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RESUMO 

 

 
 

Nelson Rodrigues é o representante máximo do teatro moderno brasileiro. Embora sua 

produção mais marcante e conhecida tenha sido no campo teatral, o dramaturgo 

contribuiu de forma significativa para a literatura com outros gêneros como romances, 

contos, crônicas, consultório sentimental e folhetim. A presente pesquisa tem por foco o 

estudo de sua obra folhetinesca, examinando a relação de seus folhetins com o suporte 

jornal. Para tal, foram selecionados para análise dois folhetins: Minha vida, de 1946, 

escrita sob o pseudônimo de Suzana Flag, publicada na revista A Cigarra, e A mulher 

que amou demais, de 1949, escrita sob o pseudônimo de Myrna, publicada nos jornais  

cariocas Diário da Noite e Última Hora. A escolha desses dois folhetins deve-se ao fato 

de que são duas produções de Nelson Rodrigues com pseudônimos femininos 

diferentes. A fundamentação teórica inclui estudos sobre a produção literária de Nelson 

Rodrigues como os de R. Castro (1992), Rodrigues (1986), Rodrigues (2012), e ensaios 

teóricos e críticos sobre o folhetim, com base nas obras de Meyer (1996) e de Serra 

(1997). Dentre os autores que tratam das relações entre jornalismo e literatura, 

encontram-se Costa (2005), Bulhões (2006), Brito (2007) e Pena (2013). Foram também 

consultados entrevistas e textos divulgados em sites especializados. Quanto à 

metodologia, a análise dos dois pseudônimos de Nelson Rodrigues, Suzana Flag e 

Myrna, é realizada a partir de considerações sobre elementos do gênero folhetim como 

suspense, gancho, peripécia, clímax e desfecho, bem como sobre a forma como foram 

construídos os folhetins e a repercussão/aceitação do público. A análise comparativa 

entre os dois folhetins busca correlacionar características semelhantes ou distintas como 

narrativa, enredo, tempo, espaço, personagens e temas. Somando a esses aspectos, 

investiga-se como a relação com o suporte jornal influenciou na construção dos 

folhetins. 

 

Palavras-chave: Nelson Rodrigues; Folhetim; Suporte jornal. 
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ABSTRACT 

 

Nelson Rodrigues is the maximum representative figure of Brazilian modern theater. 

Although his most remarkable and famous productions were in the theater area, the 

playwriter had contributed significantly for the literature with other genres such as novels, 

tales, chronicles, sentimental consultant and newspaper serials. This research has its focus 

on the study of his newspaper serials works , examining the relation of  the newspaper 

serials with the journal support. For this, two newspaper serials have been selected for 

analysis: Minha vida, from 1946, written by the pseudonym of Suzana Flag, published on 

the magazine A Cigarra, and A mulher que amou demais, from 1949, written by the 

pseudonym of Myrna, published on the carioca newspaper Diário da Noite e Última 

Hora. The choice of these two newspaper serials is the fact that they are two productions 

of Nelson Rodrigues with two feminine pseudonyms. The theoretical foundation includes 

studies about the literary production of Nelson Rodrigues as the ones of R. Castro (1992), 

Rodrigues (1986), Rodrigues (2012), and both theoretical and critical essays about the 

newspaper serial, based on the works of Meyer (1996) and from Serra (1997). 

Among the authors that deal with the relation between journalism and literature, we found 

Costa (2005), Bulhões (2006), Brito (2007) and Pena (2013). Were also consulted 

interviews and texts released on specialized websites. As for the methodology, the analysis 

of the two pseudonyms of Nelson Rodrigues,  Suzana Flag and Myrna, is accomplished 

starting of consideration on elements of the newspaper serial genre as thriller, cliffhanger, 

incident, climax and outcome, as well as the way how newspaper serials were constructed 

and the repercussion/acceptance of the public.The comparative analyses between the two 

newspaper serials searches to correlate similar or different characteristics such as 

narrative, plot, time, space, characters and themes.  Adding to these aspects, we 

investigate how the relation with the journal support had influenced the building of the 

newspaper serials. 

 

 

 

Keywords: Nelson Rodrigues; newspaper serial, newspaper support. 
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Introdução 

 

 

“A minha obra toda pretende um julgamento  

do mundo, da sociedade e do homem.  

É meu canto desesperado contra as coisas.”  

 

Nelson Rodrigues 

 

 

 
 

Nelson Rodrigues (1912-1980) é reconhecido como o maior dramaturgo da 

literatura brasileira, tendo revolucionado o teatro de modo geral. Porém, há outras 

facetas desse escritor pernambucano: além de dramaturgo, escreveu conto, crônica, 

romance, folhetim, memórias, consultório sentimental em jornais, novelas e adaptações 

de suas obras para o cinema. 

Quando se trata de estudar a obra literária de Nelson Rodrigues, a maioria das 

pesquisas detém-se nas questões de sua dramaturgia, gênero literário em que o autor mais 

se destacou. Tal fato pode ser confirmado pela consulta à fortuna crítica do escritor, que 

revela um grande número de pesquisas acadêmicas como dissertações, teses e artigos 

científicos em jornais e revistas especializadas, voltado exclusivamente para seu teatro. 

Observa-se, por outro lado, que pouca atenção tem sido dada à sua produção de folhetins, 

fator esse comprovado pela escassez de material e pesquisas relacionados a esse gênero 

literário. 

Para suprir essa lacuna, o presente estudo tem por foco os folhetins produzidos 

por Nelson Rodrigues com o objetivo de examinar as relações da obra folhetinesca do 

autor com o suporte jornalístico. Para o desenvolvimento da pesquisa, nosso 

embasamento teórico é composto por estudos sobre o dramaturgo, sobre o folhetim, o 

gênero melodrama e o suporte jornal. Para a revisão da literatura sobre a obra e vida do 

escritor, foi consultada a biografia de Nelson Rodrigues escrita por Ruy Castro, O anjo 

pornográfico – vida e obra de Nelson Rodrigues (1992). 

Segundo o jornalista e escritor Ruy Castro, responsável pela biografia do 

dramaturgo intitulada O anjo pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues (1992), foram 

oito folhetins publicados em jornais, revistas e semanários cariocas, escritos entre 1944 

até 1960, sob pseudônimos femininos diferentes (cinco folhetins como Suzana Flag e 
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um como Myrna). Nelson Rodrigues assume sua identidade somente em dois folhetins, 

além de escrever em 1966 um único romance publicado em formato de livro 

diretamente. Os folhetins publicados foram: 

 
Meu destino é pecar (1944) – Suzana Flag – publicado em O jornal. 

Escravas do amor (1944) – Suzana Flag – publicado em O jornal. 

Minha vida (1946) – Suzana Flag – publicado na revista A Cigarra/O jornal. 

Núpcias de fogo (1948) – Suzana Flag – publicado em O jornal. 

A mulher que amou demais (1949) – Myrna – publicado em Diário da Noite. 

O homem proibido (1951) – Suzana Flag – publicado em Última Hora. 

A mentira (1953) – Nelson Rodrigues – publicado no Semanário Flan. 

Asfalto Selvagem (1959/1960) – Nelson Rodrigues – publicado em Última Hora. 

O casamento (1966) – Nelson Rodrigues – publicado em formato livro. 

 

 

Todos os folhetins de Nelson Rodrigues foram publicados em jornais, revistas e 

semanários cariocas da época e, posteriormente, resgatados e publicados em forma de 

livro pela Companhia das Letras, sob a organização de Ruy Castro e Caco Coelho entre 

1990 e 2000. 

Para alcançar nosso objetivo de verificar as relações entre elementos dos 

folhetins de Nelson Rodrigues e o suporte jornalístico, foram selecionados como corpus 

para a pesquisa dois folhetins rodrigueanos, a saber: Minha vida de 1944, sob o 

pseudônimo de Suzana Flag e o folhetim A mulher que amou demais de 1949, sob o 

pseudônimo de Myrna. A escolha desses dois folhetins deve-se ao fato de que foram 

folhetins escritos sob pseudônimos diferentes. Além do que, Nelson Rodrigues produziu 

um folhetim biográfico de seu pseudônimo – Suzana Flag. No caso da escolha do 

folhetim de Myrna, outra questão relevante é este ter sido o único folhetim escrito por 

esse pseudônimo. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, nosso embasamento teórico são estudos 

sobre o dramaturgo, sobre o folhetim, o gênero melodrama e o suporte do jornal. Para a 

revisão da literatura sobre a obra e vida do escritor, foi consultada a biografia de Nelson 

Rodrigues escrita por Ruy Castro, O anjo pornográfico – vida e obra de Nelson 

Rodrigues (1992). Além de Castro, outro jornalista que colaborou para a organização e 

publicação de textos rodrigueanos foi Caco Coelho., que também contribuiu para o 

lançamento pela Companhia das Letras da coleção O baú de Nelson Rodrigues, em 

meados dos anos 2000. Nela constavam textos inéditos em livro como o único folhetim 
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de Myrna, A mulher que amou demais, e o consultório sentimental, Não se podem amar 

e ser feliz ao mesmo tempo. A coleção também incluiu crônicas esportivas, contos e 

outros folhetins de Suzana Flag. 

Foram também incorporadas as considerações de Dias (2013), Facina (2004), 

Fischer (2009) e Fraga (1998). Outros textos importantes que integram a pesquisa são 

dos pesquisadores: Marques (2013) e Puppo (2004), Vogt e Waldman (1985), Carvalho 

(2001) e Souto (2007). Além deles, vale destacar teses e dissertações que têm como  

foco principal alguns aspectos dos folhetins de Nelson Rodrigues (porém, com objetivos 

bem diversificados como a linguagem, a tragicidade e a temática) como a tese de 

Medeiros (2010), a de Passos (2014) e duas dissertações de mestrado: de Pastro (2008)  

e de Silva (1999). 

A discussão sobre o folhetim se faz a partir dos seguintes autores: Marlyse 

Meyer com sua obra Folhetim – uma história (1996), considerada a obra mais completa 

quando se trata de folhetins no Brasil, Serra (1997) e Garcia (2010). 

Dentre as obras que tratam da relação entre jornalismo e literatura, destacamos 

as seguintes: Pena de aluguel – escritores jornalistas no Brasil nos anos de 1904 até 

2004, de Costa (2005), História da imprensa no Brasil, de Martins e Luca (2013), 

Jornalismo e Literatura em convergência, de Bulhões (2006), Literatura e Jornalismo 

(2007) de Brito, Jornalismo Literário, de Pena (2013) e Literatura nos jornais – a 

crítica literária dos rodapés às resenhas, de Nina (2007). 

A metodologia de pesquisa consistiu em quatro etapas: na primeira, foi feito um 

levantamento bibliográfico da vida e obra do escritor Nelson Rodrigues pela voz de seus 

maiores pesquisadores, bem como de estudos teóricos e ensaios críticos sobre folhetim, 

sua história e trajetória no Brasil. Nessa etapa, incluiu-se a fortuna crítica sobre o gênero 

melodrama, sua formação e influências. 

A segunda etapa da pesquisa consistiu no levantamento e transcrições de 

entrevistas que o escritor deu no decorrer de sua carreira, tanto em meio audiovisual 

quanto impresso, e que nos auxiliaram a conhecer melhor suas ideias. 

No site especializado do dramaturgo, www.nelsonrodrigues.com.br, pode-se 

encontrar um acervo com uma série de entrevistas que Nelson Rodrigues concedeu para 

diversos jornais e revistas como: Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Jornal da Tarde, 

O Estado de São Paulo, Jornal Última Hora, Folha de São Paulo, Ciclo de teatro 

Brasileiro do Museu da Imagem e do Som, TVE e para as revistas Revista do Rádio e 

Revista Filme Cultura, todas datadas de 1948 até 1980, que foram utilizadas como base 

http://www.nelsonrodrigues.com.br/
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de consulta para essa pesquisa. 

A terceira etapa consistiu em consultas aos sites dos arquivos da Biblioteca 

Nacional do Rio de Janeiro e Hemeroteca Digital, para que se pudesse analisar a 

disposição dos folhetins nos jornais e revistas, um dado fundamental para a 

concretização de nosso objetivo. Saber ao certo os cortes das histórias e como se dava a 

continuidade da narrativa, através da criação de um “gancho” final com o objetivo de 

prender o leitor até o dia seguinte, foi uma questão de suma importância para 

compreender a relação entre os relatos e o suporte jornalístico. 

A etapa final do processo metodológico voltou-se à análise dos dois folhetins 

selecionados – Minha vida, de Suzana Flag e A mulher que amou demais, de Myrna, em 

busca de subsídios que nos permitissem avaliar a interação entre o meio de divulgação, 

no caso, o suporte jornalístico e o gênero folhetim. 

A pesquisa aqui apresentada está dividida em três capítulos. No primeiro, 

intitulado Nelson Rodrigues – o menino que vê o amor pelo buraco da fechadura 

apresentamos o autor e alguns aspectos de sua vida considerados elementos que 

marcaram sua produção literária. 

O segundo capítulo, As mazelas inconfessáveis cotidianas, foi dedicado ao 

gênero literário folhetim e aborda sua origem e definições: as principais características 

do gênero, o contexto sócio histórico da época, os principais autores folhetinescos, sua 

difusão no Brasil, a importância da imprensa nesse processo e a consagração do 

folhetim. 

O terceiro capítulo, intitulado Possíveis diálogos entre folhetins e suporte, tem 

como foco a análise dos dois folhetins escolhidos para a pesquisa. Aqui são discutidos  

os elementos que marcam o gênero folhetim - gancho, reviravolta, peripécia, clímax, 

revelação de segredos, suspense, melodrama e desfecho - e sua relação com o suporte 

jornal, tanto no aspecto da disposição do folhetim dentro do espaço físico quanto na 

temática abordada no folhetim, juntamente com os  acontecimentos cotidianos. 

Por fim, nas considerações finais, depois de analisados os folhetins, buscamos 

sintetizar nossas conclusões visando descobrir os possíveis desdobramentos que a 

pesquisa possa gerar. 
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Capítulo 01  

Nelson Rodrigues – o menino que vê o amor pelo buraco da fechadura 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a trajetória da vida pessoal e 

profissional de Nelson Rodrigues, destacando como suas experiências individuais 

podem ter afetado sua produção literária. A ênfase na participação de Nelson Rodrigues 

nos jornais deve-se ao fato de que o escritor iniciou sua carreira nas letras 

primeiramente como jornalista, nos jornais de seu pai, Mário Rodrigues, em meados da 

década de 20, no Rio de Janeiro. O autor consagrado de peças revolucionárias no teatro 

brasileiro era, antes de tudo, um jornalista, tendo contribuído para inúmeros jornais e 

revistas durante cinquenta anos de carreira jornalística. 

 

 
 

1.1. O autor e as obras 

 

 
Nelson Falcão Rodrigues nasceu em 23 de agosto de 1912, na cidade do Recife. 

Sua infância na capital pernambucana foi breve, pois, aos quatro anos, mudou-se com 

sua mãe D. Maria Esther e seus cinco irmãos para o Rio de Janeiro. Faleceu na cidade 

carioca em 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos. 

A veia literária de Nelson Rodrigues começou cedo. Segundo Castro (1992), aos 

oito anos e no 2° ano primário da Escola Prudente de Morais, no bairro da Tijuca, Zona 

Norte do Rio, participou de um concurso de redação organizado por sua professora, 

Dona Amália Cristófano. O resultado impressionou a professora, que decidiu escolher 

ao invés de uma redação vencedora duas. Todavia, somente uma foi lida em voz alta, e 

essa não era de Nelson Rodrigues. A primeira era de um garoto chamado Frederico, uma 

singela história sobre um rajá e seu elefante. A segunda redação, de Nelson Rodrigues, 

era uma história de adultério, na qual o marido chega em casa de surpresa, entra no 

quarto e encontra o amante da mulher fugindo pela janela, enquanto a esposa encontra-

se nua na cama. O marido pega uma faca e mata a mulher. Porém, arrependido, ajoelha-

se perante o corpo sem vida da esposa ensanguentada e pede perdão. A redação 

começava assim: “A madrugada raiava sanguínea e fresca”, frase que Nelson 

Rodrigues admitiria, anos depois, ser plágio de um soneto de Raimundo Correia – “As 

pombas”. Infelizmente, a redação não existe mais, como relata seu biógrafo Ruy Castro 
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na obra O anjo pornográfico – a vida de Nelson Rodrigues (1992). 

Nesta época, Nelson Rodrigues torna-se um leitor voraz; lia as histórias mais 

rocambolescas que serviriam, anos mais tarde, para a base da construção de um  

universo rodrigueano e, consequentemente, de seus folhetins. Muitas das obras lidas por 

Nelson Rodrigues eram romances em formato de folhetim como: Rocambole de Ponson 

du Terrail; Epopéia de amor/Os amantes de Veneza/Os amores de Nanico, de Michel 

Zevaco; Os mistérios de Paris, de Eugène Sue; A esposa mártir, de Enrique Pérez 

Escrich; As mulheres de bronze, de Xavier de Montepin; O conde de Monte Cristo, de 

Alexandre Dumas e os fascículos de Elzira, a morta-virgem, de Hugo de América. 

Além dessas obras, muitas das quais eram folhetins, temos que considerar o 

grande autor dramático que ele tanto admirava e do qual era leitor assíduo: Dostoiévski. 

Como o próprio Nelson Rodrigues cita em uma de suas obras memorialísticas – O óbvio 

Ululante: 

 
 

Por tudo que sei da vida, dos homens, deve-se ler pouco e reler muito. A arte da 

leitura é a da releitura. Há uns poucos livros totais, uns três ou quatro, que nos 

salvam ou que nos perdem. É preciso relê-los, sempre e sempre, com obtusa 

pertinácia. E, no entanto, o leitor desgasta, se esvai, em milhares de livros mais 

áridos do que três desertos. Certa vez, um erudito resolveu fazer ironia comigo. 

Perguntou-me: “O que é que você leu?”. Respondi: “Dostoiévski”. Ele queria 

me atirar na cara os seus quarenta mil volumes. Insistiu: “O que mais?”. E eu: 

“Dostoiévski”. Teimou: “Só?”. Respondi: “Dostoiévski”. O sujeito, aturdido 

pelos seus quarenta mil volumes, não entende nada. Mas eis o que eu queria 

dizer: pode-se viver para um único livro de Dostoiévski. Ou uma única peça de 

Shakespeare. Ou um único poema não sei de quem. O mesmo livro é um na 

véspera e outro no dia seguinte. Pode haver um tédio na primeira leitura. Nada, 

porém, mais denso, mais fascinante, mais novo, mais abismal do que a 

releitura.(...) De Dostoiévski passo à minha infância. Há bastante de 

Dostoiévski, bastante de Dickens, na rua Alegre, da Aldeia Campista (...) Sinto 

que parte da minha infância está inserida, difusa, volatizada em certas páginas 

de Dickens ou Dostoiévski. (RODRIGUES, 1993, p.42) 

 

 

 

O escritor pernambucano teve o primeiro contato com a literatura russa aos treze 

anos, quando leu Crime e Castigo em formato de folhetim. Para Drucker (2010), o autor 

russo foi uma influência obrigatória no processo de criação de Nelson Rodrigues, 

principalmente no tocante ao mau gosto e à estética do grotesco. O dramaturgo 

pernambucano considerava Dostoiévski o mais teatral dos romancistas, incluindo-o 

como um dos mestres do drama. 

Outras influências literárias que foram significativas para a construção da obra 

rodrigueana foram, conforme Castro (1992): Os miseráveis e O homem que ri, de Victor 
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Hugo; Naná e Germinal, de Émile Zola; os Contos de Hoffman, de Jules Barbier; Amor 

de perdição, de Camilo Castelo Branco; e quase toda a obra de Machado de Assis e Eça 

de Queiróz. Foi durante essas suas leituras e descobertas que Nelson Rodrigues  

começou a escrever compulsivamente. 

Aos treze anos, Nelson Rodrigues convenceu seu pai a lhe dar um cargo na 

redação do jornal A manhã. Mário Rodrigues era o proprietário do jornal e acabou  

sendo vencido pelo filho, que tem seu primeiro emprego como repórter policial. O 

motivo que levou o jovem dramaturgo a escolher esse trabalho era o prestígio da função 

de repórter policial nas redações de jornal, apesar da má remuneração. 

A função de Nelson Rodrigues era fazer por telefone a ronda nas delegacias, 

procurando por casos como assassinatos, adultérios, acidentes, enfim, tudo o que 

pudesse ser matéria para o jornal. Seus colegas de trabalho logo ficaram fascinados 

quando descobriram a carga dramática que Nelson Rodrigues empregava nos relatórios 

que os jornalistas traziam do fato ocorrido. Sua especialidade eram os pactos de morte 

entre casais de namorados, o que era muito comum no Rio de Janeiro da década de 20. 

O dramaturgo fazia de uma história de amor entre jovens namorados que se 

matam juntos, em razão da família de ambos não aprovar o namoro, um típico caso de 

folhetim: conseguia empregar uma dramaticidade única em cada situação, chegando a 

construir um enredo com pais insensíveis diante do namoro do casal, diálogos 

apaixonados, descrição de cenários dos encontros dos jovens e clímax na narrativa. 

Nesse mesmo jornal, seu irmão Mário Filho exercia o cargo de gerente do 

periódico. Porém, depois de um ano no cargo, conseguiu conciliar com a página literária 

do jornal que chamava-se Espírito Moderno. Esta era semanal, com espaço para a 

publicação de poemas, contos e trechos de romances, o que se diferenciava das 

publicações dos folhetins. Naquele ano de 1926, A Manhã dedicou-se a publicar Crime 

e Castigo, de Dostoiévski, razão pela qual Nelson Rodrigues iniciou suas leituras da 

literatura russa. Espírito Moderno tinha como colaboradores importantes Ronald de 

Carvalho, Agripino Grieco e Orestes Barbosa. Todavia, quase sempre era o nome de 

Mário Filho que se destacava na página literária em virtude das publicações de seus 

contos diários, que, posteriormente, foram publicados em formato de livro. 

Em meados de 1926, aos 14 anos, mesmo trabalhando para o jornal de seu pai, A 

Manhã, Nelson Rodrigues cria com seu primo Augusto Rodrigues Filho um periódico 

de quatro páginas para o público infantil e adolescente, chamado Alma Infantil. O 

pequeno jornal nasceu das cartas trocadas pelos primos Augusto e Nelson Rodrigues: 
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um vivia no Recife e o outro no Rio de Janeiro. O periódico era quase todo produzido 

por Nelson Rodrigues. Suas funções eram escrever, editar e mandar imprimir nas 

máquinas do jornal do pai, Mário Rodrigues. A participação de seu primo era pequena, 

escrevia alguns artigos para ser publicados no tabloide. Com uma tiragem de quinhentos 

exemplares, metade dessa publicação ia para Recife, juntamente com o jornal A Manhã. 

De acordo com Castro (1992, p.60-63), o objetivo do jornal era problematizar o 

cenário político e social pelo qual o país passava. O primeiro número do tabloide 

circulou em 11/06/1926 e trouxe como primeira página um texto explicando o objetivo 

para a criação do periódico. Esta seria uma forma de protesto e denúncia contra a 

conjuntura política do país. 

Assim como o jornal de seu pai, que era conhecido pelas denúncias contra 

aspectos políticos e sociais do país, porém com fundamentos e informações, o pequeno 

jornal dos primos baseava-se em troca de farpas com as personalidades políticas, 

religiosas e sociais, tanto do cenário carioca quanto do pernambucano. Atacavam desde 

padres, colegiados até políticos e intelectuais. Porém a maioria desses ataques era sem 

fundamento. Um exemplo desses ataques intempestivos de adolescentes foi no segundo 

número do periódico, em que os primos exigiam o fechamento da Academia Brasileira 

de Letras pela polícia, atacavam a Escola Nacional de Belas Artes e criticavam Epitácio 

Pessoa, considerando-o uma pústula social. Contudo, o jornal não foi adiante. Foram 

lançados somente cinco números do tabloide. Nelson Rodrigues preferiu concentrar-se 

nos artigos sérios que escrevia na seção dos editorialistas do jornal do pai. 

Devemos considerar que, antes de ser reconhecido como dramaturgo, a carreira 

de  Nelson  Rodrigues  iniciou-se  nos  periódicos  cariocas.  Ele foi, antes de tudo, um 

jornalista, que passou por quase todas as áreas de um jornal: foi comentarista esportivo, 

editor, redator, diretor de revistas, crítico de arte, repórter policial e folhetinista. 

Anos mais tarde, Nelson comentaria que a sua experiência como repórter policial 

serviu de base para toda a sua obra como ficcionista e fez duras críticas ao 

posicionamento do repórter dos dias atuais (meados dos anos 80) pela falta de 

envolvimento com a notícia. Segundo ele, todo repórter deveria ter um envolvimento 

dramático com a sua reportagem: 

 

Eu acho que o ficcionista que não foi repórter policial tem um desfalque, porque 

em três meses de reportagem policial diária, ele adquire a experiência de um 

Balzac. Para informar aquilo em ficção, ele tem um filão inesgotável. Isto 

quando o repórter é um ficcionista. Todo o meu teatro tem a marca de minha 

passagem pela reportagem policial. E tanto mais que foi aí que eu conheci o 

cadáver, porque os defuntos que eu tinha conhecido, havia uma certa (sic) 
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distância entre mim e eles (...) O distanciamento que há entre o repórter e o fato, 

entre o repórter e uma emoção, entre o repórter e o patético, hoje, é uma coisa 

horrenda (...) Minha atração pela reportagem policial foi pelo negócio de morte, 

pelo pacto de morte. Desde garoto sou fascinado pela morte. Em vez de ter 

medo, ia peruar enterro. Não tinha medo nenhum, e volta e meia me infiltrava 

nos velórios. Achava uma coisa fantástica a chama das velas. (RODRIGUES, 

2012, p.35-38) 

 

 

 

Sua relação com a imprensa foi fundamental, tanto que, dois anos depois foi 

promovido a repórter policial na seção dos editorialistas. Isso significava que agora 

passaria a assinar artigos uma vez por semana e teria como companheiros de redação 

Monteiro Lobato e Agripino Grieco. Contudo, os leitores do jornal não sabiam quem era 

Nelson Rodrigues. Em cada artigo que escrevia aparentava ser um homem de vinte  

anos, quarenta anos ou ainda mais velho, tão grande era a carga dramática que aplicava 

nas linhas do periódico carioca. 

Considerada sua estreia como jornalista, aos dezesseis anos assinou A tragédia de 

pedra.... Segundo Castro (1992), esse foi seu primeiro artigo, publicado em 07 de 

fevereiro de 1928. Ele estava muito bem elaborado, considerando que se tratava de um 

jovem de 16 anos que tinha sido, até então, influenciado por estéticas românticas e 

parnasianas. O artigo tinha como tema central o questionamento do homem moderno 

frente ao oportunismo e à insensibilidade aos valores humanos e da natureza. Como o 

próprio dramaturgo comenta: 

 

 

Aos 16 anos, escrevi um artigo chamado A tragédia de Pedra..., que foi uma 

estreia literária formidável, foi um sucesso, todo mundo achou que eu era o tal, 

um garotinho pequenininho, cabeçudo. Saiu na primeira coluna e eu fiquei 

deslumbrado comigo mesmo.  (RODRIGUES, 2012, p.30). 

 

 
 

 

No início, a maioria de seus artigos era divagações sobre aspectos da vida  

humana, questões de ordem filosófica ou poética. Entretanto, em seus últimos textos 

percebe-se um retorno ao estilo que o marcou em Alma Infantil, criticando algumas 

personalidades brasileiras, no caso, Rui Barbosa, que, para ele, não passava de um falso 

gênio, que não deixou uma obra significativa como fizera Euclides da Cunha. Para 

Nelson Rodrigues, Os Sertões contém mundos - no sentido de que é uma obra completa 

e  consegue com maestria descrever o homem e o meio em que ele vive. 

No final de 1928, seu pai perde o jornal para o sócio Antônio Faustino Porto, 

devido às dívidas acumuladas, de modo que Mário Rodrigues funda outro jornal, 



 

 

19 

 

 

Crítica, em 21 de novembro de 1928. É aqui que os irmãos Rodrigues trabalhariam 

juntos, além de Nelson, Milton, Roberto e Mário Rodrigues Filho. 

O novo jornal era forte em todos os setores, principalmente em política, seção em 

que seu pai fazia duras críticas ao governo, além de chegar a ter 130 mil exemplares, 

sendo o maior jornal de circulação do Brasil. Se comparada à população do Rio de 

Janeiro da época, de cerca de um milhão e meio de habitantes, contando que a metade 

da população lia os periódicos cariocas, era um número de exemplares significativo. 

Além disso, tinha como característica ser um jornal sensacionalista: 

 

 

Seu lema, bem debaixo do frontispício, dizia: “Declaramos guerra de morte aos 

ladrões do povo”. Era matutino e seu formato, invariável, de oito páginas, sendo 

a primeira quase sempre política e a última sempre policial. Visualmente era 

sensacional: projeto gráfico do paraguaio, radicado no Rio, Andrés Guevara. O 

forte eram as fotos dos políticos com as cabeças distorcidas e as caricaturas 

feitas pelo próprio Guevara e por outro ilustrador, o mexicano Enrique Figueroa. 

(...) A exuberância visual de Crítica acompanhava o estardalhaço dos textos. 

Cada manchete, como diria Nelson, era „um berro gráfico, um uivo impresso‟. 

Às vezes limitava-se a uma única palavra: ‟CANALHAS!” ou 

“ASSASSINOS”. (CASTRO, 1992, p.68) 

 

 

 

 

Nelson Rodrigues e seu irmão Joffre, sob a supervisão do irmão Mário Filho, se 

encarregavam da seção de esportes. Porém, a grande sensação do jornal era a última 

página, dedicada aos crimes, em que o leitor poderia encontrar todo tipo de notícia, 

desde casos extraconjugais que terminavam em tragédias até incestos e assassinatos. A 

ilustração (sob a responsabilidade de Roberto Rodrigues, irmão de Nelson) 

acompanhava cada matéria, com uma carga dramática, erótica e sensacionalista que 

dialogava com o texto publicado. Tal seção era supervisionada pelo jornalista Carlos 

Leite e tinha como repórteres Orestes Barbosa, Fernando Costa e Erastóstenes Frazão. 

Segundo Castro (1992, p.80-82), dois editoriais disputavam o poder em Crítica no 

final de 1929: o de política e o de polícia. O objeto de disputa era a publicação na 

primeira página do jornal, que ocupava mais destaque e era um meio de atrair os 

leitores. Carlos Leite, o então responsável pela sessão da polícia, alegava que o grande 

responsável pelo aumento das vendas do jornal eram os crimes da sua seção, pois o 

interesse era maior, como se fosse um folhetim. 

Mário Rodrigues, entretanto, não concordava com a crescente abordagem 

sensacionalista da última página. Afirmava que Crítica era um jornal fundamentalmente 

político e, dessa forma, restringiria as publicações da sessão de crimes em destaque na 
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primeira página. 

As tragédias cotidianas, que eram constantemente publicadas no jornal de Mário 

Rodrigues, transpassaram os limites do jornal. Com o passar dos anos, a família 

Rodrigues começa a ser protagonista de sucessivas tragédias familiares, com o 

assassinato de Roberto, irmão de Nelson Rodrigues, em plena redação do jornal Crítica, 

no final de 1929 e o falecimento de seu pai, vítima de trombose cerebral. Nelson 

Rodrigues tinha 17 anos. Esses acontecimentos marcaram-no profundamente, tanto que 

podemos percebê-los em toda a sua obra, na qual as tragédias pessoais e familiares estão 

sempre presentes. Nas palavras do próprio escritor e dramaturgo: 

 
 

O assassínio de meu irmão marcou a minha obra de ficcionista, de dramaturgo, 

de cronista, assim como a minha obra de ser humano. E esse assassinato está 

marcado no meu teatro, nos meus romances, nos meus  contos. Esse crime me 

mudou inteiramente. O fato de um sujeito morrer por ser filho do meu pai, que 

por sua vez não tinha nada com o peixe, me deu horror da opinião pública (...). 

Meu pai era um desses sujeitos que tem um incrível sentimento paterno e aquilo 

foi uma catástrofe para ele (...). Meu pai morreu um mês e tanto depois da morte 

do meu irmão. Ele previa que ia morrer de paixão. (RODRIGUES, 2012, p.42-

43). 

 

 

 

Esses acontecimentos levaram a uma mudança radical na vida dos Rodrigues: os 

irmãos assumem o jornal e seguem adiante. Quem se encarrega é Mário Rodrigues Filho 

e Milton Rodrigues. Contudo, o jornal sofre represálias e é fechado durante o governo 

Vargas, fato que ocasionou o ingresso de Nelson Rodrigues no jornal O Globo
1
, em 

1931, de Roberto Marinho. 

Um ano depois de começar a trabalhar para O Globo, Nelson Rodrigues consegue 

uma segunda fonte de renda na firma Ponce & Irmão, pertencente aos dois empresários 

de espetáculos que faziam a distribuição no Rio de Janeiro dos filmes RKO Radio 

Pictures. Na função de redator, teria que criar os textos para os anúncios dos filmes nos 

jornais cariocas da época. Entre os anos 1934-1949, Nelson Rodrigues conviveu com a 

tuberculose e suas constantes idas e vindas de sanatórios para a realização de 

tratamentos. Nesse período pôde contar com a colaboração financeira de Roberto 

Marinho, quando precisava se ausentar por longos meses para tratar-se. 

                                                     
1
 O Globo foi fundado em 1925 por Irineu Marinho, que, logo em seguida, morre de infarto. Seu filho 

Roberto Marinho decide entregar a diretoria do jornal a outro jornalista, Euricles de Matos. Entretanto, 

em 1931, Euricles de Matos falece e Roberto Marinho decide administrar o jornal. Sua primeira 

contratação foi Mario Rodrigues Filho. Este aceitou, porém a condição era de que Nelson e Joffre fossem 

contratados. Roberto Marinho concordou, mas nos primeiros meses não teria condições financeiras de 

pagar os salários dos Rodrigues. 
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Durante o período em que trabalhou para o jornal de Roberto Marinho, Nelson 

Rodrigues exerceu várias atividades. Em 1936, cansado de pertencer à seção de  esportes, 

consegue transferir-se para a redação de O Globo Juvenil, um tabloide de histórias em 

quadrinhos que O Globo acabara de lançar. O Globo Juvenil era um periódico colorido 

de dezesseis páginas e saía às terças, quintas e sábados. 

O grande destaque eram os quadrinhos americanos que estavam sendo lançados  

no Brasil Fantasma, Mandrake, Brucutu, Jim Gordon, Zé Mulambo,  Juca Repórter entre 

outros. Seus colaboradores eram: Antônio Callado, Nelson Rodrigues, Djalma Sampaio e 

Alfredo Machado. O trabalho consistia essencialmente em traduzir as histórias em 

quadrinhos e produzir outras seções fixas para preencher os espaços no jornal, além da 

publicação de um romance em forma de folhetim, no caso, A tempestade, de 

Shakespeare. 

