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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma breve análise da representatividade das mulheres na 

mídia, com foco na presença de personagens femininas em telenovelas e construção 

das suas jornadas narrativas. Apresenta-se uma breve contextualização da mulher na 

sociedade e da importância da telenovela no Brasil, bem como sobre a necessidade 

de uma representatividade de mulheres reais nas telenovelas brasileiras. O estudo de 

caso focou nas personagens Carminha e Nina, protagonistas da novela Avenida 

Brasil. Foi defendido quais elementos definiram quem era vilã e que era a mocinha do 

programa. 

Palavras-chave: Representação, Mulher, Mulheres na mídia, Estereótipos, Jornada 

do Personagem, Telenovela, Televisão Brasileira, Avenida Brasil.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O papel social da mulher é historicamente complexo e foi se desenvolvendo a 

medida que personagens importantes conquistaram espaço no tempo em que viviam. 

Para contextualizá-lo, é necessário investigarmos de que maneira nossa sociedade 

enxerga as mulheres e como as tratam.  

O contexto social da análise caracteriza-se como um recorte de mulheres de 

classe média, tanto por representar as personagens nas telenovelas brasileiras, 

quanto por ser a realidade na qual a autora deste trabalho está inserida. 

Para estruturar a classificação feminina representada na telenovela brasileira, 

leva-se em conta principalmente três eixos temáticos da tese de Doutorado em Meios 

e Processos Audiovisuais da autora Daniele Gross Ramos (2016). 

O detalhamento desses conceitos, assim como a convergência com as 

representações destes arquétipos na figura feminina – construção da autora Sílvia 

Oroz (OROZ, 1999) – serão apresentados no capítulo 1. Para Oroz: 

 

Para entender o significado mítico da mulher em nossa sociedade, é 
necessário pensar no patriarcado como o sistema que a coloca através de 
uma rede formada por tradições, mitos, leis, pressões e pela divisão do 
trabalho, na esfera do privado e do afetivo. No entanto, ao homem 
corresponde o domínio do público e da razão. Portanto, a mulher é inferior, 
pois só lhe cabe o mundo da "realização pessoal", enquanto cabe ao homem 
o universo da idoneidade profissional (OROZ, 1999, p.59) 
 

Considerando o objeto de análise, que é a novela Avenida Brasil, faz-se 

necessária também uma abordagem sobre a televisão brasileira, tanto dos seus 

índices de penetração quanto a tradição cultural que teledramaturgias têm para os 

cidadãos.  

Ao considerar a taxa de penetração, segundo dados do IBGE através da 

Pesquisa Nacional Por Amostra De Domicílios Contínua (Pnad Contínua), no quarto 

trimestre de 2016, o percentual de domicílios sem televisão no Brasil era de apenas 

2,8%.1 Segundo registros do Departamento de Pesquisa de Opinião Pública 

(SECOM), do Governo Federal, 77% dos entrevistados afirmam que assistem 

televisão todos os dias da semana. Levando em conta o contexto destes personagens 

na televisão brasileira, o propósito deste trabalho é investigar os elementos que 

                                            
1 A pesquisa considera o total de domicílios particulares permanentes. Link para acesso a pesquisa 
completa detalhado em referencial bibliográfico. 
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definem, dentro do objeto escolhido, o que faz uma personagem mulher ser “mocinha” 

ou “vilã”. 

A hipótese desta autora é que algumas características das mulheres 

contemporâneas e amplamente criticadas pela sociedade entram nos argumentos dos 

roteiristas da novela para mostrar a promiscuidade e falta de valores morais da vilã, e 

o oposto também se enquadra para a mocinha, ela teria atributos classificados por 

uma sociedade conservadora como pertencentes à “mulher de bem”. Sabendo disso, 

será que os programas de televisão retratam a mulher de maneira positiva, refletindo 

a nossa atua posição dentro de uma comunidade, será que apresentam os problemas 

que nós mulheres ainda enfrentamos ou será que reproduzem um discurso dos 

estereótipos femininos que ao longo dos séculos insiste em colocar a mulher em 

segundo plano e subjugar seu poder. Com esses pontos em mente, esta pesquisa 

pretende entender essas questões e verificar se essa hipótese é confirmada numa 

novela que fugiu de uma visão maniqueísta de caráter das protagonistas. 
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2 A MULHER NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Durante muitos séculos as mulheres foram invisíveis dentro da sociedade, 

tendo seu papel social resumido a boas esposas e boas mães, sem direitos ou 

liberdade para lutarem por eles. Com todas as revoluções que aconteceram no mundo 

nos últimos 150 anos, essa situação mudou bastante e hoje as mulheres já avançaram 

muito na luta pela igualdade de gênero, embora ainda exista muita estrada para 

percorrer. 

Neste capítulo iremos abordar o processo histórico das conquistas das 

mulheres e as principais mudanças de seu papel na sociedade, como consequências 

dessas conquistas. Como neste trabalho iremos analisar a representação da mulher 

em telenovelas brasileiras, a linha histórica aqui apresentada terá um recorte da luta 

da mulher brasileira por seus direitos e igualdade de gênero. Separamos seis grandes 

marcos históricos, que foram fundamentais para chegarmos no atual papel social 

desempenhado pelas mulheres: acesso à educação, direito ao voto, fortalecimento do 

movimento feminista na década de 70, constituição Federal de 1988, aprovação da 

Lei Maria da Penha (LEI 11.340) e a eleição da primeira mulher presidente da 

República. 

Ao contrário de outros grupos oprimidos que já existiram ao longo da história 

da humanidade, que possuem um ponto de estabelecimento das relações de 

dominação, com as mulheres é diferente. Por mais longe que se remonte a história, a 

figura feminina sempre esteve subordinada ao homem. Sua dependência não é 

consequência de um evento ou de uma evolução, ela não aconteceu (BEAUVOIR, 

2009, p. 13), sempre existiu tal submissão. 

 

Ora a mulher sempre foi, senão a escrava do homem, ao menos sua vassala; 
os dois sexos nunca partilharam o mundo em igualdade de condições; e ainda 
hoje, embora sua condição esteja evoluindo, a mulher arca com um pesado 
handiCap.. Em quase nenhum país seu estatuto legal é idêntico ao do 
homem, e muitas vezes este último a prejudica consideravelmente. 
(BEAUVOIR, 2009, p. 21). 

 

No Brasil, temos os primeiros registros da luta das mulheres por cidadania e 

direitos iguais aos dos homens em meados do séc. XIX. Na época, ainda vivíamos um 

regime escravocrata e patriarcal quando surgiu a primeira lei sobre educação para 

mulheres, permitindo que elas frequentassem escolas de ensino básico. Nesse 
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mesmo período viveu Nísia Floresta Augusta (1810 -1875). De família portuguesa e 

nascida no Rio Grande do Norte, ela foi uma das primeiras a defender publicamente 

a emancipação da mulher, questionando todos os padrões que lhe foram impostos. 

Nísia também foi uma das pioneiras em publicar artigos em jornais de grande 

circulação. Acreditava que a educação era o primeiro passo para emancipação da 

mulher, crença que a levou a fundar uma escola para meninas. Ainda falando sobre 

educação para mulheres, foi nesse século, mais precisamente no ano de 1879, que 

através de um decreto do D. Pedro II as mulheres ganharam o direito de cursar o 

ensino superior (BEZERRA, 2010, p. 4).  

Em 1910, a baiana Leolinda Daltro (1860-1935) fundou o Partido Republicano 

Feminista, iniciando oficialmente a luta pelo sufrágio feminino. Ela e mais algumas 

feministas do partido organizaram, no ano de 1917, na cidade do Rio de Janeiro, uma 

passeata em prol da extensão do direito ao voto às mulheres. Dois anos depois, outro 

nome ganha destaque no movimento feminista: a paulistana Bertha Lutz (1894-1976). 

Lutz criou a “Liga para Emancipação Intelectual da Mulher” que alguns anos mais 

tarde passou a se chamar “Federação Brasileira pelo Progresso Feminino”. Já com 

este novo nome, o movimento começou a ganhar peso e apoio político. 

Em 1927, no estado do Rio Grande do Norte, o governador conseguiu alterar a 

lei eleitoral e deu direito de voto às mulheres, fato que permitiu que um grupo de 

mulheres votasse nas eleições daquele ano. Embora o voto dessas mulheres tenha 

sido anulado, esse acontecimento foi um marco histórico, pois foi a primeira vez em 

toda a América Latina que mulheres exerceram o direito civil de votar. Além disso, 

esse fato resultou, no ano seguinte, na primeira prefeita eleita da história do Brasil: 

Alzira Soriano de Souza, no município de Lages – RN. 

Foi somente no ano de 1932 que o direito ao sufrágio foi conquistado em nível 

nacional pelas mulheres e mesmo assim elas ainda precisaram lutar muito para 

garantir a manutenção desta conquista. Para a Constituinte de 1934, entre 214 

deputados houve apenas uma representante do sexo feminino, a primeira deputada 

do Brasil: Carlota Pereira de Queirós, eleita pelo estado de São Paulo. 

Na década de 60 aumentaram os questionamentos sobre a inferioridade 

imposta tanto pela lei, quanto pela Igreja Católica para as mulheres. No Brasil surgiu 

o Estatuto da Mulher Casada que trouxe alguns avanços para a situação da mulher, 

como o direito a guarda dos filhos em caso de separação e garantiu a livre-escolha 

para as mulheres exercerem sua profissão, dando a possibilidade de autonomia 
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profissional e financeira. Porém a constituição ainda vetava muitos direitos, e por mais 

que o feminismo tenha percorrido todo esse caminho, foi a partir da década de 70, 

durante a Ditadura Militar, que o movimento alçou voo em terras brasileiras.  

 

Uma parte expressiva dos grupos feministas estava articulada a organizações 
de influência marxista, clandestinas à época, e fortemente comprometida com 
a oposição à ditadura militar, o que imprimiu ao movimento características 
próprias. (SARTI, 2004, p. 36). 
 

O feminismo militante ganhou corpo, apareceu nas ruas, deu visibilidade a 

causa das mulheres. O contexto brasileiro da época, a resistência à ditadura, deu uma 

característica muito peculiar ao movimento feminista brasileiro: um movimento que 

contestava além das relações de poder entre homem e mulher, todos os âmbitos da 

sociedade, articulando as relações de gênero à estrutura de classes. 

Apesar do movimento feminista ter se originado entre as mulheres da classe 

média, elas se articularam aos movimentos populares e organizações de bairro e se 

fortaleceram com eles. Essas articulações, renderam também, uma aliança delicada 

com a Igreja Católica, que na época ganhava força com suas pastorais e crescia na 

luta contra a ditadura vigente. 

Com todo esse engajamento acontecendo entre as mulheres, um fato a nível 

mundial deu legitimidade as suas lutas: a ONU declarou o ano de 1975 como o “Ano 

internacional da mulher”. Tal reconhecimento permitiu maior visibilidade ao feminismo, 

trazendo-o oficialmente para o campo político. Um outro avanço no setor político foi a 

posse do cargo de senador para a então suplente do PSD Eunice Michelles, em 1979, 

tornando-a a primeira mulher a ocupar a cadeira. 

No mesmo ano tivemos a lei de anistia, que trouxe do exílio várias feministas, 

que chegam no Brasil com uma grande influência do feminismo europeu e novas 

ideias que agitaram o cenário nacional. 

Nos anos 1980 o movimento de mulheres no Brasil era uma força política e 

social consolidada, grupos feministas foram se especializando em pautas específicas 

e se profissionalizando. Foi nesse período que surgiram várias ONGs ligadas a defesa 

dos direitos da mulher. Dentro dessas instituições, a pauta que ganhou mais debate 

era ligada à saúde da mulher: direitos reprodutivos e a violência doméstica passaram 

a ser tratadas como problema de saúde. Bem no começo da década, surgiu a 

recomendação da criação de centros focados na autodefesa da mulher com a 
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intenção de coibir a violência doméstica. Surgiu também o lema: “Quem ama não 

mata”. 

  Em 1983 o Ministério da Saúde criou o PAISM – Programa de Atenção Integral 

à Saúde da Mulher, que baseava a sua assistência na integralidade do corpo, mente 

e da sexualidade de cada mulher. Dois anos mais tarde surgiu a primeira delegacia 

de atendimento especializado à mulher (DEAM) e o projeto de lei que instituiu o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

Como resultado de todo esse processo que aconteceu nas décadas de 70 e 80 

vimos na Constituição Federal de 1988 um significativo avanço na condição da mulher 

em nosso país. Tal constituição garantiu igualdade a direitos e obrigações entre 

ambos os sexos perante a lei. 

