemos 

conhecer a história em sua versão do final da década de 1960. 

O filme Rubí, dirigido por Carlos Enrique Taboada, começou a ser rodado em 1968 

e estreou em outubro de 1971, trazendo a história dos quadrinhos para o cinema. A atriz 

que interpreta a protagonista é Iran Eory, natural do Irã e criada no Marrocos e na Espanha, 

onde começou sua carreira de atriz. Rubí foi seu primeiro trabalho no México, portanto ela 

não era conhecida nesse país anteriormente. Eory, que foi apontada como uma das 

                                                 
15 Fonte: http://www.ocioenlinea.com/contenido/historietas-que-colorearon-m%C3%A9xico-parte-2 

Acesso em 08 de dezembro de 2014. 
16 Infelizmente, não tivemos acesso aos arquivos da época, portanto não podemos trabalhar com essa versão 

da história. O único material a que tivemos acesso está no DVD da segunda versão da telenovela, de 2004, no 

qual podemos assistir algumas cenas do último capítulo da telenovela Rubí de 1968. Nelas a personagem 

encontra-se no hospital, além de uma mensagem da autora advertindo o espectador a respeito do caráter de 

Rubí, que está em conflito com sua beleza. Podemos observar que alguns atores que participaram dessa 

produção também estiveram na telenovela de 2004, interpretando outros personagens.  

http://www.ocioenlinea.com/contenido/historietas-que-colorearon-m%C3%A9xico-parte-2
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mulheres mais cobiçadas de seu tempo, ganhou um prêmio de beleza em Mônaco aos 16 

anos. Na época havia discussões a respeito de qual atriz interpretaria melhor a personagem, 

que já fazia parte da memória do público graças aos quadrinhos e à primeira versão da 

telenovela. A autora Yolanda Vargas Dulché, então, convidou essa atriz, que se destacava 

por sua beleza um tanto diferente, para interpretar Rubí.17 

 

 

Figura 3: Cartaz do filme Rubí 

 

Depois de 33 anos do lançamento do filme, produtores da empresa Televisa 

decidiram resgatar a história através de sua segunda versão como telenovela. Rubí não foi a 

única história em quadrinhos revisitada pela segunda vez nessa mesma época, mas é 

curioso que tenham se passado mais de três décadas e inclusive a morte da autora Yolanda 

Vargas Dulché antes da nova versão. 

                                                 
17 Fontes: http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fue-iran-eory-una-de-las-mujeres-mas-codiciadas-de-

su-epoca  

http://www.novedadesacapulco.mx/vida-y-estilo/trasciende-iran-eory-con-su-papel-de-rubi-en-la-pantalla-

grande 

Acesso em: 08 de dezembro de 2014. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fue-iran-eory-una-de-las-mujeres-mas-codiciadas-de-su-epoca
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/fue-iran-eory-una-de-las-mujeres-mas-codiciadas-de-su-epoca
http://www.novedadesacapulco.mx/vida-y-estilo/trasciende-iran-eory-con-su-papel-de-rubi-en-la-pantalla-grande
http://www.novedadesacapulco.mx/vida-y-estilo/trasciende-iran-eory-con-su-papel-de-rubi-en-la-pantalla-grande
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A segunda versão da telenovela, do ano de 2004, foi dirigida por Benjamin Cann e 

produzida por José Alberto Castro, e é o principal objeto de nossa análise. A história foi 

modificada nesta segunda adaptação para a televisão, com a inserção de muitas tramas 

secundárias, novos conflitos e um novo final.  

A protagonista dessa nova versão é interpretada pela atriz uruguaia Bárbara Mori, 

que já trabalhava no México há algum tempo, na segunda maior produtora de telenovelas 

do país, a TV Azteca, mas ainda não tinha feito nenhum trabalho na Televisa. O fato de que 

ela era para muitos espectadores um novo rosto foi conveniente ao caráter sedutor e 

misterioso da personagem. Muitas atrizes da Televisa fizeram o teste para o papel, sem 

sucesso.18 Podemos perceber, então, que em todos os suportes destaca-se a necessidade de 

certo estranhamento ou até estrangeirismo em Rubí, além de uma beleza que, no mínimo, 

seja percebida pelo público como diferente da mexicana.19 

 

 

Figura 4: Logotipo e imagem da telenovela Rubí de 2004 

                                                 
18 Fonte: http://www.esmas.com/espectaculos/televisaespectaculos/333540.html 

http://despapaye.tripod.com/rubi/ 

Acesso em 16 de novembro de 2014 
19 Após a segunda versão mexicana da telenovela Rubí, de 2004, o interesse por essa história foi resgatado. 

Além dessas versões, que foram as únicas produzidas no México, ainda há uma telenovela filipina, de 2010. 

Mais recentemente, produtores da FOX, nos Estados Unidos, anunciaram que desejam filmar uma versão da 

história em formato de seriado.  

Fonte: http://teleseries.uol.com.br/novela-mexicana-rubi-vai-virar-serie-de-tv-nos-estados-unidos/ 

http://coisasdenovela.pop.com.br/fox-produzira-serie-americana-da-novela-rubi/ 

Referência no CD anexo: Trailer Rubi versão filipina 

https://www.youtube.com/watch?v=k8PIpGfdwlc 

Acesso em 16 de novembro de 2014 

http://www.esmas.com/espectaculos/televisaespectaculos/333540.html
http://despapaye.tripod.com/rubi/
http://teleseries.uol.com.br/novela-mexicana-rubi-vai-virar-serie-de-tv-nos-estados-unidos/
http://coisasdenovela.pop.com.br/fox-produzira-serie-americana-da-novela-rubi/
https://www.youtube.com/watch?v=k8PIpGfdwlc
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2.2. A história de Rubí 

 

Descrevendo a trama de Rubí de maneira resumida, podemos separar a história em 

três momentos básicos: ascensão da protagonista (ou situação inicial), apogeu (que começa 

a partir de seu casamento e termina com a crise nessa união) e declínio (vínculo com seu 

amante seguido de morte ou deterioro físico). Ou seja, trata-se de uma história dramática 

muito estável, previsível e coerente com os modelos tradicionais do melodrama clássico, 

com todas as características que pudemos observar no Capítulo 1: presença de estereótipos, 

maniqueísmo, exagero, valores morais, temas como amor, paixão, traição e adultério. Além 

disso, esses três momentos da história podem ser relacionados aos três atos de uma peça 

teatral melodramática da época clássica, como estabelecido por Thomasseau (2005). 

A situação inicial é bem descrita no trailer da telenovela20: Rubí é uma moça pobre, 

que deseja melhorar sua condição social através de um casamento, pois acredita que merece 

ser rica por ser bela, ao contrário de sua amiga Maribel, que é milionária, mas tem uma 

doença que a impossibilita de movimentar a perna normalmente. A protagonista se 

aproveita dessa amizade para se aproximar de Cesar (como se chama nos quadrinhos e no 

filme)/Hector (como se chama na telenovela), o noivo de Maribel, com o objetivo de 

conquistá-lo. Ela consegue que ele se encante e eles se casam, sendo esse momento o ápice 

da primeira etapa da trama. 

A partir do segundo momento narrativo a coincidência entre os diversos suportes 

parece diminuir, já que vão surgindo cada vez mais diferenças dos quadrinhos e o filme, 

suportes que costumam manter a estabilidade e a coerência com os modelos tradicionais, 

em relação à telenovela, suporte que traz inovações inquietantes que veremos nas próximas 

páginas. 

O núcleo comum aos três relatos mostra que depois do casamento, Rubí muda sua 

vida, deixa a sua família humilde e vai viver longe deles, aproveitando a boa condição 

financeira de seu esposo, que lhe proporciona joias, viagens, roupas caras e festas, como ela 

sempre desejou. Um ponto importante é que esse início do apogeu está marcado, nos três 

                                                 
20 Referência no CD anexo: Rubi trailer. 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=xTufTT6u5gg 

Acesso em 25 de outubro de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=xTufTT6u5gg
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relatos, pela saída de Rubi do México para o exterior. Porém, a boa vida do casal não se 

mantém por muito tempo, já que Cesar/Hector vai se desiludindo com Rubí ao perceber que 

ela não deseja construir uma família com ele, priorizando a vida social e as compras. 

Nos quadrinhos e no filme, essa crise no casamento de Rubí culmina em uma 

doença de Cesar, que faz com que eles tenham que voltar à Cidade do México para seu 

tratamento. No caso da telenovela, o casal tem muitos conflitos e chegam a se separar 

várias vezes, nas quais ela tenta voltar com Alejandro, amigo de Hector pelo qual ela 

sempre foi apaixonada, mas de quem se separou pelo fato de ele não possuir as condições 

econômicas que ela desejava. Por outro lado, Hector chega a se envolver com uma colega 

de trabalho. O ápice dos problemas entre os dois se dá quando Rubí engravida de 

Alejandro, o antigo amor de Rubí e melhor amigo de Hector. 

Nos quadrinhos e no filme, somente durante o declínio da personagem, no terceiro 

momento da trama, ela se relaciona com Alejandro, a quem antes desprezava, traindo então 

o seu marido. Rubí chega a se apaixonar por ele, o que nunca aconteceu em relação a 

Cesar/Hector, com quem ela se casou somente por interesse financeiro. No final da história, 

Rubí pede para Alejandro, que é médico e está tratando de seu esposo, deixar Cesar/Hector 

morrer, como o propósito de que eles possam viver seu amor. Cesar/Hector termina 

realmente morrendo, depois de muito sofrer ao perceber que Rubí não gostava dele.  

Quanto ao final da personagem Rubí, é diferente em cada uma das versões, o que 

revela novamente a instabilidade em relação ao modelo tradicional: nos quadrinhos, pede 

perdão e se suicida, atirando-se da janela da casa de Alejandro; no filme cai da janela após 

ser empurrada por Alejandro e também pede perdão; na telenovela sofre um acidente que a 

deixa desfigurada e tem a perna amputada, mas não se arrepende de seus atos e busca 

vingança. Já Alejandro tem um final feliz em todas as versões, casando-se com uma mulher 

que o ama. Assim, podemos perceber que cada uma das versões utilizou uma maneira 

diferente para possibilitar a resolução dos conflitos. 

Em resumo, temos, então, um esquema tripartito tradicional, com ascensão (graças 

a um casamento por interesse), apogeu (a vida de luxo no exterior) e declínio (com a volta 

do personagem Alejandro). Esse esquema é especular ao triângulo amoroso entre 

Cesar/Hector, Rubí e Alejandro, que provém do primeiro formato (história em quadrinhos) 

e se mantém no filme e na telenovela, sendo na telenovela um pouco modificado. A 
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diferença é que na telenovela esse triângulo amoroso é mais explícito, já que nessa versão 

Rubí e Alejandro se amavam desde o início, quando Rubí não sabia que Alejandro não era 

rico. Nos quadrinhos e no filme, por outro lado, a relação entre Rubí e Alejandro quando se 

conheceram era de antipatia e o desejo entre eles era somente sugerido. É importante 

destacar que o triângulo amoroso é um dos temas frequentes em telenovelas apontados por 

Campedelli (1987), como vimos no Capítulo 1. 

Como já foi explicitado, ao longo dos três suportes abordados nesta dissertação 

(história em quadrinhos da década de 1960, filme de 1971 e telenovela de 2004), existem 

mudanças e adaptações que merecem destaque em nossa análise. Algumas delas se devem 

aos diferentes formatos, outras à variação de público e muitas às diferentes épocas nas 

quais foram produzidos. Essas diferenças são históricas e sociológicas, relacionadas à 

política, à moral e à estética. Entre a primeira e a última versão temos aproximadamente 

cinco décadas, nas quais muitas mudanças aconteceram, em relação à estética, aos padrões 

de beleza e aos valores morais.  

Considerando como esqueleto a história e as diversas tramas da versão mais recente 

(a telenovela de 2004), compararemos os três suportes, levando em conta a construção da 

personagem Rubí e seu vínculo com o imaginário social. Para tanto, consideraremos cada 

suporte como um relato diferenciado, seguindo a classificação de Genette (1972), que 

diferencia história, que para ele é significado ou conteúdo narrativo, de relato, que seria o 

significante, enunciado, discurso ou texto narrativo. Assim, em termos gerais, 

consideraremos que a história em quadrinhos é um primeiro relato, o filme é um segundo 

relato e a telenovela de 2004 é um terceiro relato, mas os três contam a mesma história, 

com algumas alterações, especialmente no caso da telenovela, bastante importantes. 

 

2.2.1. ¿Por qué no lo puedo tener todo? 21 

 

Doña Refugio: Hija, qué bueno que llegaste antes, porque en 

la mañana no pudimos terminar de hablar. 

Rubí: Ma, ya entendi 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 

                                                 
21 Fala de Rubí no capítulo 1 da telenovela 
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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.  

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: Capítulo 1 cena 3 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q 

(minuto 31:20-34:48) 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

 

A primeira marca que singulariza a história de Rubí é que retrata uma personagem 

diferente das típicas protagonistas de melodramas. Rubí é uma mulher pobre, mas não é 

https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q
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caracterizada pela virtude, e sim pela beleza, que usa para buscar o que mais deseja: muito 

dinheiro. A história gira em torno da ambição de Rubí, capaz de alterar a vida dos 

personagens que a cercam, na busca da realização de seus objetivos, pois não se 

conformava em ser tão bela (possuindo nome de pedra preciosa), e não ser rica. Rubí, 

portanto, é muito diferente de uma protagonista típica de telenovelas do México, já que elas 

costumam ser humildes, ingênuas e sofridas, tendo a bondade e o amor como os principais 

valores. As telenovelas mexicanas, assim como os melodramas de maneira geral, 

normalmente apresentam estereótipos 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.22 

O fato de termos uma protagonista vilã torna-se problemático, já que o público pode 

compreender as razões de suas ações e torcer pela sua felicidade ou desejar que ela sofra 

por consequência de seus atos, mesmo se identificando de alguma forma com a personagem 

que concentra os principais conflitos da história.  

Apesar de que a mesma personagem concentra os papéis de protagonista e vilã, no 

caso dos quadrinhos e do filme isso não faz com que o maniqueísmo seja amenizado, já que 

a personalidade “má” de Rubí se contrasta com a “boa” de outras personagens, como sua 

mãe, sua irmã Cristina, sua amiga Maribel ou a secretária de Alejandro, Eloisa.  

                                                 
22 Mesmo sendo meramente circunstanciais, observemos os comentários do vídeo disponível em: 

http://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q . Acesso em 16 de novembro de 2014: “Jajajaja me sucede 

exactamente lo mismo! amo a esa desgraciada, nunca estuve de acuerdo con la manera en la que hacía las 

cosas, pero la comprendo en muchos aspectos... :)” (Andra Ruiz) 

 “se supone que todos deberíamos odiar a rubí, pero no la odio porque es condenadamente bonita y por como 

es xD” (RANDILAKOVSKA) 

“ Ni yo la odio pobresita, como la sacaron de la clase, y la cabrona de la nana d Maribel lo q le dijo pinche 

viejilla metiche....q gacho se sienten esas umillasiones lo digo x experiencia. pobre rubi :(“ (Morusa) 

“"Otras que no son tan bonitas y tienen lo que se les da la gana como la COJA DE MARIBEL" 

JAJAJAJAJAJAJA momento Épico y Único en el mundo de las telenovelas,inigualable Rubí (L)” 

(trianeropuro) 

“creo q fue la única novela(hasta donde vi) que terminó en un final diferente! :D” (Ruú BK) 

“Tal vez tu no te saques ningún  provecho estando frente al espejo , pero fijate yo si! JAJAJA como te amo 

Rubi !!” (pamela cantillano) 

“es la unica novela que e visto en toda mi vida  por que de verdad no es comun ni es invesillllll como casi 

todas las novelas que la protagonista sufre y sufre se queda ciega sorda muda pierde el olfato jaja Rubi la 

mejor” (LORENA BOLIVAR) 

“yo amo a ruby por que asiii es es asii en este mundo sii yo amo a ruby y no importa que me tocara hacer para 

conseguir lo que quiero es asii NO TIENE CASI NADA PERO LE GUSTA LA VIDA CARA  y asii soy yo” 

(andrea torrez) 

É importante relembrar que esses comentários se referem à versão telenovela de 2004 e por isso não podemos 

relacioná-los totalmente à recepção anterior. 

http://www.youtube.com/user/RANDILAKOVSKA
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Na telenovela, diferentemente, em diversos momentos não se definem tão 

claramente em Rubí as posições de “má” e “boa” de acordo com os estereótipos pré-

estabelecidos. A Rubí da telenovela não é totalmente “má”, pois apresenta em algumas 

situações características que seriam consideradas mais próximas das que teria uma mocinha 

do que uma vilã, como o fato de querer ajudar a mãe, de sofrer por amor, de se afeiçoar à 

sobrinha e de manter alguns valores morais, como valorizar a virgindade até o casamento, 

características que veremos com mais detalhes neste e no próximo Capítulos. Mesmo 

assim, em todos os suportes, a questão do maniqueísmo social e ideológico é 

problematizada em Rubí, através da protagonista ou de outras personagens, da maneira que 

aborda Sarlo (1995): 

 

Textos pensados en términos de maniqueísmo moral, social o ideológico 

propenderán a crear las condiciones para una lectura identificativo-emocional. […] 

que explica ‘los hechos y comportamientos por el carácter de los personajes o por 

la dinámica de sus relaciones recíprocas’ y se carácteriza por ‘una tendencia 

constante a elegir y rechazar los personajes de la novela, elección y rechazo que se 

relacionan con la importancia que para estos lectores tiene el proceso de 

identificación. (p. 43) 

 

Como podemos ver, a questão da identificação emocional do leitor ou espectador, 

tão presente nos melodramas de folhetins ou peças de teatro, mantém sua importância para 

a construção de um imaginário social desde o surgimento do melodrama até a 

contemporaneidade. 

O começo da história em quadrinhos é especialmente interessante em termos de 

maniqueísmo. A forma escrita proporcionou que a autora se dirigisse diretamente aos seus 

leitores. Antes de iniciar-se efetivamente a história, há uma breve apresentação do 

argumento e uma mensagem: 

 

Figura 5: Mensagem da autora ao leitor na história em quadrinhos 
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 Nessa mensagem, a autora esclarece que a história não apresenta apenas amenidades 

e que o leitor encontrará diversos comportamentos geralmente considerados maldosos. 

Alerta tanto as mulheres, que segundo ela, não devem agir como Rubí, quanto aos homens, 

que não devem se apaixonar por alguém somente por sua aparência. Porém, percebemos ao 

longo da história que além da aparência, também seu carisma e suas atitudes, que podem 

ser compreensíveis para muitos devido à situação em que ela vive, cativa os homens e 

inclusive as leitoras. Então, esse alerta da autora se contrapõe à própria história que ela nos 

conta, já que o primeiro adverte sobre Rubí e a segunda provoca o encantamento por ela.   

 É interessante pensar que essa mensagem ao leitor funciona, mais que como uma 

maneira de promover a história e gerar a curiosidade do público, também como uma forma 

de que a autora exponha sua posição em relação a questões de moral social muito 

importantes, especialmente na década de 1960 no México. De certa maneira, a autora talvez 

queira esclarecer que, apesar de ter criado uma personagem com um comportamento 

considerado maldoso e com uma moral duvidosa, ela não concorda com suas atitudes e 

inclusive dá um tom didático à história, mostrando que pode servir como um exemplo às 

mulheres de como não se comportarem e aos homens de por quem não se apaixonarem.  

Então, de alguma forma a autora estabelece uma chave de leitura do texto: os 

valores sociais e morais aceitos. A história deve ser lida através do que é aceito ou não 

aceito moralmente. Apresenta-se, assim, uma contradição, considerando que a mesma 

autora que escreveu essa mensagem também criou Rubí, que costuma ultrapassar os limites 

do que é moralmente aceito, sendo precisamente isso o que fascinaria o público e a própria 

autora. 

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.23  

 

                                                 
23 Referência no CD anexo: Telenovela 1968 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=589PfePAV_o  

Acesso em 18 de dezembro de 2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=589PfePAV_o
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É interessante observar que essa mensagem era narrada enquanto cenas de Rubí 

caminhando, usando biquíni e experimentando uma roupa luxuosa eram exibidas. Então, 

mais uma vez, o conteúdo da mensagem se contradiz ao que é mostrado no registro visual. 

Assim, como pudemos ver, 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.  

Depois dessa mensagem, temos a primeira cena dos quadrinhos, que retrata Rubí se 

arrumando em seu quarto. Nessa cena o leitor tem o primeiro contato com a protagonista e 

suas características físicas são destacadas (“[...] sus delicadas facciones... su boca sensual, 

la claridad de sus verdes ojos, que resaltaba bajo el marco obscuro de su ondulante 

cabellera [...]”, p. 4, revista em quadrinhos número 1).  

 

 

Figura 6: Características físicas de Rubí na revista em quadrinhos número 1 

 

Ela está hipnotizada pelo espelho, se admirando, enquanto se arruma para ir a 

escola. Quer parecer uma mulher, não gosta de usar uniforme e pega uma meia calça de sua 

irmã mais velha sem pedir. O fato de Rubí ser caçula a relaciona a um conflito com a 

tradição, representada pela irmã mais velha.  

A seguir, sua mãe lhe chama para tomar café da manhã e ela se mostra indignada 

por ter que prestar contas de seus atos para sua família e demonstra o desejo de ser livre. 

Apesar disso, ela vai se reunir com sua mãe e sua irmã, que também são apresentadas aos 

leitores pela primeira vez. 
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“Contrastando con la juvenil belleza de Rubí, estaba el semblante apasible y sereno 

de Cristina, que recién había cumplido veinte años.” (p. 6, revista em quadrinhos número 

1).  

 

 

Figura 7: Apresentação de Cristina na revista em quadrinhos número 1 

 

Há uma comparação entre Rubí e sua irmã, o que também é comum em 

melodramas, nos quais as irmãs costumam representar estereótipos opostos ou 

contrastantes. Pela descrição física, Cristina não é tão bonita, mas certamente parece mais 

calma e tranquila que Rubí. Então, Rubí é a irmã bela, enquanto Cristina é a meiga e 

responsável, seguindo os estereótipos. A mãe delas é caracterizada como uma senhora 

idosa.  

Nessa mesma cena, Rubí cria um conflito derramando café no vestido novo de sua 

irmã por inveja. Sua mãe percebe suas intenções de prejudicar Cristina, apesar de ela negar, 

relatando um acidente, e diz que não está gostando do seu comportamento. Rubí, então, 

pede desculpas, porém não está realmente arrependida. 

Vemos então, nesta cena, a preocupação de se caracterizar as personagens, 

especialmente Rubí, que é mostrada como bela, mas vaidosa, invejosa e cínica. A maioria 

das características socialmente consideradas positivas está em Cristina e sua mãe. 

Percebemos que essa caracterização ratifica os estereótipos, tão comuns em melodramas, 

como pudemos ver no Capítulo 1 desta dissertação. A questão inquietante, porém, é que é a 

protagonista apresenta a inversão dos valores: é bela, o que também é valorizado pela 

sociedade, mas possui características consideradas negativas. 
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Já no filme24, a primeira cena, antes mesmo dos créditos, retrata Rubí caindo de um 

prédio e sendo socorrida por uma ambulância. Essa cena funciona como um prenúncio das 

desgraças que ocorreriam na história e, para o espectador, tem a mesma função que a 

mensagem ao leitor de Vargas Dulché nos quadrinhos: alertar a respeito das consequências 

de um comportamento como o de Rubí, além de chamar a atenção para a trama. 

Depois dos créditos, também é retratada a cena do café da manhã, semelhante em 

relação aos acontecimentos à cena dos quadrinhos. Enfoca primeiramente a mãe e a irmã 

tomando café da manhã, criando certo suspense em relação à protagonista, e depois mostra 

Rubí se arrumando e se admirando em frente ao espelho, onde se vê, assim como o 

espectador, por fragmentos, já que suas características físicas vão sendo mostradas aos 

poucos, destacando-se a boca e os olhos. Nesse momento, é revelada ao espectador a beleza 

de Rubí. A cena é mais rápida que a dos quadrinhos, mais resumida. Rubí vai, alegre, tomar 

café da manhã com sua família e também derrama café na roupa nova de Cristina, o que 

causa um conflito entre ela e sua mãe, como retratado nos quadrinhos. No final da cena, 

Rubí diz que vai almoçar na casa de Maribel e sai, sem pedir desculpas. Percebe-se que ela 

deseja romper com a família e ser mais independente. 

A diferença entre essas duas apresentações de Rubí e a apresentação da personagem 

na telenovela é fundamental. Na primeira cena da telenovela25 Rubí está caminhando 

sorridente pela universidade enquanto todos os rapazes param para admirá-la. Um deles lhe 

presenteia com uma rosa e depois é dispensado por ela, que o vê somente como amigo. 

Essa cena mostra o impacto que Rubí causava nos rapazes que lhe viam, graças à sua 

beleza destacada.  

Além da admiração dos homens, a personagem causa inveja em muitas mulheres, 

que gostariam de ser desejadas como ela, o que também é retratado na cena, quando uma 

das colegas de Rubí diz, em tom de desdém, que ela é exibida, enquanto outra diz que ela 

fala isso só por raiva. Nos quadrinhos e no filme, percebemos comportamentos semelhantes 

das colegas de Rubí em outras cenas que, no entanto, funcionam secundariamente.  

                                                 
24 Referência no CD anexo: Rubí, o filme 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 
25Referência no CD anexo: Capítulo 1 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q 

Acesso em 19 de janeiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
https://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q
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Também é importante destacar que a cena de Rubí caminhando é acompanhada por 

uma narração que se assemelha à mensagem ao leitor de Yolanda Vargas Dulché antes do 

início dos quadrinhos e no final da telenovela de 1968. A narração, que apresenta a 

protagonista e traz alguns questionamentos e reflexões, 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. 

  

Percebemos que possui o mesmo tom moralista presente na carta ao leitor e na 

mensagem ao espectador de Yolanda Vargas, da história em quadrinhos e da primeira 

versão da telenovela, já que expõe 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. Além disso, a narração também 

serve ao propósito de apresentar a personagem e chamar a atenção, gerando curiosidade, e 

assim promover a história. 