Entretanto, é como crítico de ópera que Nelson Rodrigues começa a se destacar, 

mesmo não sendo um especialista na área. Entre os anos de 1937 a 1943 passa a 

colaborar com Oscar D‟Alva na coluna O Globo na Arte Lírica, onde escreve artigos 

sobre as temporadas de ópera no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Paralelamente à sua carreira jornalística, em 1943, Nelson Rodrigues inicia sua 

produção teatral. A razão para tal iniciativa artística foi financeira, segundo o próprio 

dramaturgo que comenta em Nelson Rodrigues por ele mesmo (2012, p.54): “Eu 

trabalhava n‟O Globo e resolvi fazer uma chanchada para ganhar dinheiro (...). Precisava 

de dinheiro para mim, para a minha família”. 

Segundo Castro (1992), o dramaturgo, um dia, em 1941, ao passar em frente ao 

Teatro Rival, na Cinelândia, observou uma imensa fila que esperava ansiosamente para 

ver a peça de R. Magalhães Jr, intitulada A família Lero-lero. Impressionado com o 

sucesso da peça e com as possibilidades financeiras que o teatro poderia proporcionar, 

resolveu investir em teatro e, no mesmo ano, escreveu a peça A mulher sem pecado. 

A proposta de A mulher sem pecado, inicialmente, seria uma chanchada. Porém, 

logo no início do capítulo percebeu que ela seria uma peça séria, com uma carga 

dramática que ele não havia previsto. A peça não chegou a ser um sucesso. Nelson 

Rodrigues só atingiria o reconhecimento com sua segunda peça, Vestido de Noiva, em 

1943. 

Vestido de Noiva era uma peça com ações simultâneas, em tempos diferentes, na 

qual a linearidade temporal não existia. O enredo tinha planos na realidade, no delírio e 

no sonho e o tema era um velório e um casamento acontecendo simultaneamente nos 
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palcos. Segundo o próprio Nelson, em uma de suas passagens na obra Nelson Rodrigues 

por ele mesmo (2012), uma das inspirações que teve para construir a personagem 

Madame Clessi da peça foi logo depois de ter lido Crime e Castigo, de Dostoiévski, 

quando se deparou com a personagem Sônia da narrativa. 

Logo que a escreveu, Nelson Rodrigues enviou uma cópia ao poeta Manuel 

Bandeira, que gostou muito da peça por ela não ter “literatice”. Bandeira escreveu uma 

crítica no jornal A manhã, em que afirma: 

 

Nelson Rodrigues é poeta. Talvez não faça nem possa fazer versos. Eu sei fazê-

los. O que me dana é não ter como ele esse dom divino de dar vida às criaturas 

da minha imaginação. Vestido de Noiva, em outro meio, consagraria um autor. 

Que será aqui? Se for bem aceita, consagrará... o público (CASTRO, 1992, 

p.160). 

 
 

 

 

A peça, escrita em uma semana, conforme o próprio dramaturgo afirma em 

Nelson Rodrigues por ele mesmo (2012), era excepcional. Mas era para ser vista, não 

lida. Poderia provocar uma revolução no teatro brasileiro ou uma catástrofe. 

Depois de Vestido de Noiva, suas outras peças talvez não tenham causado tanto 

impacto, porém, todas provocaram certo desconforto no público de um modo geral. 

Tanto que Nelson Rodrigues ficou conhecido como o dramaturgo do teatro 

desagradável, do grotesco, do mau gosto. 

A respeito de suas peças, Nelson Rodrigues declara: 

 

 
Nunca falsifiquei as minhas peças. Graças a muito sofrimento, a toda uma 

experiência de vida tenebrosa, sobretudo em tragédias familiares, eu aprendi a 

ser o máximo possível de mim mesmo, porque as pessoas falsificam pra burro 

(...). Meu teatro é de pouquíssimos grã-finos. O que eu gosto, o que me fascina, 

ou é a classe muito baixa ou então a classe média. A classe média é formidável. 

Quando escrevo sobre ela, me debruço sobre ela nas minhas varandas, vejo 

como é humana, como é interessante. É classe que mata e se mata. (...) Ninguém 

admitiria uma peça teatral que não quisesse dizer absolutamente nada. E 

tropeçamos, então, na famosa “mensagem”, que é, justamente, uma das mais 

estúpidas, uma das mais obtusas fixações da história teatral.  Exigimos que a 

tragédia, o drama, a comédia e a farsa pensem (RODRIGUES, 2012, p.97-99). 

 

 

 

Enquanto iniciava sua carreira no teatro, foi convidado por Freddy 

Chateaubriand, em 1944, para trabalhar no jornal de seu tio Assis Chateaubriand
2
, o 

                                                     
2
 Francisco de Assis  Chateaubriand   Bandeira   de   Mello,   mais   conhecido   como Assis  Chateaubriand 

(ou Chatô), foi jornalista, empresário, mecenas e político ,destacando-se magnata das comunicações no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empres%C3%83%C2%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mecenato
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%83%C2%ADtico
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Diários Associados. Depois de treze anos trabalhando para O Globo, de Roberto 

Marinho, Nelson Rodrigues aceita o convite para ser diretor de duas principais revistas 

do país: O Guri e Detetive. A revista O Guri tinha as mesmas características de O Globo 

Juvenil: era constituída de quadrinhos americanos e de  variedades  patrióticas,  contudo  

no formato de revista, não de tabloide. Foi uma precursora dos futuros gibis, sua 

publicação era quinzenal e tinha como heróis: Capitão América, Don Winslow, O 

homem-morcego, Capitão Meia-noite, Mary Marvel entre outros. 

No entanto, Detetive era uma revista mensal de contos de mistério. Tinha cem 

páginas e os contos publicados geralmente eram de diversos autores: Agatha Christie, 

Georges Simenon, Dashiell Hammett, Somerset Maugham, Conan Doyle, Maurice 

Leblanc, H. G. Wells, Ambrose Bierce, Robert Louis Stevenson. Havia sempre uma 

história em série, em formato de folhetim, uma das principais foi de Gaston Léroux com 

O Fantasma da Ópera. 

Segundo Castro (1992), a função de Nelson Rodrigues como diretor de redação 

era outra. Ele ficaria encarregado de intitular as histórias, resumí-las no sumário e criar as 

chamadas de capa, usando, para atrair os leitores, expressões como: terrível, horripilante, 

repugnante, além do uso de vários pontos de exclamação e reticências no final de cada 

frase. O que se pode considerar uma prévia do que viria logo após com os folhetins que 

publicaria nos jornais cariocas, uma vez que, o mistério seria um dos elementos 

fundamentais para a composição folhetinesca de Nelson Rodrigues. 

Nesse mesmo ano, Nelson Rodrigues escreve seu primeiro folhetim Meu destino 

é pecar, sendo a história de seu nascimento bem peculiar. O dramaturgo ficou sabendo 

que Freddy Chateaubriand queria comprar um folhetim francês ou americano para O 

Jornal, e, no mesmo momento, ofereceu-se para escrevê-lo. Essa seria para ele, autor 

consagrado de teatro, uma nova experiência. 

A princípio, Freddy Chateaubriand não aceitou a proposta de Nelson Rodrigues 

Contudo, o consentimento deu-se com a seguinte condição: ele deveria escrever os seis 

primeiros capítulos de uma vez. Assim veio a público Meu destino é pecar, sob o 

pseudônimo de Suzana Flag, um folhetim escrito em 38 capítulos e publicado 

diariamente em O jornal, que, no apogeu da publicação do folhetim, quatro meses 

depois, chegou a trinta mil exemplares. 

                                                                                                                                                             
Brasil entre o final dos anos 1930 e início dos anos 1960. Foi dono dos Diários Associados, o maior 

conglomerado de mídia da América Latina, que em seu auge contou com mais de cem jornais, emissoras de 

rádio e TV, revistas e agência telegráfica. Seu sobrinho, Freddy Chateaubriand, seguiu seus passos no ramo 

jornalístico. 
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Nelson Rodrigues escrevia simultaneamente seus folhetins e suas peças. Passados 

somente três meses depois de terminar o seu primeiro folhetim, iniciou outro, Escravas 

do amor. Ou seja: não poderia negar o retorno financeiro extra que os folhetins lhe 

davam, o que garantia certa tranquilidade para se dedicar ao teatro. Além disso, seus 

folhetins eram sucesso entre os leitores, tanto que, logo após serem publicados nos 

jornais, eram lançados em livros, esgotando-se rapidamente. 

Em 1946, Freddy Chateaubriand libera Nelson Rodrigues de suas  obrigações 

como diretor das duas revistas. Assim, o dramaturgo passa a integrar a equipe da  Revista 

O Cruzeiro, considerada a principal revista do Grupo Chateaubriand. Em O Cruzeiro, ele 

dividia a redação com David Nasser, Jean Manzon, Franklin de Oliveira, Millôr 

Fernandes e Rachel de Queiroz. 

A revista passou por uma grande reformulação em 1944 quando Freddy 

Chateaubriand e Accioly Neto assumiram a direção, promovendo uma reforma gráfica, 

modernizando a paginação, investindo em reportagem, criando novas seções e 

contratando novos redatores e jornalistas. Da tiragem de 11 mil exemplares, O Cruzeiro 

passa para uma tiragem de 150 mil. 

Nelson Rodrigues escrevia artigos sobre si próprio, na terceira pessoa. Porém 

quem os assinava era Accioly Neto, o responsável pela seção de teatro ou, 

eventualmente, Alceu Pereira, Flávio Marques ou Freddy Chateaubriand. O motivo pelo 

qual Nelson Rodrigues escrevia os artigos foi o grande sucesso de sua mais recente peça 

Vestido de Noiva. . Não há, portanto, ninguém melhor que o próprio autor para escrever 

sobre seu trabalho. 

Ainda como Suzana Flag, Nelson Rodrigues escreve mais quatro folhetins, 

encerrando a carreira de seu pseudônimo em 1953. O dramaturgo faz um intervalo entre 

1949-1950, quando entra em cena Myrna, seu segundo pseudônimo feminino no jornal 

carioca Diário da Noite. Trataremos de analisar a relação entre os folhetins, mais 

especificamente os selecionados para essa pesquisa – Minha vida, de Suzana Flag e A 

Mulher que amou demais, de Myrna, com o suporte jornal, no capítulo três desse 

trabalho. 

Algumas informações que foram analisadas no decorrer do estudo merecem uma 

ressalva. Um dado que requer atenção nessa pesquisa foi o fato de que encontramos 

algumas divergências em relação à definição da autoria de pseudônimo de um dos 

folhetins, no caso, A mentira. Isso se deve porque, diferentemente de Ruy Castro, Sônia 

Rodrigues, filha do dramaturgo, organiza e lança em 2012 uma coletânea de frases e 
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pensamentos de seu pai, chamada Nelson Rodrigues por ele mesmo, na qual cataloga 

toda a obra e considera cinco folhetins sob o pseudônimo de Suzana Flag: Meu destino é 

pecar, Escravas do amor, Minha vida, Núpcias de fogo e O homem proibido. Sua 

classificação deixa A mulher que amou demais e A mentira sob o pseudônimo de Myrna
3
.  

Outra divergência está no fato de que, segundo Sônia Rodrigues, o folhetim 

escrito por Suzana Flag – Minha vida - foi publicado na revista A cigarra, o que difere da 

informação fornecida pelo biógrafo Ruy Castro. Ele considera que esse folhetim foi 

publicado juntamente com as primeiras produções folhetinescas do autor no periódico 

carioca O jornal. Como não foi possível localizar as digitalizações da revista A cigarra 

nos arquivos da Hemeroteca Digital, acataremos as informações de seu biógrafo Ruy 

Castro. 

Retomando a questão dos folhetins, no Diário da Noite, Nelson Rodrigues redige 

o consultório sentimental de Myrna, em que escreveu 150 colunas diárias num período de 

um ano, de 1949 a 1950. O consultório sentimental, intitulado Myrna escreve..., consistia 

em responder cartas de seus leitores, que o questionavam sobre problemas de ordem 

sentimental. Para o dramaturgo, criar os folhetins foi um exercício estilístico que lhe 

rendia bons frutos financeiros. Por isso, não podia parar de escrevê-los, pois não ganhava 

tão bem com as peças, como com seus folhetins. 

De 1941 até 1978, Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais. Estas foram 

classificadas por Sábato Magaldi (2010), crítico teatral e um grande estudioso da obra do 

escritor pernambucano, como Peças psicológicas: A mulher sem pecado (1941), Vestido 

de Noiva (1943), Valsa n° 6 (1951), Viúva, porém honesta (1957), Anti-Nelson 

Rodrigues (1973); Peças mitológicas: Álbum de família (1946), Anjo Negro (1947), 

Senhora dos afogados (1947), Dorotéia (1949); Tragédias Cariocas: A falecida (1953), 

Perdoa-me por me traíres (1957), Os sete gatinhos 1958), Boca de Ouro (1959), Otto 

Lara Resende ou Bonitinha, mas ordinária (1962), Toda nudez será castigada (1965), A 

serpente (1978). 

Outro gênero surge para seu exercício, o conto, em 1951, no jornal Última Hora, 

de Samuel Weiner. Foi contratado como redator da seção de esportes.  Porém, não tardou 

para que recebesse o convite de Weiner para escrever uma coluna diária baseada em fatos 

reais da atualidade, da área da política ou de comportamento. Assim surge A vida como 

ela é... Nelson Rodrigues não seguiu as regras de Weiner, ou seja, basear-se em fatos do 

                                                     
3
 Contudo, ao pesquisarmos nos arquivos da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 

constatamos que o folhetim A mentira foi escrito sob a autoria de Nelson Rodrigues, descartando a 

possibilidade de que tenha sido Myrna sua autora. 
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cotidiano. Com as histórias reais em mãos, ele as transformava, alterava seu final, até que 

começou a produzir suas próprias histórias, resultando em grande sucesso para o jornal. 

No mesmo ano em que escreveu a coluna diária, Nelson Rodrigues terminou seu 

sexto folhetim chamado O homem proibido: era o retorno de Suzana Flag. Entre os anos 

de 1951 a 1953, Nelson Rodrigues escreveu mais duas peças, Valsa n°06 e A falecida. 

Seu sétimo folhetim, A mentira, foi lançado em 1953. Entretanto, Nelson 

Rodrigues assume sua identidade, abandonando seu pseudônimo. Foi publicado na 

revista Flan, um semanário lançado por Samuel Weiner que durou apenas 36 semanas. 

Com um hiato de quatro anos sem produzir nada, em 1957, Nelson Rodrigues 

escreve outra peça, Perdoa-me por me traíres e, em 1958, Os sete gatinhos. Sua 

produção de folhetim chegaria ao fim em 1959/1960 quando escreve Asfalto Selvagem. 

Foram 112 capítulos publicados no jornal Última hora. No mesmo ano, em 1959, 

escreve a peça Boca de Ouro e, em 1960, outra peça, Beijo no Asfalto. Nesse meio 

tempo, dedica-se às crônicas esportivas em diversos jornais cariocas, como o Jornal dos 

Sports e inicia uma produção de memórias e crônicas no Correio da Manhã e em O 

Globo. Nos anos de 1962, escreve sua peça Otto Lara Resende ou Bonitinha, mas 

ordinária e, em 1965, Toda nudez será castigada. 

No entanto, paralelamente à sua produção teatral que ganhava mais fôlego, Nelson 

Rodrigues permanece exercendo sua função de jornalista e cronista. Entre as décadas de 

1960-1970, escreveu diversas crônicas esportivas para O Jornal dos Sports, crônicas e 

memórias para O Correio da Manhã e O Globo, na qual podemos destacar: Memórias 

de Nelson Rodrigues (1967), O óbvio ululante (1968), A cabra vadia (1970) e O 

reacionário (1977), além de produzir, em 1951, uma série de mais de duas mil histórias 

intituladas A vida como ela é..., publicadas no jornal de Samuel  Wainer, Última hora e,  

em 1961, publicadas em livro, como uma antologia de contos. 

Posteriormente, em meados dos anos 90, o jornalista Ruy Castro organizou esses 

contos e publicou com o apoio da Companhia das Letras em dois volumes: A vida como 

ela é... O homem fiel e outros contos e A coroa de orquídeas e outros contos de A vida 

como ela é... A respeito da intensa produção de textos, Nelson Rodrigues comenta na 

biografia escrita por Sônia Rodrigues: 

 

 

Eu tenho três colunas diárias, obrigatórias (escrevo muito mais para atender a 

pedidos insuportáveis). Gostaria de escrever só teatro e romances, mas para a 

minha sobrevivência sou obrigado a escrever em três jornais e o dia que parar 

morrerei de fome, pois infelizmente a literatura ainda não dá condições para que 
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as pessoas sobrevivam apenas dela. Quando vou escrever um romance ou uma 

peça de teatro estou em plena estafa e tenho que fazer um superesforço. Acho 

que minhas condições de trabalho são desumanas. (RODRIGUES, 2012, p.123) 

 

 

A partir de 1960, fora convidado por Walter Clark, da TV Rio, para ser 

comentarista de futebol na Grande Resenha Facit, considerada por Castro (1992) como 

a primeira mesa-redonda sobre futebol na televisão. Além da mesa redonda, havia outro 

esquete no programa de televisão Noite de Gala comandado por Nelson Rodrigues: A 

cabra vadia, nas noites de segunda-feira. A ideia foi decorrente da coluna À sombra das 

chuteiras imortais, que consistia em entrevistas do dramaturgo a várias personalidades, 

porém, imaginárias, na presença de uma cabra, que seria sua testemunha muda. Eram 

realizadas em um terreno baldio, também imaginário. Segundo Nelson Rodrigues 

(2012), há certas coisas que só se confessam num terreno baldio e tendo como 

testemunha uma cabra. 

O esquete do programa seria diferente: ao invés de personalidades e um terreno 

baldio imaginário, Maurício Sherman, produtor da Rede Globo de Televisão, sugeriu 

que todos os elementos fossem verdadeiros: a cabra, o terreno e as personalidades. Com 

essa nova fase, a televisão era a sua principal fonte de renda, apesar de ainda estar 

contribuindo com seus textos em diversos jornais cariocas. 

Vale ressaltar que Ruy Castro, em meados da década de 90, organizou uma 

coletânea de crônicas/confissões que Nelson Rodrigues escreveu na década de 60/70 

para vários jornais cariocas. Entre essas coletâneas está A cabra vadia (1995), que foi 

uma republicação do original do mesmo nome em 1970 e rapidamente esgotada na 

época. 

Em 1963, Nelson Rodrigues teve uma experiência inédita ao ser convidado por 

Walter Clark, da TV Globo, para escrever novelas para a TV. No total foram cinco 

novelas assinadas por Nelson Rodrigues
4
, utilizando de uma temática que já empregara 

em seus folhetins, peças teatrais e contos e transferiria para suas novelas como traições, 

incestos, mortes, escândalos em família, suicídios, paixões e casamentos falidos. O pano 

de fundo era a paisagem carioca da década de 60. 

Como Rodrigues comenta: 

                                                     
4
 Conforme fonte em RODRIGUES, N. Nelson Rodrigues por ele mesmo (2012), foram cinco novelas 

assinadas pelo dramaturgo, A morta sem espelho (1963)/ Pouco amor não é amor (1963)/ O desconhecido 

(1964) e Sonho de amor (1964), o que diverge do biógrafo Ruy Castro (1992) que cataloga somente três 

obras do escritor, não mencionando a novela Pouco amor não é amor (1963). Optamos por considerar a fonte 

de Sônia Rodrigues e do pesquisador Alexandre Callari (2012), somando ao fato de que em entrevistas do 

próprio dramaturgo ele menciona as quatro obras televisivas. 
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Quando comecei a fazer novela de televisão, queria fazer folhetim. Mas 

folhetim no duro, bem cabeludo, com tesouros, etc... Nunca me  deixaram fazer 

isso, pois eles pediam novelas de costumes (...) não acho que o folhetim 

deturpou a novela, eu gosto de novela. Eu me interesso por novela justamente 

porque ela atinge aquela zona de puerilidade que é eterna no ser humano (...) 

uma vez escrevi uma novela de televisão que foi retirada do ar depois de alguns 

capítulos – no entanto, era uma obra de amor, inócua e imaculada. A morta sem 

espelho, que escrevi para a TV Rio, foi a primeira novela da história das 

novelas. (RODRIGUES, 2012, p. 175-177) 

 

 

 

Para Nelson Rodrigues, novela era um gênero de concessões, em que o autor tem 

que abrir mão de certo caminho em prol da felicidade ou do desenvolvimento das 

personagens. Quem produz novela sabe o que o gênero pede, o que ele exige do 

escritor. Suas novelas foram censuradas, pois, inicialmente, eram para ser transmitidas 

no horário nobre das 20h Porém, devido à fama do nosso dramaturgo, foram 

consideradas obscenas e inadequadas para a família brasileira, passando, assim, para o 

horário das 23h. 

Todas as telenovelas foram transmitidas pela TV Rio e, em São Paulo, pela TV 

Record, às 23h. Sua primeira novela foi A morta sem espelho (1963), considerada a 

primeira telenovela brasileira, encomendada com o intuito de recuperar a audiência da 

TV Rio e com direção de Sérgio Brito. Logo depois, Nelson Rodrigues escreveu Pouco 

amor não é amor (1963), mas sob o pseudônimo de Verônica Blake e com direção de 

Fernando Torres. Em 1964, Nelson redigiu as últimas novelas, ambas sob a direção de 

Sérgio Brito: O desconhecido e Sonho de amor. A última novela foi uma adaptação que 

o dramaturgo realizou da obra O tronco de ipê, de José de Alencar, como uma maneira 

de burlar a censura da época. 

Seu primeiro e único romance, escrito e lançado em 1966, O casamento, chega ao 

domínio do público. E, em 1974, depois de um período de quase dez anos sem escrever 

nenhuma peça, Nelson Rodrigues coloca no papel Anti-Nelson Rodrigues. Sua última 

peça, A serpente, é encenada em 1978. 

Segundo Castro (1992), nem o próprio editor dos livros de Nelson Rodrigues o 

reconhecia, ou seja, o tratava como subliteratura, como se fosse um mero autor de 

pornografias. Porém, quando seus folhetins eram publicados em livro, vinham 

acompanhados de prefácios com comentários críticos que alguns de seus colegas faziam 

sobre tais obras, dentre eles nomes consagrados como Manuel Bandeira, Menotti del 

Picchia, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, Walmir Ayala, Henrique Pongetti e Sábato 

Magaldi. Chegavam a comparar sua obra com a de Rabelais, Dante, Cervantes, Balzac, 

Zola, Górki, Eça de Queiróz, Lima Barreto e Aluísio de Azevedo, escritores que foram 
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perseguidos em sua época por revelarem as misérias inconfessas de cada um de nós, 

como o próprio Nelson Rodrigues mencionava em seus textos. 

 

 

1.2. Reverberações rodrigueanas 

 

 
 

Nelson Rodrigues deixou para a literatura uma contribuição de extrema 

importância, principalmente em vista da extensa obra que o dramaturgo produziu para o 

teatro brasileiro. É impossível tentar classificá-lo dentro de uma determinada escola 

literária ou de um padrão estético específico, pois se trata de um escritor atemporal, que 

foge das tentativas de classificação. 

Tal impossibilidade de classificação dá-se pelo fato de que Nelson Rodrigues 

dedicou-se, ao longo de sua carreira como vimos acima, a diversos gêneros da literatura 

e à sua estreita relação com o jornalismo. Consolidou-se no teatro, entretanto, conseguiu 

deixar o seu estilo rodrigueano em todos os gêneros literários que exerceu. Como 

poucos, Nelson Rodrigues foi detentor de um estilo próprio e muito particular, tornou-se 

uma entidade no meio literário e jornalístico, como uma marca, tornando-se personagem 

de si próprio. 

É inquestionável sua influência em outros campos de atuação, além do literário, 

podendo ser observada na Sociologia, Psicologia, Antropologia, Filosofia, História, 

Política, enfim, áreas bem diversificadas. Torna-se impossível catalogar todos os 

estudos já desenvolvidos e relacionados com o dramaturgo. 

Além do teatro, muito discutido e analisado em pesquisas acadêmicas, cabe 

reavaliar a influência e relevância dos demais textos do escritor pernambucano, pois 

seus contos, crônicas, folhetins e memórias, que primeiramente foram publicados em 

jornais da época, contribuíram para o enriquecimento dos respectivos gêneros literários. 

Infelizmente, o que se nota é que a historiografia literária não deu o devido valor 

às outras produções de Nelson Rodrigues, como ocorreu com as produções 

folhetinescas, cujo valor artístico foi rejeitado por alguns críticos da época. Um motivo 

plausível por detrás disso seria o fato de que, com a revolução que Nelson Rodrigues 

desempenhou na dramaturgia, encobriu, de certa forma, suas outras faces literárias. 

Como jornalista, Nelson Rodrigues trabalhou durante toda a sua carreira de 

longos 55 anos em distintas áreas da redação. O dramaturgo passou praticamente por 

todas as funções que um jornal exige: iniciou como repórter policial, crítico de ópera, 
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editor, redator, tradutor
5
, diretor de revistas de entretenimento, cronista, escritor de 

folhetins, comentarista esportivo, mediador em consultório sentimental e um singular 

contista. 

No cinema, como na televisão, a contribuição que Nelson Rodrigues deu foi 

imensurável, pois, além de termos a adaptação de sua obra para a grande tela, o 

dramaturgo desenvolveu diálogos, contribuiu na produção dos filmes e, algumas vezes, 

atuou. 

Ao longo de 65 anos, foram 30 adaptações da obra rodrigueana
6
, tanto a teatral 

quanto os folhetins e contos, além de roteiros que o dramaturgo produzia. Desde a 

primeira produção para o cinema, chamada Somos dois (1950), sob a direção de seu 

irmão, Milton Rodrigues, em que Nelson Rodrigues foi o responsável pelo roteiro desse 

drama musical, até a mais recente adaptação dos contos A vida como ela é... para o 

cinema, chamada Ninguém ama ninguém por mais de dois anos (2015) de Clovis Mello. 

Destacamos alguns diretores que adaptaram os folhetins de Nelson Rodrigues 

para o cinema: J. B. Tanko (três obras: Asfalto Selvagem: Engraçadinha dos 12 aos 18 

anos 1964/ Engraçadinha depois dos 30 – 1966) e Arnaldo Jabor (O casamento -1975). 

Na televisão, podemos destacar algumas adaptações de seus textos, tanto teatrais 

quanto folhetinescos e a produção de cinco telenovelas (em quatro delas Nelson 

Rodrigues teve uma participação ativa, sendo que a última telenovela foi póstuma). 

Foram duas produções em 1963: A morta sem espelho, sob direção de Sérgio Britto e 

Fernando Torres e Pouco amor não é amor, com a direção de Fernando Torres, e duas 

produções em 1964: O desconhecido, direção de Fernando Torres e Sonho de Amor, 

também dirigida por Sérgio Britto. 

A quinta novela póstuma foi O homem proibido (1982), baseada no folhetim do 

mesmo nome, que foi publicada em 1951 sob a direção de Gonzaga Blota, Reynaldo 

Boury e Ary Coslow. Esta novela foi uma adaptação de folhetim do mesmo nome, que 

foi publicado no jornal Última Hora, em 1951. Logo no início de sua produção, 

                                                     
5
 Segundo Castro (1992), no capítulo 26 – O desesperômetro, p.344-345, na década de 70 foram creditadas 

várias traduções de obras tidas como literaturas eróticas de Harold Robbins para Nelson Rodrigues. Era 

uma maneira do dramaturgo ter uma renda extra, pois emprestava seu nome para a publicação de tais obras 

pela Editora Guanabara, de Alfredo Machado. Mesmo não tendo nenhum conhecimento de língua inglesa, 

era como se seu nome fosse um selo de qualidade para tais obras, por conta de sua fama de escritor 

pornográfico. 
 
6
 Até o presente momento dessa pesquisa foram contabilizadas 30 adaptações para o cinema de obra 

rodrigueana, de acordo com a fonte de CALLARI, Alexandre. Desvendando Nelson Rodrigues – vida e 

obra no cinema e na televisão (2012) e do site especializado no dramaturgo: www.nelsonrodrigues.com.br. 

 

http://www.nelsonrodrigues.com.br/
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enfrentou problemas com a censura, diferentemente das quatro novelas anteriores. Esta 

seria exibida no horário das 18h. Porém, com a adaptação de Teixeira Filho, O homem 

proibido foi um sucesso de público, sendo exibida em 146 episódios. 

Todas as suas telenovelas sofreram com a censura. Nelson Rodrigues já estava 

marcado, sua fama foi sendo adquirida com o decorrer de suas produções no teatro, e a 

censura estava consciente disso. Qualquer texto que Nelson Rodrigues assinava na 

televisão, despertava o interesse dos setores conservadores da sociedade, que lutavam 

para tirar de circulação qualquer obra do autor. A censura não admitia qualquer tipo de 

alusão à vida íntima das pessoas. Além disso, a representação da família brasileira, de 

boa moral e bons costumes, ficaria abalada com o traço que o autor empregava em cada 

página. 

Pensando nas repercussões da obra de Nelson Rodrigues, há, segundo Callari 

(2012) e Rodrigues (2012), ainda outras produções/adaptações de sua obra que foram 

exibidas em diversas emissoras de televisão, como a TV Tupi, TV Rio, TV Cultura e 

Rede Globo. Algumas que merecem destaque por serem adaptações de folhetins, objeto 

de atenção em nosso trabalho, são: 

 Meu destino é pecar (1984) – minissérie adaptada em 35 episódios por 

Euclydes Marinho, pela Rede Globo. Foi exibida entre maio e julho de 

1984. Com direção de Ademar Guerra e Denise Saraceni. 

 Engraçadinha... seus amores e seus pecados (1995)
7
– minissérie adaptada 

do seu folhetim Asfalto Selvagem – Engraçadinha, seus amores e seus 

pecados (1959/1960), exibida em 18 episódios, entre abril e maio de 1995, 

pela Rede Globo. Com direção de Denise Saraceni e João Henrique Jardim. 

 

Como dramaturgo, Nelson Rodrigues e sua obra sempre viveram em constantes 

contradições, ora era considerado um gênio do teatro nacional, ora era depreciado pelas 

produções teatrais e demais trabalhos literários. Como acontece muitas vezes, entretanto, 

Nelson Rodrigues foi aclamado pela crítica postumamente como o grande dramaturgo 

brasileiro, que revolucionou o teatro nacional. Porém, até chegar a esse patamar, o 

escritor sofreu com o desprezo da crítica especializada. 

                                                     
7
 Esta minissérie teve uma receptividade positiva pelo público, tanto que foi reprisada em 1998, porém 

condensada em 12 episódios. 
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É importante salientar que quando se tem acesso à crítica literária a respeito de 

Nelson Rodrigues, o que vem à tona são as críticas que o dramaturgo recebia pela sua 

obra teatral. Contudo, quando nos deparamos com a tarefa de analisar sua produção 

folhetinesca, o material é muito limitado e as produções acadêmicas encontradas são 

relativamente em número menor. 

Como citado anteriormente, Nelson Rodrigues sempre foi leitor de folhetins, e, 

desde sua tenra infância, o dramaturgo lia autores já consagrados pelo gênero 

folhetinesco,como Ponson du Terrail, Michel Zevaco, Eugène Sue, Enrique Pérez 

Escrich, Xavier de Montepin e Alexandre Dumas. Mas, quando passa da condição de 

leitor de folhetins para a de autor desse gênero, Nelson Rodrigues já havia iniciado sua 

carreira literária no teatro um ano antes, tendo recebido a consagração de sua segunda 

peça, Vestido de Noiva, em 1943. Pode-se dizer que a dramaturgia foi a principal veia 

literária de Nelson Rodrigues, porém ele acabou estendendo suas influências para outros 

gêneros ao longo de sua trajetória na literatura. 

Apesar de que, de acordo com seu biógrafo Castro (1992), Nelson Rodrigues, em 

algumas entrevistas, afirmou ser, acima de tudo, romancista e não teatrólogo. Segundo 

Nelson Rodrigues, a concepção de romance e toda a sua construção da narrativa 

proporcionava uma liberdade sem precedentes. Considerava o folhetim um gênero de 

concessões e enfatizava o caráter industrial, na lei de oferta e procura. Os folhetins foram 

vendidos de forma surpreendente. 

Podemos reiterar as considerações de Pimentel (2014) quando afirma que Nelson 

Rodrigues é uma das poucas figuras literárias que foi representado em três estâncias 

historiográficas brasileiras: na História do Teatro Brasileiro, como um divisor de águas 

na transformação da concepção de dramaturgia; na História da Imprensa, por ser um dos 

jornalistas mais influentes no suporte jornal, tendo uma significativa contribuição em 

diversos jornais brasileiros e atuando por quase cinquenta anos como jornalista; na 

História da Literatura, contribuindo como um autor que perpassou pelas mais diversas 

narrativas, seja nos contos, crônicas, romances e folhetins. 

A crítica intelectual como de Santa Rosa, Barbara Heliodora, Sábato Magaldi, 

Álvaro Lins, Décio de Almeida Prado, Otto Maria Carpeaux, Gilberto Freyre, Alceu 

Amoroso Lima e Manuel Bandeira, sempre foi positiva com o trabalho teatral de Nelson 

Rodrigues. Elogiava a linguagem coloquial, o ritmo das peças, a temática, a 

caracterização das personagens. Os elogios vinham também de seus companheiros no 

meio jornalístico, como Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos, Accioly Neto, 
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Olegário Mariano e Pompeu de Souza. 

A estudiosa e professora da Universidade Federal Fluminense, Adriana Facina, 

afirma em seu livro Santos e Canalhas, uma análise antropológica da obra de Nelson 

Rodrigues (2004), que o dramaturgo desejava o reconhecimento literário e considerava 

as opiniões sobre seu teatro, provenientes de intelectuais como Manuel Bandeira, Santa 

Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Hélio Pelegrino e Gilberto Freyre, fundamentais. 

Contudo, durante toda a sua vida, Nelson Rodrigues oscilou entre uma linha muito  tênue 

e irregular, sendo ora aclamado como um gênio revolucionário do teatro  brasileiro, 

chegando mesmo a ser comparado a Eugene O‟Neill, ora tido como um escritor maldito e 

pornográfico que  escrevia subliteratura. 

Algo que o magoou profundamente foi a crítica da época considerar o modernista 

Oswald de Andrade como fundador do teatro moderno brasileiro, devido à Semana de 

Arte de 1922 e à sua peça O rei da vela, encenada em 1937, anos antes de Nelson 

Rodrigues ter sua primeira peça encenada. Segundo Drucker (2010), tal mágoa deve-se 

ao fato de que a crítica especializada não considerava as peças de Nelson Rodrigues 

revolucionárias, pois acreditava que as mesmas não acrescentavam nada de novo depois 

do teatro inovador de Oswald de Andrade. Tanto que em diversas entrevistas concedidas 

pelo escritor pernambucano, ele não se considerava um representante modernista, até 

porque não gostaria de se enquadrar em nenhum rótulo. 