 

Com a previsão do artigo 226, § 5o, o homem deixou de ser o chefe da 
sociedade conjugal e foi determinado que ambos exercessem os direitos e 
obrigações conjunta e igualmente, não podendo mais a mulher ser conduzida 
a um patamar de inferioridade para que não configure ofensa a sua dignidade. 
(Mattos, Gitahy 2007, p. 82). 

 

 Avançando alguns anos em nossa linha do tempo, temos alguns fatos 

marcantes nos anos 90. A ONU, na sua Conferência mundial de Direitos Humanos, 

estipulou que os países deveriam dar destaque para a luta pela eliminação da 

violência contra a mulher.  

 Tivemos a implementação da lei 9.100/95 que determinou que os partidos 

políticos deveriam ter no mínimo 20% de mulheres entre suas candidaturas (cota que 

foi modificada para 30% em 2002). Tal lei incentivou a presença feminina no 

legislativo. E lançada em 1997 pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, as 

"Estratégias da Igualdade", um plano de ações governamentais que visava a plena 

cidadania das mulheres e a eliminação da discriminação de gênero. 

 Em 2002 tivemos a criação do novo código civil que consagrou o princípio de 

igualdade entre marido e mulher e ampliou o conceito de constituição familiar, 

quebrando em vias legais a visão patriarcal que era construído o antigo código.  

Uma conquista dos direitos da mulher muito comemorada foi a Lei Maria da 

Penha, homologada no ano de 2006. A lei cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, e abrange não somente a violência física, mas 

também psicológica e sexual. Em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio, que reforça 
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a Lei Maria da Penha, e passou a considerar casos de assassinatos a mulheres, o tal 

feminicídio, como crimes hediondos e amplia a pena do réu. 

 

E apesar de tantas controvérsias, é inegável dizer o quão simbólico foi a eleição 

e impeachment de Dilma Rousseff ao maior cargo de nossa democracia, a cadeira da 

presidência da república. Ao mesmo tempo que essa conquista representou para 

todas as mulheres do Brasil que política e poder são acessíveis a nós mulheres, o 

modo como se livraram de Dilma e tomaram seu cargo é uma demonstração 

escancarada da sociedade patriarcal que vivemos.  

A partir deste cenário, percebe-se que a luta já evoluiu muito, mas que sempre 

terá suas dificuldades. Segundo Simone Beauvoir:  

 

As mulheres de hoje estão destronando o mito da feminilidade; começam a 
afirmar concretamente sua independência; mas não é sem dificuldade que 
conseguem viver integralmente sua condição de ser humano. (BEAUVOIR, 
2009, p. 357). 
 

 

O detalhamento da feminilidade, do corpo feminino e das complexas questões que o 

permeiam serão melhor detalhadas no subcapítulo a seguir. 

 

2.1 A MULHER E SEU CORPO 

 

A medicina, em seus estágios iniciais e em vários anos subsequentes, foi uma 

profissão essencialmente masculina, assim como a maioria das outras profissões. O 

interessante da medicina é que todos os males do corpo feminino, eram 

diagnosticados e tratados por seres que jamais poderiam sentir e viver nessa 

realidade. 

Questões biologicamente femininas como menstruação, úteros, ovários, óvulos 

e gravidez, foram, por muitas décadas, explorados apenas por homens. Como 

exemplo, essa realidade é amplamente explorada no filme Histeria, de Tanya Wexler 

(2012). 

A narrativa explora o contexto francês no século XIX e originalmente conta a 

história da origem do vibrador. Ela expõe o cenário em que muitas mulheres eram 

diagnosticadas com histeria, doença que supostamente tinha origem no útero e cujo 
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tratamento se dava ou pela retirada do mesmo, em casos graves, ou através de 

massagens no órgão sexual.  

Para esse subcapítulo, o que nos interessa do filme é a deliberação masculina 

sob o corpo feminino. Este fato pode ser percebido em cenas como uma decisão em 

tribunal de que o útero de uma das personagens deveria ser retirado pelo simples fato 

da mesma não aceitar o casamento imposto pela família e o tradicional 

posicionamento de “dona de casa” e “mãe de família”.   

Apesar de, com o passar dos anos, ter havido uma evolução dos 

posicionamentos citados acima e das conquistas sociais tratadas no capítulo 

anteriores, Segundo Beauvoir, ainda que educadas por mulheres, no seio de um 

mundo feminino, seu destino normal é o casamento que ainda as subordina 

praticamente ao homem (BEAUVOIR, 2009, p. 357). 

Essa submissão é vista não apenas na construção familiar, como também no 

contexto sexual. O padrão de feminilidade estabelecido foi se enfraquecendo, 

paralelamente surgiu também uma resistência da sociedade que ia contra esses 

novos modos de vivência. Mulheres que começaram a se desviar dessa feminilidade 

desejada são consideradas menos mulheres, ouvimos muito pessoas mais 

conservadoras comentarem que as mulheres de verdade estão sumindo, mas afinal 

de contas, o que é ser mulher? Simone de Beauvoir já propôs esse questionamento 

em seu livro “O segundo sexo”. 

As mulheres - estejam elas escrevendo, lutando pela guarda dos filhos, 
entrando com uma ação por assédio sexual, ou apenas tentando fazer seu 
trabalho – temem justificadamente ser definidas, muito mais do que os 
homens por sua experiência sexual; e definidas em termos negativos. 
(BEAUVOIR, 2009). 

Na mesma proporção em que há a submissão social, há também a objetificação 

do corpo feminino, que é um assunto vigente até os tempos atuais e amplamente 

questionado na comunicação principalmente na área publicitária e audiovisual. 

Mesmo que ao longo das últimas décadas as mulheres tenham conquistado 

posições importantes na sociedade, simultaneamente aos triunfos, porém, 

aumentaram os distúrbios ligados à alimentação, consumo de pornografia, quantidade 

de operações cirúrgicas estéticas e a necessidade erroneamente estimulada de 

corresponder a um modelo idealizado de mulher, em que a obesidade, por exemplo, 

é um estigma. 
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A associação americana de psicologia descobriu há alguns anos que a auto 
coisificação é uma epidemia [...]. Quanto mais as mulheres se coisificarem, 
maior a probabilidade de sofrerem transtornos alimentares, depressão. Elas 
tem baixo alto-estima, pouca ambição, pior funcionamento cognitivo, e piores 
médias acadêmicas. (MISS REPRESENTATION, 2011) 
 
 

Outra questão que permeia o corpo feminino e é utilizado para rotulá-las é a 

promiscuidade. A natureza religiosa que sempre circundou a história da humanidade 

traz culpa, vergonha e tabu para assuntos relacionados a sexo.  

 Tanto o modelo idealizado do corpo quanto as definições de “conduta”, são 

questões que permeiam as mulheres desde muito jovens. O medo de ser rotulada de 

promiscua acompanha as meninas de hoje em cada estágio da sua exploração 

erótica. (WOLF, 1998. p. 15). 

Esses julgamentos e predefinições a partir de comportamentos pessoais 

também já estão implícitos na cultura social em que vivemos: 

O impulso sexual é formado pela sociedade. Até mesmo os animais têm de 
aprender o comportamento sexual. Os antropólogos acreditam atualmente 
que é o aprendizado, mais do que o instinto, que leva a um comportamento 
reprodutivo bem-sucedido. Macacos criados em laboratório são ineptos no 
que diz respeito ao sexo, e os seres humanos também precisam aprender o 
seu comportamento sexual a partir de sugestões externas. (WOLF, 1992, 
p.174). 

 A formação desta percepção reúne a vastidão de experiências que o ser terá 

ao longo da vida e pode ser modificada a cada segundo. Essa influência de construção 

de opinião parte tanto do meio em que está inserido – círculos afetivos – quanto pelos 

meios de comunicação aos quais a pessoa tem acesso.  

Infelizmente, como a mídia rotineiramente descreve a aparência das 
mulheres de uma forma que trivializa ou deprecia o que elas estejam dizendo, 
as mulheres que estão lendo ou assistindo televisão são rotineiramente 
dissuadidas de se identificar com outras mulheres no contexto público — o 
objetivo antifeminista máximo do mito da beleza. Sempre que rejeitamos uma 
mulher na televisão ou na imprensa, ou não prestamos atenção ao que diz, 
porque nossa atenção foi distraída pelo seu tamanho, sua maquiagem, suas 
roupas ou seu penteado, o mito da beleza está operando com a máxima 
eficiência. (WOLF, 1992, p.366).  

 O desafio deste trabalho é perceber como esses pré-conceitos já enraizados 

socialmente são utilizados na construção das personagens da novela Avenida Brasil. 

O que há de traço característico em cada uma das personagens que as “objetifique” 

como mais – ou menos – promíscua ou então mais apta a ser esposa e mãe.  
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2.2 A MULHER E SUAS RELAÇÕES  

Quando se aborda o assunto das relações amorosas, independentemente do 

gênero do indivíduo, podem ser elencados vários tipos, afinal, todo relacionamento 

interpessoal pode ser classificado como uma relação, apenas variando seu nível. 

Toda sociedade constrói, juntamente com seus utensílios de trabalho, com 
suas maneiras de produzir e distribuir a riqueza social, com suas formas de 
pensar, os seus modos de ser e de se exprimir nos diversos aspectos do 
relacionar-se humano. O relacionar-se entre homem e mulher, e deles com 
sua prole, é parte fundamental desta construção (LUZ, 1982, p. 11). 

No recorte da análise deste trabalho, serão discutidas algumas relações 

específicas, que são: família – abrangendo principalmente a figura dos pais e a figura 

dos filhos -, par romântico, e círculo de amizades. Considerando o primeiro pilar, que 

é a família, é importante contextualizarmos o “instinto feminino” e o papel social da 

mulher. O tópico do papel social da mulher foi discutido no subcapitulo a luta e o que 

terá destaque neste momento é apenas na relação entre família e mulher. Desde que 

a sociedade começou a se estruturar da maneira que conhecemos hoje, a instituição 

família leva a figura feminina como pilar em amor, instinto e cuidado.  

Porém, será que realmente a mulher tem um instinto materno? Algo que a 

diferencia do homem na estrutura familiar? Uma passagem do livro “Um Amor 

Conquistado: o Mito do Amor Materno” de Elisabeth Badinter, nos ajuda a responder 

aos questionamentos: 

 

“O amor materno não constitui um sentimento inerente à condição de mulher, 
ele não é um determinismo, mas algo que se adquire. Tal como o vemos hoje, 
é produto da evolução social desde princípios do século XIX, já que, como o 
exame dos dados históricos mostra, nos séculos XVII e XVIII o próprio 
conceito do amor da mãe aos filhos era outro: as crianças eram normalmente 
entregues, desde tenra idade, às amas, para que as criassem, e só voltavam 
ao lar depois dos cinco anos. Dessa maneira, como todos os sentimentos 
humanos, ele varia de acordo com as flutuações socioeconômicas da 
história.” (BADINTER, 1985. p. 3) 

 Portanto, se não há uma “vantagem” inerente ao sexo feminino no que diz 

respeito ao cuidado da família, não cabe apenas a mulher assumir o papel de mãe. E 

nota-se que, cada vez mais, as famílias realmente dividem tarefas que anteriormente 
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eram tidas apenas como femininas. E essa condição também modifica a relação 

amorosa, no sentido de par romântico, e não apenas familiar. Para reforçar o conceito: 

“A evolução econômica da condição feminina está modificando 
profundamente a instituição do casamento: este vem se tornando uma união 
livremente consentida por duas individualidades autônomas; as obrigações 
dos cônjuges são recíprocas e pessoais; o adultério é para as duas partes 
uma denúncia do contrato; o divórcio pode ser obtido por uma ou outra das 
partes em idênticas condições. A mulher não se acha mais confinada na sua 
função reprodutora: esta perdeu em grande parte seu caráter de servidão 
natural, apresenta-se como um cargo voluntariamente assumido [...]”. 
(BEAUVOIR, 2009. p. 547). 

 Partindo então para o relacionamento interpessoal no sentido de casal, apesar 

da evolução constante vivida no âmbito familiar, a dominação ainda faz parte da vida 

das mulheres que estão em um relacionamento sério. 