Portanto, enquanto o texto narrado funciona no mesmo sentido didático dos outros 

relatos, na telenovela a imagem do passeio de Rubí entre os colegas da universidade 

desloca a fascinação pela beleza do privado, que nos quadrinhos e no filme retrata Rubí, 

vaidosa, em frente ao espelho, para o público, já que mostra a admiração social da beleza 

de Rubí, tanto pelos homens quanto pelas mulheres.  

Na versão da história em quadrinhos, Rubí é uma jovem de 15 anos fascinada pelo 

espelho, que estuda na escola secundária. Como muitas moças dessa idade, Rubi está em 

uma fase de conflitos familiares, nos quais ela deseja reafirmar sua identidade, buscando 

liberdade e independência. É importante destacar que a caracterização que se dá a Rubi nos 

quadrinhos não é de uma adolescente, mas sim de uma jovem mulher.  

A idade de 15 anos marca um ritual de passagem para uma jovem, especialmente na 

década de 1960, na qual se considerava que depois dessa idade a moça se tornava uma 

jovem adulta, um momento da vida em que era comum se casar e constituir sua própria 

família, por exemplo, o que não é tão comum na atualidade. Por isso, nas duas outras 

versões, Rubi é mais velha e cursa a universidade, não a escola secundária. 
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Quanto à condição social, Rubí é retratada como “pobre” nas três versões; no 

entanto, o que seria considerado “pobreza”, em termos econômicos, não parece ser 

semelhante em cada um dos relatos. Nos quadrinhos, sua casa realmente apresenta marcas 

que definiriam a família como pertencente à classe operária, como o fato de elas tomarem o 

café da manhã na cozinha, sobre uma toalha de mesa quadriculada e com objetos de uso 

doméstico, como o ferro de passar, à vista. Já no filme, a casa de Rubí é maior e mais 

organizada, possuindo inclusive dois andares, o que se percebe pela presença das escadas. 

Ou seja, no filme Rubí passa a integrar uma classe média por vezes indefinida.  

Na telenovela, Rubí vive em uma vila humilde e sua casa é simples. É filha de um 

taxista, já falecido, e de uma costureira, que mesmo doente trabalha para ajudar com as 

despesas, além de cuidar das tarefas domésticas. Sua irmã Cristina também trabalha como 

contadora em uma empresa e assim mantém a casa e paga a faculdade de Rubí, que tem 

uma bolsa de 50%, sendo uma aluna mediana. Assim, pelo menos economicamente, Rubí 

mantém na telenovela seu pertencimento à classe média, agora claramente definida como 

classe média baixa, a qual também pertence a maioria do público do produto telenovela, 

caracterizado como classe C nos estudos de marketing televisivo.26 

Nas três versões Rubí divide o quarto com a sua irmã Cristina. Cristina, na 

telenovela, também ajuda a mãe sempre que é possível, diferentemente da protagonista, que 

considera que sua única tarefa deve ser estudar, outra marca de melhoramento social. 

Nos quadrinhos e no filme a história aparece menos estendida e não há histórias de 

personagens secundários, então Cristina não é enfocada especialmente. Na telenovela, um 

dos primeiros conflitos se dá quando Cristina perde seu emprego e Rubí se revolta por ficar 

sem dinheiro e possivelmente ter que trabalhar, na cena do arquivo Capítulo 1 cena 2 do 

CD anexo, transcrita abaixo27: 

 

Cristina: ¿De dónde vienes? 

Rubí: ¿Ya vas a empezar con el interrogatorio? Vengo de casa 

de mi amiga Maribel. Y antes de que preguntes, ese vestido y 

esos aretes me los regaló ella. 

                                                 
26 Vide Observatório Ibeo-americano da Ficção Televisiva, OBITEL 2014 – Estratégia de Produção 

Transmídia na Ficção Televisiva. Coordenadores: María Inmacolata Vassallo de Lopes e Guillermo Orozco 

Gomez. Porto Alegre: Sulina, 2014. 
27 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 

dissertação estão no CD anexo. 
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Cristina: Hubieras avisado donde andabas. 

Rubí: ¿Cómo te voy a avisar si nos cortaron el teléfono por 

falta de pago? 

Doña Lola: Cuando se te ofrezca puedes llamar a mi casa y yo 

paso el recado 

Rubí: ¿Podemos seguir hablando en la casa con más privacidad? 

Doña Lola: Con permiso. 

Cristina: Rubí, no quiero que mi mamá se entere todavía. Me 

quedé sin chamba. 

Rubí: ¿Qué? ((instrumental)) ¿Cómo le vas a hacer para pagar 

mi colegiatura, eh? Ya debo tres meses, Cristina. 

Cristina: ¿Podrías no pensar nada más en ti? Deja la 

colegiatura, no vamos a tener ni para pagar la renta. 

Rubí: O sea que ni siquiera te dieron tu liquidación. 

Cristina: No, todavía no. Rubí, te vas a tener que meter a 

trabajar tú también. 

Rubí: Por supuesto que no. Ni quiero, ni puedo.Yo no voy a 

terminar como tú. Eso te pasa por dejada y por no protestar. 

Cuando quieres algo, hay que buscarlo y conseguirlo a como de 

lugar. 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 1 cena 2 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q 

(minuto 15-16:07) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

A protagonista nunca se conformou em viver em uma vila humilde, não poder 

comprar o que quisesse e passar algumas necessidades. Para ela, sua estonteante beleza 

merecia muito mais do que o que tinha em sua vida familiar. O fato de Rubí ser pobre é 

essencial na história, pois faz com que ela tenha a ambição que move a trama. Com efeito, 

diz Sarlo (1995): “Belleza y pobreza: cualidades que se oponen, siendo la primera una 

promesa de felicidad y el arma para conquistarla y la segunda, su obstáculo.” (p. 117)  

Segundo a autora, o ideal de felicidade nessas narrativas populares está relacionado 

à juventude, beleza, bem estar econômico e honestidade. “Los ideales de felicidad son un 

motor narrativo, sea cual sea la forma (social e ideológica) que adopten.” (SARLO, 1995, 

p. 114) Por ter juventude e beleza, Rubí acreditava merecer o bem estar econômico e, para 

alcançá-lo, não valorizava a honestidade.  

 Na telenovela, Rubí também sofria vendo sua mãe doente, porque a família não 

tinha condições financeiras de pagar um tratamento adequado, apesar de que muitas vezes 

eram os aborrecimentos que ela causava em sua mãe que geravam seus problemas de saúde. 

http://www.youtube.com/watch?v=NQF-glKqN8Q
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Além disso, Rubí desperdiçava o dinheiro de sua irmã, que poderia ser utilizado no 

tratamento de sua mãe.  

Por sofrer com problemas financeiros, seu grande objetivo era se casar com um 

homem muito rico, que pudesse sustentar todos os seus caprichos, além de suas 

necessidades. Apesar de ter a oportunidade de estudar, diferentemente do resto da sua 

família, que precisava trabalhar, ela não pensava em construir uma carreira e ser 

independente financeiramente. 

Ao se deparar com a riqueza presente na vida de muitos colegas, Rubí sentia ódio e 

inveja. A inveja é um tópico chave, se dá nos três suportes. No Capítulo 1, vimos que essa é 

uma temática bastante comum em melodramas. Esses sentimentos se direcionavam 

especialmente a Maribel, sua melhor amiga, que tinha um problema na perna, mas por 

outro lado também tinha uma grande fortuna, uma bela casa, motorista particular, joias, 

roupas caras e todos os luxos que Rubí desejava. Para Rubí, a beleza se associa à fortuna, 

por isso ela acredita que a situação de Maribel seja contraditória. Ao expor essa ideia para 

sua mãe, ela diz que a riqueza de Maribel compensa seu problema físico: 

 

 

Figura 8: Conversa entre Rubí e sua mãe na revista em quadrinhos número 2 

 

Então, a mãe de Rubí pensa de uma forma muito diferente da filha: para ela, uma 

mesma pessoa não deve concentrar todas as características positivas, mas elas são 

distribuídas de maneira compensatória. Já Rubí pensa que merece ter tudo o que deseja: 

além da beleza que possui, também fortuna e felicidade. 

No início da história, Rubí engana Maribel, fingindo ser sua amiga incondicional 

somente para usufruir de sua riqueza e de regalias, como ser transportada por um motorista 
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particular e ter sua faculdade paga pelo pai da amiga. Devemos destacar que esse último 

fato ocorre apenas na telenovela, já que Rubí mentia para Maribel dizendo que Cristina não 

tinha dinheiro para pagar o restante da mensalidade de sua faculdade, já que ela tinha bolsa 

de 50%. Assim, sua amiga convenceu seu pai que a pagasse, enquanto Rubí gastava o 

dinheiro que sua irmã lhe dava.  

Também nessa primeira etapa, na história em quadrinhos, uma colega da escola de 

Rubí diz que ela não conseguia nenhum pretendente, apesar de sua beleza, mas Rubí 

responde que pode ter quem quiser.  

 

 

Figuras 9 e 10: Rubí e suas colegas de escola na revista em quadrinhos número 3 
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A colega revela uma possível inveja de Rubí, que Maribel não percebia, além de sua 

maneira rude de tratar as outras colegas que não lhe ofereciam nenhum benefício. Rubí fala 

de maneira depreciativa sobre Maribel para as outras colegas, mas somente quando a amiga 

não está presente. Assim, é evidenciado que a relação de amizade de Rubí por Maribel se 

baseia no interesse.  

Além disso, a provocação das colegas despertou em Rubí a determinação em 

conseguir um pretendente. Para ela, Maribel não merecia ter mais do que ela, já que era 

inválida e não tão bela.  

É interessante perceber que, na telenovela, apesar do grande assédio que sofria por 

parte dos rapazes de sua universidade, Rubí nunca pensou em se relacionar com eles, pois 

desejava se casar com um “verdadero hombre” (segundo sua fala na cena do arquivo 

Capítulo 3 cena 1 do CD anexo), já estabelecido e bem sucedido. Rubí diferenciava, então, 

a condição dos homens e das mulheres, já que para ela era desejável viver como Maribel, 

que dependia de seu pai, mas não era desejável casar-se com um rapaz que ainda precisasse 

do apoio da família.  

Portanto, não trabalhar e ter seus caprichos sustentados por alguém sendo mulher é 

considerado algo bom, mas, para ela, o homem deve prover a família sozinho. Como diz 

Sarlo (1995), “La joven pobre (un personaje frecuente de esta literatura) vive su quimera: el 

buen casamiento, es decir el casamiento hacia arriba.” (p. 117) Ou seja, Rubí busca não 

apenas o melhoramento financeiro, mas também a independência dela como mulher. 

Essa visão da mulher se ancora na imagem do homem provedor, mas também, ao 

mesmo tempo, no desejo de independência financeira e social da mulher. Rubí rejeita, 

então, a estrutura tradicional do matrimônio, na qual ela se tornaria também dependente da 

família de seu marido. Rubí desejava a herança, mas não o contato com a família, talvez 

pelo fato de que ela sabia que podia dominar seu marido, porém não necessariamente a 

família dele. 

O fato de que Maribel tinha um namorado muito rico e com uma carreira de sucesso 

causava inveja em Rubí, que não acreditava que sua amiga merecesse ter tudo o que ela 

desejava, já que tinha um problema na perna e não era tão bela e sedutora quanto ela. Rubí 

se animou ao saber que o namorado de Maribel tinha um amigo solteiro, Alejandro. 
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Nos quadrinhos e no filme, ela não se interessa imediatamente por Alejandro, como 

podemos ver na cena do filme (arquivo Filme cena 1 do CD anexo) transcrita abaixo, na 

qual ela descobre que Alejandro não é rico como seu amigo. 

  

Rubí: ¿Tú también fuiste a perfeccionar tus estudios a Nueva 

York? 

Alejandro: Sí, así es. Allá conocí a Cesar y nos hicimos 

grandes amigos. 

Rubí: Eso quiere decir que tú también eres rico. 

Alejandro: No, que va… Gané una beca y gracias a eso pude 

vivir en los Estados Unidos. 

Rubí: ¿Y Cesar? 

Alejandro: No, lo de él es diferente. Heredó una fortuna. Le 

sobra el dinero. 

Rubí: Me alegro por Maribel, ella está acostumbrada a muchas 

comodidades. 

Alejandro: Cuando una pareja se ama de verdad, eso es lo de 

menos. 

Rubí: ¿Crees que lleguen a casarse? A mí francamente ese 

noviazgo me inspira desconfianza. 

Alejandro: ¿Por qué? 

Rubí: Cesar es un hombre con muchos atractivos y… Pues, no 

debemos ignorar que Maribel es una inválida.  

Alejandro: Volvamos al salón. Hace frío. 

 

Referência no CD anexo: Filme cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 15:17-16:22) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

No filme, Rubí descobre sobre a posição social de Alejandro logo depois de 

conhecê-lo. Mesmo assim, vemos na cena citada que Rubí, sabendo que Alejandro é amigo 

de Cesar e estudou em Nova Iorque com ele, pergunta se ele também é rico e ele diz que 

não, revelando que ganhou uma bolsa de estudos. Quando Rubí usa a palavra “inválida” 

para se referir a sua amiga Maribel, começa uma antipatia entre eles, que esconde uma 

intenção romântica, criando mais tarde um triângulo amoroso implícito entre Alejandro, 

Rubí e Cesar. 

A relação entre Rubí e Alejandro não acontece de maneira tão linear na telenovela 

de 2004. Existe uma demora em perceber a falta de riqueza de Alejandro, o que, em parte, 

também indica que as evidências de diferenciação social mudaram em relação às décadas 

anteriores, nas quais as marcas hierárquicas que indicavam a situação social eram mais 

http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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ostensivas, embora estivessem, como agora, também relacionadas desde as roupas ao 

comportamento.  

Na telenovela, quando Rubí vê Alejandro pela primeira vez no aeroporto, considera 

que é uma oportunidade de conquistar um rico. Considerar que Alejandro seria rico 

somente pelo fato de ele ser o melhor amigo de Hector e ter estudado em Nova Iorque 

como ele seria um raciocínio admissível na década de 1960, mas não hoje. Rubí acreditou 

ser possível estar com o homem dos seus sonhos sem atrapalhar os planos da amiga, 

inclusive porque para ela Alejandro era muito mais sedutor e realmente lhe despertava 

emoções profundas.  

No entanto, a ilusão de Rubí acabou quando ela descobriu que Alejandro não 

provinha de família rica e nem tinha uma grande fortuna, era apenas um médico iniciante 

com uma carreira promissora, devido à bolsa que ganhou para estudar em Nova Iorque. 

Neste início do século XXI, é mais frequente a distribuição de bolsas de estudos e os 

financiamentos acadêmicos, como vemos retratado na telenovela também através da bolsa 

de 50% que Rubí recebe na faculdade. Porém, Rubí não considerou essa situação ao 

acreditar que Alejandro era rico, o que fez com que ela se decepcionasse violentamente ao 

descobrir o contrário, como vemos no arquivo Capítulo 7 cena 1 e no arquivo Capítulo 9 

cena 1 do CD anexo, transcritas 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 aún así me hiciste creer lo que no era. 

Alejandro: Yo nunca te hice creer nada. Yo no fingi 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. 
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Alejandro: Rubí, nunca fue mi intención engañarte. Yo te 

ofreci 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 porque ser así. Rubí, yo tengo una 

carrera, tú estás estudiando. Juntos, podemos conseguir 

muchas cosas, todo lo que querramos. 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 inmaginario 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: Capítulo 7 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ikfxsNVzpI4 

(minuto 22:21-25:14) 

Acesso em 18 de dezembro de 2014. 

 

 Nessa cena, vemos que Rubí se sentiu enganada por Alejandro, que não explicitou 

sua posição social. Ele insiste que não mentiu, apenas omitiu, o que a fez fantasiar, talvez 

de maneira ingênua, a seu respeito. Podemos entender que sua omissão foi proposital já 

que, como alega, Rubí sempre disse a Alejandro que queria se casar com um homem rico e 

ele sabia que não era, mas queria continuar com ela.  

Todas as situações derivadas do episódio descrito constroem uma ingenuidade de 

Rubí na telenovela que, mesmo sendo incompatível com a verossimilhança, acaba 

resultando, no entanto, funcional ao melodrama. É como se a Rubí da telenovela tivesse 

conservado das personagens dos quadrinhos e do filme não apenas suas características, mas 

também os parâmetros para entender economicamente a sociedade, e, portanto, aquilo que 

https://www.youtube.com/watch?v=ikfxsNVzpI4
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antes era sagacidade, em 2004 se transforma em ingenuidade ou até em uma indigência 

intelectual que pode ser enternecedora para o público. 

 Para ela, morar em um apartamento em um conjunto habitacional é algo típico de 

“un muerto de hambre” e é evidenciado também que ela não quer construir patrimônio ao 

lado de seu companheiro e sim se casar com um homem que já tem uma posição social alta 

consolidada. Alejandro prioriza o amor que sente por Rubí e que sabe que ela também sente 

por ele, porém ela diz que o amor não sobrevive sem bens materiais.  

 É destacado na cena, através dos diálogos, que o príncipe encantado de Rubí é um 

homem que, além de amá-la, tenha dinheiro para satisfazê-la. É curioso perceber que Rubí, 

assim como as típicas protagonistas de melodramas, tem sonhos e idealizam um homem 

para estar ao lado delas, mas enquanto as demais protagonistas priorizam o amor e 

características como a gentileza e o bom caráter, Rubí prioriza o dinheiro.  

Também é mostrado nessa cena que Rubí não deseja ter relações sexuais com outro 

tipo de homem, ou seja, com um homem com o qual ela não se casaria, que não seria seu 

príncipe encantado, com todas as características que ela exige. Então, percebemos que ela 

tem valores morais conservadores, contrastantes com sua ambição, que a move a 

ultrapassar diversos limites morais. A maneira de pensar de Rubí é conflitante com a norma 

social: mesmo que o dinheiro seja um fator a ser considerado, não é geralmente declarado 

como essencial para se manter um relacionamento amoroso. 

Ainda na telenovela, na cena a seguir, vemos Alejandro insistindo em recuperar sua 

relação com Rubí e mais uma vez colocando o amor como prioridade, enquanto ela 

novamente o renega, destacando a importância dos bens materiais. Apesar de amá-lo e 

sofrer por não estar com ele, Rubí reconhece a necessidade de esquecê-lo para continuar 

lutando por seus objetivos, que ela prioriza em relação ao seu sentimento.  

Nesta cena, Rubí mostra mais uma vez a inveja que sente de Maribel e seu desejo de 

possuir tudo o que ela possui. Alejandro destaca que sua ambição pode fazer com que ela 

perca a felicidade, trocando amor por dinheiro. Mesmo assim, ela não muda de ideia, pois 

acredita que será feliz ao lado de um homem rico, apesar de amar Alejandro. 

  

Rubí: ¿Quién es? 

Alejandro: Rubí, soy yo, Alejandro.  

Rubí: Pasa. 

Alejandro: Gracias. ¿Por qué no me esperas en el hospital? 
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Rubí: Porque ahí no podíamos hablar bien. 

Alejandro: Rubí, te amo. ((Ele a beija)) Te amo, te amo.  

Rubí: No, no, no, no, Alejandro, no. 

Alejandro: Entiendo que estés nerviosa por lo de tu mamá, 

pero se va a poner bien muy pronto. 

Rubí: Pero no es por mi mamá, es por mí. Soy joven, bella, me 

ahogo en esta miserable vecindad, yo no merezco vivir aquí. 

Alejandro: No te vas a quedar aquí. 

Rubí: Mi belleza, Alejandro, merece mucho más que un 

departamentucho en una unidad habitacional. Quiero vivir 

bien, como vive Maribel, tener todo lo que ella tiene y más. 

Alejandro: Vamos a tener todo lo que tú quieres, pero 

entiéndeme, eso lleva tiempo, esfuerzo. 

Rubí: Alejandro, no tengo tiempo. Hoy tú no me puedes dar lo 

que yo quiero. Y maldigo la hora en que me hiciste creer que 

sí. 

Alejandro: La maldices porque te enamoraste, porque me 

quieres tan desesperadamente como yo a ti. ((Eles se beijam)) 

Alejandro: Rubí, no puedes negarlo. Tú me amas. 

Rubí: Sí... Te amo. Pero eso no basta. Te voy a olvidar, 

Alejandro. 

Alejandro: ¿Vas a hacer un lado nuestro amor por casarte con 

alguien que tenga dinero? 

Rubí: Sí. Voy a hacer lo que sea para tener la vida que 

merezco. 

Alejandro: Ya sé que el amor no te basta, pero cambiar el 

amor por dinero no te va a hacer feliz. 

Rubí: El amor, Alejandro, se cotiza muy caro. Y como no tiene 

caso seguir hablando, vete. Vete. ¡Vete, vete, lárgate, vete, 

vete! 

Alejandro: Mira, Rubí, si terminas conmigo es para siempre. 

Rubí: Pues eso es precisamente lo que quiero. ¿Qué no 

entiendes? 

Alejandro: Vas a echar a perder tu vida, vas a echar a perder 

nuestra felicidad y todo por tu ambición. 

Rubí: ¡Déjame! ¡Suéltame, déjame! Es en serio, Alejandro. Y 

no me vuelvas a tocar. 

Alejandro: Tranquilízate. No voy a volver a tocarte nunca. Yo 

te hubiera querido siempre, Rubí, toda mi vida, teniéndote a 

mi lado, hubiera luchado por darte todo lo que deseas, pero 

tú te has empeñado en matar ese amor. 

Rubí: Deja de hablar de amor, no es más que una ilusión 

estúpida de la que no se puede vivir. 

Alejandro: Por fin me di cuenta que me enamoré de alguien que 

no vale la pena. 

((Ele sai)) 

Rubí: Alejandro…  

Alejandro: Rubí… 

((Ela chora contra a porta)) 

Rubí: No voy a volver a llorar por ti, Alejandro. Te lo juro. 

((Se olha no espelho)) Nunca voy a volver a llorar por ti. 

Nunca. Nunca, Alejandro. Nunca. 
 

Referência no CD anexo: Capítulo 9 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=mYmOiVoR2DM 

https://www.youtube.com/watch?v=mYmOiVoR2DM
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(minuto 12:56-18:11) 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

 

É uma cena de separação entre dois amantes, típica de melodramas, na qual os dois 

sofrem por não permanecerem juntos. No entanto, diferentemente dos melodramas 

tradicionais, nos quais o casal precisa se separar por algum motivo alheio à vontade deles, 

na telenovela eles se separam porque Rubí faz essa escolha. É interessante observar que 

mesmo não havendo nenhum motivo externo que obrigasse a separação dos dois, Rubí age 

como se estivesse sendo forçada a romper com Alejandro, apesar de amá-lo. De alguma 

forma, ela acredita que se continuasse com ele, estaria desistindo de seus objetivos, o que 

para ela não é uma possibilidade. A priorização que Rubí dá a ela mesma se evidencia no 

momento em que ela enxuga as lágrimas e se olha no espelho, dizendo que não voltará a 

chorar por Alejandro nunca. Os códigos do melodrama se destacam, pois o drama não surge 

da incompatibilidade social, mas das motivações da protagonista para o prosseguimento do 

enredo.  

Na própria telenovela, através das histórias envolvendo os personagens secundários, 

percebemos que a mãe de Alejandro é professora universitária, sua irmã é estudante e seus 

pais são amigos dos padrinhos de Hector há muitos anos. O que podemos afirmar é que 

Alejandro, apesar de não possuir enormes riquezas e propriedades como Cesar/Hector, era 

um rapaz de classe média e um estudante dedicado, porém certamente não era o que Rubí 

desejava, precisamente porque Alejandro pertence à mesma classe média que Rubí. Assim, 

o motor narrativo da ascensão social já não significa obter uma vida “digna”, mas uma vida 

“de luxos”, o que é compatível com a mensagem midiática dirigida à classe média baixa. 

Na história em quadrinhos e no filme, Alejandro não demonstra interesse em Rubí 

porque não lhe agrada sua personalidade. Além disso, diz que tem que se dedicar à sua 

carreira e depois pensar em mulheres. Mas se preocupa em manter Rubí afastada de Cesar, 

pois conhece suas intenções de separá-lo de Maribel. Percebemos, então, diversas 

dualidades na relação entre Rubí e Alejandro: amor x ódio; desejo x trabalho; moral x 

perigo. A antipatia mútua, mas também o interesse velado entre eles, pode se comprovar 

nos quadrinhos a seguir, depois que ele lhe pergunta se ela tem namorado: 
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Figura 11: Conversa entre Rubí e Alejandro na revista em quadrinhos número 3 

 

Ao contrário, na telenovela, desde o início Alejandro se apaixona por Rubí e 

continua amando-a mesmo depois de perceber que ela deseja encontrar um homem que 

tenha muito dinheiro para se aproveitar disso. Ele tenta por muitas vezes convencê-la de 

que sem amor ela não encontraria a felicidade, mesmo que conseguisse um marido rico. 

Alejandro também percebe certa intenção de Rubí em relação a Hector, que inicialmente 

ele não sabe se é de lhe causar ciúmes ou realmente de conquistar o noivo de sua amiga. Ou 

seja, o melodrama aplicado na classe média baixa de hoje gera uma contradição entre o 

modelo romântico do amor desinteressado, presente no imaginário social, e as aspirações 

próprias dessa classe, cujo melhoramento social depende da mutação da “vida digna” em 

“vida de luxos”.   

Em relação à Maribel e Cesar/Hector, há diferenças nos distintos suportes. Na 

história em quadrinhos eles se conheceram através de cartas, graças a um contato de Cesar 

com o irmão de Maribel e no filme graças a um contato de Maribel com a irmã do rapaz. 

Na telenovela, eles se conheceram através da internet, já que nas três situações ele estava 
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vivendo em Nova Iorque. Podemos perceber que a mudança nesse caso ocorreu por conta 

de uma modernização tecnológica. O que se mantém é o fato de que os dois possuíam as 

mesmas condições socioeconômicas e reconheceram o pertencimento à mesma classe social 

antes de se encontrarem pela primeira vez. 

O fato de inicialmente Maribel e Cesar/Hector não se conhecerem pessoalmente se 

relaciona ao problema locomotor da moça, que dificultava sua relação com os rapazes de 

seu meio social. É interessante mencionar que, nos quadrinhos e no filme, o problema de 

Maribel se dá porque ela teve poliomielite quando era criança e na telenovela decorre de 

um acidente no qual sua mãe morreu, que inclusive é mostrado em flashback. Então, na 

telenovela, o problema na perna de Maribel é marca de sua invalidez, mas também de sua 

orfandade. Sua deficiência também é fator determinante de sua amizade com Rubí, já que 

as duas se sentiam excluídas do grupo de colegas, uma por seu problema na perna e outra 

por sua condição econômica inferior. 