Conforme Pimentel (2014), um dos fundadores do movimento modernista no 

Brasil, o dramaturgo Oswald de Andrade, em um texto intitulado Pra que censura?, de 

junho de 1949, criticava a qualidade dos textos de Nelson Rodrigues, tanto no âmbito 

teatral quanto no folhetinesco: 

 

Uma das maiores provas do nosso baixo nível intelectual é a importância que 

assumiu no teatro desses últimos tempos o Sr. Nelson Rodrigues. Gente de 

responsabilidade se deixou levar pelo fescenino vestido de noiva entreaberto 

com que apresentou as polpudas coxas de sua imortalidade. Nem sabendo  que o 

Sr. Nelson Rodrigues é o folhetinista medíocre que usa o pseudônimo de Suzana 

Flag, a crítica recolheu as orelhas de asno com que saudou a sua estrepitosa 

aparição. (ANDRADE, 2007, p.452) 

 

 

Em outra publicação de 08 de junho de 1952, Andrade prossegue com suas 

críticas: 

 

 
O caso de Nelson Rodrigues demonstra simplesmente os abismos de nossa 

incultura. Num país medianamente civilizado, a polícia literária impediria que a 

sua melhor obra passasse de um folhetim de jornalão de quinta classe. Mas não 
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temos nem crítica nem críticos.  E o caos trazido pela revolução mundial que se 

processa sob todas as formas, permitiu que qualquer fistula aparecesse em cena 

vestida de noiva (ANDRADE, 2007, P.539). 

 

 
 

Interessa-nos, na presente pesquisa, salientar que o gênero literário folhetim ou 

romance-folhetim sempre esteve vinculado a uma concepção de subliteratura, ou 

literatura de massa. Esta tese é disseminada por ter surgido nos rodapés dos jornais 

franceses em meados dos anos de 1830, como via de entretenimento de uma literatura 

que não exigia muito esforço dos leitores, estes que eram a chamada burguesia, logo 

depois da Revolução Francesa de 1789. 

A opinião geral era de que Nelson Rodrigues não pertencia à literatura, talvez  

por não ter tido uma formação intelectual aprimorada, pela linguagem coloquial 

empregada em suas obras literárias ou por abordar temas pouco discutidos por outros 

romancistas como incestos, mortes, traições, pactos de morte, enfim, por denunciar a 

estrutura familiar, seu falso moralismo, suas neuroses e taras, além de sua fama de 

tarado e reacionário. Apesar de ser lido por todas as classes, era um autor popular, que 

representava a classe média carioca; não tinha a literatice, como Manuel Bandeira 

mencionou, escrevia visando o lucro e não se destacava no panteão da literatura.  

Massaud Moisés, crítico literário e professor de Literatura Portuguesa, em sua 

obra Pequeno Dicionário de Literatura Brasileira (2014), cataloga e organiza os 

principais nomes que representam a Literatura Brasileira. Nelson Rodrigues está 

classificado como o dramaturgo que revolucionou o teatro nacional, trazendo o conceito 

de modernidade, porém, há uma observação de que, além de dramaturgo, Nelson 

Rodrigues produziu obras “literariamente inferiores à sua dramaturgia”. Assim como 

vários outros críticos da época, que detinham uma visão conservadora e preconceituosa 

da obra paralela do escritor pernambucano, o professor Moisés reitera esse pensamento, 

não considerando toda a produção que Nelson Rodrigues desenvolveu correlata à 

dramaturgia, como podemos observar: 

 

 
(...) seu grande êxito como dramaturgo ocorreu em 1943, com Vestido de Noiva, 

encenada por Os comediantes no Teatro Municipal do Rio. Essa tragédia foi 

considerada por numerosos críticos e escritores, verdadeira obra- prima, que 

vinha a revolucionar o teatro brasileiro e dar-lhe, finalmente, marcante sentido 

de modernidade (...) confirmou-se, pelo empenho de renovação, legítimo 

“desbravador” do nosso palco, conforme o definiu Sábato Magaldi. Nelson 

Rodrigues é também autor de vários romances, literariamente inferiores à sua 

dramaturgia, e cronista (MOISÉS, 2014, p.368). 
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Em meados da década de 40, o crítico literário pernambucano Álvaro Lins, 

considerado um dos mais respeitados do país, escrevia no rodapé do Correio da Manhã 

e tinha o poder de consagrar autores ou de depreciar os novos trabalhos. Quando assistiu 

às primeiras peças de Nelson Rodrigues, comentou: “Este é um autor que conhece as 

condições do gênero teatral” (CASTRO, 1992, p.156). Gostou muito dos primeiros 

trabalhos, afirmando que Nelson Rodrigues conseguia fazer arte literária, tinha 

imaginação, visão poética dos acontecimentos, técnica de construção, interpretação dos 

sentimentos dramáticos que eram essenciais da vida humana. Para o crítico literário, 

Nelson Rodrigues estava para o teatro assim como Carlos Drummond de Andrade 

estava para a poesia, Villa-Lobos para a música, Portinari para a pintura e Oscar 

Niemeyer para a arquitetura. 

O poeta Manuel Bandeira, assim como Álvaro Lins, teceu vários elogios em 

relação às primeiras peças do dramaturgo, tanto que, depois de ler Vestido de Noiva, de 

1944, escreve um artigo no jornal A Manhã em 6 de fevereiro de 1942: 

 

Nelson Rodrigues é poeta. Talvez não faça nem possa fazer versos. Eu sei fazê-

los. O que me dana é não ter como ele esse dom divino de dar vida às criaturas 

da minha imaginação. Vestido de Noiva, em outro meio, consagraria um autor. 

Que será aqui? Se for bem aceita, consagrará... o público. (CASTRO, 1992, 

P.160) 

 

 

 

Nelson Rodrigues queria ser reconhecido como um grande autor e, em 1944, 

quando iniciava sua produção teatral, muitas vezes para alavancar seu teatro (pois era 

desprezado por alguns críticos), escrevia suas próprias criticas com pseudônimos, como 

podemos ver na confissão abaixo. Porém fazia duras críticas aos críticos em geral: 

 

O crítico não quer nada com problema (...). Acham Nelson Rodrigues um 

brasileiro que vem escrever obscenidades, dizer palavrões. Nos primeiros quinze 

anos não escrevi um palavrão e todo o mundo ia para casa certo de ter ouvido 

trezentos. (RODRIGUES, 2012, p.79) 

 

 

 

O meio jornalístico e intelectual sabia que quem criou Suzana Flag foi o 

dramaturgo. Alguns críticos, conforme Castro (1992, p.187) cita, protestaram 

veementemente, como R. Magalhães Jr, pois acreditavam que Nelson Rodrigues estava 

desperdiçando o seu talento com uma literatura inferior. 
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Em uma entrevista concedida à escritora Clarice Lispector
8
, em meados da 

década de 70, quando Nelson Rodrigues foi questionado se se considerava 

artisticamente um homem realizado, a resposta foi: “Não. Eu me considero 

inversamente um fracassado. Não me realizei e nem acho que alguém se realize.” 

(LISPECTOR, 2007, p.30). Dessa forma, o dramaturgo evidenciava sua insatisfação 

consigo, por mais que fosse considerado pelo público, de maneira geral, um dramaturgo 

consagrado. 

Podemos, com essa declaração, supor que Nelson Rodrigues deixava para a sua 

entrevistadora uma questão fundamental de todo escritor com sua obra, a eterna 

insatisfação, pois, sem ela, não haveria meios para se reinventar, se superar. No final da 

vida, segundo seu biógrafo Castro (1992), o dramaturgo ainda tinha como meta uma 

peça que, para ele, seria autobiográfica, como um grande legado que deixaria para a 

posteridade, fato esse que não se concretizou. 

A importância da discussão sobre a recepção crítica dos folhetins de Nelson 

Rodrigues também recai sobre o consumo. Sendo consumo cultural ou intelectual, sua 

obra folhetinesca pode ter sido encarada pelos críticos como mera produção cultural 

voltada para as massas, uma subcultura para consumo imediato, em larga escala. Daí 

seu caráter quantitativo que sobrepõe ao qualitativo. Entretanto, é preciso ter em mente 

que é muito difícil separar o que pertence à cultura popular ou erudita. O menosprezo da 

crítica intelectualizada poderia ser uma tentativa de autodepreciar uma obra inovadora 

folhetinesca. O fato é que o dramaturgo não tinha preocupações estéticas ou literárias ao 

produzir seus folhetins, seu objetivo era financeiro. Nelson Rodrigues admite em várias 

entrevistas à imprensa que cedeu ao mercado na sua produção de folhetins, mas 

confessa que o folhetim ajudou-o a ter maior /flexibilidade estética até para a produção 

de sua obra teatral, como o próprio dramaturgo afirma: 

 

 

Existe em toda a minha obra uma coisa de plasticidade, uma segurança 

técnica que eu não teria se não fizesse Meu destino é pecar, Núpcias de fogo, 

Escravas do amor, Minha vida (...) e tudo isso me deu, me equipou com 

novos recursos técnicos, inclusive as minhas peças, que têm muito de 

folhetinesco. O folhetim não deve nada a nada. Ele pode ser bonito, pode ser 

                                                     
8
 A seleção de entrevistas que a escritora Clarice Lispector realizou deu-se em dois momentos diferentes: 

no período de maio de 1968 a outubro de 1969, a escritora publicou regularmente na revista “Manchete”, na 

seção “Diálogos Possíveis com Clarice Lispector”. Entre dezembro de 1976 e outubro de 1977 publicou na 

revista “Fatos e Fotos Gente”. Desse conjunto de entrevistas, a Editora Rocco juntamente com a 

organizadora Claire Willians selecionaram 42 entrevistas, sendo 19 inéditas em livro e 23 que foram 

anteriormente publicadas no livro “De corpo inteiro”. 
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poético, como a obra mais hierática (...) gosto muito de escrever folhetim e 

queria ter mais liberdade. Acho folhetim um gênero de concessão, um gênero 

no qual o sujeito pode fazer concessão à vontade. (RODRIGUES, 2012, 

p.125) 

 

 

 

Em 2012, comemorou-se o centenário de seu nascimento e uma série de 

homenagens, exposições, readaptações de suas peças, novas publicações de seus livros 

ocorreram por todo o país. Houve debates e seminários produzidos por inúmeras 

universidades brasileiras em todo o território nacional, com destaque para o núcleo das 

universidades cariocas, como UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, UERJ – 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro - e UFF – Universidade Federal Fluminense, 

onde a produção acadêmica sobre pesquisas desenvolvidas sobre o dramaturgo 

intensificou vertiginosamente. 

O centenário propiciou novas releituras da obra de Nelson Rodrigues, resgatando 

tanto seus textos como seus folhetins. Poderíamos considerar como uma espécie de 

reconhecimento póstumo a esse dramaturgo tão criticado e censurado, porém dotado de 

uma genialidade nunca antes vista no cenário teatral. 
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Capítulo 02  

As mazelas inconfessáveis cotidianas 

 

 

 
“O folhetim é de uma beleza absoluta, ele 

não deve nada a nada. Ele pode ser 

bonito, pode ser formidável, pode ser 

poético como a obra mais hierática.” 

Nelson Rodrigues 

 

 

 
Considerando que nossa pesquisa tem por foco a análise de dois folhetins de 

Nelson Rodrigues, é importante discutir, neste capítulo, esse gênero literário a partir de 

sua definição, origem, marcas recorrentes. Incluiremos também os principais escritores 

que produziram folhetins, as influências dos folhetins originários da Europa e sua 

função na escrita literária de escritores, dentre eles, Nelson Rodrigues. 

 

 
 

2.1. Folhetim, um gênero esquecido? 

 

 

 

O romance-folhetim, ou simplesmente folhetim
9
, surgiu no Romantismo e, na 

maioria das vezes, foi encarado pela crítica especializada como subliteratura ou 

literatura de massa. Esta é uma concepção rasa, que pressupõe a ideia de que o folhetim 

não deveria ser um gênero que perduraria e se consolidaria no cenário literário. 

Portanto, teria somente como função o consumo imediato de uma camada da sociedade, 

no caso, o leitor consumidor de literatura de massa. 

Essa visão da natureza e função do folhetim revela-se muito limitada e 

preconceituosa. Infelizmente, tal perspectiva ainda parece ser vigente no atual cenário 

literário. 

A história da formação do folhetim está intrinsicamente ligada ao surgimento e 

desenvolvimento da burguesia francesa e  dos  seus  respectivos  jornais  no  início do 

século XIX. Com a consolidação dessa nova classe social, houve a necessidade da 

                                                     
9
 A palavra folhetim vem do francês feuilleton que, por sua vez, é derivada da palavra feuillet que significa 

pequena folha – feuille. Inicialmente, feuilleton servia para designar a parte inferior da primeira página dos 

jornais, o chamado rodapé (LAROUSSE, 2008). 
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democratização dos meios de comunicação, pois a nova classe ocupou seu espaço na 

sociedade como consumidora e leitora. Afinal, os jornais eram vistos como os mais 

novos bens de consumo. 

Para atender a esse novo contingente de leitores era necessário atribuir preços 

mais atrativos ao valor de compra dos jornais. A solução encontrada foi ampliar os 

espaços destinados ao entretenimento e à publicidade, focalizando na nova camada de 

leitores, especialmente as mulheres. Outra solução foi o incentivo à variedade de 

interesses no jornal, que passaram a tratar de temas diversificados, para, desta forma, 

conquistar e satisfazer novos leitores. 

Segundo Meyer (1996), pode-se considerar que o folhetim nasceu em função de 

duas necessidades básicas: a primeira advinha do surgimento e expansão da nova classe 

social com a Revolução de 1789, visando angariar mais leitores aos jornais; a segunda 

decorre da proibição de Napoleão I
10

 de reestabelecer a censura ao livro e à imprensa 

francesa. O surgimento do folhetim seria, portanto, uma forma de reação contra essa 

proibição, pois os escritores, sem liberdade para publicarem suas obras em livro, 

apelariam, para os rodapés dos jornais. 

Como a autora afirma: 

 

 
(...) inventado pelo jornal, e para o jornal, o feuilleton-roman, como era 

chamado a princípio, acabou sendo fator condicionante da vida do mesmo. 

Nasceu na França, na década de 1830, concebido por Émile de Girardin que 

percebeu, na época da consolidação da burguesia, o interesse em democratizar o 

jornal, a chamada grande presse (...) Havia já, desde o  começo do século, o 

feuilleton, ou rodapé, tradicionalmente de tom e assunto mais leves que o resto 

do jornal, muito cerceado pela censura. Podia ser dramático, crítico, tornando-se 

cada vez mais recreativo. O folhetim vai ser completado com a rubrica 

“variedade”. (MEYER, 1996, p.30-31) 

 

 

 

 

O folhetim adquiriu várias outras concepções. Inicialmente, referia-se ao espaço 

físico na página do jornal destinado às variedades e entretenimento, onde se localizavam 

todas as formas de modalidades de “diversão escrita”. Nesse espaço, os leitores poderiam 

encontrar piadas, receitas de cozinha ou de beleza, comentários sobre crítica literária, 

textos de divulgação de livros, críticas de teatro, charadas, publicidade sobre vários bens 

de consumo cotidianos (desde vestuários, mobiliários e sapataria). 

                                                     
10

 Napoleão Bonaparte (1769 –1821) realizou uma reforma legal, o Código Napoleônico, que influenciou 

a legislação de vários países. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1769
https://pt.wikipedia.org/wiki/1821
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%83%C2%B3digo_Napole%C3%83%C2%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legisla%C3%83%C2%A7%C3%83%C2%A3o
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A definição atual que temos de folhetim, mais precisamente do romance- 

folhetim, surge quando os escritores começam a escrever nos espaços destinados ao 

entretenimento. Isso faz com que estes se tornem um meio no qual novos escritores, ou 

até os consagrados, passariam a praticar a escrita de suas narrativas. Vale ressaltar que os 

jornalistas Girardin e Dutacq
11

 foram os precursores do jornalismo francês ao 

incorporarem o romance em folhetim em seus rodapés nos respectivos jornais: La Presse 

e Le Siècle. 

Segundo Junior (s/d), em seu artigo – A influência inconfessável – como o 

folhetim formou o romance brasileiro, o romance-folhetim foi inaugurado em 05 de 

agosto de 1836, quando o jornal de Girardin, La Presse, começa a publicar em capítulos 

diários o romance espanhol La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y 

adversidades, de autoria anônima. Publicado originalmente em 1554, como um romance 

picaresco de características epistolares que retrata a vida de Lazarillo de Tormes, a obra 

não se adequou ao modelo de folhetim por se tratar de um romance epistolar, que não 

havia sido criado para publicação em capítulos, mas em livro. 

Diante desse exemplo, é de fundamental importância ressaltarmos a diferença 

entre romance em folhetim e romance-folhetim, pois nota-se, em geral, que não há 

distinção clara entre as definições. Para Serra (1997), há diferenças a ser consideradas: 

 

 

 
O romance em folhetim tem preocupações estruturais e temáticas que 

diferem das do romance-folhetim, mais voltado para o grande público em 

busca de diversão, embora esta não seja negada ao romance em folhetim. A 

diferença básica está nos objetivos literários: o romance em folhetim está 

sempre atento à sua organização interna, com vistas a uma unidade da 

estrutura narrativa necessária para seu valor estético, enquanto o romance-

folhetim pode ir sendo construído no dia a dia até o total esgotamento da 

curiosidade do público, o que causa, frequentemente, falhas nessa unidade 

(...) essas diferenças, no entanto, são tênues e mais servem a uma necessidade 

didática de classificar e esclarecer do que provar a existência de uma real 

dicotomia entre os textos. (SERRA, 1997, p.21) 

 
 

 

É importante salientar que as primeiras publicações que os jornais franceses 

disponibilizaram ao grande público ainda não eram denominadas romances-folhetins, e 

sim, romances em folhetim. Balzac (1799-1850) foi um dos primeiros escritores 

                                                     
11

 Armand Jean Michel Dutacq (1810 – 1856) foi jornalista francês e fundador do jornal Le Siècle, do 

século XIX. Revolucionou o jornalismo na França com a incorporação do folhetim no espaço de rodapé 

nos jornais e com a inserção dos chamados romances-folhetins, aumentando significativamente a 

circulação do jornal da época. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1810
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franceses convidado a escrever um romance-folhetim nos jornais da época. Com isso, 

publica a obra La vieille fille, em 1936. O autor de A Comédia Humana (1829-1847) 

acabou divulgando nas duas formas (romance em folhetim e romance-folhetim), porém 

não se sentia confortável ao ver seu nome atribuído ao gênero dito “inferior”, que já 

alcançava certa popularidade. Sendo assim, optou pelo uso de pseudônimos na 

construção de seus folhetins. 

Exemplificando essa alternância entre os dois formatos, em 1837, o Journal des 

Débats publica em folhetim uma série de romances populares na França, que 

anteriormente haviam sido publicados como livros: as Mémories du Diable, do escritor 

Frédéric Soulié (1800-1847). Outros autores consagrados que publicaram romance- 

folhetins foram: o romancista e dramaturgo Paul Féval (1816-1887); Ponson du Terrail 

(1829-1871), autor da famosa série Rocambole (posteriormente, devido ao sucesso da 

série desses folhetins, tal nome foi emprestado para o termo rocambolesco, que 

caracteriza uma espécie de narrativa repleta de aventuras e reviravoltas, típica do gênero 

folhetinesco); Paul de Kock (1794-1871); Eugéne Scribe (1791-1861) e Xavier de 

Montèpin (1823-1902). 

Vale destacar que os principais autores de romance-folhetim, juntamente com 

Paul de Kock (1794-1871), foram Alexandre Dumas
12

 (1802-1870) e Eugène Sue 

(1804-1857).  

Segundo Meyer (1996), Alexandre Dumas publica seu primeiro romance- 

folhetim Capitaine Paul (O Capitão Paulo) em 1838, no Journal des Débats,  

alcançando a glória nesse novo gênero, pois era considerado na época um grande 

dramaturgo e romancista. Essa obra foi o primeiro folhetim a ser traduzido do francês 

para o português no jornal carioca - Jornal do Commércio13, no mesmo ano de 

publicação na França. Conforme a autora cita: 

 

Dumas descobre o essencial da técnica de folhetim: mergulha o leitor in media 

res, diálogos vivos, personagens tipificados, e tem senso do corte de capítulo. 

Não é de espantar que a boa forma folhetinesca tenha nascido das mãos de um 

homem de teatro. A relação do folhetim com o melodrama que domina então, 

ao mesmo tempo em que o drama romântico, é estreita. (MEYER, 1996, p.60) 

                                                     
12

 Com Dumas, nasce o império folhetinesco. O romancista e dramaturgo iria ainda produzir inúmeras 

obras em folhetim, como O conde de Monte Cristo e Os três mosqueteiros, em meados de 1844. Um fato 

curioso de sua produção literária é que Dumas, em uma carta direcionada ao redator do Journal des 

Débats, em 1844, afirma que o que lhe serviu de base para a narrativa de seu folhetim O conde de Monte 

Cristo foram os arquivos policiais da época e desculpa-se pelo atraso na entrega de novos capítulos, pois 

estava aguardando a devida autorização das pessoas envolvidas com os fatos reais para dar continuidade à 

sua narrativa. 
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Tal fato pode ser comparado às fontes que Nelson Rodrigues usava para poder 

construir suas histórias, tanto as teatrais quanto as folhetinescas. Afinal, o dramaturgo já 

afirmou em diversas entrevistas que o período em que trabalhou como repórter policial
13

 

o auxiliou para que pudesse ter um arsenal de temas e histórias, visto que eram baseadas 

em fatos reais do cotidiano e com um toque de fatalidade necessária, concedendo o tom 

trágico, tão característico do estilo rodrigueano. 

Em 1844, outro romancista, Eugéne Sue, publica seu folhetim O judeu errante, e 

no ano anterior, Os mistérios de Paris, folhetim de enorme sucesso de público e crítica. 

Porém, conforme Meyer (1996, p.63), Dumas tinha uma tendência mais capitalista e 

mercantilista.  Deixava-se levar pelo gosto do público e pelas exigências dos editores dos 

jornais ao satisfazer seus leitores, prolongando ao máximo suas aventuras. Com isso, 

beneficiava-se financeiramente. 

Dumas foi considerado o precursor da vertente histórica no folhetim. Conseguia 

com grande maestria recuperar temas históricos, mesclá-los com a ficção para produzir 

seus textos. Em contrapartida, Sue era o representante da vertente realista e 

contemporâneo do folhetim: não considerava apenas aspectos puramente financeiros, 

produzia seus folhetins por gosto e escolha pessoal e não fazia concessões ao público no 

intuito de obter recursos financeiros. 

Através de suas obras, Sue vai moldando o caminho que o folhetim tomaria, 

desde a criação da estética da fragmentação
14

 até a representação da sociedade da época. 

O escritor francês trabalha com a questão da complexidade do homem, que se corrompe 

pelo sistema capitalista e faz surgir, desta forma, o bom nobre e o vilão. Apresentam 

aspectos do melodrama e conclui com reiteração da temática dominante nos folhetins: 

raptos, perseguições, traições, assassinatos e maniqueísmo, com a vitória dos bons 

sentimentos e da virtude. 

Conforme afirma Umberto Eco (2015), Eugene Sue é um vendedor de emoções 

que especula sobre a miséria humana com uma grande ideia lucrativa. É através de Os 

mistérios de Paris, refletir sobre o contexto social da época. A maneira pela qual a obra 

retrata tal contexto social pode ser encarada como uma imagem especular, tendo como 

reflexo a estrutura narrativa. Nela, Sue esboça pequenas tramas humanas, que se 

                                                     
13

 O Jornal do Commercio (1827-2016), jornal mais antigo em circulação na América Latina, foi fundado 

pelo jornalista Pierre Plancher, na cidade do Rio de Janeiro, e pertencia ao grupo Diários Associados, de 

Assis Chateaubriand. 
14

 Aqui estamos nos referindo à fragmentação das ações das personagens, com encontros e desencontros 

durante toda a narrativa, até a suspensão da ação e posterior retomada de outra ação. 
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entrelaçam como uma teia. Algumas são parcialmente resolvidas e outras deixadas à 

margem para cruzar com a linha principal da narrativa. 

A estrutura sinusoidal que Eco propõe pode ser observada na estrutura do 

folhetim – tensão, distensão, nova tensão e nova distensão – como um círculo vicioso 

que se retroalimenta da narrativa, em um redemoinho de ações e tensões, a partir do qual 

o autor se alimenta do feedback do leitor e das leis do mercado. Seria o entrecruzamento 

de vários enredos na narrativa. À medida que o folhetim ganha espaço nos jornais e um 

público crescente, adquire novas formas, como, por exemplo, uma estrutura porosa, que 

absorve todos os elementos narrativos com a finalidade de satisfazer os leitores. 

Assim afirma Eco: 

 

 
E, à medida que cresce a aprovação popular, Sue vai sendo ganho pelos 

sentimentos que evocou. Como afirma Bory: “O romance popular (quanto ao 

seu objeto), tornando-se popular (quanto ao seu êxito) não tardará a tornar-se 

popular quanto às ideias e à forma” (ECO, 2015, p.187). 

 

 

 

Outro aspecto importante é a repetição das informações na narrativa, na medida 

em que é, através da sequência de repetições de fatos e acontecimentos, que o autor usa 

do artifício do flashback para que o leitor não perca o desenvolvimento da trama, 

acompanhando assim, todas as ações das personagens. 

O tamanho sucesso de obras como Lautréaumont (1837), Mathilde (1841), Os 

mistérios de Paris (1842) e O judeu errante (1845), fez com que cartas de leitores 

começassem a chegar às redações dos jornais em que tais folhetins eram publicados. 

Seus leitores queriam mais histórias mirabolantes, já que se identificavam com as 

personagens. Um século depois, a mesma reação aconteceria nas redações de O Jornal, 

no Rio de Janeiro, com cartas apaixonadas de leitores que queriam saber mais sobre as 

rocambolescas histórias de Suzana Flag, pseudônimo que Nelson Rodrigues usava em 

seus folhetins. 

Praticamente toda a produção literária em prosa da época passa a ser publicada 

em folhetim, pois tal meio de divulgação apoiava a produção de novos romancistas e 

servia como uma atividade experimental, já que os escritores poderiam avaliar quais 

enredos e temáticas eram do gosto dos leitores, modificando ou não suas narrativas. 

Servia também como plataforma para novos romancistas alavancarem suas carreiras e 

muitos escritores iniciaram suas atividades publicando seus romances em folhetins, 

como fizeram, no Brasil, Machado de Assis (1839-1908), José de Alencar (1829-1877) 



 

 

44 

 

 

e Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882). 

Além disso, sua semelhança com o romance é considerável, pois tem na narrativa 

ágil e rocambolesca, com tramas bem definidas, um dos aspectos para “prender a 

atenção” do leitor. Enquanto no romance a obra é condensada em um formato só, o 

livro, no folhetim, apresenta uma narrativa fragmentada, publicada nos rodapés dos 

jornais ou revistas da época, e veiculada por uma estratégia apelativa, em que o final de 

cada capítulo era continuamente adiado, gerando curiosidade e expectativa sobre os 

acontecimentos seguintes. 

Retomando a estrutura sinusoidal do folhetim - assim como Eco (2015) classifica 

este gênero - podemos pensar em uma forma centrífuga, onde se atua jogando as forças 

de dentro para fora, ao multiplicar espaço, tempo e ação, o que serve como artifício 

para a lógica do mercado e dos leitores. Sendo assim: 

 

 

(...) não se trata somente de uma adaptação natural da estrutura do romance às 

condições próprias de um gênero (já determinado por um tipo particular de 

publicação): as determinações do “mercado” vão mais longe. Como ainda 

observa Bory: “o êxito prolonga”. A germinação de episódios sucessivos deve-

se às vontades do público, que não quer perder suas personagens. Estabelece-se 

uma dialética entre a procura do mercado e a estrutura do enredo, a tal ponto 

que o autor chega a transgredir certas exigências fundamentais da narrativa, que 

parecem, no entanto, sagradas para todo o romance “de consumo”. Quer a trama 

siga uma curva constante ou sinusoidal, as condições essenciais da narrativa, 

tais como Aristóteles as definiu na sua Poética (início, tensão, ponto 

culminante, desenlace e catarse), permanecem imutáveis. (ECO, 2015, p.194) 

 

 

 
 

O romance-folhetim seria a mais nova denominação da literatura industrial, da 

literatura de massa, um romance de consolação que tem como objetivo ideológico 

emocionar a massa - “uma nova concepção de lançamento de ficção” - (Meyer, 1996, 

p.31). É uma literatura em fatias, pois as próprias condições de publicação nos jornais 

influenciaram a estrutura da narrativa, com os cortes abruptos anteriores ao clímax na 

história, atribuído ao chamariz – continua nos próximos capítulos – e dando 

continuidade à narrativa no dia seguinte. 

O folhetim acompanhou vários momentos decisivos da História: a Pós- 

Revolução burguesa de julho de 1830; o apogeu do Romantismo (no caso, o 

Romantismo Social); a Revolução de 1848 (intitulada de Primavera dos Povos); o Golpe 

de 18 Brumário de Napoleão Bonaparte; a Comuna de Paris de 1871; o Nascimento do 

Cinema em 1895; a Belle Époque; a Revolução Industrial e a chegada do século XX até 
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meados dos anos 50. 

Pode-se atribuir três fases em ordem de progressão ao gênero folhetim. Segundo 

Meyer (1996), o folhetim passou por todas as fases de um gênero: nascimento, 

elaboração, apogeu, morte e ressureição. Em sua obra Folhetim, uma história, a 

professora divide as etapas da seguinte maneira: 1836-1850 como nascimento, 

elaboração e apogeu; 1851-1871 como apogeu e morte; e 1871-1914 como ressureição. 

Com o sucesso dos romances-folhetins, em meados de 1840, momento do boom 

nos periódicos franceses, ocorreu uma reação inversa nos jornais: ao invés de utilizarem 

os folhetins como mola propulsora para alavancar as vendas, os jornais tornam-se 

dependentes dos folhetins, sendo eles o real motivo das vendas. O folhetim sai, então, da 

condição de mero coadjuvante para atuar como protagonista do meio em que é 

publicado. Os jornais passam a viver em função dos folhetins. 

Outros fatores que contribuíram para o sucesso dos folhetins na Europa foram: o 

aumento da taxa de alfabetização; a diminuição da jornada de trabalho (com isso, o 

operariado conseguia ter mais tempo livre para o ócio e entretenimento); a mudança de 

gosto (com a urbanização e industrialização, a burguesia, adquire novos gostos e 

costumes, diferentes dos da nobreza); a importância cada vez mais significativa dos 

jornais no cotidiano das pessoas; a diminuição dos preços dos periódicos e a 

alfabetização em massa. Esta última ocorreu no final do século XIX, quando a taxa de 

alfabetizados na capital francesa atingiu 90%, não havendo diferença entre homens e 

mulheres. (ALVIN, 2008, p.03) 

O romance-folhetim teve a importante função de adequar-se aos gostos dos 

leitores, criar os suspenses necessários com o intuito de assegurar o interesse do  público, 

com artifícios de um enredo rocambolesco. Encontramos nos folhetins da primeira fase 

(1836-1850) o que a professora Marlyse Meyer (1996) denominou Folhetim romântico 

democrático. Este é marcado por uma temática constituída de suspense, traições, raptos, 

sequestros, nobres cavaleiros, vilões e damas puras e defloradas. Tal questão pode ser 

confirmada em Serra (1997 p.15): “dezenas de convenções temáticas, como os heróis 

jovens, bonitos e ricos; o amor à primeira vista; piratas e bandidos que raptam a 

mocinha; fugas; milagres; reconhecimentos extraordinários; peripécias fantásticas”. 

A segunda fase do folhetim (1851-1871) foi marcada pela intervenção dos 

redatores dos periódicos (medidas preventivas, em razão de possíveis processos e altas 

multas) e dos leitores na construção e desenvolvimento das histórias, visando a uma 

maior receptividade e, consequentemente, a maiores lucros. Os autores dos folhetins 
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acatavam os desejos dos leitores e mudavam, em muitos os casos, os desfechos das 

histórias (ALMEIDA, 2011, p.12). Surgem as séries ou ciclos, com a série Rocambole
15

, 

de Ponson du Terrail, que narra as peripécias de Rocambole, uma personagem que tende 

mais para bandido que para  mocinho e é repleta de peripécias. 

A terceira fase dos folhetins, que Meyer (1996) considera ser os romances dos 

dramas da vida, é caracterizada pela banalização do grande folhetim da segunda fase, 

aquele folhetim romântico, do imaginário puro. Agora, os protagonistas não são mais os 

heróis ou os vilões que carregam toda a trama. Entra em cena o homem comum, muitas 

vezes corrompido pelos vícios da sociedade e pelo sistema capitalista. Não há mais a luta 

eterna do bem contra o mal. O que se pode notar são as manifestações dos conflitos 

comuns, da vida cotidiana, dos malandros, dos desencantados com o mundo, da vida 

cotidiana. Com isso, o folhetim da terceira fase passa a ser desprezado, vilipendiado. É 

retirada toda a áurea conquistada pelos romances-folhetins da segunda fase. 

Os expoentes desse período foram: Émile de Richebourg
16

 (1833-1898), 

considerado o autor por excelência do gênero romance-folhetim e Xavier de Montépin 

(1823-1902), responsável por mais de oitenta romances. Outros autores que também 

merecem destaque na terceira fase são: Decourcelle (1856-1926), Jules Mary
17

 (1851- 

1922), Charles Mérouvel (pseudônimo de Charles Chartier,1832-1922), Jules Lermina 

(1839-1915), Pierre Mael
18

, Georges Ohnet (1848-1918) e Georges Maldague 

(pseudônimo de Josephine Maldague, o que era muito comum na época); as escritoras 

utilizavam pseudônimos masculinos em razão de preconceitos diversos). 

Entretanto, o sucesso dos romances-folhetins não se restringiu somente ao 

território francês. Dois anos após sua consagração na França, o gênero foi transportado 

para o Brasil, tendo sua primeira publicação em 1838, no Jornal do Commercio, com a 

tradução do romance-folhetim O capitão Paulo, de Alexandre Dumas. 

O primeiro folhetim genuinamente brasileiro surgiria apenas em 1843 com a obra 

O filho do Pescador, de Teixeira e Souza (1812-1861). No mesmo ano, o Jornal do 

Commercio anunciou a publicação de outro folhetim consagrado na França: Os mistérios 

de Paris, de Eugène Sue. Nota-se que ao mesmo tempo em que os romancistas 

                                                     
15

 Vale ressaltar que a série Rocambole foi mais tarde publicada semanalmente no Jornal do 

Commercio do Rio de Janeiro, em meados de 1859. 
16

 Émile de Richebourg (1833-1898), aclamado romancista, especializou-se em romances- folhetins, 

publicando muitas vezes no Jornal Le Petit. 
17

 Os folhetins melodramáticos de Jules Mary foram muito populares na França, tanto que foram adaptados 

para o cinema. 
18

 Pierre Maël – era o pseudônimo usado por dois escritores de folhetins, no caso, Charles Causse (1862-

1904) e Charles Vincent (1851-1920). 
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brasileiros timidamente iniciavam suas empreitadas nos periódicos nacionais com o novo 

gênero, a investida nos folhetins franceses (devidamente traduzidos) já era uma promessa 

de sucesso e lucro garantido. 