 O caso retoma também de tempos antigos, em que a negociação do casamento 

da mulher ficava a cargo do pai e do futuro marido. Além disso, o matrimônio servia 

como uma integração a sociedade e seria a única maneira de fazerem parte da 

coletividade. Se ficam solteiras, tornam-se socialmente resíduos. 

 Neste sentido, várias consequências de dominação ainda transpõe a vida da 

mulher no âmbito do casal. A violência pode não ser manifesta fisicamente, mas pode 

surgir de maneira distintas como em repressão aos programas que assiste, roupas 

que usa, violência verbal e várias outras maneiras. Apesar da condição doméstica 

poder ser mais compartilhada, a superioridade masculina ainda reflete em casos de 

relacionamentos abusivos, violência doméstica, homicídio, causa de suicídio, entre 

outras tragédias. 

Na história da humanidade, cada nova forma social organiza paulatinamente 
e persistentemente as instituições do sexo e da família. Assim, por antigos 
que sejam o patriarcalismo e a dominação da mulher, é preciso ter em mente 
que as instituições do sexo e da família tecem, ao longo de cada novo modo 
de produção social, as malhas da dominação entre sexos mais adequadas 
àquele modo de produção específico, por contraditória que venha a ser tal 
dominação para a estrutura social como um todo. (LUZ, 1982, p. 11). 

 Livrar-se de problemas no relacionamento ainda é um desafio para as damas. 

Seja por dependência financeira ou psicológica, por medo de perder a estrutura 

familiar, pelo pensamento nos filhos ou qualquer outro motivo, parece que o conceito 

anterior de “refugo social” ainda pode vir a existir e muitas mulheres se submetem a 

situações angustiantes por medo de solidão, exposição e outros fatores.  
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 É difícil falar sobre violência doméstica, é difícil trata-la e pode ter sérias 

consequências psicológicas para todos as partes envolvidas. Porém, é importante 

pensarmos não apenas na violência em si, mas também nas pequenas abstenções 

em tomada de decisão que também trazem a realidade da dominação. 

 Quando uma mulher abre mão dos seus assuntos pessoais em prol do seu 

parceiro ou da sua família, este também pode ser um caso de submissão. Deixar sua 

profissão para cuidar da casa e dos filhos, decidir não encontrar mais os amigos para 

momentos de descontração, desistir da faculdade por insistência do marido são 

alguns exemplos.  

[...] não hesitam em sacrificar sua autonomia de ser humano; abafam em si 
todo pensamento, todo juízo crítico, todo impulso espontâneo; repetem como 
papagaios as opiniões aceitas, confundem-se com o ideal que o código 
masculino lhes impõe; em seu coração, em seu rosto mesmo, toda 
sinceridade morre. A noda de casa reencontra uma independência em seu 
trabalho, no cuidado dos filhos; tira disto uma experiência limitada, mas 
concreta: aquela que se “faz servir” não tem mais nenhum domínio sobre o 
mundo; vive no sonho e na abstração, no vazio. (BEAUVOIR, 2009. p. 813). 
 

O contexto em que Beauvoir escreveu essa passagem era do século XIX em 

que a hegemonia masculina era muito mais presente. Porém, percebemos que, 

apesar da evolução constante do feminismo a “auto sabotagem” feminina em prol do 

relacionamento feliz ainda é realidade e perpassa a construção das personagens da 

novela de João Emanuel Carneiro. 
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3 A TELENOVELA NO CONTEXTO BRASILEIRO 

 

A televisão pauta nossas rotinas diárias, conversas e até posicionamento dos 

móveis na casa. Para um povo que passa em média 4 horas por dia na frente dessa 

tela, nós subestimamos a real dimensão da influência que esse veículo de 

comunicação exerce em nosso comportamento. Este capítulo pretende enfatizar a 

importância do papel que a televisão e seus produtos tem em nosso dia a dia, e 

questionarmos de maneira esse papel influencia em nossas decisões. 

Quando a televisão chegou no Brasil na década de 50, cerca de 60% da 

população ainda era analfabeta, por isso faz sentido a aceitação quase que imediata 

que a televisão teve no nosso país, “a TV não exige mobilidade, (só o controle remoto), 

nem alfabetização e é hipnótica (PEREIRA, 2005). 

Apesar dos avanços da internet, a televisão continua sendo o principal meio de 

comunicação de massa do Brasil e tem grande influência nos assuntos que são 

pautados na esfera pública e comportamento da nossa sociedade.  

 

Os resultados da pesquisa realizada no último trimestre de 2016, confirmaram 
que a posse de televisão já estava quase universalizada nos domicílios 
particulares permanentes do País. Somente 2,8% desses 69.318 mil 
domicílios não dispunham de televisão. (IBGE, 2016) 

 

 Esta pesquisa do IBGE ainda aponta a presença da internet nas casas 

brasileiras.  

O uso da Internet vem sendo cada vez mais comum. [...] Nesse âmbito 
doméstico, constatou-se que a Internet era utilizada em 69,3% dos 69 318 mil 
domicílios particulares permanentes do País. A utilização da Internet já estava 
disseminada na maioria dos domicílios em todas as Grandes Regiões (IBGE, 
2016) 

 

Neste cenário, fica evidente, que apesar de todo avanço da internet nos lares 

brasileiros, a TV continua sendo um dos meios de comunicação com maior presença 

e, portanto, uma das principais fontes de informação do brasileiro. 

Já partindo para os dados da telenovela brasileira, esse gênero televisivo 

exerce um peso muito grande em nossa sociedade, segundo a pesquisa da Kantar 

Ibope realizada em 2017*, o folhetim continua sendo o gênero televisivo mais assistido 

da televisão aberta brasileira. A novela cria moda entre seus espectadores, frases 

jargão, e coloca em debate alguns assuntos que muitas vezes ainda são tabus na 

sociedade. 
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3.1 A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA MÍDIA 

Para entender a importância da construção das personagens mulheres na 

telenovela, é necessário entender como a mídia tradicionalmente representa o gênero 

feminino.  

Apesar de toda a diferença cultural e étnica do nosso país, as mulheres que 

aparecem na telinha geralmente são brancas, jovens e se enquadram num padrão de 

beleza estabelecido pela grande mídia.  

 

E o discurso – quer verbal, quer imagético – nos apresenta sempre jovens 
(como se fosse crime ou vergonha envelhecer), quase sempre brancas 
(embora a nossa maior riqueza seja justamente a diversidade de raças e 
etnias que nos caracterizam), sempre magras (numa ditadura que se 
acentuou nos últimos anos, na contramão da realidade dos contornos 
corporais, tanto devido à nossa mistura de raças quanto à alimentação 
moderna e à vida sedentária), preferencialmente loiras e de cabelos lisos 
(bem distante do padrão nacional) – no máximo, ondulados e apenas em 
raros casos, cacheados. (MORENO, 2017, p. 32) 
 

 Além dessa falta de representatividade da população feminina na televisão 

brasileira, temos um perfil repetitivo dos papéis que as mulheres ocupam na mídia. 

Sempre em papéis secundários ou demonstrando dependência de outros 

personagens. O “uso reiterado de estereótipos de gênero, (como apresentar as 

mulheres apenas como cuidadoras da família e donas de casa ou objetos sexuais) 

afeta a percepção da realidade. ” (MORENO, 2017, p. 70).  

 Existe uma lacuna grande no momento de mostrar mulheres no poder, 

ocupando papéis e cargos que demonstrem a independência e capacidade das 

mulheres terem liberdade nas suas decisões. É comum aos finais das novelas, por 

exemplo, a recompensa do “bom comportamento” da protagonista ser um casamento 

e filhos. Como vemos inclusive na novela estudada por esse trabalho.  

 
Poder ver outras mulheres como líderes, tanto na realidade como na 
televisão, é importantíssimo para as mulheres. Não existem tantas mulheres 
líderes na vida real, então uma boa solução, até certo ponto, é fazer em 
Hollywood. Os filmes, os documentários, os programas de TV. Temos que ir 
até as pessoas, e elas estão vendo televisão. (MISS REPRESENTATION, 
2011) 

 
Quando uma mulher aparece em funções de poder, essa característica acaba sendo 

vista como um aspecto negativo. Pensamos nos piores elementos ligados ao poder e 
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associamos às mulheres que ocupam tais cargos. Um bom exemplo disso é a 

cobertura da mídia durante as eleições. No documentário Miss Representantion 

podemos ver vários excertos jornalísticos comparando a cobertura da campanha de 

Hillary Clinton e outras candidatas. Enquanto os candidatos homens eram avaliados 

por sua postura e qualificações profissionais para o cargo que estavam concorrendo. 

As candidatas mulheres eram julgadas pelas suas roupas, rugas, possíveis plásticas 

e até mesmo se conseguiriam governar um país no período de grandes oscilações 

hormonais, mais conhecido como “TPM”.  

 

O uso de estereótipos reflete não só num bloqueio mental em termos do que 
a sociedade pode esperar das mulheres, mas também – mais seriamente – 
em termos do que as mulheres podem esperar de si mesmas. (MORENO, 
2017, p. 70) 
 
 

3.2 AVENIDA BRASIL: CONTEXTO NARRATIVO  

No dia 19 de outubro de 2012, Avenida Brasil encerrou seu enredo com uma 

média de 52 pontos no Ibope. O episódio final da novela de João Emanuel Carneiro 

foi um sucesso de audiência e repercussão nas redes sociais. Tanto que chegou a 

ameaçar o fornecimento de energia elétrica, o país parou para ver o “Gran Finale” 

Nina (Débora Falabella) e Carminha (Adriana Esteves). 

A novela Avenida Brasil se inicia no ano de 1999. As primeiras cenas da novela 

já nos apresentam o subúrbio do Rio de Janeiro e o bairro fictício Divino, grande 

cenário para as histórias que virão ao longo dos seus 179 Capítulos. Logo 

conhecemos Genésio, um viúvo solitário que acaba de se casar com Carminha, uma 

mulher aparentemente simples e sem maldade, mas que esconde uma grande 

ambição de subir na vida e que planeja um golpe contra Genésio para alcançar seu 

sonho. Genésio também tem uma filha, Rita. Ela que descobre todo o plano de 

Carminha e a desmascara para seu pai. Mas, é tarde demais, e o pior acontece, 

Genésio morre atropelado em plena Avenida Brasil pelo craque do futebol Jorge 

Tufão, que com sentimento de culpa decide se aproximar da recém-viúva Carminha 

para confortá-la. Ela entendendo toda a situação, vê a oportunidade perfeita para se 

casar com Tufão e enfim se tornar rica. Além disso, depois de ficar com todo o dinheiro 

de Genésio, Carminha - com a ajuda de seu amante e cúmplice Maxwell - leva Rita 
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para um lixão, daqui nasce a grande rivalidade entre Carminha e Rita/Nina, que vai 

gerar todo o sentimento de vingança entre as duas. 

No lixão, Rita sofre nas mãos de Nilo, um homem pilantra que se aproveita dos 

menores para conseguir dinheiro. Mas, ela também conhece Lucinda, uma mulher 

humilde e carinhosa que acolhe as crianças do lixão como seus próprios filhos e 

chamada por todos de "mãe Lucinda". No lixão, Rita ainda conhece Batata, um garoto 

que foi abandonado ainda bebê naquele lugar. Os dois acabam se tornando muito 

amigos, vivendo uma paixão infantil e inocente, porém muito verdadeira. Um dia Rita 

é adotada por um rico casal argentino, que mudam seu nome para Nina e a levam 

para fora do país. Rita/Nina cresce querendo cada vez mais se vingar da mulher que 

destruiu sua vida. Carminha consegue se casar com Tufão, depois de separá-lo de 

Monalisa, dona de um salão de beleza com quem até então Tufão estava 

comprometido. Carminha passa a morar numa luxuosa mansão no fictício bairro 

suburbano do Divino, na zona norte do Rio de Janeiro. Pouco tempo depois que Rita 

sai do lixão, Carminha adota Batata, que na verdade é o filho biológico dela com Max, 

e que ela abandonou no lixão quando ele acabou de nascer já que não tinha condições 

de criá-lo. O garoto é muito bem recebido na casa de Tufão, e inclusive passa a ser 

chamado de Jorginho. Ele, porém, jamais se esqueceu de Rita, assim como esta 

jamais se esqueceu de Jorginho. 