Além disso, a profissão do noivo de Maribel varia: nos quadrinhos, Cesar é 

advogado e no filme é engenheiro, assim como na telenovela. No filme, a profissão de 

Cesar se relaciona a um acidente que ele sofre. Mas em todos os suportes Cesar/Hector tem 

uma profissão de prestígio, o que garante a manutenção de sua posição social.  

Segundo Rama, em seu livro La ciudad letrada (1998), o papel do advogado na 

América Latina tem sido considerado, desde o século XVI, muito importante, pois está 

relacionado ao cumprimento das leis e ao poder da palavra escrita. Então, eles faziam parte 

não somente da cidade letrada, mas também da cidade escrituraria. Além disso, esses 

profissionais deveriam dominar a retórica e a oratória, assim como os médicos, que muitas 

vezes possuíam estreitos vínculos com a literatura (p. 44).  

Sendo advogado, Cesar, inclusive, recebeu uma proposta de assumir um posto 

diplomático na Europa, confirmando, assim, sua posição como intelectual. Portanto, as 

profissões de Cesar e Alejandro na primeira versão da história eram bastante prestigiosas na 

sociedade. Então, apesar de sua origem não ser em uma família tradicional, Alejandro 

conquistou uma posição sólida. Mesmo assim, esse prestígio recém-adquirido não foi 

suficiente para atrair a atenção de Rubí, que preferiu se dedicar a conquistar um homem de 

família abastada.  
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Já no filme e na telenovela, Cesar/Hector era engenheiro, uma profissão técnica, 

cujo poder não está associado ao domínio da retórica e da oratória, mas sim à execução de 

obras, o que depende menos do conhecimento adquirido através do acesso à educação 

universitária e mais dos vínculos com o desenvolvimento econômico da modernização. 

Então, no caso do filme e da telenovela, Cesar/Hector também assume uma posição social e 

econômica altas, pois além de ter tido uma boa educação, também possuía bens materiais 

como fazendas, herdadas de seus pais, e a possibilidade de ter seu próprio escritório de 

engenharia.  

Outra mudança destacável é em relação aos sobrenomes. O sobrenome da família de 

Maribel nos quadrinhos é Dubois. Parece se tratar de uma família de origem francesa, o que 

explicaria o fato de ela ser loira e ter olhos claros. No filme, seu sobrenome é Fuentes e na 

telenovela, de la Fuente. Na década de 1970, então, já não era necessário um sobrenome 

francês para marcar a classe social elevada. 

Alejandro e Cesar também têm os sobrenomes alterados nas diferentes versões. Nos 

quadrinhos e no filme, ele se chama Alejandro del Villar, enquanto na telenovela, é 

Alejandro Cárdenas. O nome da família de Cesar, tanto nos quadrinhos quanto no filme é 

Valdés e a de Hector na telenovela é Ferrer.  

O sobrenome de Rubí se menciona somente na telenovela mais recente: Pérez, o 

sobrenome mais comum no México, o que destaca que a família da personagem não se 

distinguia socialmente, ao contrário do que ela gostaria. Na história em quadrinhos e no 

filme, o nome da família de Rubí não é sequer mencionado, o que mostra que sua família 

realmente não tinha nenhuma relevância social. 

Todas as marcas, inclusive o sobrenome, mostram a distinção social. Enquanto 

Maribel tem um sobrenome francês e nas outras versões um hispânico, porém incomum, 

como os de Alejandro e Cesar/Hector, Rubí, quando tem um sobrenome, trata-se de um 

sobrenome extremamente comum, que não a diferencia. Em resumo, a mutação da estrutura 

hierárquica de classe se encontra espelhada no sistema dos nomes próprios. 

Nas três versões, em um momento de raiva e inveja, Rubí tenta machucar Maribel, 

quase a jogando em um lago (quadrinhos), atacando-a com um cavalo (filme, arquivo Filme 



 85 

cena 2 do CD anexo)28 e indiretamente provocando um acidente em uma lancha 

(telenovela). Mas nas três situações ela justifica sua atitude dizendo não ter sido proposital. 

Entre Rubí e Maribel há uma relação de afinidade e conflito. Rubí acha que merece 

ocupar seu lugar e busca fazê-lo, quando alcança seu apogeu. No momento em que Rubí 

toma o papel de Maribel, alcança o que seria justo para ela: ser bela e rica. Já Maribel, 

soma à sua invalidez a infelicidade e sai de cena, não ocupando um lugar de tanto destaque 

na trama. Na telenovela, quando Rubí declina, Maribel volta a se destacar, dessa vez 

ocupando seu lugar como amada por Alejandro.  

Nesse jogo de substituições, estão em questão a felicidade, a riqueza e a beleza, três 

bens que Rubí acredita que merece ter. No início da trama, Maribel tem riqueza e tem a 

promessa de felicidade, já que em breve se casaria com Cesar/Hector, mas não tem beleza 

por conta de seu problema na perna que faz com que ela caminhe mancando. Já Rubí possui 

beleza, mas não riqueza e, por consequência, também não possui felicidade. Com 

Alejandro, ela acreditava ser possível ter riqueza e felicidade, mas, para ela, uma depende 

da outra, então ela se afastou dele quando soube que ele não era rico. Buscando a riqueza, 

Rubí se casou com Cesar/Hector, porém assim sua felicidade não foi duradoura.  

Enquanto isso, Maribel perdeu sua felicidade quando seu casamento com 

Cesar/Hector não se realizou, fato que a impulsionou a buscar a beleza, fazendo 

tratamentos para recuperar todos os movimentos de sua perna. Quando se apaixonou 

novamente e se casou (nos quadrinhos e no filme, com um médico apresentado a ela por 

Alejandro, na telenovela, com o próprio Alejandro), Maribel alcançou a felicidade, 

possuindo assim os três valores: riqueza, beleza e felicidade. Neste momento, nos 

quadrinhos e no filme, Maribel não foi mais retratada, enquanto na telenovela ela continua 

sendo uma das personagens principais até o final. Já Rubí perdeu a riqueza durante a crise 

em seu casamento com Cesar/Hector e no fim, quando teve seu rosto cortado, perdeu 

também a beleza. Termina, portanto, sem riqueza, sem beleza e sem felicidade.  

 

 

 

                                                 
28 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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2.2.2. ¡Ahora lo es mio!... ¡Nada más mío!29 

 

 

Figura 12: Rubí diz a Cristina que se casará com Cesar na revista em quadrinhos número 7 

 

A aproximação de Rubí a Cesar/Hector marca a segunda fase da história, o apogeu 

de Rubí. Nesta segunda fase, também existem diferenças substanciais nos diversos relatos. 

Nos quadrinhos, Cesar decide comprar todo o enxoval para o casamento, inclusive o 

vestido de noiva, e Rubí o auxilia. O mesmo acontece no filme, nas cenas do arquivo Filme 

cena 7 do CD anexo.30 Assim os dois se aproximam e Rubí começa a conquistá-lo. No 

filme, a irmã de Rubí desconfia de suas saídas e a questiona. Rubí diz que tem coisas mais 

importantes para fazer do que ir à universidade (arquivo Filme cena 13 do CD anexo, 

transcrita abaixo). 

 

Rubí: ¡Estoy harta de tanta vigilancia! No soy ninguna niña y 

puedo cuidarme sola.  

Cristina: ¿Con quien has ido a cenar?  

Rubí: Con quien me pareció bien. Y a ti no tengo por que 

darte explicaciones.  

Cristina: Tienes dos días que no vas a la universidad. 

Rubí: Tengo algo más importante que hacer. Además, ¿a ti de 

que te sirvió estudiar tanto? Para acabar en una oficina de 

empleada con un sueldo miserable… 

Cristina: Lo único que quiero saber es si vas a regresar a la 

universidad sí o no. 

                                                 
29 Fala de Rubí na revista em quadrinhos número 7, p. 25. 
30 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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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)) 

 

Referência no CD anexo: Filme cena 13 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 34:09-34:55) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

Na telenovela, a mãe de Rubí ficou doente e foi para o hospital diversas vezes, 

sendo acudida por Alejandro e tendo seu tratamento financiado por Hector. Ela se aproxima 

de Hector pagando o que lhe deve pelas internações da sua mãe através de trabalho em seu 

escritório. Assim, tem a oportunidade de sair com ele e servir de modelo para que ele 

compre presentes para Maribel e também ajuda a escolher o anel de noivado. Portanto, na 

telenovela a aproximação de Rubí é no mínimo ambígua: uma desgraça familiar, a doença 

da mãe, lhe aproxima de cada um dos “pretendentes”, que ajudam de acordo com suas 

possibilidades, transformando a decisão de Rubí em um dilema, além de uma jogada 

maquiavélica. 

Quando Rubí experimenta as roupas que Cesar/Hector quer comprar para Maribel e 

inclusive seu anel de noivado, é evidenciada a substituição, ao menos momentânea, de 

Maribel por Rubí. A protagonista pode viver durante esses momentos como gostaria, 

comprando em lojas luxuosas e sentindo como seria sua vida se ela fosse rica, o que lhe 

impulsiona ainda mais a conquistar Cesar/Hector. 

 Aos poucos ela consegue colocar dúvidas na mente de Cesar/Hector (arquivo Filme 

cena 10, transcrita abaixo) e desviar sua atenção da amiga.  

 

Cesar: ¿Qué haces? 

Alejandro: Arreglando mi veliz. Mañana tendré que levantarme 

muy temprano.  

Cesar: ¿Por qué? 

Alejandro: Desde mañana tendré mi cuarto de residente en la 

clinica. 

Cesar: Ah, de modo que me abandonas. ¿Y cuándo nos vamos a 

volver a ver? 

Alejandro: No lo sé. Estaré encerrado día y noche. Cuando 

tenga un día desocupado te hablaré por teléfono. 

http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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Cesar: Oye, Alejandro… He estado pensando en la operación de 

Maribel. 

Alejandro: No tienes por que preocuparte. He visto 

operaciones en casos semejantes con muy buen resultado. 

Cesar: Sabes, me gustaría que Maribel pudiera curarse. No es 

lo mismo ver las cosas de lejos que de cerca. 

Alejandro: ¿Te has desilusionado ya? 

Cesar: No, no digas eso, no. Lo que pasa es que sería más 

agradable cuando salimos poder bailar, por ejemplo. Yo quiero 

tener hijos. 

Alejandro: Los tendrás. Maribel tuvo polio de niña, se curó y 

eso es todo. No hay más consecuencias que esa pequeña 

invalidez. 

Cesar: ¡Qué bueno! Me quitas un peso de encima. 
 

Referência no CD anexo: Filme cena 10 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 32:45-34:07) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

Essa cena, além da falta de estímulo de Cesar em relação à Maribel, também revela 

a cumplicidade e a amizade entre ele e Alejandro, a quem ele faz questão de ver com 

frequência.  

Nos quadrinhos e no filme, Maribel flagrou Cesar e Rubí se beijando no escritório 

dele quando vai visitá-lo (arquivo Filme cena 6 do CD anexo)31. Na telenovela, Hector 

abandona Maribel no altar e ela vai procurá-los no aeroporto e os vê se beijando, quando 

desmaia (arquivo Capítulo 31 cena 1 do CD anexo). Nos três suportes Rubí percebe que 

Maribel está olhando e o beija mais intensamente. Em todas as versões, o beijo visto por 

Maribel é um momento chave da história, no qual é destacada a substituição que 

Cesar/Hector faz, de Maribel por Rubí. É importante destacar que somente na telenovela 

Maribel é deixada no altar, nos outros relatos ela descobre sobre a traição de Cesar e Rubí 

antes da data do casamento. 

Além disso, esse beijo concretiza a posição de Rubí como o Traidor, personificação 

do mal, sedutor que fascina a vítima, engana e dissimula. O Traidor é um dos personagens 

citados por Barbero (1991) como recorrentes nos melodramas, como vimos no Capítulo 1 

desta dissertação. O autor aponta que o Traidor, que seria Rubí, costuma manter uma 

relação invertida com a Vítima, que seria Maribel, ocupando seu lugar e fazendo a Vítima 

                                                 
31 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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sofrer. Vemos que essa característica do melodrama apontada pelo autor se mantém na 

telenovela. Outra temática que já estava presente nos melodramas desde sua segunda fase, 

que corresponde aos anos 1823 a 1848, apontada por Thomasseau (2005), é o adultério. 

Trata-se então de um tema frequente. Alejandro consola Maribel nos três suportes, mas na 

telenovela ele também estava triste pela traição de Rubí e do melhor amigo, que sabia que 

ele era apaixonado pela protagonista. 

Nos quadrinhos, quando Rubí volta para casa, depois do beijo que Maribel 

presenciou, Cristina a questiona sobre onde estava, nos quadrinhos. Ela diz que não lhe 

deve explicações, que logo estará com um homem muito rico, como vemos na imagem 

abaixo. Mostra o anel que ganhou e diz que se casará com César. Cristina lhe dá um tapa no 

rosto e  Rubí diz ser por inveja.  

 

 

Figura 13: Briga entre Rubí e Cristina na revista em quadrinhos número 7 

 

Esse quadrinho demonstra que, para Rubí, o importante era estar com alguém que 

gostasse dela e pudesse lhe dar tudo o que ela desejava. Em nenhum momento ela 
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menciona seus sentimentos por Cesar, somente os benefícios que a relação com ele podem 

lhe trazer, que era o que lhe importava. Cristina, por conhecer sua irmã, imagina que Rubí 

estava se relacionando com o noivo de sua melhor amiga por interesse. 

No filme, Cristina insinua que Rubí dormiu com um homem e lhe bate. Rubí sai de 

madrugada para fugir com César (arquivo Filme cena 8)32 e diz a Cristina que enviará a 

certidão de casamento, para mostrar que conseguiu seu objetivo. Cristina teme pela saúde 

da mãe e acredita que Rubí vai pagar pelo que fez. Vemos então Cristina mais rancorosa e 

até vingativa quando se trata de cuidar e de defender a mãe. Na telenovela, posteriormente 

Rubí vai pessoalmente mostrar a certidão para a mãe, que a rasga e a desconhece como 

filha.  

Ao contrário, na telenovela, Rubí nunca fala para a família que pretende se casar 

com o noivo da amiga. Elas só descobrem depois que os dois fogem juntos, quando todos já 

estão na igreja esperando o casamento de Maribel e Hector, o que lhes causa grande 

desespero. Até o último momento, nem a própria Rubí sabia se Hector iria realmente buscá-

la ou se iria se casar com Maribel. Portanto, o poder de convencimento de Rubí competia 

com o compromisso que Hector tinha com Maribel, que o fazia se sentir culpado por deixá-

la, apesar de que ele amava Rubí. A protagonista o convenceu dizendo que seu casamento 

com Maribel não funcionaria, portanto era melhor que eles não se casassem, como 

podemos ver nas cenas abaixo, do arquivo Capítulo 30 cena 1 do CD anexo. 

 

Rubí: Mi amor, lo sabía, lo sabía, sabía que me ibas a 

preferir a mí. 

Hector: No sé qué vaya a pasar, pero aquí estoy, Rubí, al 

lado de la mujer que amo. 

Rubí: Eso es lo importante, Hector. 

Hector: Perdóname por no haber tenido el valor de cancelar la 

boda. No pude decirle anoche a Maribel, dejé que las cosas 

llegaran a… 

Rubi: No, no, no, mi amor, no importa, tranquilo, todo está 

bien, aún estamos a tiempo. 

Hector: Va a estar esperando en la iglesia… 

Rubí: Por una ceremonia que es mejor que no se realice, mi 

amor. De verdad hiciste lo mejor para todos. 

Hector: No sé si para todos, pero ya no tengo dudas, Rubí, ya 

no puedo estar sin ti. 

Rubí: A partir de hoy, tú y yo vamos a estar juntos siempre, 

siempre, Hector. Te amo. 

                                                 
32 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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Hector: Rubí, ya al menos por teléfono debo decirlo a 

Maribel. 

Rubí: No, no, ahorita no, vámonos al aeropuerto, de ahí le 

hablas, ¿sí? 

Lorena: ¿Qué están haciendo? Rubí, ¿qué significa esto? 

 

Rubí: Ya que nos viste, no tiene caso mentirte. Hector y yo 

nos enamoramos. 

Lorena: Pero no, no, no puede ser, hoy es tu boda, Maribel no 

debe de tardar en llegar a la iglesia. ¡No puedes hacerle 

esto, no puedes hacerle esto! 

Rubí: De esto ya no hay marcha atrás. Hector y yo tratamos de 

alejarnos, pero no pudimos. Es más fuerte el amor que 

sentimos el uno por el otro.  

Doña Lola: ¿Qué, qué, qué, qué? 

Lorena: Eres un infeliz y tú eres una… 

Hector: Cuidado con lo que dices. 

Doña Lola: Ella tiene razón. ¿Cómo que Rubí se metió con el 

novio de su mejor amiga? 

Lorena: Eres una hipócrita, una mentirosa. Claro, ahora 

comprendo todo. Mientras Paco y yo te estábamos esperando en 

Valle del Bravo, ustedes dos estaban… ¡Me dan asco, me dan 

asco, ni siquiera dieron la cara! ¿Maribel ya lo sabe? 

Ustedes no le van a hacer esto, no se le van a hacer. 

Rubí: ¡Tú no te metas! Tú no entiendes, porque no sabes lo 

que es amar así, lo que es que no te importe nada más que la 

persona que amas. ¿Crees que no me siento mal con Maribel? 

Pero Hector es el amor de mi vida. 

Lorena: ¡Eres una mentirosa, ya no te creo nada! Primero 

usaste a Paco y al que quieres no es a él, sino a Alejandro y 

cada vez que estés en los brazos de él vas a estar pensando 

en otro. 

Rubí: Puede que no lo ame, pero voy a ser muy feliz. 

Hector: Basta, señoras, esto es suficiente. 

((Eles saem e toda a vizinhança continua falando)) 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 30 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pmreWPejzDM 

(minuto 30:03-37:05) 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015 

  

Como podemos ver, Rubí confessa à colega que não ama Hector, mas, para ela, o 

dinheiro garantiria sua felicidade, apesar de seu amor por Alejandro. É interessante 

perceber que na telenovela Rubí trai sua melhor amiga e também seu namorado e Hector 

trai sua noiva e também seu melhor amigo, o que não acontece nas outras versões, nas quais 

Rubí e Alejandro não tinham estabelecido uma relação e não tinham sentimentos explícitos 

um pelo outro. Na telenovela, então, ocorre virtualmente uma troca de casais. Trata-se de 

https://www.youtube.com/watch?v=pmreWPejzDM
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uma marca temporal, já que nas outras versões essa troca poderia ser considerada imoral 

demais para ser retratada, mas também tem o efeito de diluir a transgressão moral de Rubí, 

socializando-a.  

Nos três relatos, o fato de o casamento de Rubí com Cesar/Hector ocorrer em um 

local afastado de todos que eles conheciam mostra que não seria bem aceito socialmente, o 

que seria o lugar comum, pois eles tiveram que romper com suas famílias, fugir do seu 

ambiente para realizar essa união, iniciando uma nova vida e superando o passado. Além 

disso, na medida em que esse casamento marca o início do apogeu, também deixa implícito 

que esse “sucesso social” é causa ou consequência da saída do México para o exterior. 

Também, para Rubí, alegoricamente significa o afastamento da sua irmã (Cristina, nome 

que se relaciona a Cristo e consequentemente à religião) e da sua mãe (Dona Refúgio, 

nome, mencionado apenas na telenovela, que pode se relacionar à nação e à cidadania).      

Nos quadrinhos, Rubí e Cesar se casam em Nova Iorque; no filme, em Porto Rico; 

na telenovela, em Cancun, porque Rubí não tinha passaporte nem visto para os Estados 

Unidos. Nos quadrinhos, depois do casamento, Cesar tem que ir fazer um trabalho na 

Europa. A lua de mel de Rubí e Cesar acontece no Velho continente, para onde eles vão de 

transatlântico. Passam, por exemplo, por Veneza e Londres. Durante essa época, Rubí 

aproveita seu apogeu e não pensa que sua felicidade causou a infelicidade de muitas 

pessoas. Cesar diz que eles teriam que voltar porque o dinheiro ia se esgotando e começa a 

notar que ela só valoriza os bens materiais e que gosta de se exibir. Rubí pede para eles 

morarem em Paris, onde ele tinha uma oferta de emprego na diplomacia. Já no filme, eles 

ficam em Porto Rico, onde Cesar trabalha.  

Na telenovela, Hector compra uma mansão para Rubí em Cancun, que quase pode 

ser considerado como um não-México, por ser muito diferente do restante do país, além de 

que também concentra pessoas de uma posição econômica mais elevada, o que mostra que, 

de alguma forma, também na telenovela a protagonista sai do México. 

É interessante perceber que além de se afastar do México em todas as versões, esse 

lugar fora do México também se torna heterogêneo, refletindo as mudanças do imaginário 

da classe média de acordo com as épocas dos produtos: primeiro é Paris (década de 1960); 

segundo, Porto Rico (estado associado aos Estados Unidos, nos anos 1970); por último, 

Cancun (o México que não é México, já neste século).  
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Já esposa, Rubí tem uma mudança na aparência. No filme, ela se torna loira; na 

telenovela, ela passa a usar os cabelos cacheados. Essa mudança física é um símbolo da 

mudança social. Mas Rubí não consegue ser feliz por muito tempo, e isso é especialmente 

notável na telenovela, já que mesmo usufruindo de tanta riqueza e da vida de luxo que 

sempre desejou, ela não consegue deixar de pensar em Alejandro. Esse fato marca o início 

de seu declínio. 

Então, na telenovela, Rubí estava a todo o momento pensando no seu objetivo 

maior, que era a riqueza, no entanto, não conseguia esquecer Alejandro, que diz ser seu 

“verdadeiro amor”. Ela não esperava que mesmo tendo conseguido todos os luxos que 

queria, não poderia ser feliz por causa de seus sentimentos, o que reforça o melodrama na 

trama, devido à contradição gerada pela mesma protagonista. Quando estava na Cidade do 

México, vivendo com sua família e frequentando a universidade, Rubí não estava satisfeita 

com sua condição social, mas pôde se apaixonar por Alejandro. Já em Cancun, ela teve a 

posição econômica que sempre desejou, porém não conseguiu amar seu recente marido. 

Vemos então que Rubí luta contra as emoções não por achar que elas são contrárias à moral 

social, mas porque acredita que seu objetivo material é a prioridade.  

O episódio da morte da mãe de Rubí é uma das chaves desta segunda fase da 

história. Nos quadrinhos, Rubí manda uma carta pedindo perdão e enviando dinheiro para a 

mãe. Essa atitude poderia revelar algum arrependimento ou preocupação com a família, 

apesar de que ela não se importou em ter um contato mais direto com elas, sentindo-se 

satisfeita com a distância. Cristina devolve o dinheiro e conta que a mãe morreu. Quando 

ela retoma o contato com a família, todas as questões do seu passado, do tempo em que ela 

vivia no México voltam à tona, o que não lhe agrada. 

No filme, a mãe de Rubí também morre de desgosto assim que ela vai embora. 

Quando ela fica sabendo de sua morte, não desmarca uma festa que estava planejando para 

aquela noite, tanto nos quadrinhos como no filme. Podemos perceber que Rubí desejava ser 

independente de sua família e romper os laços com ela e a morte de sua mãe proporciona 

isso, já que a única parente que lhe sobrou foi Cristina, que demonstra não desejar manter 

contato com a irmã, a quem culpa pela morte da mãe. Cesar se dá conta da frieza de sua 

esposa nesse momento, como podemos observar abaixo. 
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Figura 14: Rubí recebe uma carta na revista em quadrinhos número 8 

 

Nos quadros que relatam essa situação, observamos que Rubí supôs que sua mãe a 

perdoaria por ter se casado com o noivo de sua melhor amiga graças ao dinheiro que ela 

mandou e à sua condição social atual. Pelo comportamento anterior da mãe de Rubí, 

podemos imaginar que o perdão não seria possível, já que ela não valorizava tanto os bens 

materiais como a filha. A carta, escrita por Cristina, culpa Rubí pela morte da mãe. 

 



 95 

 

Figura 15: Cristina conta a Rubí sobre a morte da mãe na revista em quadrinhos número 8 

 

 Além disso, Cristina também deseja romper laços com a irmã, o que seria desejável 

para Rubí, que nunca considerou agradável o contato intenso com a família. Cristina 

também assegura que Rubí sofrerá por consequência de ter magoado a mãe, a irmã e 

inclusive Maribel, mais uma vez desejando vingança. Cesar se solidariza à esposa, já que 

segundo Cristina foi o casamento deles dois que provocou a morte da mãe de Rubí, então 

de alguma forma ele também foi responsável pela morte de sua sogra. 
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Figura 16: Rubí não respeita o luto na revista em quadrinhos número 8 

 

Nesses quadros destaca-se o fato de que Rubí não chorou pela morte da mãe, o que 

demonstraria sua insensibilidade, ratificada pelo fato de ela não querer cancelar a festa que 

estava programada para esse dia, o que surpreende Cesar.  
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Podemos perceber que esse último quadro marca a presença de Rubí, que aparece no 

centro. Além disso, seu lugar predominante na imagem também destaca sua independência, 

já que com a morte da sua mãe, seus laços com sua família foram rompidos. Cesar aparece 

somente ao fundo, o que pode demonstrar que ele não tem tanta importância para Rubí. 

 

.  

Figura 17: Cesar reflete sobre Rubí na revista em quadrinhos número 8 

 

 Nesses quadros, é evidenciado que é precisamente a partir do episódio da morte da 

mão de Rubí que Cesar percebe que ela era “má”, o que lhe causa perplexidade. Em 
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seguida, observa-se a presença de Alejandro nos pensamentos de Cesar, que sempre o 

alertou a respeito Rubí, também no filme. A preocupação de Alejandro mostra que o 

vínculo de amizade entre eles era forte, além de não ser baseado na posição social, já que 

um era rico e o outro pobre. Depois de perceber características de sua esposa que lhe eram 

desconhecidas, Cesar se convence de que ela teve atitudes consideradas más por amor a ele 

e então a perdoa.  