Devemos aqui considerar um dado histórico relevante: a imprensa brasileira 

surgiu após a chegada da família real em 1808, passando, assim, a fazer parte da vida 

cotidiana das famílias brasileiras; antes disso, as obras literárias eram impressas somente 

em livros importados de Portugal, onde existiam meios de impressão e a tipografia era 

relativamente avançada. Com a impressão das obras brasileiras em Portugal, o custo do 

livro se elevava, e nem todas as pessoas poderiam adquirir tal produto. Com a publicação 

das obras em folhetim, o custo caia vertiginosamente e o acesso tornava-se possível. 

Os periódicos surgem como um caminho para a formação dos leitores, através de 

textos de caráter de informação ou literários, que faziam o papel de informar e instruir a 

população brasileira. Outro fator importante que auxiliou na formação dos leitores 

brasileiros foi a implantação no país de livrarias, tipografias, bibliotecas e gabinetes de 

leituras, modelos adotados pelos brasileiros, que já era prática comum na Europa. 

Segundo Antônio Gonçalves Teixeira de Sousa (2013), romancista, poeta e 

dramaturgo brasileiro, entende-se por gabinetes de leitura espaços semelhantes às 

bibliotecas onde as pessoas podiam ter acesso às obras até então somente publicadas em 

livros custosos para os leitores. Mediante pagamento mensal de baixo valor, os leitores 

que não tinham condições de adquirir as obras, devido ao alto preço imposto
19

, podiam 

encontrar exemplares disponíveis nos gabinetes de leitura. 

Vale ressaltar que quando os folhetins surgiram nos jornais brasileiros, os hábitos 

e costumes de leitura eram comuns nas famílias tradicionais e abastadas das principais 

capitais do país. O hábito de ler, principalmente romances românticos franceses e 

ingleses, marcou as atividades cotidianas. A chegada dos folhetins fortaleceu essa 

preferência nacional pela literatura estrangeira e “moderna”. 

Conforme Nunes (2011) reitera em seu artigo: 

 

 

O grande público iria sendo lentamente conquistado para a literatura 

principalmente pelo folhetim (...). o folhetim era, via de regra, o melhor 

atrativo do jornal, o prato mais suculento que podia oferecer, e por isso, o 

mais procurado. Ler o folhetim chegou a ser um hábito familiar, nos serões 

                                                     
19

 Apesar de a tipografia e as gráficas terem sido inauguradas no Brasil com a vinda da família real em 

1808, o alto custo para a confecção dos livros no país ainda era considerável, uma vez que essa prática 

andava a passos lentos. Ainda assim, muitos autores enviavam suas obras para serem confeccionadas em 

Portugal. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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das províncias e mesmo da Corte, reunidos todos os da casa, permitida a 

presença de mulheres. A leitura em voz alta atingia os analfabetos, que eram  

a maioria  (SODRE,1999 apud NUNES, 2011, p.05)
20 

 
 
 

A recepção do romance-folhetim no país pelo público e pelos literatos foi 

positiva, pois era uma maneira de os leitores poderem ter acesso à literatura por preços 

mais atrativos, visto que a grande maioria da população não possuía recursos 

financeiros para adquirir livros, artigo de luxo na corte portuguesa da época. Em 

contrapartida, os intelectuais brasileiros que gostariam de iniciar uma carreira nas 

Letras e não possuíam modelos nacionais até o momento, viam com bons olhos a 

chegada dos folhetins europeus, porque estes serviriam como um elemento referencial 

para suas primeiras obras literárias. 

Segundo Pena (2013, p.32): “o casamento entre imprensa e escritores era 

perfeito. Os jornais precisavam vender e os autores queriam ser lidos”. Além do que, o 

folhetim significou um avanço em relação à acessibilidade das artes, no caso, da 

literatura, em vários extratos sociais. 

Embora seja necessário salientar que, segundo Tania Serra (1997), o perfil dos 

leitores de folhetim brasileiro seja completamente diferente do leitor europeu, uma vez 

que não possuem uma tradição cultural: 

 

Quem poderia ser, então, o público do folhetim no Brasil romântico? Sem 

dúvida é um público novo, sem tradição cultural (...) O público do folhetim, 

tanto aqui quanto na França, vai ser aquele de quem não é requerido muito 

raciocínio; que, deparado com uma situação mirabolante e/ou patética, vai 

procurar a solução dos conflitos no próprio texto, que não lhe propõe  

qualquer reflexão. Se, por causa das exigências da escola romântica, o 

romance-folhetim traz embutida uma crítica moral e uma proposta 

idealizante de solução de problemas sociais, estas nunca são apresentadas, 

requerendo a reflexão do leitor, senão a sua empatia pelo caso. (SERRA, 

1997, p.23-24) 

 

 
O despertar de uma consciência e reflexão sobre os problemas sociais só seriam 

evidenciados nos folhetins de caráter mais realista, como os de Eugène Sue. Até então, 

não era a função dos folhetins educar seus leitores. Seu caráter era meramente 

ornamental e um passatempo. 
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 Nesse caso, não foi possível o acesso ao livro de SODRE, N. História da Imprensa no Brasil. Rio de 

Janeiro, Amuad, 1999, mas encontramos referencias às suas ideias no artigo de NUNES (2011) ao qual 

tivemos acesso. 
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Merece destaque a questão da transferência cultural. À medida que os folhetins 

franceses eram traduzidos para a língua portuguesa, sofriam alterações na sua narrativa, 

porém conservando fatos e costumes da cultura francesa. Era exatamente esse um dos 

aspectos que os leitores brasileiros almejavam: a vida e cultura de um país “civilizado”, 

o que se diferenciava, e muito, do atraso cultural e da situação retrógrada social, 

financeira e política no Brasil. 

Conforme comenta Granja: 

 

 
Pensando no romance-folhetim, assunto deste artigo, é a própria transferência 

que aparece como um novo objeto, eliminando-se assim a ênfase sobre 

diferenças, entendendo que se deva considerar o processo na análise em 

detrimento da sincronia, equilibrar os polos, pensar que as trocas entre as  

duas ou mais culturas devem ser estudadas a partir da conjuntura que 

encabeça a transferência, e não definir autenticidade para um dos lados. No 

caso do romance-folhetim, já na viagem de um a outro espaço, esse bem 

cultural começa sua transformação. A instalação dos folhetins traduzidos no 

rodapé dos jornais brasileiros foi precedida do imaginário desse espaço no 

contexto de um jornal escrito em português. (GRANJA, 2011, p.148) 

 

 

 
A tradução dos romances-folhetins geralmente era próxima ao original, sofrendo 

apenas algumas adaptações em relação aos nomes das personagens, que geralmente eram 

aportuguesados, visando a uma maior identificação com os leitores. 

A transferência cultural não se limita somente à questão das traduções francesas; 

há de se pensar no próprio processo de construção literária dos nossos romancistas. 

Quando os primeiros folhetins genuinamente brasileiros começaram a ser lançados, 

pode-se perceber as influências estrangeiras na narrativa, uma vez que os romancistas 

brasileiros continuavam a seguir os modelos europeus, assimilando-os e adaptando-os, 

fazendo com que pudéssemos aproveitar da narrativa folhetinesca à moda brasileira. 

Um dos maiores sucessos que tivemos no Brasil foi A moreninha – de Joaquim 

Manuel de Macedo. Este romance-folhetim foi publicado em 1844 nos jornais cariocas, 

para posteriormente ser lançado em livro. Além de Macedo e Teixeira e Sousa, outros 

escritores brasileiros se destacaram: Machado de Assis (1839-1908); José de Alencar 

(1829-1877), que em 1854 estreou como folhetinista no Correio Mercantil (RJ), 

alcançando sucesso com a publicação, em folhetim, de O Guarani, em 1857; Manoel 

Antônio de Almeida (1831-1861), que foi redator no Correio Mercantil (RJ) e autor entre 

os anos de 1852-1853 de seu único romance Memórias de um Sargento de Milícias. 

Sobressaem-se também Lima Barreto (1881-1922), que publica em 1905 um 
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folhetim intitulado O Subterrâneo do Morro do Castelo, no jornal O Correio da Manhã 

(RJ); Aluísio de Azevedo (1857-1913) tem vários folhetins publicados no início de sua 

carreira, como Mistério da Tijuca/Memórias de um condenado (1882); Carneiro Vilela 

(1846-1913), que escreveu cerca de catorze folhetins, dentre eles A emparedada da Rua 

Nova (1909-1912); e Raul Pompéia (1863-1895), que publica em 1888 na Gazeta de 

Notícias (RJ) sua obra O Ateneu. 

De acordo com Meyer (1996), Machado de Assis é um caso a parte, visto que o 

romancista foi leitor de folhetins, tanto que, em Quincas Borba (1891), algumas 

personagens liam folhetins, como Saint Clair das Ilhas (1803), de Mme Mantolieu, 

pseudônimo adotado pela romancista Elizabeth Helme. 

Por ter sua produção quase toda publicada nos periódicos da época, Machado de 

Assis foi o cronista de seu tempo que conseguiu mudar os paradigmas da literatura que 

era produzida no século XIX. Em quase cinquenta anos, de 1859-1897, o romancista 

produziu textos memoráveis e vale apontar um em especial, O folhetinista, publicado na 

revista O Espelho, em 30 de outubro de 1859: 

 

 
Uma das plantas europeias que dificilmente se têm aclimatado entre nós, é o 

folhetinista. Se é defeito de suas propriedades orgânicas, ou da 

incompatibilidade do clima, não o sei eu. Enuncio apenas a verdade. 

Entretanto, eu disse – dificilmente – o que supõe algum caso de aclimatação 

série. O que não estiver contido nesta exceção, vê já o leitor que nasceu 

enfezado, e mesquinho de formas. O folhetinista é originário da França, onde 

nasceu, e onde vive a seu gosto, como em cama no inverno.(...) Espalhado 

pelo mundo, o folhetinista tratou de acomodar a economia vital de sua 

organização às conveniências das atmosferas locais. Se o têm conseguido por 

toda a parte, não é meu fim estudá-lo; cinjo ao nosso círculo apenas (...) o 

folhetinista nasceu do jornal, o folhetinista por consequência do jornalista. 

Esta íntima afinidade é que desenha as saliências fisionômicas na moderna 

criação. O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil, o parto curioso e 

singular do sério, consorciado com o frívolo. Estes dois elementos, arredados 

como polos, heterogêneos como água e fogo, casam-se perfeitamente na 

organização do novo animal. Efeito estranho é este, assim produzido pela 

afinidade assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele recai sobre 

este a luz série e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que 

toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo; o 

capital próprio (MACHADO DE ASSIS, 1859)
21

. 
 

 

No trecho citado, Machado de Assis busca esboçar uma definição do que seria o 

folhetinista, como uma derivação do jornalista. Nota-se uma visão negativa do mesmo, 

como uma figura leviana, fútil e desprovida de profundidade literária. Contrapõe-se ao 

                                                     
21
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jornalista, que seria seu criador e que carrega um caráter responsável, sério, analítico, o 

portador dos fatos reais e relevantes a ser levados à sociedade. Conforme Granja (2010) 

ressalta: “O folhetinista fala de tudo, da forma como ele escolhe fazê-lo, sem esperar 

uma punição certa”. Poderia estar aí a explicação do caráter leviano que o folhetinista 

carrega, ao qual Machado de Assis se refere em seu texto? Certamente sim, pois a 

censura nos periódicos no Segundo Reinado não era uma constante. 

No entanto, apesar da expansão da publicação dos romances brasileiros nos 

periódicos da época, os folhetins franceses ainda eram muito procurados. Autores como 

Alexandre Dumas, Eugène Sue, Berthet (1815-1891), Souvestre (1806-1854), 

Richebourg, Mie d‟Aghonne
22

 (1823-1897), Poison du Terrail e Frédéric Soulé eram 

constantemente traduzidos e publicados nos rodapés dos jornais cariocas e paulistas da 

época. 

Marlyse Meyer (1996) cita em sua obra – Folhetim, uma história - a importância 

desses autores franceses e a colaboração de escritores brasileiros, que inauguraram o 

folhetim brasileiro: 

 

Tão fulgurante e rápida penetração do folhetim francês sugere a constituição 

do Brasil, nas décadas de 1840 e de 1850, de um corpo de leitores e ouvintes 

consumidores de novelas já em número suficiente para influir 

favoravelmente na vendagem do jornal que as publica e livros que as 

retomam. Ainda que a vendagem não seja uma condição sine qua non de 

leitura (...) os folhetins são produtos civilizatórios de Paris, já está também 

bem configurada a produção nacional. A Moreninha, de 1844 em diante, e 

outras obras de Macedo encabeçam muita lista de livros oferecidos 

sistematicamente a esse leitor que vem se formando (...) (MEYER, 1996, 

p.292-3). 

 

 

O folhetim teve grande desenvolvimento e aceitação dos leitores cariocas, pelo 

fato de que, como capital do Império, era na cidade do Rio de Janeiro que as coisas 

aconteciam; era uma cidade em pleno desenvolvimento e os folhetins encontraram nesse 

meio o caminho ideal para expressar todos os anseios dos leitores. 

Sales (2007), em seu artigo Folhetins: uma prática de leitura no século XIX, cita 

a importância dos folhetins ser divulgados nos jornais da capital do império: 
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 Justine Mie d'Aghonne era o pseudônimo da romancista francesa Justine Louise Augusta Philippine 

Lacroix. 
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A expansão da imprensa periódica durante o século XIX constituiu-se em um 

dos elementos fundamentais para a vida intelectual da época no que se refere 

à transmissão de informações, atualização de novos conceitos e, até mesmo, 

como fonte de instrução. (...) Rigorosamente, durante os anos oitocentos, os 

romances-folhetins ocupavam um lugar estabelecido nos jornais – o pé da 

página – espaço destinado a publicações diversas que abordassem temas 

literários e de entretenimento. (...) Para denominar esta mistura de gêneros 

diversificados, Martins Pena empregou o termo “sarrabulho lítero- 

jornalístico”, sugerindo que a mistura de escritos que se apresentavam nos 

rodapés dos jornais não estavam classificadas entre os gêneros nobres. 

(SALES, 2007, p. 02) 

 

 

 
A crítica especializada não via com bons olhos os folhetins e os considerava uma 

subliteratura por serem publicados em jornais, mais precisamente nos rodapés onde, 

muitas vezes, dividiam espaço com outras publicações diversas. Porém, vistas sob outro 

ângulo, as publicações em pequenos capítulos nos jornais contribuíram para um aumento 

das vendas e para uma maior exposição do autor de sua obra. Dessa forma, a publicação 

em folhetim servia como um termômetro para avaliar a boa receptividade da obra 

literária. 

Entretanto, havia diversos escritores, até mesmo os já consagrados como grandes 

romancistas, que utilizavam pseudônimos para escrever seus folhetins. Infelizmente, o 

preconceito em relação ao gênero partia da fonte, isto é, dos próprios escritores. Somado 

a isso, o preconceito que poderiam sofrer das camadas letradas era grande, logo, para 

preservar suas imagens, os romancistas acabavam apelando para pseudônimos. Um 

exemplo era Aluísio Azevedo, que acreditava ser o romance-folhetim uma literatura 

inferior à sua escola literária, o naturalismo. 

Mendes (2011), ao se referir à hierarquia dos gêneros literários entre os 

considerados de alta literatura e de baixa literatura, afirma que: “Essa diluição dos 

nobres conceitos de valorização do indivíduo, da emoção e da liberdade do romantismo 

burguês, ia ser conseguida na prática para atender ao gosto rebaixado da pequena 

burguesia que não lia livros, mas comprava jornais.” (TINHORÃO apud MENDES, 

2011, p.198)
23

. 

Na mesma obra, Tinhorão (1994), admite que é do romance-folhetim que se 

originam as principais características da técnica do romance no Brasil: como as 

personagens bem definidas, a temática da realização do sentimento amoroso, os 
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 Nesse caso, não foi possível o acesso ao livro de Tinhorão: Os romances em folhetim no Brasil: 1830 à 

atualidade. São Paulo: Duas Cidades, 1994, pois tal obra encontra-se esgotada. Mas encontramos 

referências às suas ideias no artigo de MENDES (2011) ao qual tivemos acesso. 
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obstáculos que as personagens centrais sofrem para a realização da felicidade conjugal, a 

busca de redenção e vingança. Isso porque o surgimento do romance-folhetim deu-se 

juntamente com o surgimento do Romantismo no país e a manifestação das primeiras 

obras românticas. Portanto, são inegáveis as influências que os romancistas sofreram 

com as características do gênero folhetim em suas obras. 

Interessante observar como Machado de Assis recusava-se a admitir a herança 

folhetinesca. Como comentamos anteriormente, o romancista não queria ter seu nome 

atrelado a um gênero supostamente inferior. No entanto, assegura Meyer (1996, p.117), 

que Machado afirmou veementemente que nunca tinha lido o maior sucesso 

folhetinesco da época, Rocambole. A pesquisadora questiona a veracidade desse fato: 

“não terá sido coquetismo de Machado? Porque não lhe escapou a adequação do herói a 

seu tempo, o que evidentemente supõe um mínimo de leitura do desdenhado folhetim” 

(MEYER, 1996, p.118). 

O fato pode ser comprovado nesta passagem de uma de suas crônicas da obra 

História de quinze dias, datada de 15 de janeiro de 1877, em que Machado comenta 

sobre a volta da publicação de Rocambole nos periódicos brasileiros e sobre o fato de 

nunca ter lido o folhetim francês: 

 

 
Agora, sim senhor. Eu já sentia a falta dele. Eu e todo este povo andávamos 

tristes, sem motivo nem consciência, andávamos sorumbáticos, caquéticos, 

raquíticos, misantrópicos e calundúticos (...) de todas elas porém, a que nos 

dera mais no goto, a que nos sustinha neste vale de lágrimas, a que nos dava 

brio  e  força,  era...  era  ele,  o  eterno,  o  redivivo,  o  nunca  assaz  

louvado Rocambole, que eu julgava perdido para sempre, mas que afinal 

ressurge das próprias cinzas de Ponson du Terrail. Ressurgiu. Eu o vi (não o 

li) vi-o com estes olhos que a terra há de comer; nas colunas do Jornal (...) 

certo é que nunca o vi mais gordo, eu devo confessar este pecado a todos os 

ventos do horizonte; eu (cai-me a cara no chão), eu ... nunca li  Rocambole,  

estou virgem dessa Ilíada realejo (...) nunca, jamais em tempo algum me 

lembrou ler um só capítulo do Rocambole. Inimizade pessoal? Não (...) e 

sem  embargo de não o haver lido, mas visto e ouvido somente, gosto dele, 

admiro-o, respeito-o, porque ele é a flor do seu e do meu século, é a 

representação do nosso Romantismo caduco, da nossa grava puerilidade. 

(MACHADO DE ASSIS, 1877, p.22). 
 

 

Há certa dicotomia acerca da análise do folhetim, pois ele foi incorporado pela 

crítica à cultura popular como gênero inferior. A despeito de sua apresentação: em 

romance-folhetim, radionovela ou telenovela, ele tende a ser consumido pelo grande 

público, reconhecidamente como literatura de massa. Como afirma Matsuno (2008) em 

seu artigo Folhetins: práticas e representações nos anos sessenta, o folhetim acaba 



 

 

54 

 

 

sendo abordado como um gênero que se contrapõe à cultura erudita, que é qualitativa e 

individualizada. 

O folhetim teve um papel essencial no desenvolvimento da sociedade como um 

todo: foi didático, ditou modas, informou e formou uma sociedade com poucos hábitos 

de leitura. Com o surgimento do romance-folhetim, novos modelos foram formados e 

adaptados à nossa realidade. Com a chegada da reportagem, do rádio e do cinema no 

final do século XIX, o apogeu dos folhetins encontrou seu declínio, surgindo um novo 

formato folhetinesco – a radionovela. 

Bulhões (2007), em sua obra Jornalismo e Literatura em convergência, chama a 

atenção para o nascimento da reportagem como uma das causas, além da radionovela e 

do cinema, que contribuíram para o declínio do folhetim: 

 

 

Já no final do século XIX, o folhetim em sua matriz europeia começa a entrar 

em decadência (...) aos poucos vai perder a concorrência para um gênero 

essencialmente jornalístico, ou seja, sua atenção vai ser ofuscada pelo 

desenvolvimento pleno da reportagem. Mais diretamente, uma modalidade de 

reportagem será o adversário mais visível do folhetim. Tratava-se de uma 

forma poderosa e estimulante do gosto popular, que lida com componentes 

diversos, uma espécie de painel variado de acontecimentos da vida real com 

apelo extravagante e ao insólito: o fait-divers. (BULHÕES, 2007, p.112) 

 

 

O dicionário Larousse Digital define fait-divers da seguinte maneira: conjunto  

de ocorrências e acontecimentos variados e sem ligação entre si, que correspondem a 

uma rubrica jornalística e que apelam para o sensacionalismo, dramatização dos 

acontecimentos reais e o insólito. Pelo seu caráter pitoresco, de representação da 

realidade trágica do ser humano, o fait divers acabou tendo uma boa receptividade no 

imaginário coletivo, posto que nossa sociedade está enraizada em uma cultura 

romanesca, pouco pragmática, que busca nos fatos da realidade significados no 

imaginário, como acontece nos romances. 

Além disso, os fait divers podem ser exemplificados como aqueles 

acontecimentos sem um caráter informativo, fúteis, que podem servir meramente como 

entretenimento, talvez como hoje muitos se refiram à imprensa sensacionalista. Podemos 

encontrar uma definição que complementa essa questão no artigo da professora Ana 

Maria de Alencar (2005), O que é o fait divers? Considerações a partir de Roland 

Barthes, em que, baseando-se na obra de Barthes: Ensaios Críticos, no capítulo 
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Estrutura do fait divers (1964), traça um panorama, procurando identificar o que é o fait 

divers sob a ótica de Barthes. Para o filósofo francês, o fait divers “procederia de uma 

classificação do inclassificável, seria o refugo desorganizado das notícias informes (...) 

não é preciso conhecer nada no mundo para consumir um fait divers; ele não remete 

formalmente a nada além dele próprio” (ALENCAR, 2005, p.20). Sendo assim, uma das 

principais características do fait divers seria sua concepção imanente, fazendo dele uma 

informação fechada, com um princípio e um fim, uma totalidade. 

Nas décadas de 30 e 40, a radionovela, como uma narrativa folhetinesca sonora, 

conquistou um enorme sucesso diante de um novo tipo de público, o ouvinte. Isso 

contribuiu para a disseminação do rádio nos lares brasileiros, cujo aumento das vendas 

foi significativo. Além dos folhetins narrados, as rádios apresentavam trechos de peças 

teatrais diariamente, não deixando a característica principal do folhetim esmorecer, ou 

seja,  o continua nos próximos capítulos... 

Assim como os romances-folhetins, o público alvo da radionovela eram as 

mulheres, tanto que a programação de propagandas nas rádios era direcionada a elas, 

como, por exemplo, produtos de limpeza e higiene pessoal. 

Contudo, o declínio das radionovelas começa com o surgimento da televisão, em 

meados de 1950-1960. Essa mudança de meio de comunicação pode ter sido motivada 

pelos altos custos da produção das radionovelas.. Com o crescimento da televisão, 

ocorreu uma migração dos patrocinadores da rádio para esse novo meio  de 

comunicação. O desaparecimento total das radionovelas deu-se na década de 70, época 

em que as telenovelas brasileiras já estavam em constante desenvolvimento, gozando de 

pleno sucesso. 

As telenovelas são consideradas adaptações do gênero romance-folhetim, com 

características semelhantes, pois são dramatizadas em capítulos diários, exceto aos 

domingos. Em cada capítulo há o desenrolar da trama apresentada, com personagens 

bem definidos e um enredo baseado em romance, melodrama, comédia e humor. Enfim, 

assuntos que permeiam o cotidiano dos telespectadores, para que possa haver 

identificação entre elementos da obra dramatizada e o público. 

Poderíamos concluir que a telenovela contribui atualmente para que o legado do 

gênero folhetim não deixe de existir, pois o folhetim conseguiu sobreviver adaptando- se, 

atualizando-se, fazendo uso da sua estrutura interna, aberta sempre a novos caminhos, 

para dar continuidade à sua história. 
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2.2. Os folhetins rodrigueanos 

 

Nelson Rodrigues produziu uma narrativa folhetinesca muito peculiar. Quando 

nos deparamos com as características dos folhetins do final do século XIX e início do 

século XX, o objetivo principal é o desfecho feliz e a realização amorosa. Entretanto, 

como sabemos, tudo o que se refere a Nelson Rodrigues foge do convencional. O leitor 

não poderá esperar uma narrativa sem conflitos e desfechos mirabolantes. Talvez seja 

essa uma das contradições do gênero, quando conduzido pelo dramaturgo. 

Em todos os seus folhetins, a temática central era a questão da família, servindo 

como base de uma conexão condutora de outros aspectos dos questionamentos humanos, 

como morte, amor, traição, incestos, suicídios, vingança, desejos não revelados, 

ganância, inveja, relacionamentos e conflitos entre pais e filhos. 

Nelson Rodrigues expôs com maestria as contradições e ambiguidades da moral 

familiar brasileira, carregada de ressentimentos, falsos moralismos, perda de valores 

morais tradicionais com a decadência da instituição familiar devido à chegada do 

liberalismo econômico, quando, em meados da década de 40, questões como poder, 

influência, dinheiro e aparência eram supervalorizados. 

Essa obsessão estilística em representar a falsa moral familiar sempre foi um 

tema recorrente na narrativa rodrigueana, seja no seu teatro ou em contos e crônicas, 

como um mecanismo de denúncia dos aspectos de uma sociedade hipócrita e moralista 

que o Rio de Janeiro da época presenciava. O desmascaramento das relações familiares, 

com a dissolução do que seria considerado normal ou anormal por uma sociedade 

conservadora, fez de Nelson Rodrigues o mestre em revelar o caráter transgressor dos 

relacionamentos afetivos, como o senhor dos excessos, da hipérbole do grotesco e do 

trágico. 

Pode-se considerar que toda a obra rodrigueana apresenta uma unidade quanto  ao 

conteúdo (o efeito melodramático e trágico permeiam toda a sua construção) e uma 

diversidade em relação à forma, à estrutura ou ao modo de apresentação das obras. 

Apesar de haver coerência estilística em todos os seus textos, o autor assumiu 

características específicas em cada gênero que escreveu, como nos contos, crônicas, 

romances e peças teatrais. Nos folhetins, Nelson Rodrigues manteve a unidade de estilo 

própria do gênero folhetim. Pimentel (2014) acredita que Nelson Rodrigues foi 

influenciado pelo naturalismo do final do século XIX, quando se trata de temática e 

forma de exposição do enredo, aproximando-se assim de escritores como Aluísio 
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Azevedo. Entretanto, para a estética naturalista, o homem é um produto do meio onde 

está inserido, sendo analisado a partir da exterioridade. Em contrapartida, na narrativa 

rodrigueana acontece o movimento inverso, as personagens são analisadas a partir de sua 

interioridade, tendo como forte influência as teorias psicanalíticas do século XIX. 

A partir dessa consideração, conclui-se que, por ser um representante das misérias 

inconfessáveis que cada um de nós não deseja revelar, Nelson Rodrigues curiosamente 

acabou conquistando um público inversamente distinto do que se esperava, ou seja, a 

classe média burguesa carioca, justamente aquela que o dramaturgo expunha em suas 

tramas folhetinescas. 

Como Godoy (2012) afirma: 

 

 
Como entender que um autor com tamanha produção em um país iletrado, cuja 

cultura valorizava a aparência moral média, tenha conseguido chamar a atenção 

de um público leitor-espectador restrito e moralista, elegendo ainda como mote 

os fracassos e os fracassados de toda ordem? A resposta talvez resida na crença 

nas representações de “moderno” que prevaleceram e transformaram a produção 

de Nelson Rodrigues em um assunto meramente “desagradável”, no sentido de 

expor uma realidade que ninguém queria ver e não da produção de outro olhar 

sobre o vivido. Aliás, a sua produção foi considerada (e ainda é por muitos) 

como “subliteratura”, “pornografia” ou mesmo, “a verdade oculta” contra ou a 

favor da sociedade burguesa, dependendo das circunstâncias históricas. 

(GODOY, 2012, p.174) 

 

 

 
 

Constata-se que esse público leitor dos folhetins rodrigueanos foi atraído 

justamente por esse olhar inverso que Nelson Rodrigues tinha da realidade humana. 

Desse modo, ele conseguia criar tipos humanos e situações de vida semelhantes aos que 

a classe média carioca vivia. Porém, com a ressalva de que tais tipos eram na realidade a 

representação de todos os medos, angústias e desejos reprimidos que o leitor não 

conseguiria viver, satisfazendo-se com o espelhamento de seus desejos nas personagens. 

Os leitores tinham a possibilidade de expurgar seus demônios e conflitos internos 

quando se identificavam com as personagens e tramas dos folhetins, como se fosse uma 

vivência de redenção e maldição. Isso porque o escritor pernambucano oferecia aos seus 

leitores o benefício da dúvida constante; eles nunca saberiam realmente se estavam 

diante do vilão da trama ou do mocinho/mocinha indefesa. O aspecto de dualidade da 

personalidade das personagens era uma constante. Por mais que fossem personagens bem 

delineados, em certo ponto da narrativa eram tomados pelas mais exacerbadas emoções 

que os tiravam de seu ponto de equilíbrio e que davam suporte ao convencional. Eram 
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tomados por ações e emoções que, de certa forma, os tornavam mais suscetíveis às 

paixões humanas. 

Diante dessa questão, podemos nos apoiar na observação muito pertinente de 

Adriana Facina, em que comenta: 

 

 

A ideia central que norteia a análise desse extenso conjunto de fontes é a de 

que há, na obra de Nelson Rodrigues, a construção de uma visão sobre a 

natureza humana que oscila entre um profundo pessimismo e a busca de 

possibilidade de redenção. Essas perspectivas de salvação do gênero humano 

corrompido pelo mundo moderno, na ótica de nosso autor, partiam do 

princípio da dualidade dessa natureza. Para Nelson Rodrigues todos os 

homens têm em si duas metades, uma “face linda” e outra “face hedionda”, 

centauros parcialmente Deus e parcialmente Satã. As imagens que apareciam 

frequentemente nos textos de Nelson representando essas duas metades dos 

seres humanos eram os santos e os canalhas. Os santos, além de bons e 

virtuosos, eram caracterizados pela renúncia aos instintos que Nelson 

considerava desumanizadores e por uma existência pautada em um forte 

sentido ético-moral. Já os canalhas eram seres amorais por excelência, que 

não reconheciam limites para a satisfação de seus desejos pessoais, 

assumindo uma posição relativista no que diz respeito aos valores éticos e 

morais reconhecidos pela sociedade. (FACINA, 2004, p.15-16) 

 

 

 
 

As personagens dos folhetins que serão analisadas neste estudo, Minha Vida – 

Suzana Flag e A mulher que amou demais – Myrna, nos oferecem subsídios para 

confirmarmos a afirmação de Facina; nem sempre as personagens são totalmente boas ou 

más, há na narrativa algo que desencadeia ações inversas ao esperado de um folhetim. 

Destacamos também outro aspecto relevante na construção dos folhetins 

rodrigueanos: a questão dos títulos dessas narrativas. Títulos como: A mulher que amou 

demais, O homem proibido, Núpcias de Fogo, Escravas do Amor, Meu destino é pecar 

eram suficientes para o leitor já ter uma ideia do que estaria por vir, pois eram títulos 

altamente apelativos, com a marca do sofrimento amoroso latente e que, de certa forma, 

valorizavam a narrativa e seduziam as suas leitoras, público fiel aos folhetins 

rodrigueanos. 

Os títulos que Nelson Rodrigues criava, possivelmente estavam vinculados ao seu 

tempo de repórter policial, quando um fato ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, algum 

suicídio, adultério, tragédias familiares ou acidentes, levava o escritor a criar a manchete 

de tal fato. 

Outra explicação seria a de que no período em que atuou na redação dos jornais 

foi tradutor de títulos de filmes estrangeiros para o Brasil. Como Nelson Rodrigues tinha 

a experiência de redação em jornais da época, sabia que alguns filmes estrangeiros não 
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poderiam ser adequadamente traduzidos de forma literal, motivo pelo qual o escritor 

criava outros títulos que fossem mais interessantes às produções cinematográficas. Este 

fato é esclarecido por Ana Chiara (1998): 

 

 

Para os leitores da década de 1940, o próprio título já poderia indicar que se 

tratava de um folhetim de “tintas fortes”, além disso a insistência em 

situações de adultério envolvendo pessoas da mesma família, tema frequente 

do autor, contribuía sem dúvida para uma recepção nesse sentido. (CHIARA, 

1998, p.22) 

 

 

 
 

Outro aspecto pertinente nos folhetins rodrigueanos, e que sempre foi bem 

desenvolvido, é a técnica dos cortes cinematográficos das ações. Nelson Rodrigues, ao 

descrever as ações na narrativa utiliza-se de meios expressivos a fim de conquistar o 

leitor, como ações bruscas das personagens, lutas corporais, expressões faciais 

exageradas, beirando ao grotesco. Assim, o leitor consegue ter uma experiência de 

visualização das ações, como se estivesse diante do enquadramento de uma narrativa 

fílmica, pois o aspecto visual, com a valorização de certos detalhes na ação, auxilia 

nessa construção. 

Utilizando tal técnica, o escritor alcança uma aproximação e identificação maior 

com o leitor, proporcionando ao seu público uma leitura mais fluída, porém densa, de 

fatos e acontecimentos na trama. Repleta de ganchos narrativos, onde o clímax é a mola 

propulsora de cada desfecho de capítulo, “o que virá nos próximos capítulos”, é a 

aventura que nunca acaba, com as mudanças bruscas de acontecimentos e as 

reviravoltas mirabolantes. 

Nos folhetins rodrigueanos, essas características estão bem demarcadas. Quando 

o leitor começa a se familiarizar com a narrativa, há o corte abrupto; personagens que 

aparentemente são bem delimitados, de repente, sofrem mudanças; o que pensávamos 

ser um fato consumado, muda totalmente de direção, fazendo com que o leitor perca as 

rédeas da narrativa e se torne refém e dependente de seu autor.. É curioso o modo como 

Moisés (2013) apresenta alguns aspectos do folhetim: “desfilar quilométrico de 

episódios emaranhadamente convencionais e por um sentimentalismo piegas, 

melodramático (...) alimentava a imaginação de leitores menos exigentes” (MOISÉS, 

2013, p.193). 

Outro autor que discorre sobre esse gênero é Martín-Barbero (2001), que traça 
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todo um conjunto teórico importante sobre o folhetim e seus aspectos. Um fator 

relevante, segundo o estudioso, e fundamental para o desenvolvimento da narrativa 

folhetinesca é o suspense, que é encarado como um mecanismo de sedução – 

organizado e distribuído em episódios na “obra aberta”, segundo Umberto Eco (2013). 