Nesse momento a história passa por um salto temporal. O ano é 2012, Nina 

cresceu e se torna uma chefe de cozinha, na Argentina, mas quando seu pai adotivo 

morre ela resolve voltar ao Brasil para iniciar seu plano de vingança, abandonando 

seu namorado e suas duas irmãs adotivas. Nina desenvolveu um plano para se infiltrar 

na casa de Tufão e destruir Carminha. Através da internet ela virou amiga de Ivana, 

irmã de Tufão, e consegue uma indicação para ser contratada pela família como 

cozinheira. Assim ela começa a colocar sua vingança contra Carmen Lúcia em prática. 

Carminha agora é uma esposa exemplar casada com Tufão, ou pelo menos aparenta 

ser, já que na verdade é uma fingida mãe de família e querida por todos que ela 

esconde repudiar. A única pessoa de quem ela realmente gosta é Jorginho, seu filho 

biológico que todos acreditam ser adotado. Por ironia, Jorginho odeia Carminha. Ela 

também tem outra filha, Agatha, que também é fruto de seu caso com Max. Porém 

todos acreditam que é filha dela com Genésio. Agatha foi criada pela família de Tufão, 

e sempre admirou sua mãe, mesmo ela a tratando com repúdio e implicando 

constantemente com ela pelo fato dela estar acima do peso. Apesar da situação 
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financeira e status que Carminha alcançou, ela continua com seus planos para tentar 

lucrar nas costas de Tufão. Ela inclusive casou seu amante com a irmã de Tufão 

(Ivana), assim consegue ter seu amante dentro de casa sem ninguém desconfiar do 

caso. 

Rita, agora como Nina, passa a conviver com a família de Tufão, porém 

descobre que Jorginho, filho de Tufão e Carminha, é seu amor de infância, ficando 

então dividida entre o amor e a vingança contra sua ex-madrasta Carminha. Mais para 

o final da novela, Lucinda recebe em sua casa Santiago, um senhor que conserta 

brinquedos, antiga paixão de Lucinda com quem ela volta a se envolver. Porém, o que 

ninguém sabe é que Santiago é o maior vilão da história, uma vez que é pai e mentor 

de Carminha. 

Muitas reviravoltas acontecem na trama, inclusive um inusitado triângulo 

amoroso entre Nina, Jorginho e Max, quando este último se apaixona perdidamente 

pela cozinheira. Depois de descobrir tudo sobre Nina, Carminha resolve dar uma lição 

nela. Mas já é tarde, pois Nina conseguiu fotografar Carminha e Max fazendo amor, e 

assim, usando as fotos como chantagem, faz da vida de Carminha um inferno e 

ameaça o casamento dela com Tufão. Um clima de suspense surge nas últimas 

semanas da novela quando Max é misteriosamente assassinado no lixão. A culpa 

recai sobre Lucinda, que na verdade confessa ter matado o próprio filho para acobertar 

o verdadeiro assassino. 

No último capítulo, depois que a máscara de Santiago cai na frente de todos, 

ele arquiteta um plano para sequestrar Tufão e fugir com Carminha para a Itália. Aqui 

Carminha tem a oportunidade perfeita para se livrar das pessoas que tanto odiou, 

mas, após refletir sobre seus atos, ela se vira contra o pai e se entrega à polícia. Num 

interrogatório judicial, Carminha confessa ser a verdadeira assassina de Max, e diz 

que o matou por legítima defesa, depois que ele enlouqueceu e levou todos para o 

lixão fazendo de Lucinda, Nilo, Carminha, Nina e a família de Tufão reféns. Carminha 

atingiu a cabeça do amante com uma enxada depois dele ter ameaçado matar Nina. 

Lucinda foi a única testemunha de que Carminha matou Max, e por isso resolveu 

acobertá-la, pois sempre se sentiu em dívida com ela, uma vez que sempre acreditou 

ter sido a responsável pela morte da mãe de Carminha. Este segredo foi revelado 

apenas nas últimas semanas do folhetim, mas no final descobriu-se que Santiago é o 

verdadeiro responsável pela morte de sua própria mulher. 
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Temos mais um salto temporal na história e após três anos de todos os 

ocorridos, Carminha sai da prisão e volta para o lixão junto com Lucinda, e passa o 

resto da vida se redimindo pelas maldades que cometeu. Quando nasce o bebê de 

Rita e Jorginho, eles o levam para visitar sua avó, e Rita e Carminha finalmente se 

perdoam com um abraço. A novela termina com um jogo de futebol no Divino, onde 

vemos boa parte do elenco unida na torcida. 
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4 METODOLOGIA 

 

Para desenvolver a metodologia de pesquisa nesse trabalho foi utilizado como 

referência teórica principal duas autoras: Daniele Gross e Silvia Oroz.  

Em suas análises Gross (2016) trabalha em cima de sete eixos temáticos onde 

definiu temas de observação para cada um deles.  Buscando facilitar o momento da 

análise, usou-se como base desta pesquisa dois dos sete eixos temáticos analisados 

por ela, são eles: Corpo, Comportamento e Sexualidade; e Relações Amorosas e 

Familiares. Como mostra a tabela a seguir.  

        

EIXO TEMÁTICO TEMA 
 
 
 
 
 

Corpo, Comportamento 
e Sexualidade 

 

 Alcoolismo / Drogas / Jogo / Vícios  

 Autoestima 

 Beleza / Estética 

 Caráter 

 Estereótipo do Feminino 

 Inteligência 

 Religiosidade / Crença / Superstição 

 Subserviência Feminina / Fragilidade Feminina / Necessidade em 
se chamar um homem para resolver a situação / Mulher sendo 
protegida por um homem / Homem controlando a mulher 

 Superioridade da mulher / Independência emocional da mulher 

 Poder da Sedução Feminina 

 Sensualidade Feminina / Erotização da Mulher 

 Sexualidade da Mulher 
Objetificação da Mulher (+ sexual)  

 
 
 
 

Relações Amorosas e 
Familiares 

 

 Amor / Romance 

 Vingança 

 Morte (luto) 

 Casamento (curso natural) 

 Casamento / Relação Estabelecida 

 Disputa por um homem / Mulher marcando território (em relação a 
um homem) 

 Amizade Feminina / Solidariedade Feminina 

 Família 

 Maternidade / Instinto Materno / Filhos 

 Mulher comandando a relação amorosa 

 Mulher é objeto social do homem 

 Separação / Divórcio / Rompimento 

 Traição (da mulher) 

 Traição (do homem) / Perdão à traição masculina 

 

Através destes eixos temáticos, durante o estudo dos capítulos da telenovela 

escolhida, foi-se construindo um paralelo com os estereótipos melodramáticos 

apresentados por Oroz (1999) para entender quais padrões da sociedade 

contemporânea foram reproduzidos nas personagens e que por fim as enquadrou nas 
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posições de protagonista e antagonista. São esses os estereótipos: mãe, irmã, 

namorada, esposa, má e/ou prostituta, e amada. 

Já apresentado anteriormente, a telenovela é o gênero televisivo mais assistido 

pelos brasileiros, e o programa apresentado as 21h, na rede Globo continua sendo o 

programa com maior audiência dentro desta categoria. Por isso foi selecionado para 

análise uma telenovela transmitida nesta faixa horária. Como queremos analisar a 

maneira que a mulher brasileira é representada na TV, optou-se por estudar o horário 

nobre da principal emissora do país, a rede Globo. Dentre as diversas novelas que 

passaram por essa faixa horária do canal, foi escolhida a novela Avenida Brasil por 

diversos aspectos dela, além de todo o fenômeno de sucesso que ela obteve. Seu 

sucesso foi tanto que a telenovela foi citada pela revista Forbes como folhetim mais 

rentável da história. Sua fama tomou grandes proporções dentro e fora do país, sendo 

a novela mais comercializada internacionalmente pela Rede Globo (até o momento). 

Outra característica muito importante para a escolha desta peça neste trabalho foi sua 

estrutura narrativa, são raros os programas televisivos que focam seu núcleo principal 

em duas personagens tão fortes quanto Carminha e Nina, e personagens 

apresentadas de forma tão complexas como elas foram.  

Ao todo foram decupados uma amostra de nove capítulos do total de 179 

Capítulos da novela, entre eles o primeiro capítulo de cada fase do folhetim (Capítulos 

8 e 9), bem como os dois últimos capítulos da novela que mostraram os desfechos 

das protagonistas (capítulos 178 e 179). Também foi escolhido o 100º capítulo, 

momento a história onde Carminha descobre a real identidade de Nina/Rita. E para 

evitar a escolha tendenciosa de capítulos, também escolhemos mais quatro capítulos 

aleatoriamente. A planilha dessa decupagem está disponível online, endereço para 

acesso encontra-se nas referências.  

A análise focou nas protagonistas da novela, Carminha e Nina/Rita. Todas as 

cenas que alguma dessas personagens aparecem nos capítulos foram identificadas e 

decupadas. Na planilha de análise foi criada uma coluna também para inserção das 

falas com destaque e que exemplificam algum dos itens analisados. 
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5 ANÁLISANDO AS PROTAGONISTAS 

 

Ao longo da narrativa de Avenida Brasil vamos conhecendo os detalhes da vida 

de Carmen Lucia e Nina/Rita e percebemos que ambas têm uma história de vida muito 

similar. Perderam suas mães muito pequenas e devido a tragédias que se sucederam 

nas suas vidas foram jogadas para viver no lixão.  

Tanto Carminha quanto Nina/Rita são brancas, magras, jovens e tem cabelo 

liso. No momento que Nina volta para o Rio de Janeiro para iniciar sua vingança ela 

corta os cabelos bem curtos, artifício utilizado pela produção para desvincular da 

imagem que tínhamos construído de Nina/Rita criança. Neste momento ela partiu para 

um lado mais sombrio da personagem.  

Outra mudança de visual que temos ao longo dos capítulos é durante a 

vingança de Nina/Rita nos capítulos que elas ficam sozinhas no casarão. Nina/Rita 

força Carminha a cortar os cabelos e por consequência afeta sua alto-estima e 

imagem de mãe de família que ela tentava aparentar aos demais personagens. 

Logo no primeiro capítulo somos apresentados às personagens numa cena que 

Carminha e Rita (ainda criança) discutem sobre a venda da casa que moram. E temos 

um lado materno de Carminha apresentado de forma negativa. 

 

“Carminha: Você vai me obedecer, garota. | Rita: não vou te obedecer. Você 
não é nada minha, você não é minha mãe. | Carminha: Sua mãe morreu. Tá 
morta enterrada, tá embaixo da terra e as minhocas já comeram todo o corpo 
dela. Agora tô eu aqui, a mulher do seu pai e você me obedeça. ” (Cap. 01 
00:12:12) 

 

Nesta mesma cena, podemos ver um lado dissimulado da antagonista, no 

momento que Genésio chega na casa e Carmen Lúcia finge que a menina Rita a 

humilhou sem motivos.  

Durante a história podemos ver mais momentos que Carminha é apontada 

como uma péssima mãe, inclusive uma das demandas de Nina/Rita para Carmen 

Lúcia durante sua vingança era que ela fosse uma mãe melhor para Agatha. Criando 

uma comparação de exemplos de maternidade entre as duas personagens. Abaixo 

um exemplo de diálogo entre Carminha e sua filha Agatha: 

 

“Carminha: o que você tem na mão? | Agatha: Nada não Carminha: Como 
nada? | Mostra. (Agatha mostra uma taça de sorvete nas mãos) | Carminha: 
Sorvete Agatha? 5 mil calorias, você sabe o que isso representa?  Que você 
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vai ficar um bujãozinho que nem a sua tia. Só que ela tem personalidade e 
carisma. Nem isso você tem. | Agatha: Eu vou jogar fora. Carminha: Então 
me dá isso aqui. Você vai é deitar que eu já disse que não quero você 
acordada depois das 22h que estraga a pele. Você quer virar uma 
monstrinha, não quer? “ (Cap. 8 00:26:56) 

  

 Desde o início da novela, o roteiro apresenta Nina/Rita como uma 

personagem de atitude e determinada. Esse detalhe do seu caráter pode ser visto por 

exemplo no capítulo um quando a garota espiona a madrasta e corre atrás do pai no 

trabalho para contar sobre o plano do assalto. 

 Em determinados momentos essa característica aparece ressaltada como 

sendo um lado negativo da personagem, em vários momentos ela demonstra tanto 

foco na sua vingança contra Carminha que destrói os sentimentos das pessoas que 

está ao seu redor, geralmente pares românticos, que a criticam suas decisões. Na 

cena abaixo vemos Nina/Rita terminando com seu namorado argentino para se mudar 

para o Rio de Janeiro. Na cena temos certeza que Nina não vai deixar suas emoções 

atrapalharem seus planos de vingança. 