Na telenovela, diferentemente, a morte de dona Refúgio não ocorre imediatamente 

depois do casamento de Rubí com Hector. Antes disso, ela se reencontra com Rubí, quando 

rasga sua certidão de casamento e bate com o dinheiro que ela lhe oferece em seu rosto, em 

uma cena bastante melodramática (arquivo Capítulo 35 cena 1, transcrita abaixo). 

 

Rubí: Yo sé que no debi enamorarme de él, pero pasó. Pero 

bueno, no te preocupes, yo te prometí que iba a hacer bien 

las cosas y mira, es mi acta de matrimonio, estoy casada. 

((Dona Refúgio a rasga)) Mamá, casarme con Hector es lo mejor 

que me ha pasado. Y no solo mi vida va a cambiar. Toma, son 

medicinas para ti, para un año. Y ya no vas a tener que 

trabajar. Vas a vivir bien porque Hector y yo vamos a pagar 

todos los gastos de esta casa. Toma, mamá. ((Lhe dá dinheiro, 

dona Refúgio bate com o dinheiro em seu rosto)) 

Doña Refúgio: Vete, Rubi. Te desconozco como mi hija. Para 

mí, es como si hubieras muerto.  

Rubí: Yo te quiero. 

Doña Refugio: No, Rubí, tú solo te quieres a ti misma. 

Rubí: Puede que haya cometido un error. 

Doña Refugio: ¿Un error? Echaste a perder tu vida. Tenías una 

familia que te quería, un hombre maravilloso como Alejandro, 

al que tú también amabas y todo eso lo cambiaste ¿por qué? 

Por dinero sucio. 

Rubí: Mamá, tú sabes lo que sufrimos por no tener dinero. 

Doña Refugio: Quitar el novio a la amiga a que tanto te 

ayudó… No… No era la manera de obtenerlo. Me das pena, Rubí. 

No puedo creer que seas mi hija. Que lleves mi sangre. ¿De 

qué me sirve que llegues aquí con regalos, con dinero, si lo 

que me hace feliz es la tranquilidad de saber que hice mis 

hijas gente de bien. 

Rubí: Mamá, sin dinero no se puede. 

Doña Refugio: Vete, Rubí. Viaja por todo el mundo, llénate de 

joyas, de lujos, pero eso que ahora disfrutas va a llegar un 

momento en que se convierta en tu propio infierno. 

Rubí: Mamá, no me puedo ir, tenemos que hablar. 

Doña Refugio: Vete, Rubí. Tú y yo no tenemos nada de que 

hablar. 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 35 cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=mZT95LISbr8  

http://www.youtube.com/watch?v=mZT95LISbr8
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(minuto 14:21-17:45) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

O fato de Rubí querer ajudar financeiramente a mãe e se responsabilizar pelo seu 

tratamento médico deixa dúvidas em relação a seu caráter, que se torna ambíguo em vários 

momentos, não seguindo os extremos maniqueístas como acontece na maioria dos 

melodramas. Inclusive, reforçando a problemática dentro-fora do México, a mãe chega a 

visitar a casa em Cancun, onde Rubí demonstra vergonha dela diante de seus empregados 

(arquivo Capítulo 46 cena 1 do CD anexo) 33. Mais uma vez, essa atitude de Rubí implica 

que romper com os laços familiares é também romper com o México. 

No entanto, se romper com a família implica romper com o México, não acontece o 

mesmo quando se trata de amizades. Rubí sempre faz festas em sua casa, nos quadrinhos e 

no filme. Na telenovela, aliás, é ainda mais destacado que Rubí não gosta de interagir com 

outras mulheres, com as quais não consegue estabelecer nenhum vínculo de coleguismo, e 

tem um melhor amigo gay, que foi estilista do vestido de noiva de Maribel. Loreto, no 

momento em que percebeu que Maribel não se casaria com Hector, já que Rubí estava 

tentando conquistá-lo, se manteve ao lado da protagonista, ajudando-a em seus interesses e 

sendo seu conselheiro quando ela não consegue esquecer Alejandro.  

Assim, de ponto de vista melodramático, Loreto faz parte do núcleo cômico da 

telenovela, assim como Dolores, uma vizinha de Rubí na vila e Mariquita, uma vendedora 

de comidas de rua que sempre está em frente à vila onde Rubí morava. As duas últimas, de 

condição humilde, disputam o amor de um homem pobre e engraçado, o que também 

garante a comicidade na trama.  

Como mencionamos no Capítulo 1, é comum que o melodrama traga um 

personagem ou um núcleo cômico para proporcionar intervalos entre os momentos tensos. 

Barbero (1991) associa esse tipo de personagens ao estereótipo do Bobo, um personagem 

que também se relaciona ao popular. Mas, quando esses estereótipos são confrontados com 

Rubí, apenas mantêm a valoração hegemônica negativa do homossexual e do pobre. 

Portanto, as transgressões em Rubí são dúbias e não abordam a questão da política dos 

gêneros de forma crítica.  

                                                 
33 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=IorvQ1qzXz8 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=IorvQ1qzXz8
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2.2.3. Siempre es odiada mi belleza, pero eso ya no existe, tras esas vendas se oculta un 

rostro deforme y repulsivo.34 

 

Rubí: Alejandro, sé que el unico sentimiento que te inspiro 

es odio y que no podrás creer nunca en mi arrepentimiento. 

Alejandro: Soy tan culpable como tú. 

Rubí: Tal vez, pero en los últimos instantes, mientras estoy 

con vida, quisiera, quisiera escuchar que me perdonas. 

Alejandro: ¿De qué serviría eso ahora? 

Rubí: Siempre es odiada mi belleza, pero eso ya no existe, 

tras esas vendas se oculta un rostro deforme y repulsivo. 

Puedes perdonarme ahora. 

Alejandro: Sí, Rubí, ahora ya todo está olvidado. 

Rubí: Gracias, Alejandro. 

Alejandro: Adiós, Rubí. 

 

Referência no CD anexo: Filme cena 12 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

(minuto 01:41:53-01:43:07) 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015 

 

A terceira etapa é marcada, nas três versões, pelo fato de que Cesar/Hector começa a 

sentir dores nas costas depois que percebe que Rubí só se interessa por seu dinheiro. No 

filme as dores acontecem porque ele sofre uma queda em uma obra na qual estava 

trabalhando, indiretamente por causa de Rubí, já que ele se distrai ao vê-la e cai. Sua 

doença física de alguma maneira está relacionada ao seu declínio emocional. Rubí para ele 

se torna um peso, uma pedra que machuca suas costas, porém agora não mais uma pedra 

preciosa. 

 Tanto nos quadrinhos como no filme, Rubí procura Alejandro para contar da 

doença de Cesar e pedir que ele o opere. Nos quadrinhos, ela o busca porque nenhum 

médico na Europa descobriu a doença que ele tinha. Esse mistério reforça a natureza 

metafórica da sua enfermidade. No filme, eles recorrem a Alejandro porque Rubí tinha 

perdido todo o dinheiro de Cesar em jogos e o casal não tinha condições de pagar um 

tratamento. Cesar acredita que sua invalidez é um castigo pelo que fez a Maribel.  

Na telenovela, Hector também demonstra se arrepender de ter causado o sofrimento 

da ex-noiva. Ele chega a pedir perdão a Maribel logo depois que se casa com Rubí, 

                                                 
34 Fala de Rubí em uma cena do filme.  

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

Acesso em 06 de fevereiro de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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tentando justificar o fato de tê-la deixado esperando na igreja do dia do casamento e 

dizendo que não foi proposital se apaixonar por Rubí. Nesse momento, Maribel pensa que 

ele se arrependeu de não ter comparecido ao casamento, o que lhe provoca uma nova 

decepção ao perceber que não foi o que aconteceu de fato. No entanto, como já foi 

mencionado, posteriormente Maribel consegue superar sua depressão pelo fim de sua 

relação com Hector e passa a vê-lo como um homem fraco, facilmente manipulável por 

Rubí. 

Nos quadrinhos e no filme, enquanto seu marido está doente, Rubí vai se divertir 

com outro homem muito rico. Na telenovela, Rubí se envolve com o milionário dono de 

uma rede de hotéis, Yago, e depois com outro milionário, Lucio, que também faz negócios 

com seu marido, sempre por interesses econômicos.  

Com o passar do tempo, Alejandro se torna cada vez mais bem sucedido em sua 

profissão, chegando a ganhar muito dinheiro. Nos quadrinhos e no filme, é nesse momento 

que Rubí começa a se interessar por ele pela primeira vez, o que coincide com a doença de 

Cesar. Alejandro se deixa envolver por Rubí e chega a pensar que a ama.  

 

 

Figura 18: Rubí pensa em Alejandro na revista em quadrinhos número 11 

  

Nesses quadros, Rubí mostra sua determinação por conquistar Alejandro e que sua 

fascinação por ele se dá principalmente pelo fato de que ele não parece se render aos seus 
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encantos como todos os outros homens. Para Rubí, Alejandro certamente seria mais difícil 

de dominar. 

Com a doença de Cesar, Rubí estava perdendo dinheiro, mas, pela primeira vez, se 

preocupava mais com Alejandro que com sua situação financeira, talvez por saber que, se 

ela conseguisse conquista-lo, não teria mais problemas econômicos. Mas em seu discurso, 

ela parece ter medo de começar a se importar mais com seus sentimentos que com seus 

objetivos, o mostra uma divergência importante da personagem de Rubí construída na 

telenovela, na qual se estabelece um conflito entre o dinheiro e o amor passado. De fato, 

nessa preocupação de Rubí por não se envolver emocionalmente com Alejandro e só se 

importar com seu dinheiro reside que, nos quadrinhos e no filme, a personagem se 

aproxime do estereótipo da prostituta, enquanto que na telenovela o efeito é principalmente 

um apagamento dos limites entre a prostituta e a mulher interesseira.    

 

 

Figura 19: Rubí percebe que está apaixonada por Alejandro na revista em quadrinhos número 13 

 

A aproximação de Rubí e Alejandro na seguinte cena se dá gradualmente e as 

imagens acompanham essa aproximação, assemelhando-se ao zoom de uma câmera. Rubí 

seduz Alejandro, apesar de que ele não quer se deixar envolver.  
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Figura 20: Rubí seduz Alejandro na revista em quadrinhos número 12 

 

 Ela sabe que ele tem algum sentimento por ela e que no fundo a deseja, então teima 

em conquistá-lo. Rubí acredita que ninguém pode desprezá-la, além de desejar a condição 

financeira de Alejandro, que nesse momento seu marido não possui mais. A mesma 

situação ocorre no filme. Mas, nos quadrinhos, o momento culminante permanece oculto.  
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Figura 21: A relação sexual entre Alejandro e Rubí é oculta na revista em quadrinhos número 12 

 

Considerando o mencionado, podemos concluir que a sexualidade foi suprimida 

como emoção e demonstrada através de eufemismos. Certamente, é uma autocensura de 

época. Além disso, o ponto de vista estrito da história, o interesse de Alejandro por Rubí é 

proibido por dois motivos. Primeiramente, porque ele sabe que ela é interesseira, pois já 

havia percebido que Rubí se casou com seu amigo Cesar por interesse e não por amor. Em 

segundo lugar, ele não pode ignorar que Rubí é casada com seu melhor amigo, que sofre 

por estar doente. Alejandro percebe que ela perdeu o interesse por Cesar pelo fato de que 

ele não pode mais lhe proporcionar a boa vida que fez com que Rubí buscasse se casar com 

ele. Agora, ela procura outro homem, saudável e rico. Apesar de estar ciente do seu 

interesse, Alejandro não consegue resistir a ela. 

No entanto, quando lemos além dos propósitos moralizantes da história, observamos 

que a oposição se revela como “intensidade” versus “emoção proibida”. No melodrama, a 

emoção permitida é aquela que não é intensa. A emoção intensa, quando aplicada ao amor, 

é considerada sexual, portanto luxúria e não emoção como sentimento. Ou seja, para o 

modelo do melodrama, o amor é sentimento, enquanto o desejo é instinto, não sendo assim 

uma sensação tão nobre. 

A partir desse momento, os sonhos de Alejandro adquirem relevância. Os sonhos 

passam de ser o tempo da “tranquilidade” para se transformar em veículo dos desejos que 
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“consomem”. O sono dos justos (como era, antes, Alejandro) se transforma em um sono 

intranquilo, prova de sua culpabilidade ao se deixar atrair por Rubí. 

 

 

Figura 22: Alejandro sonha com Rubí na revista em quadrinhos número 15 

 

No quadro acima, percebemos que até nos sonhos Rubí atormenta Alejandro. Nessa 

figura, há uma associação entre ela, a cor vermelha e o fogo. Em uma das capas da revista 

em quadrinhos número 15 vemos essa imagem colorida. 
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Figura 23: Rubí é associada à cor vermelha na revista em quadrinhos número 15 

 

De início, Rubí já se associa à cor vermelha, porque seu nome remete a uma pedra 

preciosa dessa cor, que ela costuma usar em vestimentas ou acessórios. O fogo remete à sua 

personalidade, já que esquenta, mas também queima, ou seja, é prazeroso e perigoso ao 
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mesmo tempo, o que atormenta Alejandro, que é envolvido por seus encantos, como 

também podemos ver na imagem. Alejandro termina se rendendo à sua sedução, tanto nos 

quadrinhos como no filme. 

 

 

Figura 24: Alejandro confessa seu amor por Rubí na revista em quadrinhos número 15 

 

 Essa fala de Alejandro retoma a ideia de que os limites entre ódio e amor são 

bastante tênues. Essa mistura entre amor e ódio também é um lugar comum do melodrama. 

Talvez ele a odiasse tanto antes exatamente por ter outro tipo de sentimento por ela, mas ter 

medo de amá-la por saber como é sua personalidade. Esse possível sentimento se manteve 

oculto, apenas constando insinuações ao longo de toda a da história em quadrinhos e 

também do filme. 

Pela primeira vez, Alejandro se desconcentra do seu trabalho. Ele sempre dizia que 

a carreira era mais importante que as mulheres, entretanto Rubí conseguiu mudar isso e o 

desviou desse caminho. Assim, podemos perceber forte influência de Rubí em Alejandro. 

Enquanto isso, Rubí demonstra que gostaria que Alejandro se importasse menos com a 

profissão e tivesse mais tempo para estar com ela.  
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Figura 25: Alejandro se esquecia do trabalho por Rubí na revista em quadrinhos número 15 

 

 

Figura 26: Rubí pede a atenção de Alejandro na revista em quadrinhos número 15 

 

 Em outras palavras, ela diz que gostaria que ele fosse “menos inteligente”, para que 

ela pudesse dominá-lo mais facilmente. Percebemos então que Rubí valoriza a riqueza, mas 
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não o trabalho. Além disso, ela parece realmente estar dando importância para os 

momentos em que eles dois estão juntos. 

 O desenlace se deriva do episódio anterior. Em uma visita a Cesar, Rubí esquece os 

cigarros com o isqueiro de Alejandro no hospital. Assim, o marido dela percebe que eles 

estão juntos e se deprime. No filme, Rubí conta a Cesar que ama Alejandro. Essa revelação 

também acontece na telenovela, em uma cena em que a protagonista conta a Hector que 

sempre foi apaixonada por Alejandro e não consegue ser feliz sem ele. 

 

 

Figura 27: Cesar descobre o caso de sua esposa e seu amigo na revista em quadrinhos número 16 
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Nesse trecho podemos ver uma amostra do uso de as palavras exageradas que 

caracterizam o melodrama, de acordo com o lugar comum popular, que geralmente está 

presente na história em quadrinhos e também nos outros suportes. Além disso, os desenhos 

seguem a dramaticidade, revelando primeiramente o pavor de Cesar ao perceber que sua 

esposa estava tendo um caso com seu melhor amigo, e a seguir seu desespero e tristeza. 

Já na telenovela, as tramas secundárias evidenciam os propósitos moralizantes de 

diversas maneiras. Alejandro e Maribel não perdoam Hector e Rubí pelo que eles fizeram, 

apesar de continuarem nutrindo sentimentos por eles. E quando Rubí descobre que 

Alejandro está rico, decide reconquistá-lo. Mas tanto Alejandro quanto Hector se envolvem 

com outras mulheres e ambas as relações geram filhos.  

Alejandro se casa com Sonia, uma mulher que conheceu quando trabalhava em 

Cancun, depois de se decepcionar com Rubí. A protagonista inclusive tenta convencê-lo de 

não se casar, dizendo o quanto é difícil estar com alguém que não ama. Ele não a escuta, 

porque acredita que Sonia seria uma ótima companheira. Eles vivem bem casados por 

alguns meses, até que Sonia morre durante uma discussão com a personagem principal. 

Depois eles descobrem que Sonia estava grávida, o que causa profunda dor em Alejandro. 

Hector, no final da telenovela, tem um caso com uma colega de trabalho, Elena, que o ajuda 

a se curar de sua obsessão por Rubí e termina grávida dele. 

Também na telenovela, Rubí, buscando reconquistar Alejandro depois que ele fica 

rico, finge mudar. Ela diz que não pode ser feliz sem ele e que está separada de Hector. 

Alejandro e Rubí se encontram coincidentemente em Cancun, onde têm sua primeira noite 

de amor, que resulta em uma gravidez. A protagonista usa a gestação para manter laços 

com Alejandro, que estava se apaixonando por Maribel ao se desiludir novamente com 

Rubí. Ela sofre um aborto ao salvar sua sobrinha Fernanda de ser atropelada, mas não conta 

nada a Alejandro por medo de perder sua atenção. Dias depois, ela diz que perdeu o filho 

porque Hector foi agressivo com ela ao saber de seu caso com Alejandro, a quem ela 

confessou que sempre amou. Essa situação faz com que Rubí seja colocada em uma 

posição de vítima e Alejandro, apesar de apaixonado por Maribel, quer protegê-la de 

Hector. Realmente, por causa de seus ciúmes, Hector chega a manter Rubí presa em casa, 

sem a possibilidade de sair e é agressivo com ela, mas ele não causou seu aborto.  
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Vemos, então, que mais uma vez na telenovela os estereótipos maniqueístas são 

ambíguos, já que Rubí, mesmo sendo a vilã, também se enquadra no papel de vítima em 

algumas situações específicas. A Vítima é um dos personagens apontados por Barbero 

(1991) como recorrentes nos melodramas, virtuosa, inocente e necessitada de proteção, 

despertando a empatia do público. Durante a maior parte da trama, esse papel se adéqua 

mais a Maribel, porém também devemos lembrar que após se recuperar da tristeza de ser 

deixada no altar, ela rejeita o papel de vítima, se tornando uma mulher ativa e buscando sua 

felicidade. Assim, os estereótipos típicos do melodrama ainda estão presentes na telenovela, 

mesmo que de maneira variável.  

Nos quadrinhos, Rubí reencontra Cristina e conhece sua família. Além de pedir 

perdão à irmã, também critica sua aparência física, dizendo que ela engordou depois de ter 

filhos e menciona que o homem com quem ela se casou não é interessante. Por causa de 

suas desavenças, Cristina e Rubí brigam, inclusive fisicamente, já que Cristina bate no rosto 

da irmã. 

 Depois de se insinuar para ele, Rubí troca um cheque sem fundo com o cunhado, 

que trabalha em um banco. Rubí o influencia a se posicionar contra Cristina, dizendo que 

não gostaria de estar brigada com ela, fazendo-o acreditar que sua relação conturbada com 

Rubí é um mau exemplo para seus filhos.  

 

 

Figura 28: Rubí influencia o cunhado contra a irmã na revista em quadrinhos número 14 

 



 112 

 Quando descobre que Rubí está planejando prejudicar sua família, Cristina vai até a 

sua casa e novamente bate nela, descontando todo o seu ódio pelo que Rubí fez no passado 

a ela e a sua mãe. Então, nessa cena, vemos uma mulher pacífica e calma se alterando 

quando alguém ameaça seu lar, pois é o mais importante para ela. Cristina se comporta 

como uma típica protagonista de telenovelas, que defende com ferocidade sua família. 

Torna-se evidente para o leitor, dessa forma, que Rubí não tem os mesmos valores que a 

irmã. 

  

 

Figura 29: Cristina defende sua família na revista em quadrinhos número 14 

 

No filme, Cristina e Rubí nunca se reencontram. A personagem Cristina desaparece 

depois de anunciar, por carta, para a irmã a morte de sua mãe. Na telenovela, Rubí e 

Cristina mantém algum contato depois da morte de sua mãe, apesar de que Cristina quer se 

afastar de Rubí. Porém, a protagonista se encanta com sua sobrinha Fernanda. Ela se 

reconhece na menina, dizendo que parece muito com ela. A leva para passear, dá presentes, 

lhe ensina a valorizar a riqueza e inclusive a salva de um atropelamento. Esse sentimento 

revela um matiz mais amoroso de Rubí, que dificilmente vemos e que pode gerar 

identificação do espectador. 

Na telenovela, Rubí também busca prejudicar Cristina. Pouco depois de se casar 

com Hector, ela armou uma situação para fazer o cunhado ser preso injustamente por 

roubo. Ela o odiava por ser pobre e não apoiava a relação de sua irmã com ele, que era o 

motorista de Maribel. Cristina não se importava com a sua posição social, o que gerava 
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raiva em Rubí, que se sentia obrigada a se separar de Alejandro, a quem verdadeiramente 

amava, por causa de sua situação econômica. Além disso, Rubí parece querer punir o amor 

de Cristina e Cayetano, que foi consumado antes do casamento, quando ela engravidou de 

Fernanda. Segundo seu código moral, esse ato não podia ter bons resultados. 

 O final da história vai se concentrar no par beleza-morte. Nos quadrinhos, por causa 

de uma briga com Cristina quando se reencontram, Rubí fica machucada e Cesar insiste que 

ela faça uma radiografia com Alejandro. Quando eles olham a radiografia, destacam que 

esse retrato dela perde a beleza, sendo igual ao de todos, demonstrando que afinal 

permanece o que se tem no interior e não a aparência. Essa imagem do esqueleto também 

pode ser visto como um prenúncio da morte de Rubí. Nos outros suportes, não é mostrada a 

imagem de um esqueleto, somente a de Rubí com o rosto enfaixado no fim da história, 

depois de seu acidente, que pode ser vista nos quadrinhos, no filme e na telenovela. 

 

 

Figura 30: Radiografia de Rubí na revista em quadrinhos número 14 

 

Nos quadrinhos e no filme, Rubí se desespera quando ele diz que em breve operará 

Cesar e a relação deles terá que terminar. Ela propõe então que Alejandro mate Cesar na 

operação, para que eles possam ficar juntos. Essa proposta acontece nas três versões. Mas 

na telenovela ela justifica sua posição como vítima, dizendo que só com a morte de Hector 

ela poderia se livrar de suas agressões, já que ele se recusava em lhe dar o divórcio. 

 



 114 

 

Figura 31: Rubí se desespera por medo de perder Alejandro na revista em quadrinhos número 16 

  

Alejandro nega deixar Cesar/Hector morrer, mas de alguma maneira começa a 

pensar no assunto. Nos quadrinhos e no filme, Cesar demonstra raiva de Alejandro e diz 

que não tem mais vontade de viver. Por causa de sua reação, Alejandro fica tenso ao 

perceber que Cesar sabe do caso dele com Rubí. Então, Cesar morre porque Alejandro se 

desconcentra durante a operação.  

 Já no final da telenovela, Hector morre por conta de um acidente de carro depois de 

discutir com Rubí. Ele se arrepende por ter deixado Maribel lhe esperando no altar, 

chegando à conclusão de que ela teria sido uma boa esposa, diferentemente de Rubí. 

Também na telenovela, Alejandro e Maribel percebem que a amizade incondicional 

que os unia se transformou em amor. No entanto, a morte de Hector, que ocorreu durante 

uma operação feita por Alejandro, faz com que o médico seja preso. Rubí tem meios de 

tirá-lo da cadeia, através de influências de um de seus amantes, e diz para Maribel que só 

fará isso se ela prometer se afastar de Alejandro. Maribel aceita a promessa, provando que 

ama o médico e prioriza seu bem estar em relação à própria felicidade, uma atitude típica 

das mocinhas de telenovelas. 

 Nos quadrinhos e no filme, Alejandro sente que Rubí é a culpada pela morte de 

Cesar, já que ela contou sobre o caso deles, e pensa em matá-la, mas Rubí destaca que ele 

também tem culpa.  

 



 115 

 

Figura 32: Alejandro pensa em matar Rubí na revista em quadrinhos número 17 

 

Ela se joga da janela para demonstrar que o ama, como uma reparação moral. Já no 

filme, Rubí é empurrada por ele, como podemos ver na cena a seguir, do arquivo Filme 

cena 9 do CD anexo. A cena em que ela está caindo da janela é a primeira cena retratada no 

filme, antes dos créditos. A história, então, é totalmente contada através de um flashback, já 

que se inicia pelo final. 

 

Rubí: ¡Alejandro! Sabía que volverías. 

Alejandro: Cesar ha muerto. 

Rubí: ¿Es cierto eso? 

Alejandro: ¿Y qué esperabas después que fuiste hablar con él 

esta mañana? 

Rubí: Solo le dije una verdad que tarde o temprano tenía que 

saber. 

Alejandro: ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué? 

Rubí: ¿Qué más da? Lo importante es que ahora soy libre y ya 

nada podrá impedir que seamos felices. 

Alejandro: Lo que has hecho es un crimen. 

Rubí: No. Yo solo le di un mal rato. El resto lo hiciste tú. 

¿Por qué no nos quitamos la careta? Si tuvieras tantos 

escrúpulos como dices, no lo habrías matado. 

Alejandro: ¡Mientes! ¡Mientes! Eso no es verdad. ¡No es 

verdad! 

Rubí: Está bien, te creo. 

Alejandro: Ya no me importa lo que creas ahora, ¡voy a acabar 

contigo, voy a acabar contigo! ((Alejandro aperta seu pescoço 

e a empurra. Ela cai pela janela de vidro)) 

Referência CD anexo: Filme cena 9 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk 

(minuto 1:36:30-1:38:33) 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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 Inicialmente, tanto nos quadrinhos como no filme, Rubí não morre, mas sofre 

diversos ferimentos. Pede perdão a Alejandro e ele, no primeiro momento, não aceita. Ela 

parece se arrepender de todo o mal que causou. Rubí demonstra entender muitas situações a 

partir do momento em que deixa de ser bela, como se sua beleza fosse uma maldição. Ela 

percebe que fez muito mal a pessoas importantes para ela e se arrepende de suas atitudes. 