Afirma Martín-Barbero (2001): 

 

 
A outra face da organização por episódios é o suspense, buscado a fim de que 

cada episódio contenha suficiente informação para constituir uma unidade 

capaz de satisfazer minimamente o interesse e a curiosidade do leitor, mas de 

modo que a informação fornecida levante, por sua vez, tamanha quantidade 

de interrogações que dispare o desejo que exige a leitura do próximo  

episódio. Estamos diante de uma redundância calculada e de um contínuo 

apelo à memória do leitor. O suspense introduz assim outro elemento de 

ruptura com o formato-romance, já que não terá um eixo, e sim vários, que o 

mantêm como narrativa instável, indefinível, interminável (...) o suspense é 

justamente um efeito não da escritura, e sim da narração, isto é, de uma 

linguagem voltada para fora de si própria – para sua capacidade de 

comunicar, o que é precisamente o contrário de uma escritura que se volta 

para o texto. (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.194) 

 

 

O suspense é um elemento muito bem desenvolvido por Nelson Rodrigues em 

seus folhetins; nota-se na narrativa folhetinesca do autor o efeito de suspense 

interminável, que se estende no decorrer dos capítulos. O leitor é levado a sustentar o 

interesse pela história a ser contada. Embora seja o texto que impulsione o leitor, o 

suspense estaria, como destaca Martín-Barbero, fora do texto, uma vez que o efeito não 

pertence à escritura, e sim ao leitor que o desenvolve. 

Como Martín-Barbero (2001) afirma, o gênero folhetim é um tipo de narração 

popular, com o propósito de contar a alguém uma história e, portanto, se alimenta do 

suspense e da repetição, como elemento de fixação na memória do leitor. Não podemos 

deixar de ressaltar que o suspense está intrinsicamente ligado à aceitação do público, 

fazendo com que o autor tenha sempre que estar muito bem informado se tal narrativa 

está satisfazendo seus leitores. 

Devemos considerar também o aspecto de que o folhetim dialoga com as outras 

seções do jornal, estabelecendo assim uma inter-relação dentro do espaço físico do 

periódico. É o que se constata quando nos deparamos com os folhetins rodrigueanos, 

visto que há uma interação entre ficção/folhetim e o suporte na produção do sentido do 

texto, de modo a contemplar a relação do autor, leitor, texto e suporte. 

Essa característica porosa do folhetim, de absorção de todos os mecanismos ao 

redor, tanto das matérias do jornal quanto da interferência dos leitores na construção do 
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enredo, é um aspecto que o diferencia de outros gêneros literários, devido a essa 

indefinição de fronteiras entre o que é realidade e o que é ficção. Fato que pode ser 

comprovado quando os folhetins rodrigueanos foram publicados nos jornais, uma vez 

que a colocação do capítulo dos folhetins no suporte jornal dialogava com outras 

matérias, ora com reportagens sensacionalistas, ora com reportagens policiais ou contos 

de mistério. 

Títulos de manchetes sensacionalistas como: “Suicidou-se depois de tentar 

exterminar a esposa e filhos”, “A mãe da criança raptada ainda alucina pela cidade”, 

“Teria apresentado falsas testemunhas para casar-se com um defunto” e “Abandonado 

pela esposa, mato-a na casa em que ela fora viver com outro” são alguns exemplos que 

podem ser encontrados no período entre julho e agosto de 1949 no jornal Diário da 

Noite, veículo em que Nelson Rodrigues publicava A mulher que amou demais, de 

Myrna. 

Tais reportagens policiais localizavam-se na mesma página que o folhetim 

rodrigueano, oferecendo assim um tipo de estética mórbida e grotesca de realidade versus 

ficção. Os títulos das reportagens policiais já favoreciam qualquer autor de folhetim para 

a criação de uma história rocambolesca, uma vez que, em muitas dessas publicações, o 

leitor poderia deixar-se confundir pela veracidade das histórias, tanto as reportagens 

quanto os folhetins. 

Por sua natureza porosa, o gênero folhetim vem ao encontro da afirmação de Eco 

(1962) sobre o conceito de obra aberta: as obras de arte são indeterminadas com relação à 

forma, convidando o intérprete a participar ativamente na construção final do objeto 

artístico. Essa participação do intérprete ocorre no ato de fruição, em que a sua 

participação ativa é decorrente de uma ressignificação contínua do objeto, sendo aberta  a 

várias interpretações. Como reitera Eco (2013, p.40): “A cada fruição o intérprete produz 

uma interpretação e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma 

perspectiva original”. O conceito de uma estrutura definida, fechada na narrativa, era o 

que Eco desprezava, pois é o olhar aguçado do leitor sobre a narrativa que faz com que o 

folhetim esteja vinculado ao conceito de obra aberta, tão difundido no campo da 

literatura. 

O folhetim pode também ser entendido com base em outra consideração de Eco: 

as obras de arte são determinadas quanto à forma, mas indeterminadas quanto ao 

conteúdo. Com isso, podemos notar que o processo de autoria e coautoria acabam se 

confundindo de tal modo que já não se pode falar de uma obra de arte, mas de várias, 
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pois o processo interpretativo de cada narrativa é múltiplo. 

Vale destacar que os leitores participavam ativamente na construção desse 

processo, pois enviavam cartas à redação dos jornais nos quais Nelson Rodrigues 

trabalhava, opinando sobre o destino das personagens dos folhetins. Devido a essa 

participação e interesse dos leitores, chega ao ponto de o dramaturgo escrever uma 

autobiografia de seu pseudônimo feminino, por conta do grande interesse dos leitores nas 

aventuras de Suzana Flag. Nelson Rodrigues concluiu que ao desenvolver uma narrativa 

sobre a vida de seu pseudônimo poderia trazer maior realidade às histórias folhetinescas. 

Por ser um gênero literário diretamente ligado ao seu meio de divulgação, os 

folhetins de Nelson Rodrigues conseguiam atingir uma fatia considerável das camadas 

sociais. Ainda que o público fosse predominantemente feminino, podemos constatar a 

presença de leitores homens. Conforme relata Castro (1992) na biografia do  dramaturgo, 

era considerável o número de cartas por eles escritas, na maioria das vezes, presidiários, 

que apaixonados por Suzana Flag, enviavam cartas apaixonadas à redação dos jornais, 

desconhecendo o fato de que se tratava de um pseudônimo. 

A relação autor-leitor remete-nos a outro aspecto fundamental: os autores dos 

folhetins, muitas vezes, não pertenciam às camadas sociais que retratavam na narrativa 

rocambolesca. Conforme Passos (2009), isso era um paradoxo, pois na medida em que 

esses autores pertenciam a outras camadas sociais, superiores às das vidas retratadas, era 

necessário mostrar da forma mais fiel possível à realidade das camadas menos 

favorecidas. 

Autores como os mencionados pertenciam à classe média ou à classe média alta, 

diferentemente de Nelson Rodrigues, que sempre pertenceu à classe social baixa, 

passando ao longo de toda a sua vida por grandes dificuldades financeiras. 

Genuinamente, podemos afirmar que o escritor pernambucano retratava o imaginário, as 

ambições e os desejos do povo ao qual pertencia. 

Esse fator é reiterado por Martín-Barbero (2013): 

 
Embora escrito da perspectiva de um dândi para contar ao público as 

excitantes experiências de uma miséria pitoresca, o folhetim Os mistérios de 

Paris foi lido pelo proletariado como uma descrição clara e honesta de sua 

opressão. Quando percebeu isto, o autor continuou a escrevê-lo voltado para 

esse mesmo proletariado (...) o interesse despertado pelo folhetim aumenta a 

cada dia e obriga seu autor a informar-se mais de perto, vestindo-se de 

operário e percorrendo os bairros populares. O entusiasmo popular cresce, e 

centenas de cartas transmitem ao escritor a emoção do povo (...) a fusão de 

realidade e fantasia efetuada no folhetim escapa dele, confundindo a  

realidade dos leitores com as fantasias do folhetim. As pessoas do povo têm a 

sensação de estar lendo a narrativa de suas próprias vidas. (MARTÍN- 

BARBERO, 2013, p.189-190) 
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Escritores que não pertenciam ao mundo que demonstravam acabavam 

encontrando artifícios para “pertencer” ao meio retratado. Eugene Sue decidiu vivenciar 

a realidade das camadas mais baixas da sociedade, pois como poderia um autor 

apresentar uma realidade que não conhece? Diferentemente de Sue, o material que 

Nelson Rodrigues dispunha a seu favor estava diante de seus olhos, era seu cotidiano, 

descrevia a classe média dos subúrbios carioca, utilizava-se da experiência como 

funcionário público, jornalista de um jornal, vivendo na zona norte do Rio de Janeiro, 

onde as famílias desprovidas financeiramente viviam. 

Porém, a grande diferença entre esses leitores do folhetim do século XIX para os 

folhetins de Nelson Rodrigues era que os leitores de Sue acabavam sendo 

predominantemente da classe social a qual ele destacava, o proletariado. Como cita 

Martín-Barbero (2013), assim que começou a escrever Os Mistérios de Paris, os 

consumidores mais letrados dos jornais da época não aprovaram sua história, enviando 

cartas à redação do Journal como forma de desaprovação, pois não aceitavam uma 

narrativa socialista e cruel. Em contrapartida, Sue teve que se retratar publicamente 

alegando que, do ponto de vista literário, ele estava tentando expressar “a vida dos 

bárbaros, tão fora da civilização quanto os povos selvagens pintados por Cooper” 

(MARTÍN-BARBERO, 2013, P.190). 

Por outro lado, os folhetins alcançavam outras camadas sociais, além dos leitores 

de classe média. A classe intelectualizada carioca começava a se interessar pelos 

folhetins, talvez por curiosidade, pois sabia que o dramaturgo os escrevia e, portanto, 

seria uma maneira de conhecer seu outro lado. De presidiários, passando por donas de 

casa e funcionários públicos, todos liam os folhetins de Suzana Flag e Myrna. As vendas 

dos exemplares dos jornais da época subiram vertiginosamente, do mesmo modo quando 

tais folhetins foram lançados em livro, esgotando-se em poucos meses. 

Quando Nelson Rodrigues iniciou sua produção de folhetins, o que se encontrava 

nos jornais cariocas de época eram ainda resquícios de traduções dos folhetins franceses; 

muitas vezes eram traduções de traduções do texto original. Dessa forma, o folhetim 

sofria algumas alterações e ficava, de certa maneira, muito aquém do que se esperava das 

narrativas rocambolescas francesas. 

O leitor brasileiro estava adaptado aos costumes e características do folhetim 

estrangeiro, porém, quando surgem nas publicações dos jornais cariocas da década de 

40,os folhetins de uma mulher misteriosa chamada Suzana Flag, a novidade e o espanto 

tomam forma. Ali se encontrava uma autora de folhetins que conseguiria impor sua 
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narrativa, oferecendo um olhar feminino sobre questões como amor, sexo, desejos 

proibidos, mortes, suicídios e conflitos familiares; diferente dos escritores franceses, que 

eram autores dos mais consagrados folhetins do final do século XIX, para o século XX. 

Como uma tentativa de ter uma maior receptividade pelo público leitor, Nelson 

Rodrigues decide, com Assis Chateaubriand, então diretor e dono de O Jornal, criar um 

pseudônimo feminino, a fim de evitar qualquer tipo de analogia com seu nome, que já 

estava vinculado com o teatro nacional. Nomeia seu pseudônimo Suzana Flag. A 

justificativa foi a mesclagem de um nome comum, Suzana, com um sobrenome inglês, 

pois assim acreditavam que a aceitação seria maior, já que pelo senso comum da época 

tudo que estivesse relacionado com o exterior seria de boa qualidade. 

Por outro lado, adotar um pseudônimo feminino era uma maneira de o 

dramaturgo não ficar em evidência devido à censura do governo na época e preservar sua 

imagem de autor de teatro. Mesmo sendo autor de folhetins, Nelson Rodrigues sofria, 

como tantos outros escritores, preconceito em relação ao gênero, e não queria ter seu 

nome diretamente ligado a um folhetim. 

Em 1944, Nelson Rodrigues escreve seu primeiro folhetim Meu destino é pecar, 

assinando como Suzana Flag. Com ilustrações de Enrico Bianco, foram 38 capítulos 

publicados. Cada capítulo ocupava uma página inteira do O Jornal. Entretanto, algumas 

vezes ocupava o rodapé, igualmente como os folhetins do século XIX. O grande sucesso 

do primeiro folhetim pode ser visto nos exemplares vendidos: de três mil exemplares que 

vendia diariamente, O Jornal passou a uma tiragem de trinta mil exemplares meses 

depois, quando os folhetins rodrigueanos se tornaram um sucesso de público, porém não 

de crítica. 

O processo de produção dos folhetins era interessante, chegava a ser uma 

colaboração coletiva de outros jornalistas. Como Castro (1992) comenta: 

 

 
A produção de Nelson era um fenômeno: chegava, sentava-se e metralhava com 

os dois dedos indicadores. Só se levantava da máquina para ir ao café. Quando 

Nelson saía, Millôr Fernandes e seu irmão Hélio, também de “O Cruzeiro”, iam 

ler o que ele estava escrevendo. Aproveitavam sua ausência, escreviam três ou 

quatro linhas da história e fingiam-se de inocentes para observar a reação de 

Nelson. Nelson voltava do café, lia aquilo, ria baixinho  e continuava a escrever 

do ponto em que eles haviam deixado, fazendo de conta que não tinha 

percebido. Essa história era contada depois como tendo acontecido também na 

redação de “Última Hora”, onde ele trabalharia nos anos 50 – sempre com um 

colega diferente escrevendo pelas suas costas e sempre dando a entender que 

Nelson não notava que fizesse isso. (CASTRO, 1992, p.186) 
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Devido ao grande sucesso de Meu destino é pecar, este foi lançado também em 

livro no final do mesmo ano, alcançando uma tiragem de 300 mil exemplares. Em uma 

publicação datada de 24 de novembro de 1944, em O Jornal
24

, na seção Letras 

Americanas de Eduardo Mallea, pode-se encontrar a nota – Literatura brasileira no 

cinema argentino – com a seguinte informação: “(...) está sendo filmado atualmente o 

romance da escritora de nacionalidade e de existência incertas Suzana Flag – Meu 

destino é pecar”. Entretanto, o que se pode afirmar é que foi em 1952, pelas mãos do 

cineasta argentino Manuel Peluffo e com produção brasileira, que Meu destino é pecar 

transforma-se em uma produção cinematográfica. Anteriormente, em meados de 1945, 

esse folhetim se tornara novela de rádio nas emissoras Associadas. 

Logo depois que Nelson Rodrigues lança os dois primeiros folhetins, inicia a 

produção de seu terceiro folhetim, em 1946, o chamado romance autobiográfico triste de 

Suzana Flag intitulado Minha Vida. De acordo com Sônia Rodrigues (2012), esse 

folhetim foi publicado na Revista A Cigarra entre julho de 1946 e fevereiro de 1947
25

. 

Tal informação diverge de Castro (1992), pois afirma que o folhetim foi 

publicado em O Jornal. O que encontramos nas consultas aos arquivos da Hemeroteca 

Digital do periódico O Jornal, do ano de 1946, foram alguns anúncios da publicação do 

livro Escravas do amor (edições 8019 até 8031 – datadas: 21/06/1946 a 30/10/1946). Em 

um anúncio de divulgação de obras publicadas há a edição de 8004 datada de 

04/06/1946: “Três gigantes das Edições Cruzeiros: O vale da decisão – Marci 

Davemport; Escravas do Amor – Suzana Flag; Beleza e Personalidade – Verônica 

Rangel. Os livros escritos por mulheres para todas as mulheres do mundo. Em todas as 

livrarias”. 

Outra publicação relevante pode ser confirmada na edição de número 8019, 

datada de 21-06/1946, é a seguinte: “Escravas do Amor: depois do extraordinário 

sucesso de Meu destino é pecar, Suzana Flag apresenta o livro mais sensacional que já se 

escreveu sobre a alma feminina (Pedidos pelo Reembolso Postal, sem aumento de preço, 

à Rua do Livramento, 191, Rio. Preço: CR$40,00)". 

Na seção “Atualidades Literárias”, d‟O Jornal, desse mesmo ano, podemos 

encontrar a nota Suzana Flag e a Literatura Feminina, em que a escritora Ondina 
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 Infelizmente não podemos disponibilizar a imagem digitalizada do periódico O Jornal – todas as edições 

de O Jornal, entre os anos de 1940-1949, que foram objeto de pesquisa encontram-se no site da Hemeroteca 

Digital – setor Memória . 
25

 Não consideramos as informações do biógrafo de Nelson Rodrigues, pois, Castro (1992) afirma que foi 

publicado no periódico O Jornal no ano de 1946. Contudo, nos arquivos da Hemeroteca Digital estão 

catalogadas 305 edições de O Jornal (7877-8182 - números das edições).Porém não foi encontrado em 

nenhuma edição o folhetim publicado. A republicação do mesmo acontece em 1957, no jornal Última Hora.  
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Ferreira menciona a questão dos pseudônimos femininos na literatura e em Nelson 

Rodrigues: 

 

Em entrevista à Folha da Manhã, de SP, a Sra Ondina Ferreira, vencedora do 

prêmio Antônio de Alcântara Machado de 45 com o romance Inquietação 

falando a respeito das reações do público brasileiro em face da literatura 

feminina fez a seguinte observação: Infelizmente o preconceito ainda  

perdura. Agora, porém, não mais se exterioriza através de censura: prefere o 

ponto de admiração. E, como você sabe, já se foi o tempo em que 

precisávamos esconder-nos sob um pseudônimo masculino. Atualmente são 

os homens que, para obter êxito fácil, se disfarçam sob nomes femininos. É o 

caso de Suzana Flag, best-seller com uma tiragem de cerca de 40 mil 

exemplares. Meu destino é pecar, num só ano, foi mais vendido do que Os 

sertões em dez e Casa Grande e Senzala em cinco. Suzana Flag é a máscara 

usada por um de nossos jovens escritores que dela se serviu, segundo 

segredou a amigos seus, como meio de aquilatar a mentalidade do público 

leitor.  Se a moda pega... ( O JORNAL, edição 7974, 28/04/1946) 

 

 

 
Aproximadamente seis meses depois da publicação dessa nota, na edição 8131, 

datada de 30 de outubro de 1946, podemos encontrar um anúncio sobre a venda do livro 

Minha Vida – autobiografia de Suzana Flag: “todos os amores num livro sensacional. 

Em todas as livrarias”. 

Entretanto, em 1957, o jornal Última Hora republica o folhetim fazendo uma 

pequena modificação no título: Minha vida, meus pecados – Suzana Flag. Entre as 

edições de número 2017- 2100, datadas de 24 de janeiro a três de maio de 1957, o 

folhetim foi dividido em 79 capítulos. A distribuição espacial do folhetim no periódico 

ocupava quase uma página toda e acompanhava as seções destinadas ao público leitor 

feminino: Eles e Elas, Receitas: cozinhe melhor, Horóscopo, Cine-novela em 

quadrinhos, Ronda Literária, Ronda Social, Seu filho, seu mundo e Não morra pela 

boca. 

Neste mesmo jornal, podemos encontrar outros folhetins que eram publicados no 

mesmo período da republicação de Minha vida, meus pecados, como Sublime Tentação 

do cineasta alemão William Wyler e No silêncio de uma cidade de Bert Friedlib, 

possivelmente pseudônimo de Charles Eisntein. Contudo, esses textos que foram 

publicados em forma de folhetins eram roteiros de obras cinematográficas. Sublime 

Tentação, cujo título original era Friendly Persuasion, foi um filme americano de 1956, 

estrelado por Gary Cooper, com direção de Willian Wyler. Essa produção 

cinematográfica foi uma adaptação do romance de 1945 da escritora Jessamyn West.  Na 

edição 2023 do dia 31/01/1957, podemos encontrar a nota explicativa da novela No 
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silêncio de uma cidade: “Novelização do filme White the city sleep, dirigida por Fritz 

Lang e traduzida na Revista Screen Stories”. Esse roteiro foi uma adaptação do romance 

The blood spur do jornalista Charles Einstein, que foi publicado em 1953, para três anos 

depois ser transformado em narrativa fílmica pelas mãos do diretor alemão Fritz Lang. 

O folhetim rodrigueano era caracterizado por seguir os elementos que serviam de 

base para a elaboração da narrativa folhetinesca: cortes no momento certo da ação, 

clímax, separação em capítulos, os quais geralmente saíam em número maior do que um 

por edição, num total de 26 capítulos. 

Devido ao sucesso de Suzana Flag, seu nome foi utilizado em outras produções 

do jornal em 1946. Além de autora de folhetim, Suzana Flag exercia agora a função de 

tradutora. É o que podemos perceber em Agarre seu homem, de Verônica Dengel, um 

manual de conselhos para mulheres que quisessem conquistar seus possíveis maridos.
26 

Interessante observar a publicidade em torno do manual de sobrevivência a dois: 

“Nenhuma mulher poderá esquecer os conselhos deste livro. Atenção: o capítulo lacrado 

só poderá ser lido pelas mulheres”. 

Logo depois, escreve Núpcias de Fogo (1948) sob o mesmo pseudônimo 

feminino. O primeiro capítulo sairia simultaneamente em dois veículos, a revista O 

Cruzeiro e O Jornal. Contudo, o dramaturgo não queria mais escrever folhetins, pois tal 

tarefa tomava muito tempo e, dessa maneira, não conseguia se dedicar ao teatro. Logo 

depois desse folhetim, Freddy Chateaubriand, que era diretor de O Jornal, passa a 

trabalhar na mesma função em Diário da Noite e decide admitir Nelson Rodrigues para o 

novo jornal. Com a troca de periódico, encerram-se os folhetins, dando fim à vida de 

Suzana Flag. 

Em contrapartida, Freddy Chateaubriand cria Myrna, outro pseudônimo para 

Nelson Rodrigues, com a ideia de uma coluna diária em que Myrna responderia às cartas 

das leitoras, aflitas por conselhos sentimentais. Essa fórmula de consultório sentimental, 

publicada no Diário da Noite, teve uma expressiva e massiva campanha publicitária que 

durou todo o mês de março de 1949. Com anúncios  chamativos, apelava para o público 

feminino e seus conflitos amorosos, atribuindo um mistério em torno da autora como: 

Myrna é asiática? Myrna é europeia? Loura, morena, baixa, alta ou magra? Milhões de 

confidências! Eis o que já recebeu Myrna, faça também sua confidência a Myrna! Ou 

ainda: Antes de escolher seu namorado, noivo ou marido, consulte Myrna. Myrna dirá 
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 Na edição 07877 de O jornal, datada de 01/01/1946 podemos encontrar um anúncio sobre o manual da 

escritora estadunidense Verônica Dengel, “traduzido” por Suzana Flag. 
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qual o partido ideal para você!! 

A figura desse pseudônimo era uma ilustração na coluna Myrna. Ela escreve 

como uma mulher de longos cabelos, estilo hollywoodiana com uma venda negra nos 

olhos, simbolizando a justiça, aquela que julga com conhecimento de causa. 

Um fator interessante quando nos debruçamos sobre o contexto cultural da época 

através do que encontramos nas edições do jornal Diário da Noite, é que durante toda a 

década de 40 o cinema norte-americano já vinha se consolidando fortemente no cenário 

cultural brasileiro. Da edição 4857 à 4865 o leitor do periódico pode se familiarizar com 

Myrna Loy (1905-1993), uma atriz americana de grande sucesso pelos filmes dramáticos  

que  eram  exibidos  no  Brasil.  Títulos  como:  The  animal  kingdon – 1932 (Pouco 

amor não é amor)
27

; The rains came – 1939 (E as chuvas chegaram); The best years of 

four lives – 1946 (Os melhores anos de nossas vidas); Mr. Blandings builds his dream 

house -1948 (Lar, meu tormento) e The red pony – 1949 (O vale da Ternura). Não se 

pode afirmar que o nome Myrna tenha sido influenciado pela atriz americana, mas pelo 

que consta nas edições do ano de 1949, Myrna Loy era uma figura conhecida, seja pelos 

anúncios dos filmes, seja por estar sempre nas colunas sociais. 

Outro fator que ficará no campo das hipóteses é se as cartas que Nelson 

Rodrigues recebia e que eram direcionadas à Myrna eram inventadas ou não. Segundo 

Castro (1992), a correspondência que Myrna recebia na redação do jornal era 

significativa, eram milhares de cartas por dia. Entretanto, quando nos deparamos com a 

coluna Myrna escreve, nota-se que Nelson Rodrigues inicia seu texto com um breve 

comentário sobre a carta da leitora que recebeu, para assim, oferecer seus conselhos de 

ordem sentimental, moral e familiar. Podemos encontrar na coluna Myrna escreve títulos 

interessantes, apelativos e, na maioria das vezes, ousados, como por exemplo: Escolha o 

pior partido (23/03/1949), Você deseja a morte de seu marido (30/03/1949), Infeliz a 

mulher que não sabe perdoar (03/04/1949), A mulher é uma escrava espontânea 

(09/04/1949), Pouco amor não é amor (01/06/1949) e É preciso merecer a fidelidade 

(19/05/1949). 

Pode-se dizer que tais títulos desempenhavam duas funções no periódico: chamar 

a atenção das leitoras e dialogar com as outras seções da página do jornal, visto que a 
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 A tradução desse filme para Pouco amor não é amor, coincidentemente, é o nome da coluna que 

Nelson Rodrigues escreveu aos domingos, de outubro de 1953 a outubro de 1954; era uma série de contos 

publicados no Jornal da Semana – Flan. Sob a organização de Caco Coelho, em meados dos anos 2000, 

essa série de contos foi publicada pela Companhia das Letras como antologia, sob o mesmo título da 

coluna dominical. 

 



 

 

69 

 

 

coluna de Myrna estava sempre posicionada na página destinada à coluna social: seções 

como Radio, de Haroldo Barbosa, que informavam aos leitores as novidades musicais e 

novos talentos, Hollywood sem máscara (sempre uma foto com comentários sobre as 

atrizes e atores do cinema norte-americano), Programação de teatro, cinema e boite, 

Que sabe dos homens e das mulheres? - de Ernest Blau, além de anúncios de produtos de 

beleza, moda e casa tendo como público alvo as mulheres. 

Devido ao sucesso da coluna de Myrna, Nelson Rodrigues escreve seu único 

folhetim com o pseudônimo da conselheira sentimental, A mulher que amou demais, 

entre 18 de julho a 18 de agosto de 1949
28

, período em que foi publicado no jornal 

Diário da Noite, dividido em 26 capítulos, um por dia. Porém, Nelson Rodrigues não era 

o único a escrever folhetins no Diário da Noite, Giselle, a espiã nua que abalou Paris, 

assinado por Giselle de Monfort (que, na verdade, era um pseudônimo do jornalista 

David Nasser), um concorrente seu. 

Durante todo o ano de 1949 observa-se a publicação de vários folhetins no Diário 

da Noite, dentre os quais destacam-se: O punhal enfeitado de Philip Ketchum, O caso 

das pequenas de cabelos cor de fogo de Harry Whittington, A morte está a bordo de 

Walt Anderson, Escalado para morrer de Q. Patrick, O crime do cravo vermelho de 

Lawrence de Foy e O caso da herdeira universal de Polly Simpson Macmanus. 

Nota-se que, na maioria dos casos, tais folhetins eram carregados de uma marca 

melodramática latente, repletos de mistério, suspense e de temas como morte e conflitos 

amorosos, que dominavam as linhas do periódico. Geralmente, esses folhetins não 

tinham periodicidade diária, como os folhetins de Nelson Rodrigues. Eram publicações 

que não seguiam um padrão na disposição do suporte jornalístico, sendo publicadas em 

páginas aleatórias e o leitor nunca sabia em que página se encontrava. 

Tanto o consultório sentimental quanto o folhetim foram atividades que Nelson 

Rodrigues manteve concomitantemente
29

. Dessa forma, o escritor aproveitou o sucesso 

que Myrna estava fazendo na coluna diária de conselhos e decidiu lançar seu único 

folhetim. Porém, a coluna e o folhetim nunca estavam dispostos na mesma página do 

jornal carioca. A coluna de Myrna tinha espaço fixo na coluna social e o folhetim de 

Nelson Rodrigues/Myrna sempre sofria variações de página, em algumas edições, o 
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 O folhetim A mulher que amou demais inicia-se na edição 4510 a 4537, segundo o site da Hemeroteca 

Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Porém, pode-se constatar que quinze dias antes de sua 

publicação, o jornal Diário da Noite fez uma intensa campanha publicitária sobre o folhetim de Myrna, 

iniciando na edição 4997 até 4509. 
29

 Entretanto, um aspecto que merece destaque é que, quando a coluna de Myrna não era publicada no dia, 

os editores substituíam a coluna por um folhetim. Contudo, esses casos aconteciam raramente, pois, na 

maioria das vezes, as publicações da coluna e do folhetim aconteciam diariamente. 
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folhetim dividia a página com Conto Policial de 1 minuto, Histórias em quadrinhos, 

reportagens sensacionalistas e publicidade de produtos diversos, tanto para o público 

feminino quanto para o masculino. 

Posteriormente, foi publicada a coletânea de cartas e conselhos amorosos da 

coluna diária em livro, Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo, organizado pela 

Companhia das Letras e tendo como colaborador Caco Coelho, em meados dos anos 

2000. 

Em meados de junho de 1951, Nelson Rodrigues é convidado por Samuel Wainer 

para trabalhar no jornal Última Hora. Nelson Rodrigues aceitou o convite e teria que se 

habituar aos novos costumes do jornal, com reportagens e artigos mais sucintos e 

objetivos e sem os excessos que estava acostumado a cometer em seus textos. No novo 

jornal, o dramaturgo tinha como companheiros de redação jornalistas como: Otto Lara 

Resende, Francisco de Assis Barbosa, Moacyr Werneck, Edmar Morel, Maneco Muller 

(Jacinto de Thormes), além de seus outros irmãos: Augusto, Irene e Maria Clara 

Rodrigues na seção de esportes, Paulo Rodrigues na reportagem, Helena Rodrigues na 

coluna social, Elsinha Rodrigues na seção de casamentos, Dulcinha Rodrigues na seção 

de comportamento e Stella Rodrigues (que era médica) escrevendo um folhetim: Três 

homens no meu destino. 

É em Última Hora que Nelson Rodrigues publica durante dez anos, de 1951- 

1961, a coluna A vida como ela é... uma série de contos, contabilizando duas mil 

histórias cotidianas e diárias. E, diferentemente de seus outros folhetins, o público leitor 

da coluna de contos era predominantemente masculino. Com A vida como ela é..., 

Nelson Rodrigues alcança uma popularidade sem precedentes e a estabilidade financeira 

que tanto almejara. Contudo, Samuel Wainer propôs que o dramaturgo escrevesse outro 

folhetim, o que leva Nelson Rodrigues a resgatar Suzana Flag e a lançar o seu sexto 

folhetim: O homem proibido em 1951. 

Dois anos depois, em abril de 1953, Samuel Wainer lança um semanário em 

cores chamado Flan, que trazia sofisticação, nova diagramação, fotos em cores e abria o 

suporte jornalístico para a indústria cultural. Tinha como redatores e jornalistas Otto Lara 

Resende, Joel Silveira, Francisco de Assis Barbosa, Justino Martins, Vinícius de Moraes, 

João Cabral de Melo Neto, Hélio Pellegrino e Dorival Caymmi. Nelson Rodrigues 

publica em Flan seu folhetim A mentira. Dessa vez assume a autoria da narrativa. 

Contudo, Flan durou apenas 36 semanas, sendo abatido pelos problemas políticos e de 

mercado que Samuel Wainer enfrentava. 
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Em março de 1954, no mesmo semanário, Nelson Rodrigues lança o consultório 

sentimental de Suzana Flag, Abra seu coração; assim como sua antecessora, Myrna, a 

fórmula de correio/consultório sentimental foi explorada até as últimas linhas.  Na edição 

de 48, podemos encontrar o anúncio do lançamento do correio sentimental: 

 

 
A partir do próximo número, FLAN terá uma nova redatora: Suzana Flag. Quem 

não conhece a novelista que, de um momento para outro, projetou-se da 

extrema obscuridade para o esplendor dos grandes cartazes? (...) Escreverá em 

FLAN, mas não como novelista. Pela primeira vez, nós a veremos  à frente de 

um verdadeiro consultório sentimental. Seu papel, em Abra o seu coração, é 

guiar, orientar, iluminar a mulher apaixonada (...) Suzana Flag atenderá por 

(carta, às mulheres que sofrem, que duvidam, que sonham. Escrevam para 

“Redação de Flan”, Suzana Flag. É inútil assinar o verdadeiro nome; basta o 

pseudônimo. E, no número seguinte, Suzana Flag responderá, dando a palavra 

fraterna e o lúcido conselho, que cada história comporte. Se você gosta de 

alguém, se está ou esteve apaixonada, se tem a saudade ou a esperança de um 

amor, abra seu coração! (SEMANÁRIO FLAN, 1954, edição 48) 

 

 

 
 

No Última Hora, Suzana Flag retorna no mesmo ano, porém meses depois para 

a publicação de um novo correio/consultório sentimental, Sua lágrima de amor. O 

anúncio era o seguinte: 

 

 
Se você gosta de alguém; se não gosta de ninguém; se é feliz ou infeliz no 

amor – escreva para Suzana Flag. A novelista célebre de Meu destino é pecar 

escreverá, todos os dias, em ÚLTIMA HORA, respondendo às nossas  

leitoras, de todas as idades e condições sociais. Suzana Flag estará sempre 

disposta a atender à mulher enamorada e a dar-lhe a palavra justa, amiga e 

clarividente, o conselho sábio que poderá decidir a sua crise sentimental. 

(ÚLTIMA HORA, 20/08/1954, p.02, edição 0976) 

 

 

Um aspecto interessante levantado por Pimentel (2014) foram as condições que 

levaram ambos os pseudônimos a ter seus consultórios sentimentais. Como em um 

movimento inverso, Suzana Flag primeiramente adquiriu sucesso de público com seus 

folhetins para depois adentrar no terreno do consultório sentimental. Os leitores já a 

conheciam e estavam familiarizados com sua persona. De outro lado havia Myrna, que 

inicia sua vida literária nos consultórios sentimentais para posteriormente lançar-se 

como autora de um único folhetim. De ambas as formas, tanto Suzana Flag quanto 

Myrna conseguem alcançar o sucesso no correio/consultório sentimental graças à 

confiança que as leitoras depositavam nelas. 

Anos depois, em 1959, o Última Hora lança o folhetim Asfalto Selvagem: 
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Engraçadinha, seus amores e seus pecados, seguindo a estratégia do anterior e assume a 

autoria. Seu último folhetim e, talvez, o mais erótico de todos. Em Asfalto Selvagem 

surge a personagem mais pornográfica que Nelson Rodrigues criou: Engraçadinha. Esse 

romance-folhetim ficou em circulação no jornal por seis meses, de agosto de 1959 a 

fevereiro de 1960, depois foi publicado em livro em dois volumes: Asfalto Selvagem: 

Engraçadinha – seus amores e seus pecados e Asfalto Selvagem: Engraçadinha – depois 

dos trinta. 