 

“Hector: Quem é essa pessoa que está me dizendo essas coisas? É a Nina 
minha namorada, chefe do meu restaurante, ou uma alienígena que assumiu 
posse desse corpo? | Nina: Eu sou essa pessoa Hector, você que não me 
conhece direito. Hector: você tá mentindo, você me ama eu sei; | Nina: eu 
não te amo, eu nunca te amei, essa e a verdade. ” (Cap. 8 - 00:07:13) 
 

 Esse mesmo tipo de comportamento se repete algumas vezes na história de 

amor dela com Jorginho. Em algum dos capítulos analisados Nina/Rita estava 

separada de Jorginho pois ele não queria que a personagem continuasse com seu 

plano contra Carminha. 

 Durante vários momentos da novela vemos Carminha defendendo um estilo 

de vida que a família de Tufão julgava correto para uma mulher, usando como modelo 

negativo de comportamento, a personagem Monalisa, ex de Tufão.  

 

“Carminha: Se eu puder evitar contato meu e da minha família com aquela 
mulherzinha amoral tanto melhor. | Ivana: Sinceramente Carminha, não sei 
que tanto você implica com a Monalisa, qual o problema que ela fez de errado. 
| Carminha: O que ela fez de errado, aquela mulher é um cancro na nossa 
comunidade; uma mulher que leva uma vida dissipada, mãe solteira, 
concubina, vive amasiada com aquele homem há anos. | Ivana: Ela namora 
o Silas, ela não quer casar com ele, ela tá feliz assim. | Carminha: Ivana, você 
tá muito moderna. Me admira você uma mulher de família pensando assim. “ 
(Cap. 8 00:39:54) 
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Ela inclusive reforça a ideia desse papel que ela tentava exercer no seu diálogo 

final com Tufão no capítulo 179. 

 

Carminha para Tufão: Eu sempre soube que eu não merecia a sorte de ser 
casada com um homem maravilhoso como você.  Talvez por isso eu tenha 
feito todas as besteiras que eu fiz esses anos todos. Da minha maneira 
maluca eu te amei. Eu gostava de ser sua esposa perfeita, gostava de ter 
uma família, gostava de te fazer feliz. Você me fazia feliz como eu nunca tinha 
sido antes, e como eu nunca vou ser nessa vida. Nunca mais. Obrigada. Cap. 
179 - 00:06:54 
 

Complementando ainda está ideia positiva da função de dona de casa apresentada 

na telenovela, temos um diálogo entre Carmen Lúcia e mãe Lucinda: 

“Dá uma olhada pra essa casa toda, olha isso aqui tudo. Isso aqui é minha 
vida, meu casamento, é tudo isso que tá em jogo. ” (Cap. 58 00:09:25) 

Apesar da telenovela apresentar em seu contexto geral que suas personagens 

principais são mulheres fortes e independentes, durante vários momentos do folhetim 

vemos Carminha e Nina/Rita se expondo e mostrando um lado vulnerável para 

beneficiar seus parceiros. Um bom exemplo disso é Carminha, mesmo estando 

estável e numa posição confortável no casarão, ter apoiado o plano de sequestro falso 

de Max (Cap. 31). Plano que quase matou a personagem quando o sequestro virou 

de verdade. Um segundo momento que podemos presenciar esse tipo de 

comportamento é no capítulo 100 quando Carmen Lúcia e Max estão no seu 

esconderijo e Carminha diz a seguinte fala para Max: 

“Eu não posso e não gosto de ficar longe de você. Eu só fico tranquila com 
você por perto, bem perto, sempre à mão, pra hora que eu precisar. ” (Cap. 
100 00:08:23) 

Nina/Rita demonstra essa característica diversas vezes também quando 

aparece chorando por não poder estar com Jorginho. Mas ao contrário de Carminha, 

Nina não deixou de lado seus planos em prol do parceiro. Ela permaneceu com sua 

ideia fixa de vingança. Apesar dos inúmeros pedidos de Jorginho para ela desistir de 

tudo e fugir com ele. (Cap. 84) 

 O capítulo 100 promove uma virada na história, a partir dali a identidade de 

Nina/Rita está exposta para Carminha e aos poucos o resto do elenco vai descobrindo 

que Rita e Nina são a mesma pessoa. Nesse momento ainda temos um reforço da 
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identidade de Carminha como sendo 100% maldade, Nina/Rita ainda a vê como uma 

bruxa que arruinou sua infância: 

 

“Nina para mãe Lucinda: Agora aquela bruxa vai pagar por todos os pecados 
que cometeu. Fim da linha pra Carminha. | Lucinda: Nina não tô entendendo. 
Nina: Eu consegui reunir todas as provas para acabar de vez com a 
Carminha.” (Cap. 100 - 01:00:12) 

Desse momento em diante vemos Nina/Rita humilhando Carminha na cena que 

as duas estão sozinhas no casarão e Nina/Rita espalhou diversos quadros com fotos 

de Carmen Lúcia e seu amante Max juntos. Aqui Nina/Rita inicia sua vingança que 

dura alguns capítulos.  

“Nina diz: Eu tô sentada na cabeceira porque hoje quem vai me servir é você, 
vaca. A partir de hoje eu sou a madame e você é minha empregadinha. Anda, 
me serve que eu tô com fome, não tá vendo? Me serve (aos gritos). “ Cap. 
104 00:10:12 

Dessa parte da história para frente, a personagem Carminha vai sendo 

humanizada, ela continua seus planos, mas somos apresentados à infância dela, que 

não foi muito diferente da infância de Nina/Rita. Santiago, pai de Carmen Lúcia entra 

na história e vamos descobrindo todos os traumas de Carminha, a ausência de sua 

mãe, sua infância no lixão. 

Aqui as histórias das protagonistas se mostram extremamente parecidas. Mas 

o que continua claro foram as decisões que cada um tomou até ali. Sempre fomos 

expostos a uma Nina bondosa, onde a vingança acabava entrando em segundo plano. 

Seus objetivos eram nobres, ela estava tentando proteger a família de Tufão, a honra 

de seu pai, a menina Agatha. Já Carmen Lúcia era movida pela ambição própria de 

ter uma vida melhor, sempre pensando no bem-estar dela e do seu parceiro Max.  

Elementos de roteiro que justificavam os destinos que cada personagem teve 

na novela.  

Como desfecho da história temos o surgimento de um vilão maior que 

Carminha, seu pai Santiago, uma figura que não aparenta nenhuma complexidade de 

personalidade. Ele é o mal da história e ponto. Carminha vai lidar com as 

consequências de tudo que fez até ali, mas, ainda terá a chance de um recomeço, 

não tão feliz, quanto a personagem Nina/Rita, mas ela tem um recomeço. 
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“Carminha: Gente como a gente tem que pagar pelo que fez. | Santiago para 
Carminha: Sua louca, estúpida. Você é um lixo, um lixo de gente. Eu errei 
quando joguei você no lixo quando você era criança. Eu devia ter acabado 
com sua raça como acabei com a raça da sua mãe. Vocês, duas pobres 
derrotadas. Carminha: Cala a boca, cala a boca. “ (Cap. 179 -  00:00:00) 

Durante a cena desfecho do sequestro de Tufão e Nina/Rita, temos a redenção 

completa da personagem Carminha. Quando ela salva a vida dos dois, de seu pai que 

iria mata-los e se rende: 

Carminha entrega arma para Nina e diz: Atira em mim, acaba com tua 
vingança. Não era isso que você tanto queria? - Nina abaixa a arma e não faz 
nada. (Cap. 179 -  00:00:00) 

Caminhando para o final da telenovela, Carminha foi presa e Nina casou com 

Jorginho e teve um filho com ele. A princípio esse filho dos dois parece um clichê de 

telenovela para o famoso final feliz. Mas ele foi o elemento necessário para conseguir 

mostrar um gancho do perdão de Nina e Jorginho para Carminha. Numa das cenas 

finais do folhetim, o casal vai até o lixão, lugar que Carmen Lúcia escolheu para viver 

depois que saiu da prisão, apresentar o neto para a Carminha. Nesse momento as 

duas tem uma troca sincera de perdão e um almoço em família muito simbólico para 

todo o enredo.  

“Carminha para Nina: Você me perdoou? Depois de tudo que eu te fiz. | Nina: 
Tô aqui não tô? | Carminha: Você é realmente superior a mim. Eu não seria 
Cap.az de fazer o mesmo se eu fosse você. | Nina: E você? Você me 
perdoou? Eu transformei sua vida num inferno. | Carminha: Só tô colhendo o 
que plantei. Pelo menos agora eu tô vivendo uma vida de verdade. | Nina: 
não foi isso que eu perguntei. eu perguntei se você me perdoou. |  Carminha: 
e adianta não perdoar?” (Cap. 179 - 00:57:31) 

Aqui vemos uma cena que quebra qualquer resquício de maniqueísmo dentro 

da narrativa. As duas sabem que fizeram muitas coisas erradas seguindo suas 

trajetórias de vingança, nenhuma das duas está isenta de ter sido má na história. E 

ainda temos um momento que remete a cena do início da vingança de Nina/Rita, 

quando Carminha foi obrigada a servir Nina/Rita dentro do casarão: 

“*Enquanto preparam café* | Carminha: Que destino caprichoso esse o nosso 

hein traste. Sempre juntas. | Nina: É, parece que é isso mesmo, sempre 

juntas. | Nina: Deixa que eu sirvo esse café. ” Cap. 179 - 00:57:31 
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Esse detalhe, foi o ponto que faltava para igualar as duas na história e coloca-

las no mesmo patamar. Durante toda a trajetória das personagens nessa telenovela, 

foi possível observar altos e baixos de personagem Nina/Rita e Carminha. 

Principalmente Nina/Rita que caminhou muitas vezes numa linha tênue de se 

enquadrar no estereótipo de mulher amada e mulher má. 

Os elementos que mais pesaram para a definição dos papéis de vilã e mocinha 

na história, são principalmente o altruísmo da personagem Nina, sua preocupação e 

valorização dos vínculos familiares e sua monogamia. Apesar de Nina/Rita mostrar 

certa tendência para não ter limites do certo e errado da sua vingança. Como no 

capítulo 84 quando ela finge interesses por Max, durante toda a novela ela se envolveu 

apenas com Jorginho. Já Carminha manteve um relacionamento adultero com Max 

em todos os seus casamentos, sempre mostrou desprezo por sua filha e pela família 

que a acolheu durante boa parte da história.  

 Essas características foram fundamentais para fixar as personagens nas 

funções de mocinha e vilã. A jornada das duas personagens é tão parecida que foi 

necessário para os roteiristas usarem de características tão padronizadas pela 

sociedade para colocar Carmen Lúcia na sua função de vilã. Eles inclusive precisaram 

desenvolver um personagem realmente “mau” para justificar a redenção de Carminha. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada sobre as personagens mulheres na telenovela Avenida 

Brasil ainda é muito superficial. O núcleo feminino nessa novela é tão forte que existe 

uma possibilidade enorme de estudos e pesquisa. Principalmente para entender 

melhorar a construção e representatividade das personagens Monalisa, Muricy e 

Suelen. 

Ficou evidente como os relacionamentos familiares e amorosas, principalmente 

o “instinto maternal”, foram decisivos na hora de construção do caráter das 

protagonistas. Apesar deles terem a possibilidade de fugir da dualidade boazinha e 

má dentro da história, os roteiristas ainda ficaram presos nessa estrutura narrativa. 

Por toda a jornada das duas personagens, existia uma ótima possibilidade de explorar 

melhor as motivações e limites do caráter de Nina/Rita. Com exceção dos capítulos 

que ela conseguiu humilhar Carminha, as atitudes da personagem ainda estavam 

muito presas ao politicamente correto. De fato, ela acabou não demonstrando tudo 

que seu sentimento de vingança sugeriu que ela causaria para Carminha. 

Principalmente por seus sentimentos pelo “galã” da história, Jorginho.  