Além disso, tanto nos quadrinhos quanto no filme, parece que o perdão a Rubí só pode 

acontecer depois que ela perdeu a beleza e não é mais ameaçadora, como se sua aparência a 

impossibilitasse de se arrepender, assim como se der perdoada. Alejandro diz que só Deus 

pode perdoá-los, pois também se considera culpado, como podemos ver nos quadrinhos 

abaixo. 

 

  

Figura 33: Rubí perde sua beleza na revista em quadrinhos número 18 

 

Essa conversa na qual Rubí percebe que perdeu sua beleza e, liberta da aparência 

física, pede perdão a Alejandro pelos males que causou, também acontece no filme. 
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Figura 34: Rubí pede perdão na revista em quadrinhos número 18 

 

No final da história em quadrinhos, Rubí morre e Alejandro se casa com Eloísa. É 

um final moralizante, no qual o bem vence e o mal é castigado, mesmo havendo 

arrependimento. Já no filme, não é explicitado se Rubí morre ou permanece viva, já que 

depois da conversa com Alejandro, na qual ela pede perdão e se lamenta por haver perdido 

a beleza, ela não é mais retratada. A união entre Alejandro e Eloísa também acontece. 

Podemos perceber que tanto nos quadrinhos quanto no filme o valor moral maior é o amor: 

aqueles que o priorizaram alcançam a felicidade, enquanto os que consideraram outros 

objetivos mais importantes terminam sofrendo e se arrependendo. Assim, os finais dos 

quadrinhos e do filme são semelhantes. 
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Já o final da telenovela marca, mais uma vez, muitas diferenças em relação aos 

outros suportes, o que confirma que as maiores modificações em todas essas adaptações se 

deram na telenovela. Rubí cai das escadas depois de discutir com Alejandro, que havia 

descoberto diversas mentiras de Rubí. O que mais lhe impactou foi saber que Rubí mentiu 

sobre seu aborto, dizendo que foi culpa de Hector, quando na verdade foi um acidente.  

Além disso, ele soube que Rubí foi amante de vários homens e que Hector tinha 

concordado em se divorciar de Rubí, ao contrário do que ela dizia, porque estava 

apaixonado por outra mulher. Enquanto isso, Rubí acreditava que Alejandro ficaria com 

ela, porque a amava e sabia que ela o havia libertado da cadeia. Podemos ver a situação 

retratada na cena abaixo, do arquivo Capítulo 114 cena 1 do CD anexo. 

 

Rubí: Sabía que no ibas a tardar en venir. 

Alejandro: ¡Eres una hipócrita! ¡Una maldita mentirosa! 

Rubí: ¿Qué te pasa, por qué me hablas así? 

Alejandro: Ya sé que no perdiste nuestro hijo por culpa de 

Hector. 

Rubí: Claro que sí, a tu papá le consta… 

Alejandro: Aquí dice que le perdiste una semana antes por el 

golpe que te dio un carro. 

Rubí: Alejandro, yo no… 

Alejandro: ¿No qué? ¿No qué? ¿No quisiste decírmelo para 

mantenerme a tu lado? Contéstame. Cuando yo te propuse que 

nos casáramos, tú ya habías perdido nuestro hijo. 

Rubí: Alejandro, déjame explicarte. Cuando yo perdi a nuestro 

hijo no sabes el dolor que sentí y no pude decírtelo porque 

no quería que te sintieras igual que yo. 

Alejandro: No te atrevas a decirme algo así. Estás loca, 

Rubí. Armaste todo ese teatro para hacerme creer una mentira 

así. 

Rubí: Lo hice porque no soportaba que estuvieras en Las Vegas 

con esa coja. 

Alejandro: ¡No te atrevas a llamala así! De todo lo que has 

hecho, esto no tiene perdón. ¿Cómo pudiste culpar a Hector de 

la muerte de mi hijo y después pedirme que lo matara sabiendo 

que él era inocente? 

Rubí: Ya te expliqué por qué te lo dije, estaba nerviosa, no 

sé, fue un arranque. 

Alejandro: ¡Eso no es un arranque! Me queda claro que en 

verdad tu intención era que yo lo matara. 

Rubí: Eso es lo que se merecía, Hector me hizo mucho daño.  

Alejandro: No, Rubí. El daño se lo hiciste tú desde que te 

casaste con él sin amor. 

Rubí: Porque yo solo te amaba a ti, entiéndelo, imbecil. Te 

amo, te adoro, eres el unico hombre que me ha importado y por 

ti, Alejandro, oyelo bien, por ti sería capaz de cualquier 

cosa. 

Alejandro: ¡Cállate! Ahora me arrepiento de ese amor maldito 

que tanto tiempo me tuvo cegado. 
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Rubí: No maldigas nuestro amor, ha sido unico, tú y yo hemos 

superado tantas cosas, pero ahora el pasado se acabó, ¿no te 

das cuenta? Te saqué de la cárcel… 

Alejandro: Todavía cuando me sacaste de la cárcel, senti 

agradecimiento por ti, en el fondo, Rubí, todavía quedaba 

algo de cariño, pero ahora lo unico que siento por ti es 

asco. 

 

Alejandro: No quiero volver a verte nunca. 

Rubí: No, mi amor, no me puedes dejar, no te vayas. Tú me 

amas, tú me deseas, no puedes estar sin mí y yo sé que por 

eso veniste. 

Alejandro: Te equivocas. Vine para aclararte que ya no te amo 

y si te recibi en mi casa fue para protegerte supuestamente 

de Hector. Pero el amor, Rubí, el verdadero amor lo conocí 

con Maribel. 

Rubí: ¡Cállate, estupido! ((dá um tapa no rosto dele)) ¡Eso 

no es cierto! 

Alejandro: Más vale que lo aceptes, porque yo voy a hacer mi 

vida con Maribel. 

Rubí: Con la coja, no. Ella nunca te va a querer como yo, 

Alejandro.  

Alejandro: En eso tienes razón. Porque tu amor es enfermizo, 

Rubí. Tú nunca me has amado de verdad, yo solo fui un 

capricho, una obsesión. Pero el amor de Maribel es sincero. 

Rubí: ¡Maribel no te ama! Ni siquiera fue capaz de luchar por 

tu amor. 

Alejandro: Ella no quiere luchar por mi amor, porque mi amor 

ya lo tiene. Además, ¿de que me estás hablando? 

Rubí: De que primero se hizo a un lado cuando yo esperaba un 

hijo tuyo y después, cuando le dije que se alejara de ti si 

quería que yo te sacara de la cárcel, se alejó sin pensarlo. 

Alejandro: ¿Le pediste eso a Maribel? 

Rubí: Sí, se lo pedi, y la muy estúpida… 

Alejandro: ¡No hables así de Maribel! Si Maribel fue capaz de 

hacerse a un lado, fue por amor. Eso es el amor, Rubí, no las 

bajesas que tú haces. 

Rubí: ((cai aos pés dele)) No, no te vayas, no te vayas, por 

favor, no te vayas, quédate conmigo, hago lo que quieras, 

Alejandro, lo que tú me pidas.  

Alejandro: No pierdas tu dignidad. Mejor intenta hacer otra 

vida, pero lejos de mí. 

Rubí: No, no, no, nunca te voy a dejar que seas feliz con 

ella, nunca, ¿me oyes? ¡Nunca, nunca! 

 

Rubí: Con Maribel, no pudiste sentir lo que conmigo. Dime que 

me amas, imbecil, ¡dímelo! 

Alejandro: Cállate y déjame en paz. Tengo que detener a 

Maribel antes de que se vaya. 

Rubí: Reconoce que a quien amas es a mí, a quien deseas es a 

mí. 

Alejandro: No, Rubí. No te amo y jamás voy a regresar 

contigo. 

((Ele sai)) 

Rubí: ¿Qué hago, qué hago? Acepta que me amas, imbecil. 

¡Aceptalo, imbecil, acepta que me amas! ((Ela sai correndo 

atrás dele pelas escadas)) ¡Las cosas todavía tienen 
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solución, tú no puedes estar sin mí, sin mi belleza! ¡Tú y yo 

vamos a ser felices! ((Ela cai)) 

Alejandro: ¡Rubí! ((no celular)) Una ambulancia, pronto, 

manden una ambulancia. 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 114 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=-d95w8qn7Gw 

(minuto 23:06-29:47) 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

 

É interessante perceber que, mesmo tendo sérios problemas com Rubí, na telenovela 

Alejandro se desespera ao ver que ela sofreu um acidente e busca ajudá-la, enquanto nos 

quadrinhos, Alejandro chega a pensar em matá-la e no filme ele a empurra da janela de seu 

apartamento. Vemos, então, que o personagem Alejandro na telenovela é mais 

convencional, mantendo-se como “bom” dentro da estrutura maniqueísta, ao longo de toda 

a trama, o que não acontece com o mesmo personagem nos quadrinhos e no filme que, por 

causa de Rubí, tem seu caráter alterado em alguns momentos. Já Rubí permanece como 

uma personagem sólida até o arrependimento final nas primeiras versões e na telenovela 

nunca se arrepende. 

Como consequência de seu acidente, além de ter o rosto desfigurado, Rubí também 

tem a perna amputada, sendo vítima então do mesmo problema que tanto criticava em 

Maribel. Mais uma vez, vemos aqui a substituição, dessa vez de Maribel por Rubí, que 

passa a ser a coxa, enquanto Maribel se recupera cada vez melhor de seu problema, graças 

às fisioterapias que faz com Alejandro. Quando percebe a amputação, Rubí fica 

desesperada, acreditando que Alejandro, que tratou de seu caso, a deixou assim de 

propósito e mantendo sua valorização extrema da beleza, como podemos ver no arquivo 

Capítulo 115 cena 1 do CD anexo: 

: 

Rubí: No mataste a Hector, pero te vengaste de mí. Me dejaste 

sin pierna a proposito. 

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 

cirurjano plástico. 
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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 de 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: Capítulo 115 cena 1 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1hTeQnF8e9A 

(minuto 3:40-5:01) 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

 

Rubí não morre, foge do hospital e continua aterrorizando Maribel como um 

fantasma, dizendo que Alejandro é seu e que ela vai se vingar. Alejandro, no entanto, quer 

estar com Maribel, já que descobriu que ela se sacrificou por ele e que Rubí tentou separá-

los de diversas maneiras. No casamento de Maribel e Alejandro, Rubí aparece escondida e 

pretende matá-los, porém não é capaz de ferir a quem considera o amor de sua vida.  

De alguma forma, na telenovela, o legado de Rubí continua com sua sobrinha 

Fernanda, talvez a única pessoa que ela amou além de Alejandro, e a quem ela conta sua 

história e ensina lições, buscando vingança. O primeiro contato delas após o acidente se dá 

justamente no casamento de Maribel e Alejandro, onde Rubí, tal qual uma bruxa de contos 

de fadas, chama Fernanda para conversar e todos se preocupam por ela ter desaparecido, 

como podemos ver na cena a seguir, do último Capítulo (arquivo Capítulo 115 cena 2 do 

CD anexo): 

 

Fernanda: ¿Te duelen tus cortadas? 

Rubí: Me duelen más las cicatrices del alma. Pero tú un día 

vas a hacer que todos mis dolores, mis tristezas terminen. Tú 

puedes lograr lo que te propongas y yo te voy a ayudar, solo 

tienes que seguir mis consejos. Tú y yo nos vamos a seguir 

viendo siempre, ¿quieres? 

Fernanda: Sí.  

Rubí: Ese va a ser nuestro secreto.  

 

Referência no CD anexo: Capítulo 115 cena 2 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=1hTeQnF8e9A 

(minuto 37:16-37:59) 



 122 

Acesso em 18 de dezembro de 2014 

 

 A última cena da novela mostra Alejandro bem mais velho, casado com Maribel, 

sendo surpreendido por Fernanda que, muito parecida com sua tia, o beija em seu 

consultório. Ele confunde Fernanda com Rubí, o que demonstra uma forma de 

ressurgimento, ressurreição da protagonista, que se reinventou através da sobrinha.  

Como é típico dos melodramas, o final feliz em Rubí é moralizante: recompensa os 

bons e castiga os maus. “El galán y la heroína vivirán juntos y felices para siempre, 

mientras que el final de los villanos quedará sujeto a un reducido número de opciones: o 

mueren o quedan desfigurados o van a la cárcel” (VELA, 2004, p. 2). No caso de Rubí, os 

que terminam felizes são Alejandro, Maribel e Cristina, enquanto Rubí e Cesar/Hector são 

castigados.  

 

2.3. Rubí além de Rubí 

 

Depois da exitosa exibição da telenovela, foi realizado um episódio especial que 

pode ser encontrado no DVD de Rubí e que também está no CD anexo.35 Esse episódio 

retrata Fernanda conversando com Loreto, o melhor amigo gay de sua tia, também 

decadente, sobre as proezas de Rubí. Eles visitam diversos locais por onde a protagonista 

esteve, incluindo sua casa na vila e a casa de Maribel, em uma espécie de peregrinação. 

Algumas das cenas mais importantes da telenovela são exibidas.  

Fernanda sempre se posiciona a favor da tia, compreendendo sua ambição, seu amor 

por Alejandro e sentindo pena pelas consequências de seu acidente. Como pudemos 

perceber no final da telenovela, Fernanda seria uma discípula de Rubí, que seguiu seus 

passos e de alguma forma a fez ressurgir na história. Podemos ver, então, que há uma 

associação desse episódio com a religiosidade, destinando a Rubí um papel de santidade, o 

que seria inimaginável dos quadrinhos e no filme. É interessante observar que os temas 

“ressurreição” e vingança, que aparecem fortemente nesse bônus track, foram destacados 

                                                 
35 Referência no CD anexo: Rubí bônus track 

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=r6EJ_s48RVY.  

Acesso em 05 de janeiro de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=r6EJ_s48RVY
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por Campedelli (1987) como alguns dos mais comuns em telenovelas, como vimos no 

Capítulo 1.  

Assim, a telenovela certamente rompe o final moralizante, já que Rubí, apesar de ter 

sido castigada, é compreendida e vingada. Fernanda, de alguma forma, representa o 

público, que não julgou a personagem e entendeu sua dor e seu sofrimento, especialmente 

considerando que nessa versão ela amou Alejandro e não conseguiu ser feliz sem ele, 

condenando-se à própria decadência quando preferiu se casar por ambição.  

Vimos no Capítulo 1 dessa dissertação que, de acordo com Comparato (1986), 

citado por Mazziotti (2004), há uma série de plots (ou seja, enredos, tramas argumentais) 

comuns em telenovelas: amor, Cinderela (mudança de classe social), triângulo, regresso, 

vingança, sacrifício. Em relação aos plots citados por Comparato (1986), podemos observar 

em Rubí o triângulo amoroso entre Rubí, Cesar/Hector e Alejandro; o plot Cinderela, 

representado pela ascensão social de Rubí quando se casou com Cesar/Hector, seu grande 

objetivo; o amor entre Rubí e Alejandro (na telenovela) e a vingança de Rubí (na 

telenovela). Além disso, é emblemática a punição e o castigo de Rubí no final da trama, que 

são visuais: ela perde sua beleza, seu principal bem.  

Os temas do melodrama apontados por Oroz (1992) também aparecem em Rubí: 

amor, paixão, incesto e mulher. O amor permeia diversas relações ao longo da história, 

sendo delas a mais destacável a de Rubí e Alejandro. O amor entre eles não foi suficiente 

para que Rubí esquecesse sua ambição, porém foi marcante a ponto de não permitir que 

Rubí fosse feliz sem ele. Alejandro também a amou independentemente de seu caráter 

vaidoso e egoísta, já que acreditava, assim como sua mãe, que sua essência era boa, e que 

ela poderia mudar graças a esse sentimento.  

A paixão mais destacável da história foi a de Cesar/Hector por Rubí que, além de 

qualquer racionalização, fez com que ele esquecesse sua noiva, a quem havia amado, para 

se casar com Rubí, não percebendo seu interesse material. Essa paixão causou muitos 

problemas para outros personagens, como a tristeza de Maribel, a revolta de Cristina, a 

morte da mãe de Rubí, a decepção de Alejandro (especialmente na telenovela), e inclusive 

para os próprios Cesar/Hector e Rubí, que não encontraram a felicidade no matrimônio.  

Aparentemente, o incesto não estaria presente em Rubí, mas, se consideramos que, 

segundo a autora Oroz (1992), na maioria das vezes o incesto aparece no melodrama de 
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maneira sublimada, podemos relacioná-lo à relação de Maribel e Alejandro, na telenovela. 

Quando os dois personagens se conheceram, Maribel era namorada de Hector, melhor 

amigo de Alejandro, que o considerava como um irmão. Alejandro e Maribel, inclusive, se 

tratavam como cunhados. Quando Hector e Rubí fugiram juntos, Alejandro e Maribel 

criaram um forte vínculo de amizade e se apoiavam mutuamente para superar a traição de 

seus amigos e amores. Até então, não havia entre eles interesse romântico, tanto que 

Alejandro se casou com outra mulher, Sonia, mantendo a amizade com Maribel. Depois da 

morte de sua esposa, Maribel começou a cultivar sentimentos por Alejandro que após 

algum tempo passaram a ser correspondidos. Alejandro e Maribel terminaram se casando, o 

que no início da história seria muito inesperado. 

Já a mulher certamente é um dos temas mais presentes em Rubí. Toda a história, a 

começar pelo seu título, gira em torno de uma mulher, enfocando sua trajetória em busca do 

que ambicionava. Além da personagem principal, é forte a presença de diversas mulheres 

na trama: Maribel, Cristina, a mãe de Rubí, Eloísa, além de outras personagens secundárias, 

especialmente na telenovela (a madrinha de Hector, a mãe e a irmã de Alejandro, Sonia, 

Elena, Lorena...). A maioria dessas mulheres possui uma personalidade de alguma forma 

oposta a Rubí, que, sendo a protagonista, é a mais forte e marcante delas. No Capítulo 3 o 

mito da mulher no melodrama será especialmente enfocado. Assim, podemos ver que os 

temas citados por Oroz (1992) estão presentes em Rubí, confirmando que a história mantém 

muitas das características do melodrama apontadas pelos teóricos aos quais recorremos. 

Porém, quando consideramos os diversos relatos, surge uma série de modificações 

que destacam a telenovela das outras versões. Com efeito, na telenovela, a personagem se 

torna mais complexa porque não cabe no estereótipo de “má”, sofrendo muitas vezes pelos 

mesmas questões e tendo os mesmos problemas de uma mocinha de telenovela. Rubí se 

apaixona, deseja ajudar sua mãe, ama sua sobrinha, não aceita o sexo antes do casamento, 

se identificando em diversos momentos com as personagens consideradas “boas”. Por outro 

lado, na maioria das vezes, Rubí tem um comportamento semelhante ao de uma vilã, o que 

também lhe proporciona não ser ingênua ou boba, não se deixar ser vítima das situações, 

como a maioria das protagonistas de telenovelas e lutar firmemente por seus objetivos, o 

que também pode acarretar admiração. Rubí, portanto, é certamente uma protagonista que 

rompe estereótipos e traz inovações e inclusive contradições. Por isso, para continuar a 
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análise, nos concentraremos na construção da imagem feminina através de Rubí, que 

contrasta com outras personagens femininas da história, no Capítulo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

3. RUBÍ, A PERSONAGEM 
 

 

-A ella se le ve que algo raro tiene, que no es una mujer como todas. 

(PUIG, Manuel. El beso de la mujer araña, 1997, p. 6) 

 

 Neste Capítulo focaremos a atenção na personagem Rubí e nas diferentes imagens 

femininas que aparecem ao longo da trama, que muitas vezes se opõem à protagonista. Essa 

análise é primordial, porque desde o título dos quadrinhos, do filme e da telenovela, um 

nome feminino, já percebemos a relevância do papel da mulher para a história. De fato, 

todo o esquema narrativo gira em torno dela, que é o motor da maioria dos acontecimentos 

da trama, como já pudemos ver no Capítulo anterior. Assim, analisaremos a construção 

dramática de Rubí, inserida e situada nos diversos conflitos surgidos das diversas 

possibilidades de imagens de mulher.  

Em termos dramáticos, é importante observar em que pontos a construção da 

personagem protagonista se opõe ou coincide com a construção de outras personagens 

femininas da trama, especialmente Maribel, sua amiga, Cristina, sua irmã, e Dona Refúgio, 

sua mãe. As três, assim como outras mulheres da história, entram em conflito com Rubí em 

diversos momentos, apresentando personalidades bem diferentes das da protagonista. 

Cabe esclarecer, previamente, algumas noções nascidas ao longo do estudo do 

conceito de personagem. Segundo o Dicionário enciclopédico das ciências da linguagem 

(1972), citado por Brait (1990), o problema da personagem é linguístico, já que ela não 

existe fora das palavras, mas também há uma relação inegável entre personagem e pessoa. 

“[...] as personagens representam pessoas segundo modalidades próprias da ficção.” (p. 11)  

Brait (1990) recupera pensamentos de diversos teóricos a respeito da personagem. 

Segundo ela, Horácio, poeta latino, acredita que o entretenimento deve se unir à função 

pedagógica e assim as personagens não devem ser somente a reprodução dos seres vivos, 

mas também representar modelos a serem imitados, enfatizando seu aspecto moral. Esse 

tipo de pensamento se manteve durante a Idade Média, na qual se acreditava que os 

princípios cristãos deveriam ser divulgados. 

A partir desse ponto de vista, e considerando que nas telenovelas e nos melodramas 

de maneira geral a questão moral é central, algumas personagens aparecem realmente como 

modelos de moralidade, como Dona Refúgio, a mãe de Rubí. Outras aparecem exatamente 
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como exemplos do que não deve ser reproduzido, como a própria Rubí, de acordo com as 

mensagens para o leitor da autora Yolanda Vargas Dulché que vimos no Capítulo 2. Ou 

seja, o viés de exemplaridade, inscrito na construção das personagens há muitos séculos, 

permanece neste tipo de produções da industria cultural até hoje  

Seguindo o panorama de Brait (1990), a partir do século XVIII, a personagem ganha 

na representação um universo psicológico individualizante, muitas vezes associado à figura 

do autor. A visão sobre a personagem mudou, mas o parâmetro de comparação ainda é o ser 

humano, portanto “[...] a personagem continua sendo vista como ser antropomórfico.” (p. 

38), porém dotado de uma psicologia que abalava sua construção como exemplum. Faltava, 

então, um médio generalizador para a psicologia das personagens que não fosse 

necessariamente a moral.  

Então, já no século XX, o crítico literário Lukács, em sua obra Teoria do romance 

(1920), introduz a ideia de que a estrutura do romance e a personagem estão submetidas à 

influência das estruturas sociais. Essa nova ideia faz com que, de certa maneira, o 

imperativo moral seja substituído por um determinismo social, apesar de que os limites 

entre esses dois campos totalizadores das situações dramáticas muitas vezes serão pouco 

definidos, sobretudo nas produções da indústria cultural massiva.   

Os formalistas russos são os que iniciam, em 1916, a concepção da personagem 

como ser de linguagem. A personagem é vista como um dos componentes da fábula 

(conjunto de eventos de uma obra de ficção), que só é especificada como um ser fictício na 

medida em que está submetida aos movimentos da trama (modo como os eventos se 

interligam).  

De maneira coerente com essa noção, o formalista Vlamimir Propp, em sua obra 

Morfologia do conto, explicita a dimensão da personagem sob o ângulo de sua 

funcionalidade no sistema verbal compreendido pela narrativa. Porém, as formas facilmente 

aplicáveis nos contos tradicionais não sempre são suficientes quando consideramos as 

diversas formas do dramático, nas quais a performace da representação acrescenta um 

campo discursivo bem menos estável do que no gênero narrativo.   

Na década de 1920, o crítico e autor inglês E. M. Forster classificou as personagens 

em “flat” (plana) e “round” (redonda). As personagens planas seriam as construídas ao 

redor de uma única qualidade, definidas em poucas palavras e que não apresentam muitas 
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modificações ao longo da narrativa. Podem ser divididas em tipo (personagens que 

alcançam o auge da peculiaridade sem atingir a deformação) e caricatura (personagens que 

levam uma qualidade única ao extremo, provocando uma distorção propositada, podendo 

chegar à sátira).  

Por outro lado, as personagens redondas seriam complexas, apresentando diversas 

qualidades, dinâmicas e multifacetadas, além de mudanças motorizadas pelo contato 

dramático com outras personagens. A classificação de Forster é importante, porque devido 

a seu ecletismo, fornece um principio interpretativo para produções dramáticas modernas 

que, no entanto, retomam anacronicamente funções moralizantes, como muitos produtos 

considerados culturalmente baixos ou populares.  

Rubí, na telenovela, poderia ser considerada uma personagem redonda, já que suas 

características são modificadas ao longo da história e ela não possui somente uma 

qualidade ou um tipo de comportamento. Já na história em quadrinhos e no filme, Rubí 

poderia ser considerada uma personagem plana, já que é definida por poucas características, 

que não variam ao longo da trama, com exceção do final, no qual ela se arrepende de seus 

atos.  

Nos melodramas, de maneira geral, há muitas personagens planas, que realmente 

representam estereótipos, como pudemos ver no Capítulo 1 nas classificações de Oroz 

(1992) e Barbero (1991), como o Traidor, a Vítima, o Herói, a má, a namorada. Na história 

em quadrinhos e no filme, diversas personagens seguem esses estereótipos, mas na 

telenovela essa estabilidade se modifica, já que as personagens são mais complexas, 

mesclando diferentes características. Assim, a telenovela traz inovações se consideramos a 

tradição dos melodramas em relação às personagens. 

Já Hamon (1972), em seu ensaio Pour un statut sémiologique du personnage, estuda 

a personagem sob uma perspectiva semiológica, como um signo dentro de um sistema de 

signos. A personagem, então, não faria parte de um domínio exclusivo da literatura, mas de 

qualquer sistema semiótico. Ele define três tipos de personagens: “referenciais”, 

“embrayeurs” e “anáforas”, destacando que um mesmo personagem pode fazer parte das 

três categorias. 