Esse folhetim era diferente dos demais, muito mais polêmico e de teor mais 

sensual. No enredo podíamos nos deparar com mutilações genitais, defloramentos, 

suicídios, estupros, lesbianismo, assassinato, adultérios, traições e cenas de sexo em 

locais públicos. Conforme analisa Ruy Castro: 

 

 
 

O que tornava Asfalto Selvagem tão diferente (e mais forte) do que A vida como 

ela é... era que, nele, ao ouvir a voz interior de seus personagens, 

reconhecíamos a nossa própria voz (...). Asfalto Selvagem tinha o espaço de um 

romance – aliás, era um romance, em duas longas partes (...) Não seria uma 

heresia afirmar que, mais até do que o teatro, o veículo ideal para Nelson era o 

romance (1992, p.300). 

 

 

 

 

Nelson Rodrigues, segundo Castro (1992), não se incomodava com a censura, 

mas com a crítica, uma vez que sempre quis o reconhecimento de seu trabalho. Assim, o 

dramaturgo inseriu amigos jornalistas e personalidades públicas nesse último folhetim, 

mesclando ficção com realidade. 

O jornalista Otto Lara Resende era uma personagem de seu romance que sentiu-

se incomodado com a exposição, tanto que o poeta Carlos Drummond de Andrade o 

advertiu a procurar Nelson Rodrigues, a fim de que seu nome não fosse mais 

mencionado no folhetim. Hélio Pellegrino achava formidável essa mescla de realidade 

com ficção, apoiando o dramaturgo a seguir com sua fórmula, sem se importar com a 

crítica conservadora. 

De acordo com seu biógrafo, Castro (1992), Nelson Rodrigues pretendia  

escrever uma terceira parte de Asfalto Selvagem, porém resolveu fazer uma pausa, 

mesmo porque, nos últimos seis meses, escreveu sem interrupção o folhetim, a coluna 

diária de A vida como ela é..., as crônicas de futebol para os jornais Última Hora,  Jornal 

de Sports e Manchete Esportiva. 

Quando saiu a publicação do último folhetim, o seu próprio editor, José Ozon, 
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tratava o dramaturgo como escritor de subliteratura, como um mero autor de 

pornografias. Porém, Nelson Rodrigues não parecia se importar, pois tinha como 

prefácio nos dois volumes do folhetim opiniões de intelectuais sérios (e amigos dele) 

como Manuel Bandeira, Menotti del Picchia, José Lins do Rego, Gilberto Freyre, 

Walmir Ayala, Henrique Pongetti e Sábato Magaldi. 

Esses intelectuais valorizavam a atuação do dramaturgo. Assim como os 

escritores Lima Barreto, Aluísio de Azevedo, Balzac, Zola, Eça e Górki, Nelson 

Rodrigues também era perseguido pela crítica e censurado, porém não devia deixar seu 

talento se diluir por esse pensamento. Conforme Pongetti escreveu: “A paixão com que o 

combatem ou endeusam vai da injúria à genuflexão, sem etapas intermediárias” 

(CASTRO, 1992, p.308). O crítico R. Magalhães Jr, quando organizou sua obra 

Antologia de humorismo e sátira – de Gregório de Matos a Vão Gôgo, não incluiu 

Nelson Rodrigues na antologia, ignorando-o por completo. 

Como destacamos acima, o folhetim não era uma narrativa que buscasse uma 

reflexão filosófica da experiência humana, não tinha como meta despertar a consciência 

do leitor, fazendo-o pensar sobre questões básicas da vida cotidiana. Seu objetivo era  ser 

divertido, leve, com traços de humor, romance, melodrama, aventura, enfim, uma leitura 

para as horas de ócio dos assalariados de classe média baixa e alta. 

Não podemos nos esquecer de que uma das características fundamentais do 

folhetim é ter uma narrativa flexível e elástica e que  adequa-se às necessidades do  leitor 

e do mercado. Talvez essa seja a explicação para as constantes mudanças bruscas de 

ações e atitudes das personagens. Estamos, nesse caso, referindo-nos ao folhetim de uma 

maneira geral, tanto aos que chegaram ao Brasil quanto aos produzidos por Nelson 

Rodrigues. 

Como Fonseca (2001) afirma: 

 

O folhetim de Suzana Flag explora assim a combinação entre as dimensões do 

corriqueiro e do espetacular, beirando sempre ao ridículo. Nelson Rodrigues 

reforçaria sempre esse recurso em sua obra, explicando que em arte ninguém 

faz nada se lhe faltar a dimensão do mau gosto de Vicente Celestino. 

(FONSECA, 2001, p.06) 

 

 
O dramaturgo consegue, com isso, suprir tanto as expectativas do leitor quanto do 

mercado, alimentando as exigências do suporte jornalístico e, posteriormente, do meio 

literário. Conforme mencionado, sua ligação com a literatura, em particular com o 

romance folhetim, deu-se em um momento em que o suporte jornal necessitava aumentar 
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as vendas, ampliar a participação no mercado. Assim, Nelson Rodrigues adentra no 

terreno das narrativas rocambolescas. Foi pela atuação no jornal que o escritor pôde 

desenvolver sua face folhetinesca. Talvez, se fosse de outra forma, Nelson Rodrigues 

nunca teria escrito folhetins, isto é, se não fosse jornalista, sendo que o gênero nasce do e 

pertence ao suporte jornal. 
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Capítulo 03  

As faces de Nelson: do jornal ao folhetim 

 

 

 

“Nas velhas gerações românticas, 

 a notícia gemia com a tragédia, 

 soluçava com a catástrofe e nunca  

se sabia qual era a mais triste, 

 se o fato ou a notícia” 

 

Nelson Rodrigues 

 

 

 

 

A escolha dos folhetins Minha vida, de Suzana Flag, e A mulher que amou demais, de 

Myrna, ocorreu por tratar-se de duas produções de Nelson Rodrigues com pseudônimos 

diferentes, pois enquanto Suzana Flag foi responsável por cinco dos oito folhetins do 

dramaturgo, num período de nove anos, Myrna teve um curto período de aproximadamente  um 

ano, na qual assinou somente um folhetim. 

Outro critério foi a temática utilizada em cada folhetim, isto é, o objeto da narrativa - o 

amor, o adultério, a morte-, temas muito recorrentes na obra do dramaturgo, que ganham 

expressiva significação no desenvolvimento dos folhetins. Estabelecer uma relação entre os 

folhetins rodrigueanos analisados com o suporte jornalístico é o objetivo principal de nossa 

pesquisa. Analisar a disposição física dos folhetins nos jornais e revistas contribuiu para o 

entendimento de como as relações entre os fatos da realidade e a ficção se estabeleciam. 

 

 

 

3.1. Análise: Minha Vida – Suzana Flag / A mulher que amou demais – Myrna 
 
 

Antes de iniciarmos a análise dos aspectos e das características dos folhetins 

interligando-os com o suporte jornalístico, devemos considerar a construção dos dois 

pseudônimos femininos de Nelson Rodrigues e de que forma suas personalidades foram 

capazes de apelar às leitoras dos jornais da época. 

Ao criar Suzana Flag, Nelson Rodrigues consegue não só adentrar no universo feminino 

como fazer uso de um pseudônimo feminino para despistar a censura da época e evitar 

relacionar seu nome e reputação criando, assim, um elo de identificação e ligação entre suas 

leitoras e seu pseudônimo. 
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Com o sucesso dos primeiros folhetins, Nelson Rodrigues coloca em prática um projeto 

singular ao lançar a autobiografia de seu pseudônimo, aspecto esse interessante a ser analisado, 

pois este seria o único folhetim rodrigueano escrito em primeira pessoa. Nelson Rodrigues 

consegue assim transformar Suzana Flag em autora-personagem, ao fazê-la a biógrafa da 

própria obra. 

Podemos dizer que o escritor pernambucano parte da posição do real para o ficcional. 

Portanto, quem ganha a dimensão de real passa a ser seu o pseudônimo e o ficcional passa a 

ocupar o espaço do real, invertendo-se, assim, as posições. É seu pseudônimo que ganha força e 

passa a fazer parte da realidade. Nelson Rodrigues passa a ser uma só personagem que fica no 

imaginário. Suas leitoras confiam em Suzana Flag. Ela desperta curiosidade, tanto que o 

número de cartas de leitoras interessadas em saber a identidade de Suzana Flag que chegava à 

redação de O Jornal alcançam um número cada vez maior. O crescente interesse das leitoras 

pelo folhetim pode ser notado em Minha Vida, quando Suzana Flag se apresenta para o seu 

público leitor logo no início da narrativa: 

 

 
 

Eu posso começar esta história dizendo que me chamo Suzana Flag; e acrescento: sou 

filha de canadense e francesa; os homens me acham bonita e se viram na rua, fatalmente, 

quando passo (...) bem, acho que meu tipo é miúdo; não demais, porém (...) mas gosto de 

ser pequena, de dar aos homens uma impressão de extrema fragilidade e de me achar, eu 

mesma, eternamente mulher, eternamente menina. O que acontece comigo é justamente 

o seguinte: eu acho que impressiono, se não todos, pelo menos a maioria absoluta dos 

homens. (...) tenho vinte e poucos anos e devo dizer, não sem uma certa (sic) 

ingenuidade, que vivi muito mais, que tive experiências, aventuras que mulheres feitas 

não têm. (RODRIGUES, 2003, p.9-10) 

 

 

 

Como se estabelecesse um diálogo com o leitor, Suzana Flag esclarece aspectos da sua 

vida. É como se advertisse seus leitores de que sua vida sempre foi permeada pela tragédia 

amorosa e familiar. Enfatiza suas características físicas e psicológicas para, com isso, oferecer 

estímulos para a imaginação dos leitores, como se fosse uma mulher real. 

Da mesma forma, Myrna passa a ser um pseudônimo de Nelson Rodrigues em meados 

de 1949, quando inicia sua coluna Myrna escreve, conquistando as leitoras diariamente com 

seus conselhos sentimentais. Myrna escreve em sua coluna diária, no dia 18 de julho de 1949, 

mesmo dia em que é lançado seu único folhetim no jornal Diário da Noite, um artigo sobre a 

publicação de seu romance-folhetim, esclarecendo aspectos de sua obra: 

 
Leitoras escrevem-me, e pedem informações sobre o meu romance A mulher que 

amou demais. Parece que, antes de mais nada, o título tem causado surpresa. A 

expressão “amou demais” parece que espanta. Há quem pergunte: „Pode-se amar de 
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menos?‟. Eu própria convenho que não. Ninguém ama de menos (...) Digo “ama 

demais” atendendo a que todo o amor, seja ele qual for, excede, de muito, todos os 

limites, todas as medidas. De fato, não há uma medida para o amor (...) Pouco amor 

não é amor. Sim, não há possibilidade de meio-termo. Ou muito ou nada. A heroína 

de A mulher que amou demais teve um sentimento absoluto (...) O que há de  trágico 

no amor, de positivamente trágico, é que “faríamos tudo”, é que não há uma medida 

para o nosso altruísmo, a nossa abnegação, o nosso sacrifício. Direi mais: é no amor 

que o sacrifício deixa de o ser (...). Na verdade, amar é dar razão à pessoa amada que 

não a tem. (RODRIGUES, 2003, p.15-17) 

 

 

 

Um elemento de destaque no debate dos pseudônimos rodrigueanos é o questionamento 

sobre a classificação de suas criações. Alguns pesquisadores afirmam que são pseudônimos, 

como o próprio Castro (1992) reitera essa classificação. Entretanto, outros acreditam que tanto 

Suzana Flag quanto Myrna podem ser consideradas heterônimos rodrigueanos, como destaca 

Pimentel (2014). 

Cogitamos a possibilidade de que seus pseudônimos sejam heterônimos, pois sua 

classificação usual os define como nomes falsos utilizados pelos autores para encobrir sua 

identidade, seus ortônimos. Como cita Massaud Moisés (2013) em seu Dicionário de Termos 

Literários: “pseudònymos; nome falso; pseudo; falso. Nome falso ou suposto por meio do qual 

um escritor dá a lume as próprias obras”. (MOISES, 2013, p.386). Já a definição que 

encontramos de heterônimo fornece outro significado. Segundo Moisés: 

 

 

Heterônimo - Gr. Héteros, outro, diferente, ónoma, nome. Diferente de pseudônimo, 

nome falso ou suposto por meio do qual um escritor dá a lume às próprias obras, 

designa o autor que publica uma obra com nome alheio, ou como sua uma obra que 

não lhe pertence. Este primeiro sentido está hoje obscurecido pelo que  lhe emprestou 

Fernando Pessoa (1888-1935), que assinou grande parte da sua obra com nomes (...) 

tais nomes dizem respeito a outros seres, poetas e prosadores, em que Pessoa se 

multiplicava: possuem identidade própria, “biografia”, e a sua produção estética ou 

filosófica ostenta características peculiares e inconfundíveis. Os heterônimos assim 

personalizados resultariam de um desdobramento semelhante ao do dramaturgo, 

radicado no esforço de abranger, gnoseologicamente, todas as modalidades do real. 

(MOISÉS, 2014, p.226) 

 

 

 

 

Diferentemente do pseudônimo, o heterônimo é uma criação do autor que ganha vida 

própria, chegando a encobrir o próprio criador. Apesar de termos como representante máximo 

da criação heteronímia o poeta português Fernando Pessoa, cujas concepções divergiam 

completamente de personalidade e estilo, nota-se que os heterônimos em Nelson Rodrigues 

seguem o estilo rodrigueano de suas peças teatrais. Atuando em consultórios sentimentais ou 

nos folhetins, Suzana Flag e Myrna conseguiram através do melodrama, da hipérbole, do 
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sentimentalismo e das aventuras e desventuras amorosas ser agraciadas pelo público leitor. 

A construção estética de Myrna não se diferenciava de sua antecessora Suzana Flag. 

Nelson Rodrigues empregou em ambos os pseudônimos a mesma carga dramática e 

folhetinesca. Valeu-se de características similares como as obsessões pela temática do amor, da 

morte e dos desejos reprimidos. Há sempre um embate entre as forças do bem e do mal. 

Entretanto, como é de se esperar nas características do gênero folhetim, em que as personagens 

são bem definidas, nos folhetins rodrigueanos encontramos a exceção, já que suas personagens 

sofrem com ações e sentimentos dúbios e, no decorrer da trama, mudam de posicionamento 

subitamente. Nos dois folhetins, temos as heroínas das histórias carregadas por um passado 

nebuloso, com dúvidas em relação ao futuro e conflitos internos trazidos à tona no decorrer da 

trama. 

Há uma unidade em toda a obra de Nelson Rodrigues, tanto na questão da 

complexidade quanto da estrutura dos romances. O próprio autor afirma que o folhetim 

proporcionou-lhe uma elasticidade e liberdade estética, auxiliando na elaboração de suas peças 

teatrais. Ademais, a experiência como repórter policial foi um fator primordial para toda a 

construção ficcional do autor. 

É importante destacar os elementos constituintes das duas narrativas folhetinescas de 

Nelson Rodrigues, para que possamos, em seguida, analisar as relações entre as características 

do folhetim, sua temática e o suporte jornalístico. 

Na Tabela 01 abaixo reunimos as principais características dos folhetins rodrigueanos 

analisados: 

 

 
 

Tabela 01. Principais características dos folhetins de Nelson Rodrigues 

 
 

01 

Título Minha Vida – romance 

autobiográfico de Suzana Flag 

 

Minha vida, meus pecados (título 

modificado para a republicação) 

 

A Mulher que amou demais 

02 Pseudônimo Suzana Flag Myrna 

03 Ano/Local de 

publicação 

1946/Revista A Cigarra 

1957/ Última Hora 

1949 / Diário da Noite 

04 Características do 

folhetim no suporte 

jornal 

Na Revista A cigarra – entre julho 

de 1946 até fevereiro de 1947. 

Como republicação no Jornal 

Última Hora em 1957: edições 

2018- 2100. Entre 24/01/1957  até 

03/05/1957. 

Edição 4510 – 4537, entre 

18/07/1949 a 18/18/1949. 

 

Dividido em 26 capítulos. 

 

O folhetim dividia a página com as 

seções de conteúdos voltados 
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  Dividido em 79 capítulos. 

 

O folhetim ocupava 70% de uma 

página, com destaque na maioria 

de suas publicações. Dividia o 

espaço com as seções voltadas ao 

público feminino, como moda, 

cinema, rádio, tv, teatro e 

publicidade. 

exclusivamente para as mulheres, 

colunas sociais, moda, 

entretenimento, contos policiais, 

receitas culinárias, publicidade, 

rádio, música, teatro e cinema. 

Geralmente sua posição era no 

rodapé ou no centro da página. 

05 Características 

do folhetim no 

formato livro 

Editado pela Companhia das 

Letras, ano 2003. 

 

O folhetim está dividido em 26 

capítulos, 233 páginas. 

 

Não há títulos introdutórios nos 

capítulos, exceto no último. 

 

Narrador em primeira pessoa. 

Editado pela Companhia das Letras, 

ano 2003. 

 

O folhetim está dividido em 26 

capítulos, 177 páginas. Em todos os 

capítulos há um título introdutório. 

 

No prefácio há uma coluna escrita 

por Myrna, em que divulga o seu 

folhetim (publicada no Diário da 

Noite em 18/07/1949). 

 

Narrador em terceira pessoa. 

06 Personagens Suzana Flag/ Dona Senhorinha/ 

Dona Marta/ Tias Hermínia e 

Laura/ Luiza, Hortência/ Noêmia, 

Maria Helena e Maria Luiza/ Pai 

de Suzana Flag (sem nome)/ Tio 

Aristeu/ Jorge/ Claudio 

Lúcia/ Dona Olívia /Dona Dorinha/ 

Virgínia/ Paulo/ 

Carlos / Otávio. 

 

 

 

3.2.  Suzana Flag: Minha vida – Romance autobiográfico de Suzana Flag 

 

Nesta narrativa encontramos as seguintes personagens: 

 

Suzana Flag / Dona Senhorinha: mãe de S.Flag /Pai de S.Flag /Dona Marta: avó materna 

de S.Flag /Tia Hermínia / Tia Laura / Tio Aristeu /Jorge /Irmãs de Jorge: Noêmia, Maria Luiza 

e Maria Helena / Dona Hortênsia: empregada da família / Cláudio: amigo de Tio 

Aristeu/Outros empregados que não são nomeados. 

 

Suzana Flag é uma adolescente de 15 anos que cativa olhares masculinos pela sua 

beleza excepcional. Sua história de vida não é convencional. Logo no início da narrativa, sua 

mãe comete suicídio devido à rejeição amorosa de Jorge, seu suposto amante. Em seguida, ao 

saber dos motivos que levaram a mulher, Dona Senhorinha, a cometer o suicídio, o pai de 

Suzana mata-se com um tiro na cabeça na noite do velório da esposa. Com isso, Suzana fica 

sob os cuidados da avó materna Dona Marta. Esta era uma senhora amarga e pessimista, que 

planeja casar a neta com um rico amigo de família, Jorge, o então amante de sua mãe. 
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Mas tal escolha não é aleatória, pois Jorge é o filho do único grande amor de Dona 

Marta, um amor impossível devido às imposições sociais da época. Esse homem misterioso 

pede à sua amada, no leito de morte, que cuide de Jorge. Assim, iniciam-se os preparativos 

para o casamento apesar da resistência de Suzana. graças à descoberta da verdadeira 

identidade de seu futuro noivo, Jorge, o amante de sua mãe. Com isso, ela começa a planejar 

sua vingança, a fim de honrar os pais. 

Suzana vive na casa de sua avó juntamente com suas tias, Hermínia e Laura. As tias 

são solteiras e, com seus 30 anos, consideradas “velhas” para o casamento. Hermínia é uma 

mulher amarga e triste, pois seu amor não é correspondido por Jorge. Laura é uma mulher de 

frivolidades, sempre em busca de saber os segredos da família e avessa ao amor romântico. 

Durante os preparativos para o casamento com Jorge, entra na narrativa Tio Aristeu, 

irmão de criação do pai de Suzana. No passado, foi namorado de Dona Senhorinha, que o 

abandonou para viver com o pai de Suzana. Tio Aristeu é uma personagem forte, tanto no 

aspecto físico - era um homem viril, alto, musculoso, de 35 anos- quanto no aspecto 

psicológico, pois está disposto a tudo para conseguir o que quer e não mede esforços para 

alcançar seus objetivos. Ele é capaz das mais cruéis ações. 

Tio Aristeu apaixona-se por Suzana. Porém, ela está indecisa entre o amor por Jorge 

ou por Aristeu vivendo, assim, um conflito interior que lhe rouba a paz. Diante da indecisão 

de Suzana, Aristeu trama um plano de raptá-la e levá-la à ilha, onde ele já vive há muitos  

anos. No entanto, para a concretização de seu plano, Aristeu decide levar toda a família junto, 

para que estejam todos presentes no casamento com Suzana. Aliás, esta é uma forma de 

vingar-se de Jorge e da família de Suzana, que não aceitavam a união do casal. 

Depois de muitas intrigas familiares, conflitos internos, relutâncias, dúvidas amorosas, 

somam-se outros obstáculos: Noêmia se apaixona por Aristeu, tenta separar Aristeu  de 

Suzana e enlouquece no final da trama; Jorge tenta matar Cláudio, que também se apaixona 

por Suzana, e tenta levá-la embora da ilha à força; Aristeu, em uma luta corpo a corpo com 

Jorge, golpeia-o e tenta matá-lo. A trama segue com Suzana, que descobre o amor, tocada  

pelo ciúme que sentia de Noêmia com Aristeu. Assim, decide então viver na ilha com ele, 

deixando todos da família perplexos e indignados com tamanha surpresa. Para a família, 

Suzana deveria ter o mesmo fim de sua mãe, ou seja, a morte ou o destino de ser amante. 
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3. 3.  Myrna: A mulher que amou demais 

 
Nessa narrativa, encontram-se as seguintes personagens: 

 

Lúcia / Paulo: noivo de Lúcia / Carlos: irmão de criação de Paulo / Dona Olívia: sogra 

de Lúcia / Virgínia / Dona Dorinha: mãe de Lúcia. 

 

O tempo de duração da narrativa desse folhetim é de um dia. Nele, Lúcia é abordada 

no meio da rua por um desconhecido, no caso, Carlos. Ele afirma não amar sua noiva e 

desacredita do amor de Lúcia pelo seu noivo, pois está de casamento marcado com Paulo. 

Depois de uma conversa, em que Carlos diz estar prestes a cometer um crime e precisa 

de um álibi, pede à Lúcia que o ajude, mas ela recusa, pois irá se casar no dia seguinte. Porém, 

em um rompante de emoções, Lúcia começa a pensar em Carlos, apaixonando-se por ele. Em 

um conflito interno de sentimentos, admite que pode ter cometido um erro ao ficar noiva de 

Paulo. Dessa forma, desfaz o noivado para desespero de Dona Olívia, sua futura sogra. Sua 

mãe, Dona Dorinha, vai ao encontro de Carlos, irmão de criação de Paulo, e lhe conta o 

acontecido. Pede a ele que fale com Lúcia e  impeça o rompimento do noivado. 

Lúcia reata seu noivado e descobre que Carlos e Paulo são irmãos. Entre os dois 

sempre houve uma rivalidade por amarem a mesma mulher no passado, Virgínia. Quando 

estava noiva de Paulo, Virgínia apaixonou-se por Carlos (o mesmo fatídico destino de Lúcia) 

e abandou o noivo. Sedento de vingança, Paulo rapta Virgínia e a golpeia na cabeça, 

acreditando tê-la matado. Contudo, ela sobrevive. Tudo leva a crer que Paulo matou Virgínia, 

sendo este o motivo de vingança arquitetado por Carlos contra seu irmão. Todavia, no 

desenrolar da narrativa, eis que surge Virgínia que, por causa do golpe na cabeça, perde a 

memória e passa a viver isolada em uma casa na floresta. 

Virgínia procura Lúcia, que fica surpreendida com tamanha semelhança física entre as 

duas. Elas são idênticas. Virgínia parecia um fantasma ou um espelho seu. Paulo é a única 

lembrança que Virgínia guarda do passado. Ela pede para vê-lo, mas, quando aparece, Paulo 

nega conhecê-la e, devido ao susto do reencontro com Virgínia, foge sem deixar vestígios. 

Carlos segue à procura do irmão, porém, ao chegar à casa de Paulo, encontra-o morto. 

Sob a mesa estão as provas do crime: um brinco e as digitais. Entretanto, horas antes de 

Carlos encontrar Paulo morto, Lúcia havia estado na casa. Ao deparar-se com Paulo morto, 



 

 

82 

 

 

pensa ser Carlos o assassino e, como prova de seu amor, decide assumir a culpa no crime 

deixando um brinco e suas digitais. Deste modo, Carlos seria inocentado. 

Ao encontrar-se com Carlos, conta-lhe o que fez. Para se protegerem do crime que 

supostamente não cometeram, resolvem fugir. Dias depois, Vírginia recupera a memória e 

confessa o assassinato de Paulo, suicidando-se em seguida. 

 

 

 

 

3.4. Relações entre o folhetim e o suporte jornalístico 

 

 

A temática rodrigueana nos folhetins abrange os seguintes tópicos: amor, desilusão 

amorosa, suicídio, pactos de morte, fatalismo, traições, conflitos familiares permeados por 

falso moralismo, triângulo amoroso, vingança, machismo (a violência contra a mulher era  

uma constante, com uma visão do feminino desatualizada e submissão feminina perante o 

homem) e relações incestuosas. Não havia divergência em relação à temática que Nelson 

Rodrigues empregava em seu teatro com os romances, uma vez que toda a obra ficcional do 

escritor pernambucano era impregnada por suas repetições e obsessões. 

Uma das observações que se pode reputar ao tratar do gênero folhetins, comparando  

as duas narrativas propostas, é a escolha de dois temas centrais: o amor (consequentemente a 

disputa amorosa) e o espectro da morte. A possibilidade de transformação que o sentimento 

amoroso proporciona na alma do indivíduo, é uma espécie de fórmula de redenção perante os 

pecados cometidos. A questão da disputa amorosa é um tema recorrente: dois homens lutam 

pelo amor da mesma mulher, sendo permeado pelo conflito familiar. 

Com uma narrativa ágil, dinâmica, favorecida por uma linguagem coloquial, enxuta e 

direta, com o intuito de aproximar-se mais da realidade de seus leitores, além de um 

dinamismo nas descrições de cenas e personagens, os folhetins rodrigueanos alcançaram o 

sucesso. Nelson Rodrigues soma a esses elementos, a construção de personagens que estarão 

em constante conflito, tanto internamente, com suas angústias e fraquezas humanas, quanto 

externamente, nos conflitos amorosos e familiares que cercam o universo das obsessões 

rodrigueanas. 

As personagens rodrigueanas são caracterizadas ora por serem bem delimitadas em 

suas atitudes e personalidades, ora por sofrerem mudanças bruscas de atitude. Esta pode ser 

considerada uma característica do gênero folhetim com o objetivo de prender a atenção do 

leitor, causando o efeito surpresa. 
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As personagens do folhetim Minha vida sofrem algumas mudanças de personalidade 

ao longo da narrativa. Suzana Flag, a heroína e narradora de sua própria história, durante toda 

a trama se autodenomina uma mulher frágil, inocente e despreparada para a vida, alimentando 

o desejo de ser como a figura materna. De fato, todos da família a comparam com a mãe, que 

era seu oposto, ou seja, uma mulher sensual, madura e cheia de mistérios e pecados não 

revelados. É o que podemos conferir em: 

 

 
 

Oh, meu Deus, eu era ainda muito nova – boba mesmo – para compreender a vida como 

ela é; feia, vil, trágica. Tudo aquilo que eu estava sabendo – sem preparação nenhuma – 

me fazia nascer na alma um espanto absoluto; e aumentava o medo, que eu já sentia, de 

me ver no mundo, menina e só, sem pai, sem mãe, sem irmã, sem ninguém que velasse 

por mim, me protegesse e me salvasse (...) Havia uma mulher mais bonita do que eu, ou 

fora, e essa mulher era minha mãe. Isso me deu uma espécie de sofrimento e humilhação 

– um certo (sic) desespero de não poder ser mais bonita ainda, de não superar mamãe ou 

qualquer outra mulher na face da Terra. (RODRIGUES, 2003, p.22 - 39) 

 

 

 

Os clichês das personagens predominam. O leitor pode observar que, em um primeiro 

momento, o herói da história fica a cargo de Jorge, mesmo tendo sido amante da mãe de Suzana 

Flag. Mas ele passa a ser visto como um moço de boa índole e vítima das situações do destino. 

Aquele que estava estabelecido como o herói/heroína da história, de repente tomou outra 

direção, ou ficavam em estado de espera constante para se definirem. São personagens que, a 

princípio, é como se estivessem se autoalimentado do seu próprio vazio existencial, e que, 

devido às ações externas, conseguem ressurgir e revelam-se como o oposto do que se 

apresentam. 

Ou casos dúbios como o de Tio Aristeu que, no decorrer de toda a narrativa, foi 

apresentado como o vilão da história rocambolesca. Contudo, manifestava momentos de 

humanidade, mesmo com todas as suas características que o levavam para o antagonismo da 

trama. No desfecho, acaba se revelando como o amor que Suzana sempre procurou. 

Entretanto, há personagens que permanecem com um modelo fixo de personalidade e 

mantêm suas características, como o caso da avó de Suzana Flag. Dona Marta é apresentada 

como uma senhora cruel, fria e que, devido à sua história de vida, tornou-se amargurada. Essa 

personagem desempenha um papel fundamental na vida da protagonista. É ela quem a orienta e 

a manipula com seu autoritarismo e poder de controle emocional: “Ela era seca, autoritária, 

enérgica, viril como um homem. Muito branca – vestia-se sempre de preto, o preto lhe 

assentava muito bem” (RODRIGUES, 2003, p.20). 

Tanto Tia Hermínia e Tia Laura quanto as irmãs de Jorge, Noêmia, Maria Luiza e Maria 
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Helena, participam da trama como se representassem o coro das tragédias gregas. Estão 

presentes na maioria das ações dramáticas, não diretamente, mas, através de comentários e 

lamentações, atuam na narrativa. Quando o elemento coro surgiu nas tragédias gregas, sua 

manifestação dava-se pela fala, pela dança e pelo canto, mas, com a evolução dos textos 

teatrais, a função do coro sofre alterações. Sua função inicial era de entreter o espetáculo teatral 

falado, passando, posteriormente, a ter o papel narrativo de antecipar e introduzir as cenas no 

espetáculo, ora com lamentos, ora com explicações. 

Assim como na obra teatral de Garcia Lorca (1898-1936), A casa de Bernarda Alba,  há a 

presença da matriarca controladora, Bernarda Alba (em que podemos fazer um paralelo com 

Dona Marta) e suas cinco filhas: Angústias, Madalena, Martírio, Amélia e Adela. No folhetim 

Minha vida, com as tias de Suzana Flag e as irmãs de Jorge, há também as cinco mulheres que 

vagam na história contada, com seus conflitos internos, suas desilusões amorosas e 

infelicidades por viverem uma vida reclusa e, aparentemente, vazia de relacionamentos. 

As personagens em Nelson Rodrigues, principalmente as femininas, são categorizadas 

como mulheres indefesas, dependentes, frágeis. Porém, o aspecto dúbio persiste, visto que ao 

mesmo tempo em que são indefesas e ingênuas, como Lúcia, de 18 anos, de A mulher que amou 

demais, e Suzana de 15 anos, de Minha Vida, são providas de uma carga sexual significativa, 

sendo evidente a atração sexual que os homens sentem por elas. Elas deixam claro que não têm 

a real dimensão de seus poderes de sedução, apesar de situações que proveem o contrário, como 

os conflitos e ações intempestivas decorrentes do poder de sedução de Suzana quando se 

relacionava com Jorge, Aristeu e Cláudio. 

Associada a essa questão está a concepção de que o amor e a violência caminham juntos. 

Em ambas as narrativas, podemos notar que a mulher deve se manter submissa ao ser amado, 

disposta a todas as provações para permanecer ao seu lado, sofrendo quaisquer tipos de 

humilhações, diferentemente das personagens masculinas, em que a força prevalece sobre o 

amor, fazendo da amada um mero objeto de desejo e de conquista. 

Em Minha Vida, Suzana diz a Jorge: “Eu acho que nunca suportarei um homem que não 

seja ciumento; que não tenha autoridade sobre mim; que não se imponha; que não me faça 

sentir absolutamente inferior à (sic) ele.” (RODRIGUES, 2003, p.47). Verifica-se nesta 

passagem a visão que a autora da história, no caso, o pseudônimo, tinha sobre o feminino, sobre 

o caráter submisso que as mulheres deveriam assumir em relação aos homens. 

Entretanto, pode-se questionar se o que se está lendo sobre as mulheres é a visão do 

pseudônimo ou a visão do autor, Nelson Rodrigues? Ao compararmos os folhetins escritos 

pelos pseudônimos femininos, tanto Suzana Flag quanto Myrna, com os outros folhetins em que 
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Nelson Rodrigues assume a autoria, percebe-se que a representação do feminino é a mesma: as 

mulheres precisam suportar os infortúnios do casamento, sofrendo violências físicas e verbais 

do marido. 

Um exemplo encontra-se na seguinte passagem quando Suzana discute com Tio Aristeu: 

 

 

Sua mãe não teve ninguém que a controlasse, que a impedisse de fazer umas tantas 

coisas. Seu pai era fraco, coitado! (...) sabia de tudo, percebia tudo, mas não dizia, não fez 

o que devia ter feito, se fosse mais homem.- E o que é que papai devia ter feito? - Matar. 

Mas sua mãe sabia que seu pai não a mataria. (...) eu serei capaz de pôr você numa 

catacumba – de encarcerar você lá – e viva! Você viverá até o fim dos seus dias numa 

coisa que será como um túmulo. Aí quero ver se você consegue fazer o que sua mãe fez. 

(RODRIGUES, 2003, p.67) 

 

 

 

 

No entanto, por mais que as personagens dos folhetins de um modo geral possuam 

características bem delimitadas, nos folhetins de Nelson Rodrigues essa questão fica um tanto 

inconclusa. Em Minha Vida, por exemplo, observa-se que as personagens femininas ora são 

manipuladoras, frias e calculistas, ora são submissas, amargas, mal amadas como a mãe. As tias 

de Suzana e as irmãs de Jorge assumem-se inocentes, inseguras, belas e sensuais, típicas da 

heroína da história, como Suzana. 

Em alguns casos, algumas personagens apresentadas como mais extrovertidas, alegres, 

modernas, fogem à regra imposta pela sociedade da época. É o caso da outra irmã de Jorge, 

Noêmia, que acreditava, a princípio, que a mulher solteira teria total direito a ter várias 

experiências amorosas antes do casamento. Estas acabam sofrendo mudanças bruscas de 

personalidade. Os motivos são a desilusão e a rejeição amorosa, levando-as a enlouquecer de 

tristeza. 