Temos uma crítica evidentemente à escalação do elenco. Apesar da história se 

passar no subúrbio carioca, quase não temos representatividade no elenco deste 

núcleo da história. Porém, como esse tópico foge aos objetivos principais deste 

trabalho, não foi abordado, ficando a sugestão para uma futura pesquisa. 
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APÊNDICE 

 

Tabela com decupagem dos capítulos selecionados: 

Cap 
Tempo 

de vídeo 
Cena 

Personagen
s na cena 

Resumo da cena 
Diálogos de 

destaque 

01 00:03:49 
Carminha briga 

com Rita por 
barulho 

Rita (Nina) 
Genesio e 
Carminha 

Carminha está arrumando a casa 
para mudança e Rita está 

brincando e fazendo barulho de 
sirene. Elas discutem sobre  a 

venda da casa da mãe de Rita e 
Carmilha humilha Rita, em 

vingança Rita quebra as coisas da 
casa e Rita destroi a boneca da 

Rita. Na sequencia Rita joga 
mingau em Carminha que ameaça 
bater nela. Genesio chega na casa 

e Carminha convence o marido 
que a filha a humilhou. Carminha 
tenta fingir que gosta da criança e 
leva um tapa na cara. O pai fica 

bravo com Rita e consola a mulher 

Carminha: Você vai me 
obedecer garota.  

Rita: não vou te obedecer você 
não é nada minha, você não é 

minha mãe. 
Carminha: Sua mãe morreu. Tá 
morta enterrada, tá embaixo da 

terra e as minhocas já 
comeram todo o corpo dela. 

Agora tó eu aqui, a mulher do 
seu pai e você me obedeça" 

01 00:12:12 

Genesio e 
Carminha 

conversam 
sobre a venda 
da casa e ex 

esposa 
falecida. 

Carminha, 
Rita e 

Genesio 

Genesio está triste por vender a 
casa pois lembra dos ultimos 

momentos com a ex mulher, que 
morreu naquela casa. Carminha o 

cosola  e convence de que a 
venda da casa é a melhor solução. 

Eles dão um beijo e Rita vê. Ela 
vai para a escola e  se recusa a 
dar um beijo de despedida em 

Carminha. Genesio pede 
desculpas para Carminha e ela diz 

que vai ter toda a paciencia do 
mundo. Eles começam a falar do 

pagamento da casa vendida. 
Genesio fala da sua preocupacao 

de andar com o dinheiro do 
pagamento na rua e Carminha dá 
uma bolsa para ele sair do banco 
com o dinheiro. Eles fazem juras 

de vida nova. 

  

01 00:14:57 
Rita escuta 
Carminha 

armando roubo 

Carminha e 
Rita 

Rita decide não ir para a escola e 
volta para casa, quando chega 

escuta Carminha falando com um 
homem sobre roubar o dinheiro da 

compra da casa na hora que o 
Genesio sair do banco. Carminha 
chama Genesio de 'velho babao' e 

Rita de 'peste'. Rita se esconde 
para a madrasta não ver que ela 

está em casa. 
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01 00:17:58 
Rita conta para 
Genesio sobre 

assalto 

Rita e 
Genesio 

Rita consegue fugir de casa e vai 
atras do pai no trabalho para 

contar o que acabou de descobrir. 
Eles se encontram no meio do 
transito. A filha conta sobre o 
assalto, que a Carminha esta 

armando  o assalto que ela ouviu 
por telefone todo o esquema. O 
pai não acredita na criança, ele 
acha que é implicancia da filha 

com a Carminha. Deixa a filha no 
colegio e segue para o banco 

  

01 00:31:50 

Genesio 
esconde o 

dinheiro em 
casa 

Genesio e 
Carminha e 

Rita 

Genesio chega em casa com o 
dinheiro da venda da casa e 

esconde de Carminha. Ela leva um 
susto quando vê ele em casa. Ele 

finge que o assalto foi bem 
sucedido e que perdeu o dinheiro 

da venda da casa. Carminha 
acredita e encena preocupação. 
Ele se chama de anta e ela tenta 
'consolar' o marido. Ele pergunta 

como uma mulher bonita como ela 
pode querer algo com um cara 

velho e sem nada como ele. 
Carminha diz que ele é 

maravilhoso, um maridao. Ela até 
diz que vai arrumar um emprego. 
Rita chega em casa. Genesio diz 
que vai conversar com a filha e 

Carminha finge a boa mae 
preocupada. Genesio conta para 
Rita que não foi assaltado e que 
vai cuidar de Carminha e conta o 

esconderijo do dinheiro. Ele 
tambem pede para a filha se 

esconder e chama filha de anjo 

  

01 00:40:21 

Carminha e 
Genesio vem 
jogo. Amante 

Liga 

Genesio e 
Carminha e 

Max 

Carminha e Genesio estão 
assistindo a final do campeonato 
carioca. O amante de Carminha, 
Max, liga para a casa, e ela finge 

que foi uma tia distante. No 
telefonema Carminha e Max 

combinam de se encontrar mais 
tarde. 
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01 00:44:40 
Carminha sai 
para comprar 

cerveja 

Genésio, 
Carminha e 

Max 

Carminha diz que quer tomar uma 
cerveja e sai de casa com essa 

desculpa para encontrar o amante. 
Genesio pede para Rita trancar 

toda a casa e sai seguindo 
Carminha. Nesse momento ela vai 

para uma laje e encontra Max. 
Genesio fica escondido. Max conta 
para Carminha que foi enrolado e 
que não tinha dinheiro na bolsa. 

Eles brigam. Ela nao acredita que 
o dinheiro sumiu. Eles brigam e 

Max vai embora. Durante a 
brigada Carminha chamou 

Genesio de'anta'. Nao acredita 
que ele tenha inteligencia pra 

esconder o dinheiro. Quando Max 
sai, Genesio sai do esconderijo e 

começa a conversar com 
Carminha - ela se assusta. 

Genesio conta que armou para 
Carminha. Ela  chama ele de velho 
e pede distancia. Eles se ofendem,  
Carminha xinga Rita e diz que foi 

ela que contou tudo e chama 
Genesio de velho. Ele diz que 

Carminha nunca mais vai por os 
pes na casa e chama Carminha de 

vagabunda. Ele pergunta como 
Carminha teve coragem de fazer 

isso com ele, ela o humilha, ele diz 
que vai denunciar ela para a 
policia, eles saem no tapa, 

carminha dá uma de nazare e 
derruba Genesio da escada. Deixa 

ele machucado e caido e vai 
embora. 

Genesio: Como voce teve 
coragem de fazer isso comigo? 
Carminha: Você é um anta né, 
de acreditar que uma mulher 
feito eu vai querer passsar a 
vida do seu lado, olhado para 
sua cara e macaco, ouvindo 

seu ronco  de ALGO QUE NÃO 
ENTENDI, sentido seu cheiro 

de velho, ouvindo sua 
conversinha idiota.  

Genesio: Nao se preocupa nao, 
daqui para frente voce vai ter 

conversas muito mais 
interessantes la na 

penitenciaria quando eu 
denunciar voce para .. 

Carminha tenta fugir, eles 
brigam e ela derruba ele da 

escada.  
Genezio: sua vaca, vou te botar 

na cadeia 
Carminha: Vai pro inferno 

01 00:54:19 

Carminha 
conta para Max 
sobre armação 

de Genesio 

Carminha e 
Max 

Carminha chega na casa de Max e 
conta para ele tudo que aconteceu 

com Genesio. Max diz que ele 
avisou. Carminha tenta saber  o 
que vão fazer. Max sugere fugir, 
Carminha fala que acha que o 

dinheiro esta escondido em casa  
e que ' a peste' Rita sabe onde ta. 
Eles discutem mas combinam de ir 

buscar o dinheiro. 

  

01 00:59:00 
Carminha e 
Max tentam 

pegar dinheiro 

Carminha, 
Max | Tufao 
e Genesio 

Carminha e Max tentam entrar na 
casa e descobrem que Rita 

trancou a porta. Enquanto isso 
Genesio está andando na rua para 

tentar chegar a delegacia e é 
atropelado por Tufao, antes de 

morrer fala para o jogador o nome 
da mulher tentando avisar do 
crime ,mas ele  acha que o 

morinbundo pediu para proteger a 
moça; 
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08 00:00:00 

Nina e Begonia 
vem o pai indo 

para a 
ambulancia 

Nina e 
Begonia 

Enquanto Nina (Rita adulta) e 
Begonia vem o corpo do pai sendo 
levado para uma ambulancia, Nina 
conta para a irma adotiva que vai 

voltar para o Brasil. As duas 
discutem. Begonia diz que sabe 
que Nina so vai para o Brasil por 
causa da vinganca que ela nunca 

esqueceu. Begonia foge. 

  

08 00:01:41 

Jorginho faz 
cena no 

aniversario de 
Carminha 

Carminha, 
Jorginho, 
Tufao e 
grande 
elenco 

Jorginho esta bebado numa festa 
e começa humilhar Carminha 

falando que ela não é sua mãe. 
Tufao fica bravo e pede pra 

Jorginho falar desculpas para a 
mãe. Carminha chora e se 
pergunta o que ela fez pra 

merecer isso. 

  

08 00:03:15 

Nina fala sobre 
velorio do pai e 

briga com 
begonia 

Nina e 
outros 
irmaos 

adotivos e 
namorado 

Nina e os outros conversam sobre 
o sumiço de Begonia, ela e o 

namorado resolvem ir pra casa 
  

08 00:07:13 
Nina conta 

para namorado 
que vai embora 

nina e 
namorado 

Hector 

Nina esta na casa do namorado, 
eles conversam no lado de fora da 

casa. Ela conta que vai para o 
Brasil, ele se convida para ir na 

viagem com ela, Nina diz que na 
verdade ela vai morar no Brasil e 
termina com ele. Ele se nega a 

acreditar, não reconhece ela. Ela 
diz que não pertence a argentina. 
Eles se despedem. Nina sai em 

sua moto chorando.  

Hector: Quem e essa pessoa 
que esta me dizendo essas 

coisas? É a Nina minha 
namorada, chefe do meu 

restaurante, ou uma alienigena 
que assumiu posse desse 

corpo? 
Nina: Eu sou essa pessoa 
Hector, voce que não me 

conhece direito. 
Hector: voce ta mentindo, voce 

me ama eu sei; 
Nina: eu nao te amo, eu nunca 

te amei, essa e a verdade. 

08 00:13:45 
Carminha toma 
café da manha 

carminha e 
tufao 

Carminha esta comendo o café da 
manhã e reclama da comida ser 
horrivel. Ela esta conversando 

com o Tufao e fica inconformada 
que Tufao não dá o verdadeiro 

peso para os fatos da festa. 
Carminha diz que o Jorginho odeia 
ela, Tufao diz que ela esta fazendo 

drama e que Jorginha e so e 
jovem, Carminha diz que ele é um 

adulto desequilibrado que foi 
mimado a vida toda. Chama ele de 
perdedor e que ele vai ficar a vida 
toda no banco de reserva do time 
do bairro. Ela desafia Tufao, que 
quer ver ele ser pai de verddade 
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08 00:15:34 
Begonia faz 

cena no velorio 

Nina, 
Begonia e 
outra irma 

Todos estao no velorio do pai 
adotivo de Nina, Begonia surge no 
meio da oracao e faz cena. Ela ea 

outra irma tentam tirar ela do 
velorio, Begonia entra no carro 
descontrolada e Nina consegue 
entrar no veiculo tambem e pede 
para a irma se acalmar. Begonia 

bate o carro numa viatura da 
policia. Nina encontra drogas no 
bolso de Begonia e para a irma 
nao ser presa ela finge que as 

drogas sao dela. O policial prende 
Nina. 

  

08 00:23:38 
Nina esta 

presa 
Nina, Hector 

Hector aparece na delegacia para 
liberar Nina da prisao e leva ela 

para casa. Nina fala que não tem 
como agradecer o que ele fez e 

ele diz que sim, pede pra ela ficar 
com ele. Nina pede para não 

recomecarem essa conversa . Ele 
pergunta se ela precisa de 

dinheiro ou alguma coisa, ela diz 
que esta bem. Ele diz que nao 

sabe o que esta fazendo mas que 
alguma hora ela vai mudar de 
ideia e que ele nao vai estar 

esperando. Nina entra em casa, 
deita na cama e começa a lembrar 

do seu pai adotivo e das coisas 
que Carminha fez para ela. Então 
ela olha no computador uma foto 

de Carminha e diz que a festa dela 
vai acabar. 

  

08 00:26:56 
Carminha sai 
escondida do 

quarto 

Carminha e 
Agatha 

Carminha verifica se Tufao está 
dormindo e sai do quarto de 

fininho. Esbarra na filha Agatha 
que estava com um sorvete na 
mão. Humilha a filha chamando 
ela de gorda, toma o sorvete da 
mão dela e continua o caminho. 