As “referenciais” são personagens que remetem a um sentido pleno e fixo, a 

empregos estereotipados, dentro de uma cultura, portanto seu reconhecimento depende do 
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grau de envolvimento do leitor nessa cultura. Podem ser históricos, mitológicos, alegóricos 

ou sociais, podendo remeter a clichês. As “embrayeurs” são personagens que funcionam 

como conexão e só adquirem sentido na relação com outros elementos da narrativa. São 

marcas da presença do leitor ou do autor na obra, como o coro das tragédias antigas. 

Finalmente, as “anáforas” são personagens que só podem ser apreendidas na rede de 

relações formada pelo tecido da obra. Fazem referência ao sistema da obra, com função 

organizativa e coesiva, como as personagens dos sonhos premonitórios.  

O trabalho de Greimas segue o mesmo sentido, e em suas obras Sémantique 

structurale (1966) e Du sens (1970), substitui a designação de personagem por ator 

(unidade lexical do discurso). Ele também distingue ator de actante, que pode expressar-se 

em vários atores em uma mesma narrativa. Existem seis actantes: sujeito, objeto, 

destinador, destinatário, opositor e adjuvante.  

Brait (1990) também relata que R. Bourneuf e R. Ouellett, em L’univers du Roman 

(1972), apontam quatro funções desempenhadas pela personagem no universo fictício: 

elemento decorativo, agente da ação, porta-voz do autor, ser fictício com forma própria de 

existir, sentir e perceber os outros e o mundo.  

A personagem decorativa seria considerada inútil à ação e inexistente do ponto de 

vista psicológico, mas que não pode ser dispensada porque pode constituir um traço de cor 

local ou um número indispensável à apresentação de uma cena em grupo. A agente da ação 

está em cada situação de conflito. Souriau (1950) e Propp (1928) subdividiram essa função 

em seis categorias, que nem sempre estão presentes na mesma personagem: condutor da 

ação (dá o primeiro impulso à ação), oponente (antagonista que possibilita o conflito), 

objeto desejado (valor a ser atingido), destinatário (beneficiário da ação), adjuvante 

(auxiliar) e árbitro, juiz (intervém em um conflito buscando resolvê-lo). Segundo Brait 

(1990), “a fotonovela, a telenovela e outras espécies de narrativa centradas em fórmulas 

tradicionais comportam perfeitamente essa abordagem.” (p. 50) 

De fato, Rubí, em diversas situações de conflito, nos quadrinhos, no filme e na 

telenovela, pode ser considerada a agente da ação, especificamente a condutora da ação, na 

busca de uma melhor condição financeira, que seria o objeto desejado. Seus oponentes 

poderiam ser, em algumas situações, sua mãe, sua irmã, Maribel ou Alejandro, já que 

tentam impedi-la de agir ou modificar suas ações, criando, assim, o conflito. Como 
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podemos ver, Rubí é ativa, mas seu objeto desejado pode ser considerado imoral por 

muitos. Por isso, aqueles que se opõe à sua ação não são os vilões da história e sim a 

própria Rubí. 

Seguindo a classificação de E. Souriau (1950) e Propp (1928), o porta-voz do autor 

poderia ser o personagem, que representaria as experiências vividas pelo autor projetadas 

em sua obra. Considerar a personagem como um ser fictício com forma própria de existir 

seria uma maneira de situar a personagem dentro da especificidade do texto, entendendo 

sua complexidade.  

Em relação ao narrador, na história em quadrinhos ele está presente, mas não se 

envolve na história. Indica o tempo transcorrido ou alguma descrição que contextualiza o 

leitor, apresentando também discursos que reforçam o que é visto nas imagens e nos 

diálogos. Esse último caso acontece, por exemplo, quando o narrador enfatiza a beleza de 

Rubí, que já é destacada por ela mesma e por seu próprio discurso. Assim, na história em 

quadrinhos o narrador se identifica como porta-voz da autora.  

Por outro lado, no filme e na telenovela devemos considerar que o leitor se torna um 

espectador, que conhece as personagens principalmente através de imagens e do discurso 

das próprias personagens, o que apaga quase completamente o narrador porta-voz. De fato, 

somente na primeira cena da telenovela o narrador aparece, apresentando uma mensagem 

semelhante à mensagem ao leitor da autora Vargas Dulché (como havíamos mencionado no 

Capítulo 2).  

Portanto, o aspecto performático do drama, no filme e na telenovela, se impõe 

acima do narrativo, e, embora reforce qualitativamente a função moralizante desse discurso 

porta-voz da autora, também o dilui quantitativamente na sucessão de capítulos e episódios 

próprios da sequência folhetinesca. O resultado, entendemos, é que, sobretudo na 

telenovela, o dramático remanesce como uma espécie de “folhetim selvagem”, sem a 

palavra ordenadora, didática e moralizante da narradora-autora.36 Como consequência, é 

modificado o padrão melodramático e a construção da personagem Rubí. 

       

 

                                                 
36 “Folhetim selvagem” é a caracterização que Gustavo Castagna e Sergio Wolff aplicam aos filmes do diretor 

argentino Armando Bo e a diva Isabel Sarli (Apud. Fernández, Rodrigo & Nagy, Denise. La gran aventura de 

Armando Bo. Buenos Aires: Perfil, 1999). 
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3.1 Rubí como femme fatale 

 

Para Erika Bornay, em Las hijas de Lilith (2005), a femme fatale é uma mulher que 

utiliza a sua beleza e sensualidade para seduzir os homens, que dificilmente resistem a ela, 

por isso a denominação fatal. De acordo com o livro, essa mulher tem a “[…] belleza […] 

como un don del diablo para tentar y hacer pecar al hombre.” (BORNAY, 2005, p. 85) É 

interessante destacar sua relação com o diabólico e com o pecado, que se dá justamente 

através de sua aparência física. 

Por ser irresistível, é uma mulher que muitas vezes faz os homens reféns de suas 

vontades, os usa e depois os abandona. “La mujer fatal es la que se ve una vez y se recuerda 

siempre. Hay hombres que mueren por ellas.” (BORNAY, 1995, p. 114) Então, essas 

mulheres podem causar imensos danos aos homens, inclusive a morte.  

Rubí, segundo as descrições feitas nos quadrinhos, no filme e na telenovela e 

segundo os próprios acontecimentos da trama, como pudemos ver no Capítulo anterior, se 

enquadraria nessa definição. A femme fatale tem algumas características marcantes, que 

encontramos também em Rubí e iremos explorar a seguir. 

 

3.1.1 Rosto: Lástima que no puedo prestarte mi cara...37  

 

Figura 1: Rubí e Cristina discutem na revista em quadrinhos número 1  

  

Em comum com as mulheres fatais, Rubí tem, de maneira aparente, as características 

físicas, desde o olhar intenso, com seus olhos verdes, os cabelos volumosos e o uso da cor 

                                                 
37 Fala de Rubí na história em quadrinhos. 
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vermelha, que se relaciona ao seu nome, em vestimentas, acessórios e cosméticos, o que 

contribui para que ela chame atenção. Uma pinta perto da boca, como tem Rubí, é um sinal 

de sedução.  

Sarlo (1995) destaca que, segundo o lugar comum, muito presente nos melodramas, 

os olhos são uma maneira de expressão e comunicação, por isso, numa reviravolta teórica, a 

autora os relaciona não apenas a um mistério, mas ao desejo erótico (“hacer con los ojos lo 

que no se puede hacer con las manos”, p. 127). Além disso, os olhos não podem mentir, 

então, na telenovela, os olhos de Rubí muitas vezes revelam seu “amor” por Alejandro, 

mesmo que ela não queria admitir que “está apaixonada” por um homem pobre. O 

problema para Rubí, desde o início da primeira versão da história, é o que ela considera 

“ser pobre”. Então, seu olhar, muito antes de pousar no “pobre Alejandro”, já tinha pousado 

nela mesma, e não para comunicar sentimentos e seduzir, mas para avaliar. Os olhos de 

Rubí, de maneira marcante em vários momentos da primeira versão da história, fitam sua 

própria figura refletida no espelho. 

 

 

Figura 2: Rubí é apresentada como uma bela mulher na revista em quadrinhos número 1 
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Desde os primeiros quadros da versão original da história, reproduzidos acima, Rubí já 

está fascinada pela imagem do espelho no qual se admira. Ela apresenta um caráter vaidoso, 

mas também avalia (“de pronto quedó inmóvil, contemplándose por largos segundos”) e 

toda avaliação comporta um juízo e, portanto, uma valoração. 

Nesse momento, suas características físicas são destacadas não somente no desenho, 

mas também pela narração de maneira verbal: feições delicadas, boca sensual, olhos verdes, 

cabelos ondulados e escuros. Rubí está, então, definida pela visualidade, e a beleza é sua 

principal característica e por isso, também, sua primeira aparição é essencial para a 

construção da personagem. 

 Vemos que, primeiramente, a personagem é individualizada pelo narrador, que cita 

seu nome e descreve sua ação. Nesse momento, ela é vista de costas. A personagem é 

enfocada de uma distância suficiente para que se veja todo o seu corpo, destacando-se o 

quadril na banqueta de babados, que ressalta a cintura marcada pelo cinto, e em frente a 

penteadeira e o espelho, máquinas da ficção. 

 No quadro seguinte, seu rosto é revelado juntamente com seu discurso, que aparece 

através de seu pensamento: “Hoy, como cada dia, estás muy linda, Rubí... muy linda”. Esse 

pensamento da personagem pode estar retomando o ponto de vista exterior do quadro 

anterior, reiterando que Rubí se vê, na alteridade, como bela.  

A seguir, mais uma vez com a presença no narrador, a personagem se contempla, 

mostrando novamente sua grande estima por sua aparência física. O que marca a construção 

da personagem é a imagem dupla, de costas e de frente. O último quadro da página suaviza 

o estranhamento do Duplo gerado, exclusivamente, pela visualidade, do desenho, ou, se 

fosse no filme, da performance diante da câmera: uma descrição verbal, carregada de uma 

subjetividade indeterminada e fascinada, do físico de Rubí, que constrói a personagem e a 

apresenta ao leitor. 

 A “beleza” de Rubí, na enunciação representada por sua avaliação de “estar linda”, 

se destaca em comparação às outras mulheres da história, o que é evidenciado no enredo, já 

que a grande maioria dos homens se interessa fisicamente por Rubí e muitas mulheres a 

invejam. Através das descrições e caracterizações, é mostrado para o leitor (no caso da 

revista em quadrinhos) ou espectador (no caso do filme e da telenovela) que Cristina e 

Maribel, que geralmente são apresentadas como os opostos de Rubí, não são tão “belas” 
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quanto a protagonista, além de não se verem como “belas”. Além da “beleza” física, Rubí 

também apresenta uma atitude sedutora, que as outras personagens não possuem, colocando 

Rubí na posição de femme fatale. 

 As primeiras imagens de Rubí na revista em quadrinhos, nas quais seu rosto se 

destaca, não são somente as do começo da história, mas também as das capas e nas páginas 

publicitárias, que costumam vir acompanhadas de texto. Essas imagens são apresentações 

por fora do relato, mas que funcionam como publicidades para atrair leitores. Portanto, 

essas imagens também constroem a personagem, caracterizando-a tanto fisicamente como 

moralmente, e apresentando-a ao possível leitor.  

  

 

Figura 3: Estética versus moral 
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Na apresentação acima, presente na revista número 1 e também nas revistas número 7, 

11, 14 e 15, Rubí concentra um conflito: estética versus moralidade. O grande destaque da 

imagem é o rosto de Rubí, que revelaria sua “beleza”. Ao lado da imagem de seu rosto, está 

um texto que diz que Rubí é “hermosa”, mas também diz que ela “comprendía todas las 

debilidades humanas.” Há uma perplexidade implícita em relação às características da 

personagem, já que a moralidade social propõe que uma mulher bela fisicamente também 

deve ter um belo caráter, o que não acontece no caso de Rubí, como é explicitado na 

própria apresentação.  

 O texto também revela que a personagem é apaixonada e desejada por todos os 

homens, apesar de suas características (note-se o uso da conjunção adversativa “sin 

embargo”). É implícito, então, que essa personalidade não deveria atrair os homens, mas 

certamente atrai. Essa possível contradição e outras das características utilizadas para a 

descrição de Rubí são comuns nas femme fatale: “cruel”, “egoísta”, “llena de ambición”, 

“mala”, “deseada por todos los hombres que dan su vida por ella”. É destacada a figura de 

seu rosto, mostrando a sua beleza, no qual a marca concreta de imoralidade poderia ser a 

pinta ao lado de sua boca, vista como uma característica sensual. 

 

Figura 4: Rosto de Rubí e suas características 
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 Nessa ilustração, presente nas revistas número 8, 9, 11 e 16, vemos mais uma vez a 

caracterização de Rubí, que apresenta uma ambiguidade: beleza exterior versus feiura 

interior. A beleza é retrada de maneira não verbal através da imagem e de maneira verbal 

através da descrição “seductora sonrisa” e “profundos ojos”. Já a feiura se mostra através 

dos adjetivos “mala”, “soberbia” e “ambiciosa”. Apesar disso, se diz que Rubí é sedutora e 

que captará os leitores, que na maioria das vezes são mulheres que se fascinam com sua 

imagem de diva, mas talvez se horrorizem com seu discurso imoral. O encanto de Rubí é, a 

todo momento, associado às características físicas (“sonrisa” e “ojos”).  

 

 

Figura 5: História e características de Rubí 
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Essa ilustração, dos números 9, 10 e 12 da revista, faz uma recapitulação da história 

de Rubí, para possivelmente situar leitores que não acompanharam a história desde o início, 

e a caracteriza como manipuladora de sentimentos, indiferente aos que a amam, ambiciosa 

e egoísta, ou seja, como causadora do mal para muitos personagens. Termina com uma 

frase, com fins publicitários, que pode fazer o leitor refletir: “¡Descubre por qué los 

hombres viven solo para ella!”, enfatizando o conflito de um rosto belo, que novamente é 

destaque, versus uma personalidade considerada má. 

 

  

Figura 6: Beleza versus perversidade 
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Nessa imagem, retirada dos quadrinhos número 5, 6, 8, 10, 12 e 16, expõe-se de 

maneira muito clara a oposição beleza física versus perversidade do espírito. A indagação 

feita (“¿Cómo imaginar en una mujer tan bella, un espíritu tan perverso?”), que beira a 

indignação, supõe que uma mulher bela exteriormente deveria ter também beleza interior. 

 Através desses exemplos, as características da personagem, que por muitos podem 

ser consideradas negativas, são utilizadas para promover a história. A razão de que esse tipo 

de promoção tenha um bom resultado talvez seja a oposição entre a perversidade, destacada 

verbalmente, e a beleza, explicitada tanto no texto quanto na imagem, gerando uma 

problemática moral ao redor de uma mulher bela exteriormente e terrível interiormente. Em 

diversos momentos da história, tanto nos quadrinhos, como no filme e na telenovela, Rubí é 

descrita de formas que opõem seu caráter à sua beleza, como, por exemplo, “Tan 

terriblemente mala como hermosa.” (uma fala de Cesar na revista em quadrinhos número 

11).  

 Essa aparente contradição, que valoriza Rubí por sua imagem, mas ao mesmo tempo 

condena seu caráter, pode ser relacionada à mensagem da autora no início dos quadrinhos, 

que analisamos no Capítulo 2. Como a mensagem, as figuras reproduzidas acima também 

envolvem as vertentes publicitárias, que promovem a história através das características de 

Rubí, e a moralidade, que quer mostrar aos leitores que as atitudes de Rubí não são 

aprováveis socialmente, mesmo que estejam sendo expostas na história. 

 Como vimos, uma das principais características das femme fatale e a primeira que se 

destaca fisicamente é a beleza. Rubí é uma mulher bela segundo os padrões e tem as 

características físicas consideradas ideais. As imagens de Rubí promovem sua beleza, em 

um discurso publicitário, enquanto o texto a caracteriza como bela e má, em um discurso 

ficcional. Há, então, uma contaminação de discursos, na qual são aproveitados os códigos 

de beleza da publicidade, que introduzem a contradição moral no texto. Abaixo, veremos as 

enormes semelhanças entre o discurso publicitário, especialmente o relacionado aos 

cosméticos, e a apresentação imagética de Rubí. 
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Figura 7: Publicidade de maquiagem da década de 1950 

 

Figura 8: Imagem de Rubí semelhante à publicidade 

 

 Essa publicidade, de uma máscara de cílios da empresa estadunidense Maybelline, 

data da década de 1950 e traz a imagem de uma mulher com características semelhantes às 

que vemos em Rubí na história em quadrinhos, contemporânea a essa propaganda. Trata-se 

também de uma ilustração de uma mulher que possui olhos expressivos e claros, feições 

delicadas, lábios vermelhos e cabelos volumosos, assim como Rubí, revelando um discurso 

publicitário hegemônico.  

O mais interessante, porém, é certa identidade puramente visual. Para além da 

disposição gráfica de acordo com os padrões clássicos (proporções áureas que guiam a 

maioria das publicidades dos anos 50), o primeiro plano da imagem feminina destaca o 

cabelo, os olhos e a boca: o cabelo artificialmente penteado, os olhos marcados com 

delineador, além de cílios grandes e escuros (mesmos para as loiras), a boca, vermelha na 

publicidade, exigindo o artifício maior da ficção, e a pinta, que é fundamental para 
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diferenciar a publicidade da arte. Os cabelos escuros e a pinta negra de Rubí são as chaves 

da tradução cultural do glamour hollywoodiano das loiras para o mestiço México. As cores 

marcantes da publicidade se transformam, na ficção, em uma palavra vermelha, escrita em 

preto e branco: Rubí.    

 Na abertura do filme Rubí, de 1971, são apresentadas diversas fotos da personagem 

enquanto os créditos são mostrados na tela, destacando-se mais uma vez sua aparência 

física. Essas imagens, que, ao contrário do que acontece na história em quadrinhos, não são 

acompanhadas de textos moralizantes sobre Rubí, acentuam seus olhos, seus lábios e seus 

cabelos, como poderemos observar abaixo. 

Nas duas imagens, Rubí é retratada como diva, o que é evidenciado através de sua 

maquiagem e seus adereços. Na primeira imagem, Rubí está na banheira da casa de 

Maribel, experimentando um momento da vida de rica que deseja, penteada e maquiada 

enquanto fala ao telefone. A banheira, a espuma e sobretudo o telefone no banheiro marcam 

a classe social, enquanto a maquiagem perfeita, embora ela esteja tomando banho e o 

penteado com laço, incompatível com a lavagem dos cabelos, são as características de uma 

diva. Observemos que, curiosamente, esta imagem privilegiada é a escolhida para dar seu 

crédito ao diretor do filme. 

Já na segunda imagem, a sombra escura nos olhos, o brinco grande e o casaco de 

pele refletem que a posição econômica de Rubí mudou. A imagem de perfil é bastante 

semelhante às publicidades de cosméticos. 

 

Figura 9: Imagem de Rubí como diva nos créditos do filme 
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Figura 10: Rubí com diva nos créditos do filme 

  

No entanto, existe na mesma apresentação do filme, uma imagem que também 

retrata Rubí como uma sonhadora, ainda pobre, devido à sua expressão, sua roupa, seu 

penteado e sobretudo a paisagem por trás da janela na qual é retratada. Vemos que, nesse 

momento da história, ela deseja a posição social que iria conquistar depois, graças à sua 

falsa amizade com Maribel e ao casamento por interesse com Cesar. 

 

 

Figura 11: Imagem de Rubí como sonhadora nos créditos do filme 
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As diferentes imagens da personagem Rubí nos três suportes que estamos utilizando 

em nossa análise podem ser comparadas na figura a seguir. Podemos observar que, apesar 

da distância temporal, possível fator de alteração dos padrões de beleza, algumas 

características físicas de Rubí são mantidas, como os olhos claros, o olhar marcante, os 

cabelos escuros, o corpo voluptuoso e as feições delicadas. As vestimentas também 

acompanhavam a moda da época, sempre destacando os atributos físicos da personagem. Já 

os cabelos de Rubí, em relação aos três suportes, estão cada vez mais compridos e 

cacheados. Apesar dessas pequenas distinções, percebemos que a aparência física de 

mulher fatal em Rubí não varia muito ao longo dos anos. 

 

 

Figura 12: Imagens de Rubí nos três suportes: revista em quadrinhos, filme e telenovela 

  

Um fator que nos faz pensar que se buscou uma imagem de mistério e exotismo 

para a personagem de Rubí é que as atrizes que a interpretaram, tanto no filme como na 

telenovela de 2004, eram estrangeiras. Como a Rubí original era uma ilustração da história 

em quadrinhos, tornou-se difícil encontrar a atriz que pudesse representá-la perfeitamente, 

já que sua beleza era marcante e sua atitude também deveria ser. É interessante destacar que 

o exotismo e o mistério também são características marcantes das femme fatale, o que, mais 

uma vez, posiciona Rubí como pertencente a esse grupo. 

Iran Eory, a atriz que interpretou Rubí no filme, natural do Irã, foi dublada. Bárbara 

Mori, nas falas da telenovela, utiliza muitas expressões mexicanas para vinculá-la ao país. 

Então, buscou-se que Rubí fosse misteriosa e exótica, mas que também fosse reconhecida 

como mexicana pela língua, como uma mulher que poderia viver naquele país e com quem 

o público poderia se identificar, reforçando a verossimilhança. Era necessário esclarecer 
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que Rubí chamava atenção não por ser estrangeira, mas por ter uma beleza e uma 

personalidade destacadas. 

  

3.1.2 Corpo: ¿Cómo cree que voy a echar a perder mi cuerpo?38  

 

Rubí: Doña Elisa, recuerde que la recamara que le enseñé 

siempre va a estar lista para cuando Don Genaro y usted nos 

quieran visitar. 

Elisa: Gracias. ¿Y piensan tener hijos pronto? 

Rubí: Ay, no, ¿cómo cree que voy a echar a perder mi cuerpo? 

Es decir, Hector y yo estamos en luna de miel, no creo que me 

quiera ver panzona tan pronto. Además, no hemos hablado al 

respecto. Supongo que los dos deseamos disfrutar de nuestro 

matrimonio un tiempo solos. 

Elisa: Ya veo... 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 36 cena 1 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=qzTYsg0WF5s  

(minuto 17:23-17:55) 

Acesso em 10 de novembro de 2014 

 

 

Figura 13: Uma imagem de Rubí como femme fatale na história em quadrinhos 

                                                 
38 Fala de Rubí telenovela. 

http://www.youtube.com/watch?v=qzTYsg0WF5s
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Essa imagem, também uma apresentação da personagem, presente nas primeiras 

páginas da história em quadrinhos, ilustra alguns dos atributos físicos que são destacados 

em Rubí (nome que também aparece em destaque), como seus olhos, sua boca e seu corpo. 

Sua pose e seus adornos (joias, casaco de pele, piteira), utilizados já em seu ápice, no qual 

ela conseguiu riquezas, lhe aproximam também do perfil de femme fatale. 

 A valorização do corpo, ao longo da trama, parece determinar que Rubí nega a 

maternidade. 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 e muito menos sentimentos maternais. 

Inclusive, muitas vezes as femme fatale são estéreis, como Lilith, a precursora das mulheres 

fatais, apontada como a primeira esposa de Adão, que depois o abandonou. 

 

 

Figura 14: Fala da mãe de Rubí na revista em quadrinhos número 7 

 

Essa afirmação da mãe de Rubí, presente no número 7 dos quadrinhos, mostra que, 

segundo seus valores, ser mãe significa ser bondosa, inocente e ter bons sentimentos. 

Portanto, Rubí não estaria apta a ter um bebê. Observamos que o que poderia ser 

considerado uma característica biológica das mulheres, a capacidade de ter filhos, na trama 

é colocada em termos de uma condição moral que nem todas possuem. Cesar quer ter 

filhos, mas Rubí se recusa, tanto nos quadrinhos como no filme. Nos quadrinhos, Cesar 

chega a dizer: “[...] me casé con un maniquí y no con uma mujer” (revista em quadrinhos 

número 8). 
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 Assim, revela-se que Rubí parece ter somente um belo corpo, que se preocupa em 

manter, porém lhe faltam outras características femininas, como a maternidade, que por 

alguns pode ser considerada a principal delas. Na telenovela, ela fala para a madrinha de 

Hector que não quer estragar o corpo tendo filhos (arquivo Capítulo 36, cena 1 do CD 

anexo, transcrita ao início do apartado). Nos quadrinhos, uma conversa entre Cesar e Rubí 

revela sua mesma posição: 

 

 

Figura 15: Rubí diz que não quer ter filhos na revista em quadrinhos número 8 
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Figura 16: Rubí e Cesar discutem sobre ter filhos na revista em quadrinhos número 8 

 

Nos quadrinhos acima, pertencentes à revista número 8, Cesar questiona Rubí sobre 

ter filhos e ela se indigna, dizendo que não mudaria seu corpo e sua vida. Ao negar a 
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maternidade, ela se mostra decidida: “¡No quiero tenerlo, ni lo tendré!” A personagem se 

justifica, dizendo que prefere sua beleza e juventude à maternidade. O pensamento e a 

opinião apresentados por Rubí demonstram uma diferença relevante em relação ao padrão 

das protagonistas de telenovelas, que geralmente priorizam a maternidade, e em relação à 

sua mãe e a Cristina, que também consideram que ter filhos é mais importante que 

conservar a beleza. 

No filme também há uma cena semelhante (arquivo Filme cena 4 do CD anexo), 

transcrita abaixo. 

 

Rubí: ¡Me divertí como nunca! 

Cesar: En la ruleta no me diste esa impresión. 

Rubí: No me lo recuerdes, perdí hasta el aliento, pero es una 

emoción preciosa. 

Cesar: ¿No crees que estamos haciendo demasiada vida social? 

Rubí: No, ¿por qué dices eso? 

Cesar: Tal vez lo que pasa es que esta casa es demasiado 

grande para los dos. Si tuviéramos un hijo… 

Rubí: ¿Qué has dicho? 

Cesar: Eso. Un hijo que le diera calor a esta casa. 

Rubí: ¿Calor? ((risas)) Pero, mi vida, si estamos en el 

trópico… 

Cesar: Rubí, no te burles, estoy hablando en serio. Creo que 

lo que pretendo es normal. 

Rubí: Di más bien vulgar. ¿En qué quieres convertirme? ¿En 

una mujer deforme, agria, avegentada prematuramente? 