É exatamente o que acontece com Lúcia, protagonista de A mulher que amou demais. 

Quando Myrna explica aos leitores, em uma coluna anterior à publicação de seu folhetim, como 

é a sua heroína na trama folhetinesca, a questão da dualidade da personalidade de Lúcia vem à 

tona: ela não poderia ser classificada como uma heroína típica, pois estava em constante 

mudança em virtude de seus conflitos pessoais e amorosos: 

 

 

Todos os dias ela se surpreendia consigo mesma. Fazia coisas de que nunca se julgaria 

capaz. Julgava-se meio frívola, meio egoísta, e, no entanto, pouco a pouco,  se mostrou 

capaz das mais raras, das mais estupendas abnegações. Todo mundo ficava espantado, 

inclusive ela própria: ou ela própria mais do que ninguém. Acontece, porém, que a 

bondade não era devida a ela mesma e sim ao amor. Ela amava, e pronto. O amor a 

induzia a uma série de atos, digamos assim, deslumbrantes (...) outro sentimento de 
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minha heroína: sentia-se “diferente”, sentia- se “anormal”, sentia-se possuída de uma 

vida, de uma graça e de uma plenitude jamais conhecidas. Vou além, sentia-se humana 

e divina, e mais divina que humana. (RODRIGUES, 2003, p.17) 

 

 

 

O benefício da dúvida é uma constante na narrativa desses dois folhetins, pois, na 

medida em que o leitor toma gosto pela leitura e familiariza-se com as personagens, chegando a 

identificar-se com uma, mais do que com outra, eis que o autor/autora destrói as certezas já 

preestabelecidas no imaginário do leitor, fazendo um movimento aleatório, em que o 

predestinado e esperado pela lógica do folhetim, no caso, as definições de construção das 

personagens e ações,  tomam outro rumo. 

Retornando à questão amorosa, a importância que ambos os pseudônimos dão ao 

sentimento amoroso é a mola propulsora de suas narrativas e a justificativa para qualquer ação 

desmedida das personagens. A mulher, na maioria das vezes, torna-se refém dos próprios 

sentimentos e paixões, levando a um destino incerto, pecaminoso, mórbido. 

O amor surge como o centro de toda a narrativa folhetinesca, a qual Nelson Rodrigues 

soube manipular com a finalidade de captar as necessidades das leitoras de sua época. É a mola 

propulsora da história, o único e real motivo para as desventuras das personagens, questão 

capazes das maiores reviravoltas na trama. Conforme Pastro (2008): 

 

 

A dimensão romântica que ela dá ao amor nos fornece a chave para a compreensão 

das engrenagens que edificam as estruturas e as personagens de suas “histórias 

fatiadas”. É principalmente em torno dos sentimentos amorosos que os mecanismos 

ficcionais em operação podem ser visualizados. O amor é tido como uma manifestação 

de força. Os que amam amenizam quaisquer adversidades em nome da valoração que 

dão ao sentimento e, para o defenderam, são capazes das mais audaciosas atitudes, 

inclusive matar e morrer. (PASTRO, 2008, p. 115) 

 

 

Tanto em Minha Vida como em A mulher que amou demais, a concepção do sentimento 

amoroso é a mesma. O amor é objeto de redenção, de salvação, porém, também é 

incondicional, acima do bem e do mal. Na maioria das vezes, o amor é o responsável pelas 

transformações morais das personagens, que chegam a abandonar vícios, desejos proibidos, 

ambições, sentimentos raivosos e de vingança por conta da realização amorosa. 

O enredo no folhetim rodrigueano é composto pelos elementos da verossimilhança e do 

conflito. Entende-se por verossimilhança a lógica interna do enredo, a essência do texto 

ficcional, a organização dos fatos dentro do enredo, que procura atribuir veracidade ao que o 

leitor lê. Seria a impressão da verdade que a ficção consegue provocar no leitor, quanto mais 

próximo da realidade, maior a identificação desse universo ficcional torna-se real. Cada fato na 
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narrativa tem uma causa implícita, nada no desenvolvimento da trama é gratuito ou ilógico e o 

desdobramento das ações segue a ordem e lógica esperadas. 

O conflito é o grande estruturador da narrativa. Ele permite ao leitor a criação de 

expectativas frente aos fatos do enredo. O conflito pode ser apresentado entre duas 

personagens, a personagem consigo mesma ou nas relações com o ambiente em que vivem. Nas 

narrativas rodrigueanas, mais precisamente nos folhetins analisados, tal conflito se desenvolve 

com a disputa amorosa, isto é, o conflito ganha força através do triângulo amoroso. 

Em Minha vida, temos a disputa amorosa entre Tio Aristeu e Jorge pelo amor de Suzana 

Flag. No final da narrativa, é introduzida uma terceira personagem, Claudio. Ele é, no entanto, 

secundário e não ganha tanta visibilidade por ser manipulado por Tio  Aristeu. Claudio 

apaixona-se por Suzana, mas o seu desfecho será casar-se com a tia dela, Hermínia.  O conflito 

que encontramos em A mulher que amou demais fica a cargo dos irmãos de criação Paulo e 

Carlos pelo amor de Lúcia. Assim como no folhetim anterior, Virgínia é uma personagem 

secundária. Ela surge no desenvolvimento da narrativa, mas funciona como uma peça 

fundamental para o conflito chegar a uma resolução. 

A questão tempo/espaço nos dois folhetins contribui para o desencadeamento dos fatos 

das narrativas. Em ambos, o tempo pode ser definido como cronológico linear, embora haja 

digressões, compostas por flashbacks, típicos do gênero folhetim. Esses recursos são 

empregados com o intuito de resgatar aspectos da trama que, de alguma maneira, podem não ter 

sido bem desenvolvidos ou com a intenção de justificar ações futuras. O uso de flashback tem a 

função de repetir e lembrar traços da trama a fim de auxiliar o leitor a retomar a leitura que se 

apresenta “fatiada” no suporte jornal. 

Em Minha vida, a narrativa situa-se em meados dos anos 40 (a publicação do folhetim 

ocorreu em 1946) como se pode notar através das descrições do espaço e do contexto social da 

época. A trama decorre no Rio de Janeiro, em um bairro não mencionado, mas, pela descrição 

das personagens e dos espaços fechados, como a casa de Suzana Flag, infere-se que a família 

pertençae à classe média carioca. Outro espaço que ganha maior visibilidade é a ilha 

desconhecida, onde o conflito central se desenvolve. A representação do espaço da ilha na 

narrativa é simbólica, pois sendo um espaço isolado do continente, representa aquilo que não 

tem vínculo, onde não se habita, uma ilha em si mesmo. Esta passagem deixa clara essa 

percepção: 

 

Ah, quando chegamos diante da ilha! Assim, a certa distância, ninguém poderia 

desconfiar que existissem seres humanos naquela rocha, triste, solitária, patética. Foi lá 

que eu aprendia a ter medo da ilha, medo, horror, tudo; foi aí que eu aprendi a ver em 

cada ilha um túmulo. Nenhuma árvore visível, nenhum contorno mais gracioso: só o 



 

 

88 

 

 

eterno canto do mar, a eterna solidão. (...) Vovó estava pálida; e exclamou: - Que coisa 

fúnebre! – Aquilo será o nosso túmulo! (...) tio Aristeu parecia esperar aquele momento; 

soltou de novo a sua gargalhada terrível. Cortou o riso, para gritar: 

- Sim, é o túmulo de nós todos! (RODRIGUES, 2003, p.114-115) 

 

 

 
Já em A mulher que amou demais, toda a trama se desenvolve no dia antes do 

casamento de Lúcia com Paulo. Há digressões das personagens que atuam como um mecanismo 

para que o leitor possa compreender as ações que virão a acontecer. Fatos do passado e do 

presente se entrecruzam no tempo, criando, para o leitor, uma rede de significados. O espaço é 

a cidade de Rio de Janeiro, cujo número de habitante em meados dos anos 40 era de dois 

milhões de habitantes. A história é dividida em vários espaços, ora em uma floresta perto da 

cidade, ora no centro. 

As histórias folhetinescas de Nelson Rodrigues condiziam com o contexto histórico da 

época. Em Minha vida (1946), estamos na metade dos anos 40; o Brasil passava pelo fim da Era 

Vargas (1930-1945); havia a crescente expansão dos meios de comunicação; o rádio estava no 

seu auge de produção com musicais e atrações para o entretenimento; além do cinema 

americano ter despontado no país. No plano internacional, tratando em termos muito gerais, a 

Segunda Guerra Mundial tinha acabado e os principais líderes estavam sendo caçados e mortos; 

os países estavam passando por um turbilhão de acontecimentos e tentando reatar a 

normalidade. Logo após, em 1949, quando A mulher que amou demais é publicado, estamos no 

fim da década de 40 e início dos anos 50. Os países passam por revoluções comportamentais e 

tecnológicas importantes, como a descoberta do DNA, o surgimento do rock e a criação da 

OTAN. 

No Brasil, a grande revolução que chegava às casas brasileiras era a televisão, que 

transformaria a maneira como os brasileiros se relacionavam com a cultura de massa. Vale 

destacar que, conforme afirma Martini (2011), no final dos anos 40 e início dos anos 50, havia 

no Brasil um conflito latente de valores entre o conservadorismo e a modernidade. Os 

estereótipos de masculinidade e feminilidade influenciavam a sociedade fortemente e o 

conceito de felicidade através do casamento e a submissão da mulher eram fatores que ainda 

ditavam as regras no meio patriarcal conservador. Atrelado a isso, estava o pessimismo da 

população brasileira frente à falta de ação do poder público e a má situação econômica que o 

país enfrentava. 

Quando consideramos outros elementos que caracterizam o folhetim de Nelson 

Rodrigues, é preciso dar especial destaque ao melodrama, gênero caracterizado pelos excessos 

e pela hipérbole do sentimentalismo e da tragicidade em toda narrativa rocambolesca. Pode-se 
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avaliar que o melodrama é, de fato, fio que alinhava o tecido da obra do escritor. A princípio, o 

melodrama surgiu na França em meados do século XVIII como um gênero posterior ao drama 

burguês. Atingiu seu auge no século XIX, juntamente com o surgimento do folhetim, e 

dialogava, dessa maneira, a estética melodramática com a narrativa folhetinesca. 

No século XIX, o melodrama começa a utilizar com autonomia a prosa numa 

linguagem popular, recheada de mistério, sentimentalismo, suspense e outras formas de 

sofrimento e alegria próprias do cidadão comum, o proletariado. A palavra “melodrama”, 

originária do francês “mélodrame”, é formada pelos termos “melos” (grego), que significa som, 

e “drame” (latim antigo), que significa drama. É definido como um gênero teatral de carga 

dramática, de caráter popular, determinada pela predominância de situações violentas e 

sentimentos exacerbados, por uma composição dramática de má qualidade, na qual o drama 

unia o diálogo à música instrumental. 

Influenciando as artes dramáticas até os dias atuais, a especificidade do melodrama são 

seus diálogos falados, porém diferentes da estrutura da ópera. Neste caso, a música é utilizada 

incidentalmente para expressar a carga emocional das personagens e as situações em que se 

encontram imersas.  Huppes (2000), em sua obra Melodrama – o  gênero  e   sua permanência, 

apresenta uma definição do que seria esse gênero: de natureza essencialmente teatral, o 

melodrama tem sua origem associada à ópera - da opereta à ópera popular - e, no século XVIII, 

passou a ser reconhecido na França, atingindo, então, a forma que o caracteriza e  consolida. 

Moderno por excelência, o melodrama busca a sintonia com o grande público. Em 

termos estruturais, tem uma composição muito simples, chegando a estabelecer contrastes entre 

as personagens, divididas entre os bons e maus, alternando momentos de grande desolação e 

desespero com os de euforia e serenidade. Tudo isso em uma espantosa velocidade. 

A intenção do melodrama é cultivar múltiplas emoções e sensações de modo que a 

plateia envolva-se totalmente. No enredo do melodrama, o traço principal é a surpresa iminente, 

levando o espectador de sobressalto em sobressalto para um desfecho nem sempre feliz, porém, 

sempre dramático. Uma característica importante a ser ressaltada a respeito do gênero é que ele 

é aberto, isto é, geralmente adota uma linha peculiar de progressão, incorporando ao longo da 

narrativa novos desdobramentos ao invés de estabelecer um desfecho em linha reta. 

Para Stalloni (2014), o gênero melodrama é o ponto de junção entre o drama burguês e 

o drama romântico. Este tem atributos muito bem definidos, como personagens fixas e 

reconhecíveis, oposição entre o herói e o vilão; estrutura fixa dividida em três partes – a crise, o 

sofrimento e a libertação – e sua base é a tragédia. 

Os temas no melodrama não variam muito, tendo como dois polos centrais: a reparação 
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da injustiça ou a busca de realização amorosa, temática recorrente em toda a obra de Nelson 

Rodrigues. Esses dois temas estão interligados diretamente pelos personagens, classificados por 

Huppes, como bons e maus. Geralmente os “maus” na narrativa melodramática são mais 

interessantes, agem com maior ímpeto, tomam a iniciativa e não demonstram nenhum resquício 

de culpa por suas ações. Já os “bons” são aquelas personagens que pensam na felicidade 

coletiva, na justiça e na recuperação de valores esquecidos. O desfecho das ações no 

melodrama será representado por dois caminhos opostos: ou o final feliz, que coloca 

implicitamente a mensagem moralizante da ordem restabelecida, ou uma tragédia anunciada, 

em que, numa reviravolta do enredo, o “bom” acaba sendo vencido por seu opositor. 

Entretanto, um aspecto que precisa ser reiterado é o forte apelo sensacionalista que o 

melodrama carrega, levando ao sensacionalismo presente no folhetim. Se considerarmos que o 

folhetim não dispõe de compromisso com as formas literárias já reconhecidas e 

regulamentadas, o gênero acaba tornando-se livre para a elaboração de sua trama. O 

sentimentalismo melodramático somado ao padecimento de todas as mazelas humanas, como o 

próprio Nelson Rodrigues costumava afirmar, são modelos desenvolvidos com maestria no 

folhetim rodrigueano. 

Tanto em Minha vida quanto em A mulher que amou demais, o melodrama é o alicerce 

para o desenrolar da trama, como se pode constatar abaixo em Minha vida: 

 
Que terror eu senti! Foi naquele momento que conheci o que é medo – o medo que 

emudece, o medo que paralisa, o medo que enlouquece. Se não gritei, não foi por 

prudência, o sentimento de perigo, mas porque não pude, porque minha boca estava 

cerrada, minha voz estava morta. Fiquei olhando para a porta, os olhos fixos, como se 

pudesse ver, do outro lado, a figura de tio Aristeu. Ele chamou outra vez, sem dúvida 

estranhando meu silêncio: - Suzana! Fiz um esforço para responder. Jorge não deixou, 

fazendo um sinal para que eu não respondesse. Vacilei, mas tio Aristeu mexeu no trinco e 

o terror voltou. Pude, então, articular, com uma voz que eu  mesma não reconheci:- Já 

vou! E Jorge? Que fazer com Jorge? (...) Eu mandava que ele se escondesse. Mas Jorge 

não quis. Vi no seu rosto a marca da maldade e, de repente, um punhal surgiu na sua mão 

como por milagre (...) Corri para ele apavorada fazendo com a cabeça que não, não, não. 

E Jorge, na obstinação do ódio, querendo esperar o inimigo, apunhala-lo, ali mesmo, no 

meu quarto, na  minha frente. (RODRIGUES, 2003, p.190) 

 

Outro exemplo de melodrama, desta vez em A mulher que amou demais, mostra uma 

discussão entre Lúcia e Carlos. Lúcia manifesta sua resistência para não ter que se casar com 

Paulo e Carlos anuncia que cometerá um crime: 

 
 

Então Lúcia começou a rir; e era um riso em crescendo que acabaria se fundindo em 

soluço: - Você compreende o que é uma mulher casar-se com um homem ridículo? (...) 

Era uma criatura que fazia de noivo. Mas estava desesperada contra ele, precisava 

rebaixá-lo, amesquinhá-lo, cobri-lo com o seu riso insultante. Bruscamente, cortou a 
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própria fúria. Ergueu o rosto sereno para Carlos, fez o  apelo: 

- Peça, Carlos, peça para eu não me casar! Diga: „Não se case, Lúcia‟. Ele a segurou 

pelos dois braços, sacudiu-a: - Não, não! Não peço, não posso pedir, não quero pedir! 

– baixou a voz. – Primeiro, eu preciso...- parou, como se fosse recuar de  uma 

revelação abominável. Ela perguntou: Primeiro o quê? E ele: - Preciso fazer “aquilo”. 

Lúcia fez um esforço para se recordar. Uma voz interior repetia: “aquilo”... De 

repente, ela se lembrou – „o crime‟ – foi como se o coração tivesse parado de bater. 

(RODRIGUES, 2003, p.69) 

 

 

 

Uma das marcas do melodrama rodrigueano é a forte ligação entre corpo e tipo moral. As 

expressões do olhar, a aparência sobrecarregada e a economia na linguagem verbal são fatores 

que contribuem para a evidência do caráter melodramático das personagens, apelando para o 

aspecto físico. Algumas passagens dos folhetins podem ser visualizadas pelo leitor como se 

fossem cenas cinematográficas, dado o forte estilo das descrições de gestos e expressões. É 

possível que Nelson Rodrigues tenha emprestado de sua produção teatral recursos do gênero 

melodrama, como a mímica e os estratagemas cênicos, e empregados em seus folhetins. 

O melodrama em Nelson Rodrigues é atualizado, reformulado e reconstruído sem perder 

as matrizes originárias. O autor consegue levar ao limite a exacerbação dos sentimentos e 

ações. Utiliza-se de uma forte carga erótica na narrativa e explora questões universais humanas 

definidas por ele como as suas obsessões particulares: o amor, a morte, os desejos reprimidos e 

a fatalidade do destino. 

O humor e o grotesco sempre estiveram presentes na narrativa de Nelson Rodrigues. Nos 

folhetins, esses componentes da narrativa tornam-se mais evidentes em alguns acontecimentos 

da história, onde o riso histérico diante de uma tragédia torna-se uma marca. Quando as 

personagens estão diante de alguma situação conflitante e, de alguma maneira, não sabem como 

reagir, o riso de desespero, riso no trágico sanguinolento toma forma. É o desespero que se 

transforma em riso. 

É necessário entendermos a concepção de grotesco para, assim, podermos compreender 

como Nelson Rodrigues serviu-se deste recurso em sua obra. O estilo grotesco tem um papel 

fundamental nas artes e foi a partir do século XVI que sua participação nas manifestações 

artísticas (para não repetir “artes”) ganhou maior destaque. Poderíamos defini-lo como a 

distorção das formas, muitas vezes com conotação ridícula, antinatural e excessiva. O grotesco 

assume o sentido de bizarro, extravagante, caprichoso, mau gosto e irregular, aquele onde não 

há harmonia das formas (aqui nos referimos ao campo da pintura e escultura); prima pelo 

desequilíbrio narrativo sendo, algumas vezes, confundido com o fantástico, a sátira ou a 

paródia. Massaud Moisés (2013) assim o define: 

 

(...) o grotesco ergue-se, no entanto, como categoria estética autônoma, na medida em 
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que, nele, „o mundo alheia-se, as formas distorcem-se, as ordens do nosso mundo 

dissolvem-se‟ (...) um mecanismo medonho parece ter caído sobre as coisas e os homens. 

O decisivo é que este alheamento do mundo nos rouba o terreno de debaixo dos pés e não 

consente qualquer interpretação de sentido; qualquer pathos ou qualquer apelo à 

compaixão pelas vítimas poria em perigo o grotesco (Kayser 1958, II: 304-305) funda-se 

na surpresa, no imprevisto, no insólito, traduz a  angústia, não perante a morte, mas 

perante a vida, que gera a destruição de toda a ordem ou orientação no tempo e no 

espaço. (MOISÉS, 2013, p.218) 

 

 

 

Nelson Rodrigues já havia comentado em entrevistas que o aspecto do grotesco, do 

desagradável, permeava toda a sua obra, tanto o teatro quanto os folhetins. Ele começou com o 

teatro, dito desagradável, em que as ações representadas causavam espanto e aversão na plateia. 

Para ele, qualquer obra, teatral ou não, tem que despertar aquilo que está nas profundezas do 

ser, isto é, as ditas mazelas humanas inconfessáveis, pois, somente assim, o texto tem algum 

sentido, alguma função. Ele acredita que a obra de arte não tem que ser agradável, mas sim 

causar alguma sensação de desconforto, de questionamento reflexivo. 

Outro aspecto que deve ser considerado nos folhetins de Nelson Rodrigues é a 

linguagem. O autor faz uso de uma linguagem simples e eficaz, com diálogos curtos e diretos, 

favorecendo a aproximação com o leitor. O uso de uma linguagem coloquial sempre fez parte 

do estilo de escrita rodrigueano, propondo-se como uma forma de identificação com o público 

leitor, de  modo a propiciar seu envolvimento com a trama. Em algumas ocasiões, nota-se que o 

ritmo da linguagem sofre alterações, tornando-se mais dramático. Isso sucede como forma da 

linguagem acompanhar o desenvolvimento da narrativa. O clímax e o suspense exigem uma 

linguagem que apele para a emoção, condizendo com o que o autor quer transmitir ao leitor, 

causando, assim, o efeito desejado. 

O uso de uma linguagem coloquial e de gírias, sem formalismos no modo de tratamento 

das personagens, contribui para esse efeito de verossimilhança. Outras marcas na linguagem 

encontradas nos folhetins de Nelson Rodrigues são o uso de metáforas e figuras de linguagem e 

o uso redundante de vocábulos, que remetem à tragicidade das ações e a paradoxos 

desconcertantes, por exemplo: sentimento de tragédia, ódio inextinguível, mágoa secreta e 

ilógica, tocada pelo terror, hálito da morte, fermento de desespero, fúria fria, sopro da morte, 

trágica força nervosa, sofrimento na carne e na alma, marca da maldade, pálida como uma 

defunta, platônico alívio, apavorante serenidade, criminosa da felicidade, embriaguez de sua 

cólera e olhos vazios e mortos de sonâmbula. 

Outra particularidade da linguagem dos folhetins rodrigueanos é o tom de relato que as 

autoras, no caso dos pseudônimos femininos, incorporam à narrativa. Como uma conversa 

informal, a autora chama a atenção do leitor para a história a ser contada. Em Minha Vida, o 
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tom de relato, em forma de diálogo, pode ser ilustrado no seguinte trecho: “Mas é preciso 

advertir: vou contar tudo, vou apresentar os fatos tais como aconteceram, sem uma fantasia que 

os atenue” (RODRIGUES, 2003, p.10). Ou ainda na passagem: “Se vocês pudessem imaginar o 

que eu sentia naquele momento!” (RODRIGUES, 2003, p.108). Em A mulher que amou demais 

há algumas passagens em que a narradora explica os fatos que aconteceram no capítulo anterior 

para seus leitores como uma maneira de resgatar as informações: “No fim do capítulo anterior, 

deixamos doutor Otávio chorando, embora um dos seus princípios mais rígidos fosse aquele, 

segundo o qual homem não deve chorar” (RODRIGUES, 2003, p.53). 

No decorrer da análise dos dois folhetins, identificamos outros elementos do gênero que 

devem ser ressaltados: reviravolta ou peripécia, suspense, gancho, revelações/segredos, clímax 

e desfecho. Este último, algumas vezes nos folhetins de Nelson Rodrigues, foge da 

convencionalidade do final feliz.
30

 Os recursos mencionados dialogam estreitamente com o 

suporte jornal, principalmente quando nos referimos ao gancho na narrativa, o corte feito pelo 

autor na trama, com o intuito de deixar o suspense do gancho “continua no próximo capítulo...” 

aberto para o público leitor. 

A peripécia foi definida por Aristóteles (384 a.C – 322 a.C) em Arte Poética como: 

“uma viravolta das ações em sentido contrário, como ficou dito; e isso, repetimos, segundo a 

verossimilhança ou necessidade (...)" (ARISTÓTELES, 1992, p.30). Para o filósofo grego, é na 

peripécia e nas ações singelas que os poetas conseguem captar a emoção trágica e os 

sentimentos da humanidade. Apesar de a peripécia ter nascido com o teatro, pode também 

destacar-se no romance e na poesia épica. 

Nos folhetins rodrigueanos aqui analisados, podemos encontrar a peripécia. Essa 

mudança brusca de acontecimentos e o jogo dos contrários podem ser vistos em Minha vida, 

quando Suzana, até então ávida por vingança contra Jorge, decide casar-se com ele, causando 

espanto na avó que sabia do ódio da neta ao pretendente: 

 

 

Ah, como eu sofria por dentro! E como era duro pra mim disfarçar o  meu  sofrimento, o 

meu ódio, a vontade que eu tinha de esbofeteá-lo, de expulsá-lo dali. Enchi-me de horror, 

fui bem para o fundo da cama, como querendo criar, entre mim e ele, uma distância, por 

pequena que fosse, mas em todo caso uma distância. Ele queria dizer qualquer coisa, 

completar seu pensamento, quando vovó entrou. Como eu agradeci a Deus que ela 

aparecesse! (...) – Suzana – vovó sentou-se na cama – Jorge ontem esteve aqui e me 

pediu sua mão – ele precipitava os acontecimentos com o seu gênio muito enérgico, 

decidido e cruel. – Eu, então, respondi que, por minha parte, não havia nada. E você – 

havia uma ameaça na voz de vovó – que responde? (...) – Eu me caso com Jorge, sim, 

vovó! (RODRIGUES, 2003, p.27) 
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 Elaboramos para essa pesquisa uma tabela na qual são apresentadas as principais características dos folhetins 

analisados ao longo desse estudo. Esta se encontra no Anexo I. 
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Da mesma forma, encontramos em A mulher que amou demais algumas passagens nas 

quais a peripécia está presente, como quando Lúcia vê Virgínia, que até então era tida como 

morta, reaparecer na história: 

 
 

Quando ia entrando em casa, estacou. Via, no jardim, uma figura de mulher.  Duvidou de 

si mesma, duvidou dos próprios loucos. Porque essa mulher, que parecia esperar alguém, 

era... Não, não podia ser meu Deus do céu!! Durante alguns momentos, foi como se a 

vida cessasse para Lúcia. Era Virgínia, devia ser Virgínia, só podia ser Virgínia (...) em 

desespero de causa, sentindo-se aproximar da loucura, sentindo que a loucura se 

apossaria de sua vida – tentou um raciocínio: „Ela morreu, as mortas não voltam...‟ queria 

ou, antes, precisava gravar em si mesma estas palavras, precisava acreditar nelas 

apaixonadamente. (RODRIGUES, 2003, p.90) 

 

 

 

O suspense era magistralmente orquestrado por Nelson Rodrigues em seus folhetins. 

Entendemos suspense como um sentimento de hesitação, ansiedade ou incerteza mediante uma 

ação que faz parte da narrativa, embora ele não esteja propriamente dentro dela. O suspense é 

um efeito da narrativa que se concretiza no ato de leitura; é a antecipação da incerteza em 

relação a algum fato a ser narrado. Essa narrativa tensional surge na literatura como um 

elemento dinâmico, adiando ou estendendo a resolução de uma ação como um modelo de 

narrativa enigmática. Contribui, assim, para o interesse do leitor na trama. Desta forma, o 

suspense pode permear a obra do início ao fim, intensificando uma situação em que estão 

presentes o mistério e o medo. Sua função é dar continuidade à narrativa, mantendo ativo o 

interesse do leitor. 

De acordo com Sternberg (1992), o suspense é um dos componentes da narrativa e pode 

ser definido como a interação entre o tempo da comunicação e a tríade 

suspense/surpresa/curiosidade. O autor define a narrativa como um discurso onde essa interação 

domina. Contudo, o suspense opõe-se à curiosidade, já que o mesmo necessita de uma ordem 

cronológica, uma vez que acontece com a evolução das ações na trama. Desta forma, 

diferencia-se da curiosidade, compreendida como a busca por algo totalmente desconhecido, o 

que concebe o mistério modificando a ordem da exposição dos acontecimentos na narrativa. 

Entretanto, podemos considerar que na narrativa folhetinesca o suspense, a revelação e o 

clímax estão interligados, sendo que um elemento desencadeia o outro. O ato de revelar algum 

segredo na trama faz com que o suspense e, consequentemente o clímax, entrem em cena. O 

clímax é compreendido como o ápice das ações em uma narrativa, realizando-se a partir do 

desenvolvimento de um conflito e apresentando uma ação anterior ao desfecho da trama. Nos 

folhetins rodrigueanos há vários pontos de suspense/revelações/clímax. Porém, 

invariavelmente, o clímax não significa necessariamente o desfecho final das histórias. O que 
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notamos nos folhetins analisados é a presença constante dessa tríade em todo o desenrolar da 

trama, não somente no desfecho final. 

Vejamos alguns exemplos em Minha Vida. Encontramos o suspense marcado na 

passagem em que tio Aristeu comenta com Suzana sobre a ilha e seus futuros planos ainda não 

revelados sobre o que pretendia fazer com a família: 

 

 

Eu acho que ele ouvia meu coração bater – as pancadas eram tão fortes! Sem querer, sem 

sentir, saí do seu colo, fui me afastando, de frente para ele, com uma expressão de terror, 

tão nítida, que ele não deve ter tido a mínima ilusão. Ele, aí, me puxou, embora eu 

quisesse resistir, fez-me sentar outra vez no seu colo (...) e apresentou o seu plano. Queria 

levar todo o mundo para a ilha, não para uma temporada; mas para um dia somente, a 

pretexto de conhecer o lugar em que, depois do meu casamento com Jorge, a família 

passaria um espaço de tempo bem maior. Uma vez lá... E aí tio Aristeu – com um jeito 

cruel na boca – deixou a questão em suspenso. – o senhor fará o quê? – só vendo? – foi a 

resposta... (RODRIGUES, 2003, p.101) 

 

 

 

Em outro momento, logo no início da narrativa, o leitor depara-se com a revelação que a 

mãe de Suzana faz ao marido no leito de morte: 

 
 

Outra recordação que me veio agora: naquela manhã, mamãe se enfeitara muito  antes de 

sair, com um cuidado, um requinte, uma minúcia que até papai estranhou (...) quem visse 

mamãe sair de casa, linda como uma imagem, doce como uma  noiva, não poderia 

imaginar nunca que, pouco depois, ela ia beber veneno. Papai curvou-se outra vez sobre 

ela: - Você não faria isso à toa! Teve um motivo! Então, ela falou; e por isso eu a culpo, 

Deus me perdoe. Não precisava dizer; podia morrer com  o  segredo  e  talvez  papai  não  

soubesse  nunca.  Mas  fez  de  propósito; quis aproveitar seus últimos instantes de vida 

para ferir papai e a mim: - Eu me encontrava com Jorge três vezes por semana... Amo 

Jorge desde o ano passado... De você sempre tive nojo, só nojo – mas Jorge amei... 

Jorge... arranjou outra... (RODRIGUES, 2003, p.12) 

 

 

 

Em outra passagem, podemos encontrar uma junção de clímax e peripécia, que acabam 

se fundindo: o momento ápice da ação com a reviravolta logo em seguida para provocar no 

leitor o espanto, dada as ações imprevisíveis. Esta é uma característica muito habitual do gênero 

folhetim: a mescla de elementos que lembra um turbilhão de consequências simultâneas. O 

momento do encontro entre Jorge e tio Aristeu chega a causar estranhamento diante da atitude 

dos dois homens. 

 

Tio Aristeu acabava de aparecer por trás de Jorge. Seu rosto vinha desfigurado por um 

ódio que não era de gente; e eu tive certeza – de que ia ser testemunha de um crime. 

Jorge viu o temor marcado no meu rosto e virou-se, rápido. Tive a impressão direitinho 

que ia começar uma luta, que os dois se atracariam e que... Mas, não.  Num segundo, 
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numa fração de segundo, operou-se uma mudança incrível em tio Aristeu. O ríctus de 

ódio, que lhe desfigurava o rosto, que lhe fendia a boca, as próprias mãos que pareciam se 

fechar para estrangular alguém – tudo se transformou espantosamente numa cordialidade 

efusiva, numa atitude afetuosa de amigo que vê, ou revê, outro amigo. A transformação 

foi tão brusca, tão completa, que eu fiquei assim, meio na dúvida, sem saber se vira 

mesmo o ódio expresso na máscara cruel de titio, ou se fora uma ilusão minha, uma 

ilusão dos meus nervos. (RODRIGUES, 2003, p.71-72) 

 

 

 

 
No folhetim de Myrna, as revelações e o clímax também caminham juntos ao longo da 

trama, pois, conforme mencionamos anteriormente, é através da revelação que o clímax surge. 

Contudo, há uma passagem da narrativa em que nos deparamos com os três elementos juntos: 

suspense seguido de clímax e revelação, como uma complementação um do outro. A fusão 

desses três elementos contribui para o enriquecimento da narrativa e para o efeito que se deseja 

causar no leitor: o efeito surpresa. 

 
Entretanto, na casa de Paulo... A polícia já controlava a situação. Ninguém tocara no 

corpo. Dona Olívia parada, os olhos espantosamente fixos, hierática, impressionante 

como uma figura de teatro – não arredava o pé de perto do filho. (...) – Sou a mãe do 

morto. Foram aparecendo amigos (...) houve um momento em que, depois de vários 

exames do local, o investigador virou-se para ela e quis saber: - A senhora tem alguma 

ideia de quem seja o criminoso? A resposta foi imediata: - Tenho. O investigador 

estacou (...). Perguntou: - De quem a senhora desconfia? Ela teve um meio  riso  atroz:  

-  Não  desconfio.  –  Não? Dona  Olívia  foi mais explícita:  - Não desconfio. Tenho 

certeza. (...) Procure a dona desse brinco. Foi ela quem matou meu filho. O policial 

teve um fundo suspiro; encarou Dona Olívia: - E a senhora conhece a dona do brinco? 

– Conheço. – Quem é? O que ninguém – nem Dona Olívia, nem o investigador – 

poderia imaginar é que, neste momento, alguém viesse descendo a escada. Alguém 

que talvez pudesse dizer a última palavra, iluminar o mistério que ainda cercava o 

crime. E essa pessoa vinha atravessando o hall. E aparecia na porta, justamente no 

momento em que o policial pedia o nome da criminosa. O investigador insistia: - 

Quem é? Diga – quem é a dona do brinco? Dona Olívia respondeu, lenta, sem desfitar 

o interlocutor: - Minha nora. – O quê? Ela repetiu: - Minha nora. O investigador ia 

fazer um comentário, quando ouve que, atrás de si, alguém dizia: - Não sou dona do 

brinco, nem sua nora... Viraram-se rápidos, Dona Olívia e o policial. A pessoa 

concluiu: - Mas sou a assassina. (RODRIGUES, 2003, p165-167) 

 

 

Outro recurso narrativo presente nos folhetins de Nelson Rodrigues é o gancho. Este é 

analisado como um elemento que divide seu efeito com o leitor, de suspensão na narrativa, com 

o efeito proporcionado pelo suporte jornal. Internamente, na narrativa, o gancho tem um papel a 

desempenhar. Contudo, também assume um papel externo ao texto, vinculando-se com o 

suporte jornalístico para tal. Assim como o suspense, em que o efeito é externo ao texto, o 

gancho tem a dupla função bipolar – interna/externa – na trama. 