Carminha: o que você tem na 
mao? Agatha: Nada não 
Carminha: Como nada? 

Mostra. (agatha mostra uma 
taça de sorvete nas mãos) 

Carminha: Sorvete agatha? 5 
mil calorias, você sabe o que 

isso representa?  Que você vai 
ficar um bujaozinho que nem a 

sua tia. So que ela tem 
personalidade e carisma. Nem 
isso você tem.  Agatha: Eu vou 
jogar fora. Carminha:Então me 
da isso aqui. Você vai é deitar 
que eu já disse que não quero 
você acordada depois das 22h 
que estraga a pele. Voce quer 

virar uma monstrinha, não 
quer? 
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08 00:30:27 

Carminha e 
Max 

conversam no 
escritorio 

Carminha e 
Max 

Carminha e Max conversam sobre 
os acontecimentos da noite 

anterior. Max reclama do jeito que 
o Tufao lida com seu dinheiro e 

propoe um esquema novo a 
Carminha. Ela pede paciencia 

para Max que já já eles dao um 
novo golpe. Carminha tenta 

seduzir Max e eles combinam de 
se encontrar no lugar secreto 

deles.  

  

08 00:33:43 
Nina deixa 
Begonia na 

clinica 

Nina, 
Begonia e 
Mercedes 

Nina e Mercedes colocam Begonia 
numa clinica de reabilitação. 

Begonia agradece Nina por ter 
livrado ela da cadeia. Begonia 

pede para ir ao Brasil com Nina. 
Nina diz que Begonia precisa se 

tratar. Begonia fica brava e diz que 
Nina não ama ninguem e sai. 

  

08 00:39:54 
Carminha e 

Ivana tomam 
café da manhã 

Carminha, 
Ivana, 
Muricy 

Carminha, Ivana e Muricy tomam 
café da manhã e Muricy pede para 

ser jurada do concurso garota 
chapinha. Elas falam mal da 
Monalisa, que é uma mulher 

imoral. 

Carminha: Se eu puder evitar 
contato meu e da minha família 

com aquela mulherzinha 
amoral tanto melhor.Ivana: 

Sinceramente Carminha, não 
sei que tanto voce implica com 
a Monalisa, qual o problema 

que ela fez de errado. 
Carminha: O que ela fez de 
errado, aquela mulher é um 

cancro na nossa comunidade; 
Uma mulher que leva uma vida 

dissipada, mae solteira, 
comcumbina, vive amasiada 

com aquele homem ha 
anos.Ivana: Ela namora o Silas, 
ela nao quer casar com ele, ela 
ta feliz assim.Carminha: Ivana, 

voce ta muito moderna. Me 
admira voce uma mulher de 

família pensando assim. 

08 00:55:13 
Rita chegando 

no Rio de 
Janeiro 

Rita 
Agora com cabelo curto, Nina 

entra num taxi no aeroporto do rio 
de janeiro.  

  

31 00:00:00 
Jorginho 

descobre casa 
da Nina 

Nina e 
Jorginho 

Jorginho descobre a casa da Nina 
e ele começa a questionar ela de 
todas as mentiras que ela vem 

contando. Nina fica irritada e chora 
e pede pra Jorginho ir embora.. 

Ele abraça ela e o dois começam 
a  se beijar. 
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31 00:06:37 

Max vai ate 
esconderijo do 
sequestro de 

Carminha 

Carminha, 
Max e 

sequestrador
es 

Max dá um jeito de entrar 
escondido no local que os 

sequestradores estao mantendo 
Carminha refem. Carminha 

começa a xingar Max e reclamar 
da furada que ele enfiou ela. 

Carminha pede pra Max tirar ela 
de lá, Max diz que não podem 
fugir agora pois precisam do 

dinheiro. Max resolve desamarrar 
Carminha e eles tentam fugir.  

  

31 00:11:40 

Jorginho e 
Nina 

conversam na 
cama 

Jorginha e 
Nina 

Deitados, Nina confessa que não 
consegue resistir ao Jorginho. Ele 

pede pra Nina contar tudo para 
Tufao e ela convence ele que não 
é o melhor momento por causa do 

sequestro de Carminha e da 
saúde da Débora. Eles se 

arrumam para voltar para o 
casarao. Eles se beijam e Jorginho 

vai embora. 

  

31 00:16:44 

Carminha e 
Max tentam 

fugir do 
cativeiro 

Max 
Carminha e 
Sequestrado

res 

Durante a tentativa de fuga, 
Carminha e Max derrubam um dos 

sequestradores. O chefe do 
sequestro manda fechar todas as 

saidas da favela. Carminha 
começa a falar muitas coisas 

sobre sua aparencia caso morra. 
Max deixa Carminha escondida 

numa casa e tenta fugir da favela 
para negociar com os 

sequestradores e com o tufao. 

  

31 00:27:52 
Carminha 

escondida dos 
sequestradores 

Carminha e 
dono da 

casa 

Enquanto a Carminha esta 
escondida na casa, o dono 

aparece, ela se esconde embaixo 
da cama e o dono começa a 

transar na cama com uma mulher  

  

31 00:28:56 

Nina volta para 
casarao e 

conversa com 
Tufao 

Nina, Tufao 

Nina chega no casarao, Zeze 
questiona a ausencia de Nina e 

conta que o Tufao estava caçando 
ela. Nina vai conversar com Tufao 

e ele pede desculpa pela 
desconfiança da família de achar 
que ela fez parte do sequestro. 

Nina ate comenta de pedir 
demissao e o Tufao diz que de 

jeito nenhum. 

  

31 00:39:50 
Debora vai 

conversar com 
Debora 

Debora Nina 
e Jorginho 

Debora vai ate a cozinha do 
casarao conversar com a Nina e 

pede uma receita para Nina. 
Jorginho aparece e Debora 

pergunta para ele se ele acredita 
que a Nina tao bonita e talentosa 

pode estar sozinha. Debora insiste 
que Nina vá cozinhar para ela 

quando Debora mudar para casa 
do Jorginho. 
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31 00:43:46 

Dono da casa 
encontra 
Carminha 
escondida 

Carminha e 
dono da 

casa 

Dona da casa que Carminha está 
escondida encontra ela embaixo 

da cama, ele manda Carminha sair 
da casa e ela diz que se ele 

expulsar ela vai contar tudo sobre 
a amante para a mulher dele. Eles 

fazem um acordo e Carminha 
continua escondida. 

  

31 00:45:54 
Carminha e 

dono da casa 
conversam 

Carminha, 
dono da 

casa, 
sequestrador

es e Max. 

Dono da casa conversa com 
Carminha, eles estao tranquilos 

até que os sequestradores surgem 
e capturam ela novamente. No 

caminho da casa ate o cativeiro, 
Zeze ve os sequestradores 

carregando Carminha. Já no 
cativeiro, Max estava amarrado já 
e ameaça machucar os dois, ele 

vai para bater no Max, mas 
Carminha consegue convencer 

eles do contrario. Eles combinam 
sobre a entrega do dinheiro do 
resgate. Max vai embora e os 

sequestradores colocam Carminha 
no buraco de novo. 

  

58 00:04:44 

Nina  e Tufao 
conversam 

sobre o 
presente dele 

Nina e Tufao 

Nina esta na cozinha arrumada 
para sair de casa, Tufao entra na 
cozinha falando com Nina sobre 

as maluquices da família dele. Ele 
comenta sobre como  o vestido 
que ele deu de presente pra ela 
ficou bonito e pede desculpa por 

não ter contado para os outros que 
foi presente dele.  

  

58 00:06:42 

Lucinda avisa 
Carminha que 
Jorginho esta 
procurando a 

mae  

Carminha, 
Max e 

Lucinda 

Carminha esta conversando com 
Max quando empregada entra e 
avisa que a Dona Lucinda veio 
visitar ela. Carminha pergunta o 
que Lucinda veio fazer, ela conta 
para Carminha que Jorginho esta 
procurando a casa que moraram 
quando ele era criança. Carminha 
diz que nao tem problemas pois 
faz um tempo que eles moraram 
naquele lugar, Lucinda lembra 

Carminha que a Neide ainda mora 
ali. 
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58 00:09:25 

Lucinda e 
Carminha 

conversam 
sobre Neide 

Carminha e 
Lucinda 

Carminha diz para Lucinda que ele 
não vai conseguir encontrar a 

Neide. Lucinda avisa que Jorginho 
vai descobrir tudo que falta pouco 
para ele descobrir que Carminha é 
mae dele. Carminha fica nervosa e 
briga com Lucinda, que pede para 

Lucinda já contar a verdade, 
Carminha fala que ja escondeu o 

segredo a muito tempo para deixar 
essa historia para traz.  Carminha 
acusa Lucinda de ser mentirosa e 
joga na cara a situação da Rita na 

cara dela. Carminha humilha 
Lucinda, chama ela de coisa podre 
e fala para ela ficar longe da vida 
dela, Fala para ela voltar pro lixao 

que é o lugar dela. Lucinda 
termina falando: antes o lixo do 

que o inferno que voce vai acabar 
parando. Carminha expulsa ela de 

cas.a 

Carminha para Lucinda: Voce 
acha mesmo que eu segurei 
essa peteca por todos esses 

anos todos para agora de uma 
hora para outra abrir que eu 
desovei meu proprio filho no 
lixao. Que mais voce quer 

hein? Da uma olhada pra essa 
casa toda, olha isso aqui tudo. 
Isso aqui é minha vida, meu 

casamento, é tudo isso que ta 
em jogo. 

58 00:13:30 
Nina ve mãe 

Lucinda saindo 
do casarao 

Nina e Zeze 

Nina volta para a casa e ve mãe 
Lucinda saindo de casa, pergunta 

para Zeze o que aquela moça 
estava fazendo ali e Zeze fala que 

tava conversando com a 
Carminha,  

  

58 00:14:21 
Muricy quer 
trazer Adalto 

para casa 

Família 
Tufao, Max e 

Carminha 

Numa discussão sobre o novo 
namorado de Muricy ir morar na 
casa com eles, Carminha surge 
tentando entender a situação e 

fala que não pegaria bem para a 
família o rapaz morar em casa. 

  

58 00:24:51 
Max pergunta 
sobre Lucinda 
para Carminha 

Carminha e 
Max 

Max entra no quarto de Carminha 
para perguntar o que a Lucinda 
veio fazer ali no casarão.  Ela 

conta sobre a história do Jorginho 
estar visitando a casa que eles 
moraram 20 anos atrás. Max 

acalma Carminha dizendo que não 
vai acontecer nada. Eles 

combinam de se ver no lugar 
secreto deles. 

  

58 00:27:08 
Nina pergunta 
sobre Lucinda 
para Carminha 

Carminha e 
Nina 

Nina entra no quarto de Carminha 
para levar comida para ela. 
Carminha diz que ela leu os 
pensamentos dela. As duas 

conversam, Carminha fala mal da 
família de Tufao. Nina pergunta 

sobre a Lucinda. Carminha diz que 
é uma maluca que ela ajuda de 

vez em quando e que foi a pessoa 
que cuidou de Jorginho no lixão. 
Carminha conta para Nina que 

Jorginho está buscando a família 
biológica dele. Nina fica nervosa e 

sai do quarto de Carminha. 
Quando ela chega no seu quarto 
cai no chão e chora lembrando de 
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tudo que viveu com Jorginho e do 
dia que terminou com ele. 

58 00:45:50 

Nina vai para 
casa da mãe 

Lucinda 
perguntar 

sobre 
Carminha 

Nina e 
Lucinda 

Nina vai até a casa da mãe 
Lucinda perguntar o motivo da 

visita pra Carminha.  Nina fala que 
quer ouvir a verdade da boca da 
mãe Lucinda, que o Jorginho é 

filho da Carminha, filho de 
verdade. Lucinda chora. 

  

58 00:51:49 

Nina questiona 
o 

relacionamento 
de Carminha e 

Lucinda 

Nina e 
Lucinda 

Nina quer entender o motivo da 
Lucinda defender tanto a 

Carminha. Nina fala que Jorginho 
merece saber a verdade, que ele 
deve sentir isso por ter tanto ódio 
da Carminha. Nina disse que ele é 

o amor da vida dele e que não 
quer ver ele sofrendo. Lucinda 
pede pra Nina não contar nada 

para o Jorginho. Nina diz que ela 
não vai precisar contar nada pois o 

Jorginho vai descobrir tudo 
sozinho.  