Cesar: ¡Rubí! ¡Me casé con una mujer, no con un maniquí! 

¡Siempre soñé con un hijo y tú vas a dármelo! 

Rubí: Tal vez, pero es muy pronto para pensar en eso. Quiero 

disfrutar de mi juventud. 

Cesar: Eso es un egoísmo que no voy a perdonarte. 

Rubí: Cesar, estoy muy cansada, hablaremos otro día, 

¿quieres? 

 

Referência no CD anexo: Filme cena 4 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 1:04:06-1:05:41) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

A opção de Rubí de não querer ter filhos, que se repete nos três suportes, pode 

posicioná-la mais uma vez como uma mulher atípica no papel protagonista dos melodramas 

e que, naquele momento, poderia ser mal vista. Nos quadrinhos, há mais uma situação que 

revela a negação de Rubí a respeito dos filhos. Quando a protagonista reencontra Cristina, 

http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=144849
http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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ela está casada, com dois filhos, e vive uma vida humilde. Rubí pede desculpas à irmã, mas 

por outro lado a ofende dizendo que ela engordou e que seus filhos são feios. Cristina 

responde dizendo que não se importa com a “beleza”, somente desejou que eles não se 

parecessem com Rubí. Nesse momento, Rubí reafirma sua decisão de não ter filhos, o que 

prejudicaria seu corpo. Durante a discussão, Cristina lhe dá um tapa no rosto. O fato de 

Rubí ser tão frívola inclusive com os sobrinhos, que são crianças, faz com que se confirme 

sua posição de mala mujer. 

 

 

Figura 17: Rubí reencontra Cristina na revista em quadrinhos número 13 
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Rubí ofende a irmã dizendo que ela se contentou com pouco, porque não se casou 

com um homem rico. Cristina responde a seu embate, afirmando que seu marido é saudável 

e que ela não magoou ninguém ao se casar. Percebemos, então, que uma critica o 

comportamento da outra e as duas valorizam seu próprio comportamento. Enquanto Rubí 

desdenha da maternidade, que fez Cristina engordar, Cristina a aprecia, dizendo que é uma 

felicidade que Rubí nunca experimentará. Rubí continua seus julgamentos, mencionando a 

feiura dos filhos de Cristina, o que revelaria a possível feiura de seu marido. 

 

 

Figura 18: Rubí e Cristina brigam na revista em quadrinhos número 13 
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Por causa de suas desavenças a respeito da questão de ter ou não filhos e das 

ofensas que Rubí faz a Cristina, elas brigam. Cristina lhe dá um tapa no rosto e a expulsa de 

sua casa. Vemos, então, que ela se torna agressiva, buscando defender sua família.  

Na telenovela, além de dizer à madrinha de Hector que não quer ter filhos para não 

estragar seu corpo, Rubí também o reafirma para sua mãe (arquivo Capítulo 46 cena 1 do 

CD anexo). Quando Dona Refúgio questiona se ela vai ter filhos de um homem que não 

ama, Rubí diz que não quer ter filhos nunca porque não vai deformar seu corpo por uma 

gravidez. Além disso, ela relata não querer ter filhos que só lhe deem angústias, como ela 

deu à mãe. Talvez para fazer Dona Refúgio se sentir mal por dizer que Rubí lhe traz 

preocupações ou talvez por buscar realmente se proteger de possíveis decepções que um 

filho lhe traria, Rubí realmente declara não querer ser mãe, mesmo que Dona Refugio lhe 

diga que é parte da realização de uma mulher. 

Na fase do declínio de Rubí, na telenovela, quando ela volta a se envolver com 

Alejandro, ela engravida e lhe diz que só gostaria de ter um filho se fosse com ele, porque 

ele é o homem a quem ela verdadeiramente ama. Assim, a personagem reforça a ideia 

romântica de que a geração de filhos está intimamente relacionada ao amor. O fato de Rubí 

ter esse tipo de pensamento mostra que a protagonista da telenovela era bastante diferente à 

dos quadrinhos e do filme, como já vimos no Capítulo 2. Porém, por ser protagonista, mas 

também vilã, Rubí utiliza essa gravidez para tentar atrair Alejandro, então não ficam claros 

seus sentimentos pelo filho, que depois perde ao salvar a sobrinha de um atropelamento. 

 Também na telenovela, Rubí cria um vínculo de identificação com a sobrinha, que 

não existia nos outros suportes, marcando mais uma vez a diferença da personagem. 

Mesmo assim, quando sabe que sua irmã engravidou, Rubí a julga duramente por não ser 

casada ainda. Além disso, ela reafirma sua falta de vontade de ter filhos, dizendo que para 

ela não é uma grande realização (arquivo Capítulo 52 cena 1 do CD anexo, transcrita 

abaixo). 

 
Doña Refúgio: Hija, ¡que bueno que estás en México! ¿Tienes 

noticias de Cayetano? 

Rubí: No, mamá, pasa, por favor. El abogado ya metió la 

apelación, pero no le han dado respuesta. 

Doña Refúgio: Es que ahora más que nunca tiene que salir de 

la cárcel para casarse con tu hermana, porque Cayetano va a 

ser papá. 
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Rubi: ¿Qué? ¿Cristina está embarazada de Cayetano? ¿Cristina, 

la que tanto me criticaba y decía que yo iba por mal camino? 

¡Y mira con lo que salió ella! ¡Qué vergüenza! 

Doña Refugio: Esperar un hijo del hombre que ama no es 

ninguna vergüenza. Y si tú dices que no quieres hijos es 

porque no amas a tu marido, pero si se tratara de Alejandro… 

Rubí: Ya te dije que para mí no es la máxima realización 

tener hijos. Y si a mi hermana le pesa ser madre soltera, 

pues que se deshaga de ese niño. 

((A mãe lhe dá um tapa no rosto)) 

Doña Refúgio: ¿Pero como puedes decir eso? 

Rubí: Cristina no sería ni la primera ni la última en 

hacerlo. Y viéndolo bien, le hice un favor al mandar a 

Cayetano a la cárcel. 

Doña Refugio: ¿Fuiste tú, Rubí? 

Rubí: Si, yo le puse a Cayetano esa joya. ¿Y? 

Doña Refugio: ¿Por qué le hiciste eso a Cayetano? ¿A tu 

hermana? 

Rubí: Porque Cayetano me provocaba todo el tiempo. Me 

presumía su amor con Cristina, su felicidad con Cristina. 

Doña Refugio: Tú no eres feliz. Por eso te duele que Cristina 

y él sí puedan serlo. 

Rubí: Me dio rabia que Cayetano me lo estuviera restregando 

en la cara todo el tiempo, por eso le eché esa joya entre sus 

cosas, ni siquiera lo pensé, fue un impulso. 

Doña Refugio: No, Rubí, no fue un impulso, tú eres de malos 

sentimientos. 

Rubí: Ay, mamá, por favor…  

Doña Refugio: ¿Pero como pude tener esperanzas de que 

cambiaras? 

Rubí: Ya, mamá, no empieces, ¿sí? 

Doña Refugio: Tener una hija como tú es un castigo. Rubí, me 

das vergüenza. Ten mucho cuidado, porque todo el daño que has 

hecho un día se te va a revertir. Le voy a contar a Cristina 

lo que hiciste. Y aunque tú seas mi hija, esta vez voy a 

buscar que se haga justicia.  

Rubí: Haz lo que quieras. A mí no me van a poder probar nada. 

Doña Refugio: Voy a hacer todo lo posible por ayudar a 

Cayetano y a Cristina, porque tu hermana, ella sí merece una 

madre que se preocupe por ella, que la quiera. Tú, Rubí, no 

mereces nada. 

 

       Referência no CD anexo: Capítulo 52 cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=_yT6IoHij0g  

(minuto 28:26-31:53) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

Como pudemos ver na cena acima, Rubí separa Fernanda do pai antes mesmo de 

sua sobrinha nascer, quando o acusa injustamente de roubar uma joia de uma loja, 

deixando-o por anos na cadeia. O desgosto de saber que a culpada foi Rubí mata sua mãe. 

Ao final da história, vemos que a sobrinha se tornou uma arma para a vingança da 

http://www.youtube.com/watch?v=_yT6IoHij0g
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protagonista, já que ela ajuda a tia que perdeu uma perna e a sua beleza a atormentar a vida 

de Alejandro e Maribel, agora casados.  

Rubí ensina Fernanda a ser, como ela, uma mulher fatal. Então, a personagem 

mantém também com a sobrinha uma relação de interesse, mas mesmo assim tem um 

vínculo com ela mais estreito do que com qualquer outro membro de sua família, porque se 

sente identificada com ela.  

Na revista em quadrinhos, além dos conflitos com Maribel, Cristina e sua mãe, Rubí 

também tem uma discussão com Eloísa, a enfermeira que trabalha com Alejandro, após 

saber que ela é apaixonada por ele, mas nunca declarou seu amor nem buscou conquistá-lo. 

Nessa discussão, os valores de Rubí e de Eloísa entram em um embate, que também 

envolve a questão do corpo. 

 

 

Figura 19: Rubí debocha de Eloísa na revista em quadrinhos número 12 
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Essa imagem da revista em quadrinhos retrata o pensamento de Rubí depois de 

saber que Eloísa ama Alejandro em segredo. Ela demonstra que acredita que em uma 

relação é necessário mais que amor, que o contato físico é muito importante, já que se trata 

de uma maneira de dominar o homem. Sua imagem de corpo inteiro, revelando sua bela 

forma, confirma visualmente a importância do físico. 

Assim, Rubí mostra que é uma mulher determinada, que luta pelo que quer, o que 

pode acarretar admiração. Também é evidenciado que ela executa qualquer ação para 

conseguir realizar seus objetivos, independentemente da ética.  

 

 

Figura 20: Rubí se mostra determinada na revista em quadrinhos número 12 

 

Diante dessa situação, Eloísa afirma que a importância da aparência física é menor 

que a da personalidade e dos sentimentos. Então, Eloísa representa a virtude da alma, 

enquanto Rubí representa a virtude da aparência. Nessa cena percebemos a rivalidade, o 

embate entre elas, que representam duas forças opostas: 
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Figura 21: discussão entre Rubí e Eloísa na revista em quadrinhos número 15 
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Nesses quadros, Eloísa esclarece que valoriza mais a bondade que a beleza do 

corpo, por isso não tem inveja de Rubí.  

 

 

Figura 22: embate beleza x bondade na revista em quadrinhos número 15 

 

 Já nos quadros acima, as duas, uma representando a beleza e a outra a bondade, 

disputam o poder. Para Rubí, a bondade de Eloísa não teria muita utilidade e para Eloísa a 
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beleza de Rubí lhe traria maldições. Rubí diz que Eloísa pensa assim por ser uma 

“solteirona” e não ter conseguido conquistar o amor de Alejandro, ao contrário dela. Eloísa 

destaca que Rubí tem orgulho de conquistar o amor de um homem quando está casada com 

outro, o que demonstraria falhas graves em seu caráter.  

Na telenovela, o conflito beleza do corpo versus beleza da alma se dá entre Rubí e 

Maribel. Como já exploramos no Capítulo 2, as duas personagens vivem situações de 

substituição durante vários momentos da trama. No início, Rubí é bela fisicamente, 

enquanto Maribel é bela interiormente, já que seu problema na perna prejudica sua 

aparência física. Ao longo da história, Maribel faz fisioterapias e começa a caminhar 

melhor, o que faz com que ela recupere sua beleza física. No final da telenovela, Rubí sofre 

um acidente e, além de perder a beleza de seu rosto, também tem uma perna amputada, 

tornando-se a coxa, característica que ela sempre criticou em Maribel. Então, enquanto a 

beleza física de Maribel cresce, a de Rubí desaparece, fazendo com que ela termine sem 

beleza física nem interior, ao contrário de Maribel. 

 

3.1.3 Discurso: Claro que nos vamos a casar, ya te enviaré el acta de 

matrimonio.39 

 

Cristina: ¿Rubí? ¿Rubí, qué haces? 

Rubí: Nada que te importe. ¡Duérmete! 

Cristina: ¿A dónde vas a estas horas? ¡Te he preguntado a 

donde vas! 

Rubí: Ya que te interesa, te diré que me voy con un hombre 

que me quiere y me va a dar todo lo que yo he soñado. 

Cristina: Si de verdad te quisiera se casaría contigo, no te 

induciría a esta fuga vergonzoza.  

Rubí: ¡Claro que nos vamos a casar! Ya te enviaré el acta de 

matrimonio… 

Cristina: ¡Rubí, por favor! ¡Mamá está muy enferma! Una pena 

así la mataría… 

Rubi: No me hagas escenas, las detesto. ¡No me vas a detener! 

Cristina: ¡Está bien! ¡Vete! La vida te cobrará todo el daño 

que le hagas a mi madre. 

Rubí: ¿Terminaste? 

Cristina: No. Todavia falta algo... ((Lhe dá um tapa)) Y 

ahora ¡lárgate! ((Cristina chora)) 

 

 

                                                 
39 Fala de Rubí no filme. 
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Referência no CD anexo: Filme cena 8 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 49:42-51:31) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

 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) 

A maquiagem que Rubí usa e toda a sua preocupação em ser bela estão associadas à 

artificialidade, enquanto a maternidade em uma mulher é algo biológico, relacionado à 

naturalidade. Rubí, então, não se mostra natural e sim artificial, como uma femme fatale 

que não deseja ser mãe e sim ser bela. Há, assim, a possibilidade da construção da 

identidade feminina através da artificialidade e não somente da naturalidade, representada 

pela geração de filhos. Rubí representa a possibilidade de ser mulher, ser feminina através 

da beleza, da artificialidade, não da biologia. No caso de Rubí e das mulheres fatais, a 

mulher não dá a vida e sim a morte, como lemos acima no fragmento de Bornay (2005). 

 Rubí, como uma mulher fatal, chega a transformar os homens em vítimas. 

Cesar/Hector é a maior delas, já que tinha planejado se casar com Maribel, a quem amava, 

e mudou toda a sua vida por causa da sedução da protagonista. Em uma cena da telenovela, 

Maribel, muito tempo depois de ter sido abandonada no altar, diz que se surpreendeu ao ver 

que o homem com quem quase se casou era tão fraco a ponto de se deixar influenciar por 

Rubí (arquivo Capítulo 53 cena 1 do CD anexo). 

 

Hector: Maribel, espera. Rubí no debió correrte, pero está 

muy afectada y… 

Maribel: Hector, te recuerdo que a tu esposa le molesta que 

estemos cerca. 

Hector: Maribel, es que lo que pasó en Cancún, el que 

intentaras acercarte de nuevo a mí… Fue un error. 

Maribel: Tal vez para ti, para mí no. Creeme que me sirvió de 

mucho. Primero para que pudiera dejar de ser la noviecita 

tonta que traicionaste y segundo porque pude ver una parte de 

ti que no conocía. 

Hector: ¿De qué hablas? 

http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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Maribel: De un Hector debil que es como arcilla en manos de 

Rubí. No eres el hombre seguro y firme que creía y eso me 

decepcionó. Ahora ya eres solo pasado para mí. 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 53 cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=xnHVq72XnII 

(minuto 29:05-30:13) 

 Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

 Nesse momento, na telenovela, Maribel também se mostra uma mulher forte e 

decidida, que não vai continuar chorando pelo homem que a deixou, rompendo o 

estereótipo de mocinha de telenovelas mexicanas, que geralmente se posicionam como 

vítimas e sofredoras. 

 Cesar/Hector tem um problema sério da coluna, que se relaciona à ideia de carregar 

um grande peso, que seria sua esposa, para o qual Rubí não dá nenhuma importância, como 

podemos observar na cena da telenovela do arquivo Capítulo 56 cena 1, transcrita abaixo.  

 

Rubí: Va a ser una fiesta inolvidable, estoy tan emocionada, 

mi amor. ¿Tu espalda otra vez? 

Hector: Sí… Sí, ya está pasando, pero esto no me gusta, Rubí. 

Tengo que ir con el medico, le voy a marcar de una vez. 

Rubí: No, no, mi amor, mañana, se nos hace tarde. Ya vámonos 

que me muero de ganas de que estés conmigo y presumirte ante 

todos como mi marido. ¿Así vas a ir? 

Hector: Yo pensé que querías que fuera para estar contigo, 

para convivir, no para presumirme. 

Rubí: Ay, mi amor, lo dije porque estoy orgullosa de que seas 

mi esposo. Ándale, vámonos… 

Hector: No sé, Rubí, no me gusta que hayas hecho esa fiesta 

solo para demostrar lo que ahora tienes, empezando por mí. 

Rubí: Ay, mi amor, después hablamos, sí, ya es tarde, 

vámonos. 

Hector: Rubí, una cosa es que quiera procurarte en todo y 

otra muy distinta es que eso sea lo unico que te importe.  

Rubí: Mi amor, no me vengas con sermones… Por favor, no me 

eches a perder la noche, vámonos ya, ¿sí? 

Hector: No, Rubí, no voy a ir a esa fiesta. 

Rubí: ¿Cómo que no vas a ir? Eres mi marido y me tienes que 

acompañar. 

Hector: Esta vez no voy a ceder. Estamos hablando de algo 

importante que nos afecta como pareja y a ti lo unico que te 

preocupa es tu fiesta. Ni siquiera te importa si me siento 

mal. 

Rubí: Mi amor, no es nada serio, no exageres. Hector, tú 

sabes lo especial que esto es para mí. Pero si no me quieres 

acompañar en uno de los momentos más importantes de mi vida, 

me voy sola. Que te sientas mejor de tu espalda. 

http://www.youtube.com/watch?v=xnHVq72XnII


 159 

Referência no CD anexo: Capítulo 56 cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jS5j4p9AtBk  

(minuto 11:15-12:50) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

 Ao longo da trama, Cesar/Hector sofre com ciúmes, já que vai percebendo que Rubí 

não se interessa tanto por ele quando não há dinheiro envolvido, apesar de ele fazer todas as 

suas vontades, a exemplo da cena da telenovela do arquivo Capítulo 56 cena 2, da mesma 

festa da cena anterior, transcrita abaixo, na qual Hector diz pela primeira vez que eles 

precisam se conhecer melhor e construir uma relação verdadeira que vá além do dinheiro. 

 

Hector: Tú y yo nos enamoramos muy rapido. Todo se precipitó 

y nunca platicamos de lo que queríamos como pareja. Pero 

llegó el momento de poner reglas. 

Rubí: ¿Reglas? ¿De que hablas, Hector? 

Hector: Por darte gustos, te he concedido caprichos que tal 

vez no debí, como esta fiesta absurda o esa casa tan grande 

en Cancún. 

Rubí: Mira, si vas a empezar a limitarme con el dinero… 

Hector: No, no se trata solo de dinero. ¿No lo entiendes? En 

mi afán por hacerte feliz, descuidamos muchas cosas y quizás 

fue mi culpa que te deslumbraras con todo lo que te di y con 

ello olvidaras lo más importante. Una pareja es mucho más que 

ir juntos de compras. Dime, ¿conoces mis gustos? ¿Sabes algo 

de mi infancia? ¿Sabes cual es mi mayor sueño o cuantos hijos 

quiero tener? Ni siquiera sé si quieres tener hijos o no. Tú 

y yo no somos una pareja, somos un par de extraños 

compartiendo la misma cuenta de banco.  

Rubí: Mi amor, tú dime qué quieres… Lo que esperes de mí lo 

voy a hacer, porque vivo para ti, para complacerte y hacerte 

feliz. Perdóname por lo que pasó hoy. 

Hector: Rubí, me molestó que vinieras a la fiesta sin mí como 

si yo no te importara.  

Rubí: No sabes lo mal que me la pasé porque tú no estabas… 

Gracias por venir, gracias, mi amor. 

Hector: Rubí, lo unico que quiero es hablar de lo que 

queremos, de lo que vamos a hacer juntos. No quiero volver a 

sentirme como esta noche nunca más.  

 

Referência no CD anexo: Capítulo 56 cena 2 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=jS5j4p9AtBk  

(minuto 30:56-32:33) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jS5j4p9AtBk
http://www.youtube.com/watch?v=jS5j4p9AtBk
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 Eles têm várias brigas e se separam muitas vezes, períodos nos quais Rubí tenta 

seduzir Alejandro novamente, considerando que ele já tinha uma carreira bem sucedida. 

 

 

Figura 23: Alejandro conversa com Cesar na revista em quadrinhos número 6 

 

 Nesse quadrinho, presente na revista número 6, Alejandro tenta convencer Cesar a 

não deixar Maribel por Rubí, com o argumento de que para se ter um lar feliz, é necessário 

carinho, o que ele encontra em Maribel, e não paixão, o que ele encontra em Rubí. Então, 

mais uma vez, Rubí e Maribel são apresentadas como perfis opostos de mulher e também 

de maneira estereotipada: Maribel como a mulher ideal para o casamento duradouro e Rubí 

como a mulher para se viver uma paixão fugaz. 

 No filme, Alejandro também insinua que Rubí não é uma boa mulher para se casar 

(arquivo Filme cena 5, transcrita abaixo). 

 

Secretaria: Ingeniero, lo busca el doctor Alejandro del 

Villar. 

Cesar: Dígale que pase. 

Alejandro: Hola, ya veo que progresas. Ahora hay que 

anunciarse para verte. 

Cesar: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Dónde te habías metido? Desde 

que dejaste la casa no sé nada de ti. 

Alejandro: Alquilé un departamento cerca de la clinica, ahí 

vivo ahora. Y dime, ¿como van los preparativos de la boda? 

Cesar: Verás… He tenido que posponerla, voy a salir para 

Sonora. 

Alejandro: ¿Qué pasa, Cesar? 

Cesar: A ti tengo que decirte la verdad. No voy a casarme con 

Maribel. Estoy enamorado de otra mujer.  
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Alejandro: Rubí, ¿verdad? 

Cesar: Sí. Me bastaron veinte dias para enamorarme de ella 

como un loco.  

Alejandro: ¿Pero has perdido el juicio? ¿Te has dejado 

enredar así por una aventurera? 

Cesar: Te prohibo que hables así de ella. Rubí no es 

culpable. Las cosas sucedieron sin que nos la propusíeramos. 

Alejandro: No, Cesar, tú no estás enamorado de Rubí. Solo es 

una ilusión pasajera. 

Cesar: No, no, no puedo vivir sin ella. 

Alejandro: Vamos, vamos, estás muy excitado. Lo que necesitas 

es ver las cosas con claridad. ¿Por qué no me invitas una 

copa? 

Cesar: ¡Escúchame! 

Alejandro: Te escucharé después, por hoy se acabó el trabajo, 

dicélo a tu secretaria. 

Eso no es amor, Cesar, es deseo. Pero si te casas con Maribel 

y te vas lejos, la olvidarás pronto.  

Cesar: Olvidar a Rubí… No va a ser facil.  

Alejandro: Menos lo sería olvidar a Maribel. ¿Has pensado en 

ella? 

Cesar: Yo quiero que sea feliz… Mira esas cajas… Todo era 

para ella. 

Alejandro: ¿Por qué no las has enviado? 

Cesar: Ya no. Ahora son para Rubí. ((Deixa cair o copo que 

está em sua mão)) 

 

Referência no CD anexo: Filme cena 5 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk  

(minuto 38:37-41:14) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

  

Nessa cena, é evidenciada a substituição que Cesar faz de Maribel por Rubí, já que 

ele diz que todos os presentes que ele havia comprado para Maribel agora são para Rubí, 

trocando assim o alvo de suas intenções românticas. No final, ele termina morrendo, nos 

quadrinhos e no filme por conta de seu problema na coluna e na telenovela por causa de um 

acidente de carro que sofreu depois de discutir com Rubí (arquivo capitulo 109, cena 1). 

 

Hector: Nunca pensé que fueras tan cruel, tan perversa como 

para inventar que por mi culpa perdiste a tu hijo. Pero tarde 

o temprano todo se paga en esta vida. 

Rubí: No vas a poder probar lo que dices... ¡Haz tu vida y 

déjame en paz! 

Hector: No de vas a ninguna parte. 

Rubí: ¡Suéltame, estúpido! 

Hector: ¡Rubí! 

¡Deténte, porque a donde vayas te voy a encontrar! Te voy a 

obligar a decir toda la verdad. 

Rubí: ¡Suéltame! 

http://www.youtube.com/watch?v=cmhCxWGobXk
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Hector: Tú destrozaste mi vida, la felicidad que pude haber 

tenido con Maribel, mi amistad con Alejandro, yo fui un 

imbecil que siempre estuve cegado por tu amor, pisoteaste mi 

orgullo, me lastimaste y lo aguanté todo. Todo y ¿para qué? 

Para lograr que algun día me amaras  

Rubí: ¿Y por qué crees que te escojí a ti? Porque sabía que 

podía manejarte como me diera la gana, porque nunca has sido 

más que un pobre imbecil con dinero. 

Hector: Te aprovechaste de que te amaba tanto, hubiera dado 

mi vida por ti, yo solo quería hacerte feliz. 

Rubí: Lo podrías haber hecho si tan solo me hubieras dado tu 

dinero y me hubieras dejado en paz. ¿Tú crees que yo podría 

respetar un hombre que deja plantada en el altar a otra? ¿Que 

es capaz de traicionar a su mejor amigo? 

Hector: ¡Todo lo hice por ti! 

Rubí: Eres un mediocre que se conformó con las migajas de 

aprecio que yo te daba, mientras que por otro lado disfrutaba 

del amor y la pasión de un verdadero hombre. 

Hector: ¡Calláte, estúpida! ((lhe dá um tapa)) Por fin te veo 

tal y como eres y me repugnas. Eres una basura. 

Rubí: No, Hector, estás muy equivocado. 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. Si no me crees, mirate, mira hasta donde fuiste 

capaz de llegar por mí. 

Hector: Me das asco, Rubí. ¡Nunca vas a poder ser feliz, 

nunca! Porque ya ni siquiera tienes el amor de Alejandro. Él 

ama a Maribel y lo único que siente por ti es lástima. 

Rubí: ¡No es cierto! 

Hector: ¡Sí, es cierto! Por eso te duele tanto que yo te lo 

diga y ahora que Alejandro sepa lo que le hiciste te va a 

despreciar tanto como yo, porque voy a desenmascarar ante él, 

vamos.  

Rubí: Tú no me llevas a ningun lado. 