A estratégia do gancho é de cativar o leitor e criar um fluxo narrativo na trama, 

estimulando assim a participação do leitor. Seu papel é de encerrar os capítulos dos folhetins, 
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interrompendo a trama no ponto de maior tensão e suspense (aqui o suspense trabalha com o 

gancho) e preparando o leitor para o próximo capítulo, quando a história será retomada a partir 

do ponto em que sofreu a ruptura. Nos folhetins rodrigueanos, encontramos em algumas 

publicações de seus capítulos fatiados um pequeno quadro onde o autor faz a recapitulação dos 

capítulos anteriores, a fim de “lembrar” o leitor dos fatos ocorridos. Pode ser considerada uma 

técnica usada para prender a atenção do leitor, conquistando-o pela repetição e constância. 

De acordo com Costa (2000), o recurso do gancho é utilizado há muito tempo. Ele 

nasceu da narrativa oral, quando os contadores de histórias utilizavam-no como uma forma de 

prender a atenção e cativar o interesse da plateia. É na suspensão do enredo, quando os fatos 

mais marcantes da história estão para acontecer, que outro recurso entra em ação: o clímax. 

Este recurso consegue conquistar o leitor e manter um vínculo de fidelidade com a história a ser 

narrada, despertando, dessa maneira, a curiosidade. 

O gancho é um mecanismo que nasceu na mídia jornalística como forma de relacionar 

matérias que tratavam do mesmo conteúdo e promover certa coerência. A ficção também 

empresta esse recurso do suporte jornalístico. Marlyse Meyer (1996) classifica o gancho como 

uma das características do gênero folhetim. O uso contínuo desse recurso narrativo passou a 

influenciar a própria estrutura do romance, servindo para caracterizar o estilo dos autores 

franceses. O corte no momento exato do desenvolvimento da narrativa é fator primordial para 

que não se destrua a impressão de continuidade e totalidade do texto. 

Abaixo seguem alguns exemplos do recurso narrativo gancho em Minha vida: 

 

 
Gritei como uma louca, dentro da noite; porque acabava de compreender tudo: 

Cláudio fora apunhalado pelas costas, com um golpe único, profundo e mortal. 

Estava de bruços, rosto voltado para a areia; e, a um novo relâmpago, vi o punhal  

ou, antes, o cabo do punhal, porque quase toda a lâmina devia estar enterrada na 

carne. Não pensei, não refleti. Saí correndo, não sabia para onde, para algum lugar, 

contanto que fosse para bem longe dali. O medo me duplicava as forças, às vezes eu 

me sentia alada. Já estava longe, muito longe, quando senti que alguém me 

perseguia, que alguém respirava perto de mim. Era o assassino, só podia ser o 

assassino. Tropecei numa pedra e caí. Não tive tempo de me levantar. Alguém me 

segurava e... (RODRIGUES, 2003, p.214) 

 

 

Constata-se que o gancho nessa passagem vem acompanhado de suspense na ação e no 

clímax. É exatamente no momento de tensão da narrativa que o autor interrompe o 

desenvolvimento da trama, fazendo uso das reticências como uma estratégia de corte e, 

simultaneamente, de continuidade da ação. Com esse recurso, o autor deixa em aberto as 

possibilidades de interpretação para induzir as expectativas de quem acompanha as histórias 

folhetinescas. 
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Outro exemplo que podemos encontrar no folhetim de Myrna: 

 

 
Teve, então, um arranco de sinceridade. Contou que no dia da catástrofe, ele, que 

estava numa outra cidade, em passeio, experimentou, em um dado momento, uma 

angústia sem causa aparente, como que o sentimento de uma desgraça sem remédio  

e sem consolo. Foi a sensação de quem recebe no rosto o hálito da morte. Estava 

longe, muito longe, não sabia e nem podia saber de nada. Mas „soube‟ – com uma 

profunda e trágica certeza – que, naquele exato momento, alguém estava morrendo 

(...) tanto que balbuciara um nome – Virgínia. (...) então, dissera para si mesmo: 

„Virgínia morreu!‟... Lúcia quis agarrar-se a ele, pois via que, devorado pela saudade 

da que morrera, Carlos imergia numa espécie de sonho maléfico, de lúcido delírio 

(...) Quando ia entrando em casa, estacou. Via, no jardim, uma figura de mulher. 

Duvidou de si mesma, duvidou dos próprios loucos. Porque essa mulher, que parecia 

esperar alguém era. Não, não podia ser meu Deus do céu!! (RODRIGUES, 2003, 

p.88-89) 

 

 

É preciso aqui esclarecer um dado importante: o gancho no suporte jornal tem um efeito 

diferente do gancho no formato livro. No suporte jornal, a intencionalidade do gancho é 

amplificada, conferindo um novo significado para a narrativa. O efeito de interesse e 

curiosidade despertado no leitor é significativo, de modo que a espera pelo periódico do dia 

seguinte instigue sua a imaginação sobre o que poderá acontecer na trama, estimulando a 

retomada da leitura. Em contrapartida, o gancho no formato livro não causa a mesma 

expectativa no leitor, visto que a “espera” pelos próximos capítulos não existe
31

. A narrativa 

está completa e acabada no formato livro. Sendo assim, não é possível a interferência do leitor 

na trama, como acontecia com os leitores dos folhetins rodrigueanos. Eles enviavam cartas às 

redações dos jornais e questionavam fatos e ações das personagens. 

O desfecho é a parte final da trama e está atrelado à resolução de um conflito. Contudo, 

ao contrário da maioria das histórias folhetinescas em que o final feliz é fator decisivo para um 

bom desenlace, nos folhetins de Nelson Rodrigues o desfecho encerra sob o signo do 

imprevisível. Atua, assim, como a peripécia em uma reviravolta na narrativa. 

Os textos de Nelson Rodrigues, principalmente os folhetins, destacavam-se por fugirem 

da regra folhetinesca convencional. O fator surpresa era uma constante e não poderia deixar de 

ser igualmente inesperado o desenlace da história. Em Minha vida, a protagonista da história, 

Suzana Flag, cede ao poder de sedução de tio Aristeu, casando-se com ele no desfecho da 

narrativa. Este não é um final esperado, pois ao longo da narrativa o leitor é levado a perceber a 

                                                     
31

 É importante salientar que nosso objeto de estudo são os folhetins no suporte jornal. Infelizmente não tivemos 

acesso aos folhetins nesse formato de forma impressa. A consulta foi feita somente na forma digital nos arquivos da 

Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. O formato livro serviu de base para fazermos a 

pesquisa da narrativa, porém ignoramos a forma. 
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dualidade de sentimentos de Suzana por tio Aristeu. É o que se observa no seguinte trecho: 

 
 

Dois dias depois, voltamos à ilha maior. Cláudio fora encontrado com vida; estava 

morre - não morre. Tia Hermínia era sua enfermeira; não saía de perto dele, dia e 

noite, numa dedicação quase inumana (...) Jorge parecia outro; não queria falar com 

ninguém, fugia de qualquer companhia. Emagrecera, deixara de fazer a barba, só 

queria andar em lugares desertos (...) todos sentiam que o seu fim seria a loucura ou o 

suicídio. Noêmia estava linda, de uma graça mais frágil e mais triste (...) vovó 

envelhecera, em dois dias, não sei quantos anos; não sorria, não falava; sua fisionomia 

era uma máscara pétrea. (...) Aristeu não perdeu tempo: fez  todo  o mundo embarcar 

de volta. Cláudio foi de maca, sob a vigilância e a solicitude de tia Hermínia (...) 

Voltando a Cláudio e tia Hermínia, será talvez interessante   informar: eles se casaram 

um ano e tanto depois. Ao lado de Aristeu eu sentia que é tão fácil, tão simples e tão 

doce ser fiel. Eu não poderia traí-lo nunca! (RODRIGUES, 2003, p.233) 

 

 

 

Nesse desfecho, Suzana Flag apresenta ao leitor uma síntese dos últimos 

acontecimentos, retratando as transformações que ocorreram em algumas personagens. Um dos 

exemplos é Jorge que de protagonista passa a ser destinado ao esquecimento, tornando-se um 

homem amargurado e taciturno. Jorge perde sua importância na história, devido às peripécias 

que podemos encontrar na trama. Quem acaba ocupando o lugar de destaque é Tio Aristeu, que 

passa de antagonista a protagonista. As inversões de papéis são uma constante nos folhetins de 

Nelson Rodrigues. Apesar de o autor criar personagens bem definidos, sem profundidade 

psicológica, como o gênero folhetim requer, elas acabam sofrendo transformações ao longo da 

história. 

Assim como Jorge, a avó de Suzana Flag e de Noêmia também desaparece na névoa do 

descontentamento e da desilusão. Agora não são mais personagens fortes que decidiam o 

destino dos demais. Elas são tomadas pela tristeza e pela consciência de que seus poderes de 

manipulação não exercem mais nenhuma influência na vida dos outros. 

Suzana traça no desfecho todo um panorama da sua história: desde a sede de vingança 

por Jorge, devido à trágica história de seus pais, passando pelo sentimento de repúdio que sentia 

pela figura de Tio Aristeu, o poder de dominação que sua avó exercia sobre ela e as disputas 

amorosas com Noêmia pelo amor de tio Aristeu. O desfecho feliz acontece, porém não da 

forma como os leitores esperavam. 

Em A mulher que amou demais, o desfecho da história obedece a certa 

convencionalidade. Todos os conflitos são solucionados e o final feliz acontece da maneira 

esperada pelos leitores. Lúcia e Carlos, depois de muitos infortúnios, conseguem permanecer 

juntos, logo após descobrirem quem assassinou Paulo, ou seja, Virgínia. Porém, até o desenlace 

acontecer, os protagonistas sofrem inúmeras situações conflituosas: 
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Até que, no terceiro dia, eles acabavam de sair de uma tendinha, quando ouviram uma 

voz: - Moça, moça! Era um homem, uma espécie de matuto. Corria no enlaço dos 

namorados, com um jornal na mão (...) o homem, esbaforido, brandia o jornal: - Seu 

retrato saiu no jornal, moça! E mostrava a folha. Lúcia e Carlos, assombrados, viram o 

retrato. Era ela mesma, numa fotografia tirada há pouco tempo em traje de esporte. 

Mas não foi isso que os impressionou e sim o retrato de Virgínia ao lado do de Lúcia. 

Os dois leram, espantados, a legenda: “Virgínia, a criminosa”. Devoraram o resto da 

reportagem. Souberam, assim, que Virgínia confessara tudo. Embaixo de tudo, com 

acréscimo de última hora: “MATOU-SE A ASSASSINA!”. Virgínia cortara os pulsos! 

(...) Carlos também estava com os olhos úmidos e comovido até as profundezas do ser. 

Eles se olharam antes de um novo beijo. O homem, ao lado, via só, atônito. Saiu 

resmungando: - Puxa! Esses dois não fazem cerimônia! Não sabia e não podia 

imaginar a pobre criatura que aqueles eram o homem e a mulher mais felizes do 

mundo e que os esperava uma eternidade de amor. (RODRIGUES, 2003, p.177) 

 

 

 

Outro aspecto relevante do gênero folhetim que merece ser levantado é a adoção do 

sensacionalismo como um dos mecanismos para seduzir o público leitor. Tal recurso é 

empregado nos folhetins de Nelson Rodrigues. Verifica-se nos folhetins analisados um fator 

que colabora para essa característica sensacionalista: o suporte jornal. Os jornais onde foram 

publicados os folhetins têm um forte caráter sensacionalista, voltados para a exacerbação das 

notícias de cunho trágico, como assassinatos, crimes e tragédias cotidianas. 

As notícias sensacionalistas adotavam a escrita narrativa e esquemas retóricos que 

vinham da literatura para elaborar seus artigos no suporte jornal. Como nos dias de hoje, esse 

tipo de imprensa não se limita a informar fatos ou apresentar notícias de forma objetiva. No 

entanto, utiliza recursos linguísticos como advérbios de intensidade e excessivo uso de pontos 

de exclamação para causar impacto, tratando a própria notícia como narrativa folhetinesca. 

Dessa forma, tanto o folhetim quanto as notícias veiculadas apresentavam uma 

estrutura semelhante e criavam um universo discursivo coerente. Em alguns casos, uma 

notícia de jornal poderia ser entendida por um leitor menos atento como a introdução de 

algum capítulo folhetinesco, dado o seu forte teor melodramático e rocambolesco. 

Portanto, a fórmula folhetim e suporte jornal geraram bons frutos, pois o gênero 

despontou da esfera jornalística como forma voltada essencialmente para o lucro. O folhetim 

rodrigueano, além de contribuir para o aumento das tiragens dos jornais da época, possibilitou 

um tipo de relação do autor com seu público muito mais flexível e dinâmico. Ao propiciar o 

intercâmbio entre o autor, sua obra e o leitor, o folhetim dinamizou o exercício da leitura e da 

produção ficcional, antecipando as futuras formas de comunicação interativa. 
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Considerações finais 

 

 

O legado que Nelson Rodrigues deixou para a literatura é de extrema importância, 

principalmente em vista da extensa obra que o dramaturgo produziu para o teatro brasileiro. 

Entretanto, as outras produções literárias desenvolvidas por ele, como os folhetins, merecem 

reconhecimento do público e da crítica, pois também são muito importantes para o conjunto de 

sua produção. 

Sua produção folhetinesca foi resultado de uma unidade conjuntural que desenvolveu em 

toda a sua obra. Nelson Rodrigues era movido por suas obsessões cotidianas, em que a temática, 

as personagens e os acontecimentos narrados em seus folhetins estavam conectados entre si. 

Intercalava o real com o ficcional - suas experiências pessoais com acontecimentos ficcionais -, 

resgatava memórias de sua infância, transpondo para seus textos, tanto os teatrais quanto os 

folhetinescos. 

Uma de suas características era a repetição, denominada pelo próprio autor como uma de 

suas obsessões. Reforçava as mesmas ideias, personagens e dramas em diferentes gêneros, 

provocando assim um efeito de unidade estilística em seus textos. Nelson Rodrigues 

desempenhava o seu papel de observador diante das mazelas humanas, tirando o véu que 

encobria as falsas relações familiares como: traições, incestos, suicídios, disputas amorosas e 

interesses financeiros, através da denúncia acerca das contradições da sociedade carioca das 

décadas de 40 e 50. 

Os folhetins rodrigueanos, além de alcançarem grande sucesso em todas as camadas 

sociais da época, foram um meio de Nelson Rodrigues dar voz aos seus pseudônimos femininos, 

reafirmando a mentalidade preconceituosa e tradicionalista de uma época. Ao analisarmos mais 

a fundo, nota-se uma contradição relevante, uma vez que, foi através de vozes femininas, Myrna 

e Suzana Flag, que valores carregados de machismo, autoritarismo, moralismo e reacionarismo 

reafirmaram-se no cenário nacional. 

Os folhetins, por serem direcionados ao público leitor feminino, acabam sendo 

considerados um recurso para a educação feminina guiados segundo os princípios morais de 

“bons costumes e conduta”, os quais deveriam ser cumpridos. E é exatamente através de vozes 

femininas, que essas normas são impostas e perpetuadas. Contudo, não podemos saber qual foi a 

intenção do autor ao fazer uso desses pseudônimos: como forma de questionamento e crítica ou 

como reafirmação da moral vigente. 

A identificação das leitoras diante dos folhetins de Nelson Rodrigues foi uma reação ao 

momento em que viviam. O autor, através da utilização de pseudônimos femininos, adentra no 
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universo de suas leitoras da década de 40 e 50, retratando as experiências e vivências pessoais e 

sociais de determinada época. Seus folhetins, através do mito do amor romântico, tinham como 

função entreter e remediar a realidade imposta, na qual essas mulheres estavam destinadas a 

viver. E, da mesma forma, questionar a posição feminina na sociedade brasileira, tornando-se 

assim um gênero que trazia para seus leitores a identificação, o conforto e consolo diante do 

mundo real. 

A fórmula folhetinesca deve seu sucesso à comunhão entre uma narrativa marcada por 

tons melodramáticos e os elementos que constituem o folhetim: personagens contraditórias, 

algumas vezes apresentando-se como planas e redondas, boas doses de suspense, peripécia, 

clímax, desfecho e gancho. Esses atributos isolados não provocariam o mesmo efeito nos 

leitores, pois sua estrutura e tema se constroem em conjunto com o suporte jornal. 

Ao analisarmos a narrativa folhetinesca no suporte jornal, pudemos observar como a 

dinâmica jornalística contribui para o desenvolvimento do folhetim. Pode-se constatar que havia 

um intercâmbio de estilos entre a narrativa folhetinesca com as reportagens que eram 

apresentadas nas páginas policiais dos jornais da época. Da mesma maneira, constata-se que os 

folhetins de Nelson Rodrigues dialogavam coerentemente com a atmosfera do mundo real 

representada nas seções do suporte jornal. Um leitor menos atento poderia facilmente confundir-

se entre as manchetes sensacionalistas publicadas de casos reais do cotidiano carioca e as 

narrativas folhetinescas do autor pernambucano. 

Procuramos com a presente pesquisa repensar o papel significativo que os folhetins  de 

Nelson Rodrigues tiveram no conjunto das obras do escritor e dramaturgo e dentro do campo da 

literatura. Esperamos ter conseguido mostrar que o folhetim, ao contrário do que muitos até hoje 

acreditam, não é um gênero menor, pois grandes nomes da literatura como Balzac, Dumas, Sue, 

Machado de Assis, Alencar, Lima Barreto e Azevedo iniciaram suas carreiras literárias no 

folhetim. Para esses escritores, o folhetim foi um meio expressivo que os auxiliou a entrar em 

contato com dimensões humanas menos visíveis no cotidiano, contribuindo para o 

enriquecimento de sua literatura. 

Além disso, o romance-folhetim desempenhou uma função didática, ditou modas, 

informou e formou uma sociedade ainda sem preparo para a leitura e desprovida de modelos 

nacionais a serem seguidos, adaptados a nossa realidade. Nesse sentido, o folhetim rodrigueano 

teve um papel construtivo para a sociedade e a cultura brasileiras da época. 

Portanto, há de considerar que os folhetins rodrigueanos não podem ser classificados 

como subliteratura, visto que influenciaram, de certa forma, toda a produção teatral do 

dramaturgo. De maneira indireta, houve uma mescla, um intercâmbio de estilos, de influências 
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entre teatro, folhetins, crônicas e contos, já que o autor escrevia simultaneamente todas as formas 

narrativas. 

Outro aspecto relevante é o fato de Nelson Rodrigues ter sido o último escritor de 

folhetins publicado nos jornais cariocas, pois com a chegada da radionovela, a ascensão do 

cinema e da TV, a publicação dos folhetins entrou em queda vertiginosa. 

Acreditamos, dentro dessa perspectiva, que novos olhares para o conjunto de sua 

produção ainda se façam necessários, para que se torne mais visível a diversidade literária do 

escritor e a comunicabilidade entre os vários gêneros. Nelson Rodrigues merece ser lembrado 

não só como um grande dramaturgo, mas como excelente romancista, contista, cronista e escritor 

de folhetins. 

Como autor de folhetins, conseguiu definir com maior autenticidade o universo cotidiano 

da sociedade carioca e relacionar-se com seu público leitor de maneira mais direta e franca, 

através do suporte jornal. Apesar de o gênero folhetim ser dotado de uma valoração diferenciada 

de outros gêneros literários, coube nessa pesquisa comprovarmos que o folhetim, no caso, o 

folhetim de Nelson Rodrigues, contribuiu para a compreensão da formação da trajetória literária 

do autor, assim como a estreita relação entre folhetim e suporte jornal. 

Nelson Rodrigues foi um gênio incompreendido em toda a sua obra, entretanto foi 

considerado mestre da dramaticidade no campo teatral. Porém, em suas outras produções, o 

autor também soube revelar com sabedoria as mazelas humanas de cada um de nós. 
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Anexo I 
 

 

 
 

Na tabela abaixo, agrupamos as principais características dos folhetins de Nelson 

Rodrigues mencionadas no decorrer desta pesquisa. Para facilitar a compreensão, há a 

indicação das páginas dos folhetins analisados, assim como palavras-chave de cada elemento. 

 

 

Tabela 02. Indicações de alguns exemplos das características do folhetim e seus elementos. 

  Folhetim: Minha Vida A mulher que amou demais 

01 Temática Amor, morte, disputa amorosa, 

suicídio, traição. 

Amor, morte, disputa amorosa, 

suicídio, traição 

02 Características 

físicas e 

psicológicas das 

personagens 

Suzana Flag 

*desejo de ser como a mãe e ser 

desejada por todos 

*a descoberta da sensualidade 
* visão do homem como másculo, 

forte, sensual e poderoso. 

Páginas: 

09/20/22/33/37/61/64/66/93/96/10 

1-102/125/153 

Lúcia 

*mulher linda, feminina e 

sensual. 

* a fatalidade do amor e da espera 

para a concretização do mesmo. 

*semelhança física entre Lúcia e 

Virgínia 

Páginas: 

21/22/23/26/31/33/55/73/82- 

83/97 

03 Contexto Histórico Década de 40 

2ª Guerra Mundial (1939-1945) 

Fim do Governo Vargas 

Expansão dos meios de 

comunicação 

1948:Criação do Estado de Israel 

1945:Mussolini é assassinado, 

Hitler :suicídio 

1945:Vargas deposto =Eurico 

Gaspar Dutra assume 

Final da década de 40 

1949: Criação da OTAN 

1949: Proclamação da China 

Início anos 50 – televisão no 

Brasil 
Idade do Ouro no cinema nos 

EUA 

Surgimento do rock 

Descoberta do DNA 

Início do Movimento Beat na 

Literatura 

04 Tempo/Espaço 1940:Rio de Janeiro 

Ilha desconhecida, cemitério 

Páginas: 56, 115 = ilha como 

túmulo 

Ação se passa em um dia antes do 

casamento. 

Rio de Janeiro/ centro da cidade, 

floresta/ lagoa 

05 Desilusão amorosa *a mãe de S.Flag acaba morrendo. 
*amor não correspondido. 

*Noêmia ama Tio Aristeu, mas 

ele  a ignora. 

*Virgínia troca Paulo por Carlos 

 

* tia Amália – morte do noivo – 

fidelidade eterna – desilusão 



 

 

113 

 

 

  *Cláudio ama S.Flag, porém não 

é correspondido 

* desilusões amorosas das tias de 

S.Flag - amarguradas 

Páginas: 10/61/75/96/137 

161/194/210/221/ 

amorosa, nunca se casou, mas 

não era amargurada por isso – foi 

opção sua ficar sozinha. 

 

Páginas: 66/68-69/79 97/133/169 

06 Suicídio *Suicídio do pai e da mãe. 

Páginas 10/16 

*Carlos e a vontade de morrer 

como Virgínia 

*Diante da catástrofe da morte de 

Paulo, Carlos pensa em criar um 

acidente de carro. 

Páginas: 164/165/177/118 

07 Pactos de 

Morte/Fatalismo 

*Destino pré-determinado pela 

tragédia = fatalidade 

*Ninguém voltará vivo da ilha 
*S.Flag = prefere a morte a viver 

daquela maneira, é mulher 

marcada pela fatalidade 

*Morte presente no quarto 
*Os mortos não amam 

Páginas: 26/109/108/126- 

127/131/141/146/203/215/216/22 

5 

*Sentimento  de catástrofe 

*Fatalismo – cúmplices no 

crime/morte 

*Carlos pressente a morte da 

amada 

*A tragédia de Virginia é 

incorporada em Lúcia 

*Virgínia – ideia de morrer 

Páginas:28/50/70-71/76-77/88- 

89/94/105/111/112/137- 

138/144/152-153/162/ 

08 Traições *Autorização para a traição? 
*Jorge - capaz de matar se for 

traído 

* incapaz de trair? 

Páginas: 12/46/67/95/ 

154/164/183/185/211-212/ 

* Virgínia usa e trai Paulo com 

Carlos 

* Fidelidade de uma morta/ trair 

uma morta 

Páginas: 76/77/118/146 

09 Conflitos 

familiares/falso 

moralismo 

*Enriquecer às custas de um 

casamento arranjado 

 

Páginas: 14/28/33/36/59/60-61 

73/77/90/121/130/137/140/142/14 

9/150/155/ 

*Mesmo não amando mais o 

noivo, deve-se casar para evitar o 

escândalo da família 

*Casamento não ser realizado = o 

que a sociedade vai pensar? 

*Casamento deveria ser realizado 

por terem convidado o ministro. 

Páginas: 44/48/49/50/58/67/68-69 

10 Violência 

contra a mulher/ 

Submissão/ 

machismo. 

*Pai não controlava a esposa = 

fraqueza 

*Mulher tem que suportar 
*Há mulheres que precisam 

apanhar do homem 

*Mulher tem que ter medo do 

homem/homem que mata por 

amor sabe amar. 
*Mulher que nunca foi beijada é 

amargurada 

*Homem está sempre certo 

*Mulher solitária é desequilibrada 
*Noêmia – quer se transformar 

numa escrava do homem 

*Mulher que toma as atitudes que 

deveriam ser do homem 
*Possessão 

*Se o crime fosse com uma 

mulher seria mais hediondo. 

*Noiva não poderia pensar coisas 

como ser livre de pensamento 

*Figura do chefe da casa no 

comando da solução dos 

problemas / justificativa para 

quando a mulher quer ser dona de 

suas ações e de seu destino = 

perda da razão. 

*Homem não deve chorar 
*Não tem importância casar sem 

amor, algo natural amor eterno é 

bobagem – vale mais a posição 

social do noivo – mulher tem que 

saber tolerar o marido 

*Mulheres são todas iguais, não 
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  Páginas: 41/17/46- 

47/58/67/69/86/95/22/143/102- 

103/33/50/79/113/117/118/134/16 

0/169 

se pode confiar 

Páginas: 39/45/47/53/54/56- 

57/138-139 

11 Vingança *Desejo de vingança de S.Flag 

contra Jorge 

*Casamento – uma forma de 

vingança 

Páginas 20/55/137/142/161/ 

*Descoberta que Carlos teve um 

passado amoroso causa 

sentimentos de revolta e 

pensamentos cruéis em Lúcia 

* Carlos quer se vingar de Paulo, 

pois acredita que ele matou 

Virgínia 

Páginas: 

66/75/7677/118/134/135/146/ 

12 Triângulo amoroso *Noêmia – rival de S Flag pelo 

amor de Tio Aristeu 

*S Flag = pode ser amada por três 

homens 

Páginas:31/63/97/105/107/133/13 

7/177-178 

*Impossibilidade de amor – casar 

com Paulo pensando no irmão 

Carlos. 

*Os irmãos se apaixonaram no 

passado pela mesma mulher, 

Paulo fica noivo de Virgínia, que 

o abandona por Carlos = a 

história se repete 

Páginas: 62-63/74-75/146/169/ 

13 Liberdade sexual- 

casamento 

*Casar sem amor? 

*Mulher que não se casa fica 

louca 

*Casamento por amor nunca? 

*Casamento é pra vida toda? 

*Casamento – somente um 

 

Páginas: 

19/35/36/41/91/92/130/149- 

150/157 

*Uma noite antes do casamento 

não se pode pensar em outro 

homem? 

*Descobertas antes do casamento, 

como constatar que não ama o 

noivo – trágico, pois fica sem 

escolha. 

*Qual o motivo para não realizar 

o casamento? 

*Deixar de amar não é um motivo 

forte para deixar de casar-se 

Páginas: 28/35/48-49/56- 

57/79/97/98 

14 Humor/grotesco *O riso do desespero 

*O riso no trágico sanguinolento 

Páginas: 34/114/118/123 

*Desespero que se transforma em 

riso 

*Riso insultante= desespero = 

ódio - Riso brusco 

Páginas: 62/69/85 

15 Gancho Páginas:18/27/36/44/89/148/ 

189/198/214/ 

Páginas: 46-47/52-53/58/59/63- 

64/ 

89/90/107/108/114-115/137/168/ 

16 Peripécia/ 

reviravolta 

Páginas: 

18/27/45/53/60/72/105/54/ 

124/144/147/156/173/201/213 

Páginas: 

24/34/41/46/54/59/60-61/89- 

90/90-93/98-99/126-130/154- 

155/160-161/166-167/170 

 

17 

Vocábulos que 

rementem ao 

exagero/advérbios 

Fatalmente, horríveis, medo,  

raiva, ódio, cólera, repulsa, 

curiosidade, melancolia, angústia, 

Inesperado, mágico, ridículo, 

maravilhoso, inverossímil, 

absurdo,  desespero,  sem  forças, 
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 de intensidade/ 

adjetivos 

plano tenebroso, desespero 

absoluto, fascinada, sentimento de 

espanto, náusea horrível, 

sofrimento, raiva sem limites, 

horror, fascinação, sentimento de 

fuga, sentimento de tragédia, ódio 

inextinguível, mágoa secreta e 

ilógica, os mortos não amam, 

tocada pelo terror. 

abominável, catástrofe, amor 

impossível, estado de desespero, 

angústia intolerável, abalo físico, 

arranco de desespero, expressão 

de sofrimento, raciocínio 

insensato, crise de nervos, coisa 

monstruosa, desespero, 

sofrimento físico, espécie de 

alucinação, desencanto medonho, 

catástrofe sentimental, sensação 

de culpada, abominável maldade, 

pueril, ingênua, ideia de matar 

18  

Diálogos curtos 

Predominância de diálogos curtos 

e diretos durante toda a narrativa 

Predominância de diálogos curtos 

e diretos durante toda a narrativa. 

19 Metáforas/ Figuras 

de linguagem 

*Hálito da morte/fermento do 

desespero/ o ódio a envelhecia e a 

deformava/ presença da morte/ 

fúria fria/ áurea alucinada, de 

fanática/possuída de febre/ sopro 

da morte/ febre os iluminasse/ ilha 

como túmulo/trágica força 

nervosa/ morte estivesse presente 

no quarto/ tristeza doce/ódio 

ardendo nos seus olhos – 

atormentado pela febre/ 

sofrimento na carne e na alma/ 

marca da maldade 

Páginas: 

12/13/26/35/39/103/115/117/141/ 

157/158/190 

*Uma voz que a perturbava como 

uma carícia material/pálida como 

uma defunta/platônico alívio/ 

apavorante serenidade/ levando 

na alma um fel medonho/ar de 

sonâmbula/ criminosa da 

felicidade/ poético fantasma/ 

saudade feroz/ embriaguez de sua 

cólera/ olhos vazios e mortos de 

sonâmbula/sopro da morte 

Páginas: 

25/40/47/48/52/67/72/77/80- 

81/115/145/148 

20 Melodrama *Queimou olhos da amante com o 

cigarro 

*Morreu me amaldiçoando 

*Amor que mata 
*Ódio que transfigura, luta entre 

os homens 

*A maldição de uma morta deve- 

se cumprir inexoravelmente 
*Enchi-me de horror 

*Angústia inevitável contagia a 

todos 

Páginas:10/13/14/15/16/19/27/103 
/112/94/96/101/109/116/141/151/ 

167/188-189/190/ 

201/213/214/215/221/117/154/19 

7 

*Mal o vira, começara 

imediatamente a sofrer. 

*Amor impossível = 

possibilidade de uma catástrofe 
*Sentimento de catástrofe 
*Distanciando-se da criatura 

amada – drama 

*Conflito entre Lucia e Carlos 

*Destino toma conta 
Páginas: 26/27/28/38/39/45/60- 

61/63/68-69/74-75/78- 

79/81/108/114-115/126-130/138- 

139/144/ 

21 Revelação de 

segredos/ 

mistérios 

Páginas: 

12/43/53/54/69/76/79/121-122 

144 

Páginas: 37/46/62/68-69/74- 

75/102-107/108/166-167 

22 Clímax Páginas: 14-16/18/27/33/36- 

37/48/51/53/71-72/83/101/144 

Páginas: 46/58-59/68-69/90- 

93/100/107/114-115/149/166-167 
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23 Desfecho *Claudio que parecia morto, não 

morreu/Jorge fica arredio/SF que 

desprezara tanto Aristeu acaba 

casando-se com ele/Claudio casa 

com Hermínia – tia de SF. 

Páginas: 228-233 

*Virgínia se suicida logo após 

revelar que matou Paulo/ Lucia e 

Carlos, que estavam fugindo, 

descobrem o fato – vivem felizes 

eternamente 

Páginas: 174-177 

24 Redenção/ 

Salvação das 

personagens 

* SF não quer fugir de seu 

destino, mas pensa em ser 

diferente da mãe. 

*Momentos proféticos na nossa 

vida vêm como revelação/Nunca 

se pode fugir de si mesmo 

Páginas: 

65/110/141/146/184/225/231 

*Amor pode transformar a pessoa 

– salvação. 
*Matar como uma espécie de 

libertação. 

*Lucia agradece ao destino por 

saber que não são irmãos 

legítimos 
Páginas: 

17/38/62/70/134/163/164/172/ 

25 Referências à 

outras obras de 

Nelson Rodrigues- 

repetições 

*Coroa de orquídeas/espiar pelo 

buraco da fechadura 

*Lolita – W.Nabokov 
*Mulheres do romance = Casa de 

Bernarda Alba – F.G.Lorca 

*Canto do mar/canto das sereias – 

Odisséia 
Páginas: 21/80/99/112/199 

*Amar significa dar razão à 

pessoa amada 

*Matar no improviso = Crime e 

Castigo – Dostoiévski. 

* Caim e Abel 

Páginas: 17/38/138 
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ANEXO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Capas de alguns folhetins de Nelson Rodrigues. Todas foram reedições da Editora 

Companhia das Letras com organização de Ruy Castro.  

Fonte. www.nelsonrodrigues.com.br 

http://www.nelsonrodrigues.com.br/
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Figura 2. Página de Diário da Noite - publicidade do Primeiro capítulo de A mulher que amou demais. 

Fonte. Hemeroteca Digital 
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Figura 3. Edição 4510 - 18/07/1949 - Primeiro capítulo do folhetim de Myrna no Diário da Noite.  

Fonte. Hemeroteca Digital 
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Figura 4. Coluna Myrna escreve...no jornal Diário da Noite em 1949. 
          Fonte: Hemeroteca Digital
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Figura 5. Edição 4537 -  18/08/1949 - Último capítulo do folhetim de Myrna no Diário da Noite 
Fonte: Hemeroteca Digital
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Figura 6. Edição 2021 - 29/01/1957 - Terceiro capítulo de Minha vida - Suzana Flag no jornal Última 

Hora. Fonte: Hemeroteca Digital
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Figura 7. Edição 2100 - 03/05/1957 - Último capítulo de Minha Vida. Fonte: Hemeroteca Digital 