Hector: Voy a hacer que te arrepientas de todo el mal que has 

hecho. 

Rubí: No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer, no solo 

contigo, sino con todos. ¿Tú crees que no me divierto viendo 

como puedo manejar a la gente a mi antojo? Y digas lo que 

digas, nadie te va a creer. 

Hector: Yo te voy a desenmascarar delante de todos y con el 

primero que vamos a ir es con Alejandro para que de una vez 

te conozca tal y como eres. ((Rubí bate na cabeça de Hector 

com uma pedra e sai correndo)) 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 109 cena 1 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=A3v_s4eRft4 

(minuto 30:30-33:41) 

 Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

 Nessa cena, que antecede a morte de Hector, também vemos que ele descobriu 

diversas atitudes de Rubí e quer desmascará-la diante de todos. Rubí, por outro lado, o 

http://www.youtube.com/watch?v=A3v_s4eRft4
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humilha, mostrando o quanto o manipulou e usou durante todo o tempo em que eles 

estiveram casados. Ela mantém sua posição orgulhosa, dizendo que qualquer mulher 

gostaria de ser como ela e que qualquer homem faria tudo para tê-la, assim como Hector. O 

marido enfatiza que amou Rubí e ela o impossibilitou de ser feliz, assim como fez com 

Alejandro e Maribel, ou seja, a protagonista foi a causadora de diversos males na vida de 

muitos personagens.  

 O “efeito fatal” da protagonista em Alejandro também é destaque. Na telenovela, 

mesmo depois de ele perceber que Rubí priorizava o dinheiro, ele não conseguia deixar de 

amá-la. Ela traiu sua amiga, deixou de lado seus sentimentos por ele e o separou de Hector, 

seu melhor amigo desde criança, porém Alejandro sentia que ela tinha a capacidade de 

amar. Talvez por acreditar que esse amor poderia mudar suas prioridades, ele teve muita 

dificuldade em esquecê-la. 

 Ao longo das descrições de Bornay (2005), a femme fatale muitas vezes é definida 

como “devoradora de homens”, “diabólica”, “perigosa”, “cruel”, “mala hembra”, “impura”, 

“terrível”, “vampírica”, “traidora”, “maléfica”, “bestial”, “misteriosa” e até como amante 

do diabo. Esse perfil, como vimos, pode ser identificado com o de Rubí. Algumas 

assassinaram os homens com quem estavam ou se vingaram deles de alguma maneira 

perversa. Esse tipo de mulher também costuma valorizar o sexo e as relações carnais. 

Muitas vezes são associadas a animais selvagens ou perigosos, como serpentes, tigres e 

outros felinos. São conectadas à natureza, enquanto o homem é visto como um ser mais 

cultural. 

 Por outro lado, muitas vezes são consideradas fatais as mulheres independentes, 

fortes, que não se submetem aos desejos dos homens. Essa postura vai de encontro ao 

pensamento machista, propagado na maioria dos melodramas, de que a mulher precisa da 

proteção masculina. Mais uma vez, esse comportamento não é visto em Rubí, que prioriza 

seus objetivos e desejos. 

 

3.2. A mulher mexicana 

 

O conceito de femme fatale é europeu, porém, como vimos, em alguns sentidos se 

adapta perfeitamente a essa personagem latino-americana. No entanto, a mulher fatal se 
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opõe à moralidade e a muitos valores latino-americanos, por isso, na telenovela mexicana, 

cria-se um conflito ainda maior ao redor dela. Rubí em muitos sentidos se aproxima do 

conceito de mulher fatal, mas por outro lado mantém valores morais da sociedade 

mexicana, na qual está inserida. 

 Para abordarmos o estereótipo feminino e as possíveis imagens da mulher 

especificamente no México, recorreremos ao autor Octavio Paz e ao seu livro El laberinto 

de la soledad, de 1950, no qual ele discorre sobre a identidade e a moralidade mexicanas 

em diversos níveis, expondo visões comuns na sociedade e abordando inclusive o tema da 

mulher. 

Segundo Paz (1950), na sociedade mexicana existia a ideia de que a mulher seria o 

ser humilhado, desprezado e literalmente aberto, sexualmente, politicamente e 

emocionalmente. 

 

Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y abierto, por oposición a lo que chinga, que es 

activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, la 

hembra, la pasividad pura, inerme ante el exterior. La relación entre ambos es 

violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La 

idea de violación rige oscuramente todos los significados. La dialéctica de ‘lo 

cerrado’ y ‘lo abierto’ se cumple así con precisión casi feroz. (PAZ, 1950, p. 70) 

 

 Rubí rompe esse paradigma, se apresentando como uma mulher que não é passiva e 

não é dependente da vontade do homem. Ao contrário, ela domina os homens que caem a 

seus pés graças à sua beleza e seu poder de sedução. É ela que faz dos homens suas vítimas 

e os homens, portanto, assumem a passividade diante da personagem. Então, Rubí se 

aproximaria do perfil de femme fatale, que se torna ameaçador para os homens que desejam 

uma mulher submissa. Rubí planeja depender economicamente de um homem, mas seu 

poder de sedução é tão forte que ela acredita que sempre estará na posição de dominadora.  

Além disso, Paz (1950) expõe que na sociedade mexicana havia a crença de que o 

mal reside na mulher e a associação da mulher à culpa. Essa abertura feminina, mencionada 

anteriormente, seria responsável de que, por exemplo, os espanhóis conseguissem dominar 

o território hoje mexicano, ajudados pela traição da Malinche, mulher indígena que se 

tornou tradutora de Cortez.  

A ideia que expõe Paz (1950) se associa, então, ao momento da conquista do 

México. Os conquistadores chegaram para violar a terra. “Eles violaram, literalmente, as 
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índias – produzindo assim uma nova raça de latino-americanos que, com muita frequência, 

sente ser fruto desse estupro em massa” (GEYER, 1970, p. 148). A violação da mulher, 

provavelmente não por coincidência, é um episódio comum nas telenovelas mexicanas. 

O símbolo mais forte da mulher indígena no México é a Malinche. Foi entregue aos 

conquistadores espanhóis que chegaram ao Novo Mundo como parte de um tributo e por 

conhecer as línguas mayas e náhuatl se transformou em tradutora. Acompanhava Hernán 

Cortéz, de quem foi aliada, conselheira e amante, e que mais tarde a abandona.  

A Malinche aparece como mãe de uma nova raça, uma mistura de indígenas com 

europeus. Também é símbolo de traição, porque a acusam de ser infiel aos indígenas, 

preferindo estar ao lado dos estrangeiros. Por ter sido abandonada justamente por aqueles a 

quem dedicou sua fidelidade, associam a ela culpa e dor. “Y del mismo modo que el niño 

no perdona a su madre que lo abandone para ir en busca de su padre, el pueblo mexicano no 

perdona su traición a la Malinche” (PAZ, 1950, p. 78)  

A figura da Malinche pode permear as telenovelas mexicanas como a traidora (ou 

pecadora) que mais tarde sofre pelas consequências de seu erro. Para Paz (1950), na 

sociedade mexicana estava presente a ideia de que a mulher é pecadora por nascimento. 

“Para los mexicanos la mujer es un ser obscuro, secreto y pasivo.” (p. 40) Rubí se encaixa 

nessa definição no sentido em que comete muitos atos que não são considerados aceitáveis, 

inclusive para a religião, a qual está relacionada ao conceito de pecado. 

Assim, o perfil de mulher má, traidora, mentirosa e responsável por tragédias está 

em Rubí, assim como na Malinche, já que ela também tem atitudes prejudiciais para outros 

personagens. Ao longo da trama, em muitos momentos Rubí é caracterizada por outros 

personagens como “perversa”, “perigosa”, “mulher má”, “cruel”. Para sua mãe, referência 

de mulher abnegada e dedicada à família, sua beleza física não era admirável se sua alma 

era impura.  

No entanto, inicialmente Rubí não poderia ser considerada passiva, já que é a 

personagem que mais age na trama, buscando realizar seus objetivos. Daí a observação de 

Octavio Paz (1950):  

 

Es curioso advertir que la imagen de la "mala mujer" casi siempre se presenta 

acompañada de la idea de actividad. A la inversa de la "abnegada madre", de la 

"novia que espera" y del ídolo hermético, seres estáticos, la "mala" va y viene, 

busca a los hombres, los abandona. Por un mecanismo análogo al descrito más 
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arriba, su extrema movilidad la vuelve invulnerable. Actividad e impudicia se alían 

en ella y acaban por petrificar su alma. La "mala" es dura, impía, independiente, 

como el "macho". Por caminos distintos, ella también transciende su fisiología y se 

cierra al mundo. ( p. 42) 

 

Certamente, Rubí é definida em vários momentos como mala mujer e, por isso, 

menos vulnerável e mais independente que as outras mulheres. Além de ser materialista, 

característica moralmente considerada negativa, Rubí usa as 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, daí o pensamento citado por Paz de que 

“El mal radica en ella misma” (1950, p. 42) 

Paz (1950) relata que no México o homem podia ser visto como um ser fechado, 

mas o amor faria com que ele se abrisse e expusesse sua intimidade. Podemos considerar 

que isso acontece tanto com Alejandro quanto com Cesar/Hector que, quando se apaixonam 

por Rubí, se tornam vulneráveis, aceitando situações difíceis e sofrendo por ela. Os dois 

chegam à beira da loucura, graças aos caprichos de Rubí. Então, há aqui uma inversão, já 

que, segundo as ideias expostas por Paz (1950), comumente a mulher é aberta e passiva e o 

homem é fechado e ativo. No caso de Rubí, a protagonista, por ser uma mala mujer, é 

fechada e ativa e os homens, que ela domina, são abertos e passivos. 

A respeito dos valores locais, Paz 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. Diferentemente do que se poderia 

imaginar, também está presente em Rubí, já que ela utiliza seu corpo para sedução quando 

deseja realizar algum objetivo, mas por outro lado mantém o pudor em algumas situações, 

valorizando sua pureza.   

Além disso, ela busca não se encaixar no papel de amante, pois seu objetivo é o 

casamento, no qual ela chega virgem. “En las telenovelas tradicionales, el matrimonio es 

presentado como objetivo de vida y fin último de la existencia femenina”, diz Diana Vela 

em seu artigo “Mujer de telenovela” (2004). As protagonistas valorizam muito a família e o 

casamento e Rubi, em algum sentido, não foge a essa regra. A autora também diz que é 

forte a ideia de que uma mulher só é feliz quando tem marido e filhos, como a mãe de Rubí 

costuma reafirmar. A pureza é sinônimo de virtude da mujer. “Sólo las mujeres débiles o 
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las villanas se entregan a encuentros apasionados sin ningún tipo de remordimiento”. 

(VELA, 2004, p. 2).  

 Essas características estão relacionadas à moralidade mexicana que circunda a 

história de Rubí, incluindo valores como a exaltação do casamento, a preservação da 

virgindade e o machismo. Por isso, uma mulher como Rubí não busca a independência dos 

homens e sim uma espécie de submissão que seja vantajosa para ela.  

 

El secreto debe acompañar a la mujer. Pero la mujer no sólo debe ocultarse sino 

que, además, debe ofrecer cierta impasibilidad sonriente al mundo exterior. Ante el 

escarceo erótico, debe ser "decente"; ante la adversidad, "sufrida". En ambos casos 

su respuesta no es instintiva ni personal, sino conforme a un modelo genérico. 

(PAZ, 1950, p. 39) 

 

Nesse trecho, Paz (1950) cita algumas características femininas de acordo com 

estereótipos presentes na sociedade mexicana, que estão em algumas personagens de Rubí. 

A própria protagonista mostra que segue o estereótipo de “decente” em relação a temas 

como a virgindade, que mantém até o casamento. O casamento para Rubí estava além do 

amor e significava uma obrigação moral e social.  

Em algumas cenas ela dizia que sabia se valorizar e podemos ver essa valorização 

como uma manutenção dos valores familiares tradicionais, porém também existe a hipótese 

que Rubí sabia que se manter virgem era uma excelente forma de fazer com que os homens 

não perdessem o interesse nela e estimassem seu caráter, conservando também uma boa 

imagem. 

 

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) 

 

A partir desse trecho de Sarlo (1995) podemos refletir a respeito de que, no contexto 

dos melodramas, geralmente a mulher que deseja uma relação duradoura não deve se 

entregar ao erotismo, já que passaria ao homem a impressão de ser pouco confiável. A 

autora também confirma que, nas obras melodramáticas, como pensa Rubí, o jogo erótico 

pode ser uma maneira de manter o homem interessado nela. 
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De maneira geral, a trama de Rubí não desassocia sexo de sentimento. Nem 

Alejandro (na telenovela) nem Cesar/Hector viam Rubí como uma mulher que despertasse 

apenas desejos sexuais. Ambos a amaram, e desejaram construir a vida ao lado dela, casar e 

ter filhos. Outros homens também manifestavam a mesma vontade, como os rapazes de sua 

universidade. Somente os mais experientes e poderosos tinham interesse puramente sexual 

em relação à Rubí. Na telenovela, além de Hector, seu marido, e Alejandro, considerado 

por ela seu grande amor, Rubí tem relações com dois sócios do seu marido, mas somente 

por uma troca de favores e não por prazer. 

 Nos quadrinhos e no filme, Rubí se mostra mais sedutora inclusive com os homens 

que sentem por ela apenas desejo. Diferentemente do que acontece na telenovela, nesses 

suportes podemos ver a dissociação entre sedução ou aproximação física e sentimento. Essa 

situação é muito bem retratada em uma cena do filme na qual Rubí dança na praia de 

maneira provocante para um homem que a levou para um passeio de lancha (arquivo Filme 

cena 11). 

 Por outro lado, na telenovela Maribel não chegou virgem ao altar e quando era 

noiva de Hector quase chegou a fazer sexo com ele, sendo interrompida pelo rapaz, que já 

estava apaixonado por Rubí. Cristina engravidou antes mesmo de se casar e foi fortemente 

criticada por Rubí, que julgou seu ato como absurdo, talvez por não aprovar a relação da 

irmã com o motorista da família de Maribel ou talvez por querer demonstrar que, apesar de 

tudo, ela tinha valores morais mais fortes que os de Cristina. No entanto, dona Refúgio 

justificou a filha, dizendo que ela fez isso por amor. Então, vemos que as personagens que 

geralmente têm atitudes melhor aceitas pela moral social não valorizavam tanto a 

virgindade como Rubí. 

Para Rubí, o amor não era razão para fazer sexo antes do casamento. Quando ela 

foge com o noivo da melhor amiga, se nega a se hospedar na mesma suíte que ele, em uma 

tentativa de se valorizar, mantê-lo interessado ou forçá-lo a se casar o mais rápido possível, 

algo possível no contexto de um melodrama, o que mostra que a moralidade de Rubí estava 

intimamente vinculada ao interesse. Sua primeira noite com Hector é marcada pela culpa 

por estar com um homem que não é “o amor da sua vida” (considerando os lugares comuns, 

também muito presentes no melodrama), por tristeza e até desespero (arquivo Capítulo 31 

cena 2). 
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((Hector carrega Rubí no colo entrando no quarto de hotel. Os 

dois riem muito.)) 

Hector: ¡Y como bailaste! ¡Me fascinas! ¡Me gusta como todos 

voltean a verte! Y tú, y tú eres mía, mi amor. Mía. Es 

nuestra primera noche juntos. 

Rubí: Es la luna de miel que yo quería, Hector, en un lugar 

hermoso y con todo lo que siempre soñé.  

Hector: Tú eres lo que siempre soñé. Solo tú, Rubí. 

((Eles se beijam e Hector a acaricia. Ela imagina que está 

com Alejandro e se assusta.)) 

Hector: ¿Qué te pasa, Rubí? No te preocupes, mi amor, todo va 

a estar bien. 

((Ela volta a imaginar Alejandro)) 

Alejandro: Te amo, Rubí. 

((Ela se assusta)) 

Hector: ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Rubí? ¿Qué te pasa? 

Rubí: Nada. 

Hector: ¿Qué tienes? 

Rubí: Nada, nada, no me pasa nada. 

((Ela levanta e sai correndo)) 

Hector: Rubí, ¿qué pasa? 

((Ela sai correndo, chorando e gritando pela praia)) 

Rubí: Alejandro, Alejandro, ¡déjame en paz! ¡Déjame en paz! 

Por favor, ¡déjame en paz, salte de mi vida! ¡Déjame en paz! 

¡Salte de mi vida, por favor! ¡Por favor! 

 

Referência no CD anexo: Capítulo 31 cena 2 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=pdIkclgs0dk 

(minuto 38:36-40:57) 

Acesso em 20 de novembro de 2014 

 

O fato de que estando com Hector Rubí imagine Alejandro 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 mais problemática. De fato, Rubí se nega a engravidar de 

um homem que não ama, dizendo que um filho só pode ser resultado do amor. Então, em 

alguns sentidos, Rubí é mais conectada aos valores morais da sociedade romântica e 

nacionalista do século XIX do que as outras personagens “exemplares” da história, embora 

ela pareça a pior de todas. Essas contradições certamente colocam um empecilho para 

lermos em Rubí, na sua versão de telenovela, as mesmas situações dramáticas que no filme 

ou nos quadrinhos. 

http://www.youtube.com/watch?v=pdIkclgs0dk
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Assim, podemos entender por que Rubí, especialmente na telenovela, se afasta um 

pouco da caracterização de mulher fatal, já que ela mantém certo pudor em relação à 

sexualidade. Esse afastamento poderia acontecer pelo fato de, até hoje, a sociedade 

mexicana ser altamente moralista e talvez considerar a promiscuidade sexual um pecado 

maior que a traição, a inveja e o egoísmo. De qualquer modo, Rubí está longe de 

representar a típica protagonista sofredora, rompendo a tradição das telenovelas mexicanas. 

Rubí pode ser considerada uma mulher fatal, mas também é uma mulher mexicana. 

Na telenovela, tem a capacidade de amar e é sensível em diversos momentos, sente culpa 

por não ter permanecido ao lado daquele que ela considera o amor de sua vida e sofre por 

consequência desse ato. Ela também se sente mal quando é humilhada e considerada 

inferior por ser pobre e vista como uma mulher fácil por alguns homens. Nesse ponto, Rubí 

se assemelha a Maribel, Cristina e sua mãe, que também amam, sofrem e sentem culpa. 

Segundo Sarlo (1995), uma história melodramática é uma “[…] una narrativa 

sentimental que postula un mundo sometido al império de los sentimientos por encima de 

otras pasiones, como la ambición, la lucha por el poder o la fama [...], que, si se 

contraponen a los sentimientos domésticos, no producen sino infelicidad.” (p. 115). Em 

Rubí, essas outras paixões se sobressaíram aos sentimentos. Na busca da felicidade, no 

âmbito dessas narrativas, também se desaconselha a paixão e o erotismo, a traição e a 

inveja, todas características latentes na personagem principal e típicas de uma vilã.  

 

La caída rodea y amenaza constantemente la felicidad y ello puede leerse como una 

advertência. ¿Qué se desaconseja? Los extremos de la pasión y del erotismo (al mismo 

tiempo que hay un erotismo narrativamente permitido); las ambiciones que, si no son 

legítimas, deben ser por lo menos controladas; la traición y la envidia.” (SARLO, 1995, p. 

124) 

 

De acordo com o que lemos em Sarlo (1995), o fato de que Rubí nunca tenha 

conseguido ser feliz se relaciona a uma questão moral. “Las razones de la felicidad y la 

desdicha pertenecen fundamentalmente al registro de la moral social. Tomemos algunos 

casos: la desviación sexual/la desviación por el lujo/la desviación por la envidia.” (p. 116). 

A personagem pensa que tem direito à felicidade por ser bela e ao longo da telenovela 

busca se sentir satisfeita, com pouco sucesso. Busca-se mostrar então que sem o amor não 

se pode ser feliz. “En el imperio de los sentimientos, el logro de la felicidad exige un 
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camino libre de otras pasiones ‘públicas’ que compitan con el amor.” (SARLO, 1995, p. 

115) 

O fato de a personalidade de Rubí não ser completamente identificada como uma 

vilã, mas também não ser caracterizada como uma mocinha, é algo diferente na história das 

narrativas populares, como nos confirma Sarlo (1995): 

 

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) 

 

Por outro lado, Maribel, que não é a protagonista, é a personagem bondosa, 

humilde, capaz de perdoar, que sofre ao longo de toda a telenovela, mas tem um final feliz. 

Apesar disso, Rubí parece estar sempre presente, invejando o que ela tem, por achar que 

Maribel não merece a riqueza e o amor. No final, assim como ao longo de toda a 

telenovela, a felicidade de Maribel é ameaçada pela sombra de Rubí. 

Nas três versões, porém, o destino de Rubí é moralizante: ela é punida por seus atos. 

Além de voltar a ser pobre, ela também perde a beleza, se transformando em tudo o que 

rejeitava. Porém, a última cena da telenovela pode mostrar uma reviravolta da história, já 

que a personagem ressurge através de Fernanda. Essa aparição pode demonstrar que a força 

e a beleza de Rubí não acabaram e que Maribel, além de outras personagens semelhantes, 

nunca poderão estar tranquilas. Então, a telenovela traz uma diferença inquietante. 

Essa é outra razão para considerarmos que a telenovela rompe estereótipos: a 

personagem Rubí não tem o mesmo final irreversivelmente moralizante (a morte) que na 

história em quadrinhos e no filme. Rubí, apesar de ter ficado desfigurada e ter tido uma 

perna amputada, ainda tinha alguma esperança de vingança, representada por sua sobrinha 

Fernanda. Essa mudança no final da história pode ter influência da distância temporal entre 

a história original e a mais atual (aproximadamente cinco décadas) e do fato de que Rubí na 

telenovela apresentou um perfil que transitava entre vilã e mocinha, deslocando 

maniqueísmos.  
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CONCLUSÃO 

 

É extremamente difícil definir o melodrama, já que ele pode estar presente em 

diversos gêneros, incluindo peças de teatro, folhetins, filmes, radionovelas, histórias em 

quadrinhos e telenovelas, nosso objeto de interesse. Alguns teóricos que revisitamos 

assumiram a árdua missão de caracterizá-lo e, com base nessa pesquisa bibliográfica, 

podemos concluir que o melodrama é uma representação de ações, acompanhada 

geralmente de melodia, com a presença de exagero e de temas relacionados à emoção do 

homem, como o amor, a paixão, a vingança, a inveja e o adultério. Os personagens 

geralmente são representados de forma maniqueísta: de um lado os “bons” e de outro os 

“maus”.  

Dentro do maniqueísmo, há também a representação estereotipada dos personagens. 

Os valores morais costumam ter bastante importância, portanto os personagens 

considerados “maus” geralmente sofrem no final por consequência de seus atos. Além 

disso, o melodrama caracteriza-se por ser extremamente popular e estabelecer vínculos com 

o imaginário do público. Então, podemos concluir que o melodrama não é um gênero, já 

que está presente em diversos gêneros, sendo, assim, um “modo de ver o mundo”, como 

afirma Brooks (1978), ou “um sistema ficcional de produção de sentido”, como define 

Bragança (2010). 

Depois de analisar a telenovela Rubí (2004) e inclusive seus antecedentes, uma 

revista em quadrinhos da década de 1960 e um filme de 1971, os três originados no 

México, pudemos observar que muitas das características do melodrama estão presentes em 

Rubí. A telenovela, assim como a história em quadrinhos e o filme, mantém o exagero, o 

maniqueísmo, os estereótipos, a popularidade, o final feliz moralizante, além de muitos dos 

temas do melodrama citados por nossos teóricos: sofrimento, perseguição, reconhecimento, 

família, fatalismo, mulher, casamento, dinheiro, sedução, maternidade. 

Apesar de apresentar semelhanças em relação às características do melodrama, Rubí 

também apresenta algumas rupturas, que diferenciam esta telenovela daquelas normalmente 

consideradas tradicionais. A personagem Rubí é vilã e protagonista ao mesmo tempo, 

concentrando muitas das características das personagens comumente consideradas “más”, 
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mas também apresentando características das personagens vistas como “boas”. Rubí é 

definida por sua beleza, considerada sua principal característica, enquanto geralmente nas 

protagonistas de telenovela é uma qualidade complementar, que apenas reflete a beleza 

interior. 

Muitas vezes Rubí inverte os valores socialmente aceitos nos quadrinhos e no filme, 

priorizando a boa posição social. Se, por um lado, Rubí se contrapõe diversas vezes ao 

código moral, por outro lado, especialmente na telenovela, em algumas situações ela o 

obedece. Como vimos, a personalidade de Rubí oscila entre a de uma vilã prototípica e a de 

uma mulher que segue valores morais sociais e tem ideias românticas. Então, nessa 

telenovela alguns estereótipos, tão comuns nos melodramas, são rompidos, já que a 

protagonista não tem os valores que normalmente aparecem nessas personagens.  

Portanto, podemos ver que a grande maioria das divergências que a telenovela traz 

em relação às características do melodrama são coerentes e até necessárias quando 

pensamos no melodrama como um “sistema ficcional de produção de sentido”, e é neste 

ponto que a personagem Rubí dinamiza o entendimento das produções da industria cultural 

e permite futuras pesquisas a respeito da construção do imaginário popular contemporâneo. 

Considerando que o melodrama não é um gênero, mas pode ser visto como um 

modo de ver o mundo, a personagem Rubí, especialmente na telenovela, é profundamente 

melodramática quando inserida no contexto dramático da femme fatale, pois em alguns 

aspectos ela possui as mesmas características dessas mulheres e em outros ela mantém a 

moralidade de sua família, sendo a vilã que maltrata em benefício próprio e, ao mesmo 

tempo, a mocinha que sofre sendo vítima de suas escolhas.  

Rubí, além de uma mulher fatal, é também uma mulher mexicana, então alguns 

valores morais presentes na sociedade influenciam de alguma maneira seu comportamento, 

o que faz com que os maniqueísmos sejam deslocados, principalmente na telenovela. 

Assim, embora ancorados primariamente no maniqueísmo, os significados sociais gerados 

pelo melodrama podem hibridizar os produtos da industria cultural.  

Além disso, o melodrama, inclusive difundido pelo sistema mais conservador da 

mídia, como é o caso da telenovela Rubí, pode propiciar subjetividades novas ou, no 

mínimo, subjetividades capazes de gerar questionamentos à naturalização dos valores 

sociais. 
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