  

58 00:53:48 
Jorginho conta 

sobre pais 
biológicos 

Carminha, 
Jorginho e 

Tufão 

Carminha e Tufão chegam em 
casa e encontram Jorginho 
esperando por eles no sofá. 

Jorginho conta para eles que está 
buscando descobrir os pais 

verdadeiros dele. Carminha diz 
para ele não fazer isso pois os 

pais verdadeiros são ele o Tufao. 
Tufao apoia Jorginho e diz que 

isso é importante para ele. 
Jorginho diz que já encontrou a 

casa que morou e uma mulher que 
diz saber sobre os pais dele, mas 
que quer dinheiro. Carminha diz 

que ela é vigarista e que é para o 
Jorginho parar essa busca. 

Jorginho diz que ela sabe o que 
está falando pois tem provas e que 

ele quer continuar isso. 
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84 00:00:00 

Tufao conta 
para Nina 

sobre o pai de 
Rita 

Nina e Tufao 

Tufão conta para Nina a história 
do pai de Rita (sem saber que Rita 

é Nina). Sobre ter atropelado 
Genésio. Nina quase se entrega, 
mas fica bem emocionada. Tufão 
conta a versão de Carminha sobre 
a Rita. Nina diz para Tufao que ele 

não tem culpa de nada, que ele 
nem sabia que a Rita existia. Os 
dois se emocionam e Tufão diz 
que é bom conversar com Nina. 
Ela responde dizendo que gosta 

dele de verdade. Muricy aparece e 
Tufão sai da cozinha. Nina chora 
no chão da cozinha lembrando do 

pai dela.   

  

84 00:05:45 

Carminha tenta 
convencer 

Jorginho que 
Rita mente. 

Carminha e 
Jorginho 

Carminha confronta Jorginho 
sobre relacionamento com Rita. 
Jorginho diz que Rita está longe, 
que a mãe mandou ela embora. 

Carminha diz que Jorginho é cego 
pela Rita, que a Rita esconde as 

coisas dele.  Ela coloca duvidas na 
cabeça de Jorginho.  Carminha diz 

que Rita tem outro homem, que 
ela engana ele. Jorginho expulsa a 

mãe de casa. 

  

84 00:12:15 

Nina confronta 
Nilo sobre 
fofoca pra 
Carminha 

Nilo e Nina 

Nina chega no apartamento que 
paga para o Nilo e encontra um 

monte de malandro junto com ele, 
ela expulsa todo mundo e diz para 
Nilo que não tirou ele no lixão para 
bancar um monte de vagabundo. 
Nina fala que Nilo não devia ter 
contado para Carminha que Rita 
está de volta. Nilo ameaça contar 
tudo para Tufão se Nina não der 

as coisas que ele pedir. Eles 
discutem e Nilo coloca medo em 

Nina, faz ela faxinar a casa e 
cozinhar o jantar dele.  

  

84 00:16:58 
Carminha e 

Tufao brigam 
sobre Rita 

Carminha e 
Tufao 

Carminha acorda Tufao, ele está 
de mal humor. Carminha pergunta 
se ele está chateado por causa do 

secreto da Rita. Tufao diz que 
claro, eles tinham combinado que 
não teriam mais segredos entre 

eles e completa que se Carminha 
tivesse contado antes ele poderia 

ter feito algo por ela. Carminha 
fala que a Rita é perigosa que não 
poderiam ajudar ela e pede para o 
Tufao falar com Jorginho para ele 
se afastar da Rita.  A conversa se 

encerra quando Nina chega no 
quarto com o café da manhã. 
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84 00:23:52 

Nina e 
Jorginho 

conversam 
sobre a 

revelação de 
Tufão.  

Nina e 
Jorginho 

Nina está no ensaio de dança de 
Ágata e Jorginho vai encontrar ela. 

Nina questiona o motivo de 
Jorginho não ter contado que 

Tufão estava envolvido na morte 
do pai dela. Ele diz que esse não 
era um segredo dele para contar. 
Os dois ficam bem. Ele pergunta 
para Nina sobre quando vão ficar 

juntos, e quando esse segredo dos 
dois vai acabar, ele reforça que 

Nina tem mais ódio pela Carminha 
do que amor por ele. Nina diz para 
ele não falar assim, que ela fica se 

sentindo um monstro. Ele pede 
desculpas e chama ela pra ir na 

casa dela a noite. 

  

84 00:38:01 

Carminha 
duvida da 

contratação de 
Lucio 

Carminha, 
Tufao, Lucio, 

Zezé e 
Janaina 

Carminha chega na cozinha na 
hora que Tufão está passando as 
informações do trabalho novo de 

Lucio, segurança do casarão. 
Carminha chama Tufão de canto e 

tenta avisar que o Lucio não é 
bem visto na vizinhança, e alerta 
para não contratar o rapaz. Tufao 
diz que é mentira dos vizinhos e 

insiste em contratar Lucio. Ela lava 
as mãos 

  

84 00:41:07 
Carminha briga 
com Max por 

causa do Lucio 

Carminha, 
Max e Ivana 

Carminha acorda Max e briga por 
ele ter trazido Lucio, seu capanga, 
para casa. Ele explica que o rapaz 

ameaçou ele e que ofereceu o 
emprego para calar a boca dele. 

Carminha continua irritada e 
brigando com Max, que pra fugir 

do papo chama Ivana. 

  

84 00:53:50 
Max vai no 

quarto de Nina 
Max e Nina 

Max vai até o quarto de Nina, vê 
ela vestida para sair de casa e 

avisa que ela não vai sair com o 
Jorginho, que vai sair com ele. Ela 
diz que eles são parceiros e que 
ele não manda nela. Ele ameaça 
contar para todo mundo que ela 

tem um caso com o Jorginho e ela 
diz que conta para todo mundo 

que foi ele que roubou o dinheiro 
do cofre. Eles entram num 

impasse, e Nina diz que ele tem 
muito mais a perder. Max diz que 
não veio para brigar e pede para 
Nina sair com ele, que ninguém 

entende ele naquela casa, só ela, 
ele implora para ela não deixar ele 

sozinho. Nina cede e aceita sair 
com ele. Assim que Max sai do 
quarto, Nina faz cara de nojo, e 
liga para Jorginho avisando que 
vai mais tarde para casa dele e 

conta uma mentira.  
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84 00:58:18 
Jorginho segue 

Nina 
Jorginho, 

Nina e Max 

Jorginho fica desconfiado de Nina 
e segue ela. Ele vê ela chegando 

num bar e encontrando Max.  Nina 
cumprimenta Max e eles começam 

a dançar. Max está tentando 
seduzir Nina, ela faz cara de nojo 
mas continua dançando com ele. 

Jorginho escondido vê tudo. 

  

100 00:00:40 
Nina filma Max 

e Carminha 
Nina, Max, 
Carminha 

Carminha e Max estão na sua 
casa secreta tendo relações e 

Nina seguiu eles até ali e 
conseguiu tirar fotos dos dois. 

  

100 00:04:19 
Carminha 
escuta um 

barulho na rua  

Carminha, 
Nina e Max 

Carminha está transando com Max 
e escuta um barulho no quintal, 
eles param e vão averiguar o 

barulho. Carminha está paranoica 
que tem alguém seguindo eles. 
Ela encontra o boné de Nina no 

quintal, mas Max diz que deve ser 
do jardineiro, fala para ela parar de 
ser desconfiada e eles voltam pra 

dentro. 

  

100 00:08:23 
Carminha e 
Max na casa 

secreta 

Max e 
Carminha 

Carminha e Max conversam sobre 
a volta dele para o casarão, Max 

não está muito animado. Carminha 
cita a Nina e diz que acha que ela 
está concunhada com a Rita. Ela 
diz que devia ter acreditado na 
intuição que teve de não gostar 

dela na primeira vez que viu. Max 
diz que ela deve estar dizendo a 
verdade e Carminha avisa que se 
a Nina estiver realmente junto da 

Rita ela vai se virar contra ele 
também pois foi ele que deixou 

Rita criança no lixão. Carminha vai 
se vestir, eles se despedem e ela 
vai embora. Max pega o boné que 

estava caído do lado de fora e 
sente o cheiro de Nina nele.  

Carminha diz: eu não posso e 
não gosto de ficar longe de 

você. Eu só fico tranquila com 
você por perto, bem perto, 

sempre à mão, pra hora que eu 
precisar. 

100 00:13:04 
Nina visita 

Jorginho no 
hospital 

Nina e 
Jorginho 

Nina vai visitar Jorginho no 
Hospital. Enquanto ele dorme ela 

tenta entender o motivo do 
Jorginho ter se machucado e ido 
parar no hospital.  Ela conta que 
tudo está prestes a acabar que 

conseguiu as provas contra 
Carminha. Ela lembra das 

promessas deles no lixão e revela 
que ele é o amor da vida dele. 

Pede desculpas por ter feito ele 
passar por tudo isso e que vai 
cuidar dele. Debora chega no 

quarto e briga com Nina. Joga na 
cara que o Jorginho está no 

hospital por causa dela. Nina fala 
que Debora nunca vai entender, 
que ela teve mãe e pai. Jorginho 
boceja alguma palavra e Debora 
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expulsa Nina do quarto, e ela sai 
chorando. 

100 00:17:41 

Jorginho e 
Carminha vão 
visitar Jorginho 

no hospital 

Carminha, 
Tufao, 

Debora e 
Jorginho 

Carminha e Tufão vão ao hospital 
visitar Jorginho e ela comenta que 

ficou triste de não estar do lado 
dele na hora que ele acordou. 

Jorginho diz que não lembra como 
foi parar ali, Debora fala que ele 
estava escalando e ele diz que 

não lembra. O médico diz que ele 
está evoluindo muito bem e pede 
para a família sair do quarto para 

Jorginho descansar. Fora do 
quarto, o médico explica o motivo 
do Jorginho estar sem memória e 

diz que ele está melhorando.  
Tufao volta para o quarto e 

Carminha conta para Debora que 
torce para eles ficarem juntos. 

Debora dá uma alfinetada nela e 
sai. Tufão liga para casa e avisa 
que Jorginho vai receber alta em 
breve. Nina na cozinha escuta e 
comemora agradecendo a n. sra. 

  

100 00:28:30 
Nilo confronta 
Nina na frente 

do casarão 
Nina e Nilo 

Nilo vai até a frente do casarão 
pedir grana pra Nina. Ela se nega 

e ele ameaça contar tudo pra 
Carminha. Ela acaba dando o 
dinheiro para ele. Nilo também 
pergunta do Jorginho e Nina diz 
que ele está bem. Zezé estava 

escondida e viu toda a conversa. 

  

100 00:45:21 
Zezé conta do 

Nilo para 
Carminha 

Carminha, 
Zezé e 
família 

Carminha chega em casa falando 
que o Jorginho já está chegando e 
Zezé chama ela de canto e conta 
tudo que viu do encontra de Nilo e 
Nina, que a Nina deu dinheiro para 
o velho.  Carminha fica confusa e 
vai direto para o quarto. No quarto 
Caminha vai lembrando de alguns 
flashbacks com o Nilo, ela pega 

sua bolsa e sai de casa. 
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100 00:53:00 

Carminha vai 
com Lucio 

investigar apto 
de Betânia/Rita 

Carminha e 
Lucio 

Carminha vai até a suposta casa 
de Rita e começa a vasculhar tudo 

a procura de alguma prova. Ela 
encontra a carteira de trabalho de 
Betânia e Lucio encontra vários 

documentos comprovando a 
identidade correta de Betânia. 
Nisso Betânia e o namorado 
chegam em casa e Carminha 

ameaça ela e diz que já sabe de 
toda a verdade. Betânia consegue 
expulsar Carminha de casa, mas 
fica em pânico preocupada com 

Nina. Carminha volta para o carro 
e começa a dirigir e lembrar de 
todos os momentos desde que 

Nina chegou em casa e vai ficando 
cada vez mais furiosa.  

  

100 01:00:12 

Nina vai contar 
que conseguiu 

provas para 
Lucinda 

Nina e 
Lucinda 

Nina chega na casa de mãe 
Lucinda gritando de alegria e 
conta que agora acabou tudo. 
Lucinda fica feliz achando que 

Nina desistiu da vingança e Nina 
diz que muito pelo contrário, que 
agora conseguiu todas as provas 
que precisava para acabar com 

Carminha de vez. Lucinda olha pra 
ela assustada. 

Nina: Agora aquela bruxa vai 
pagar por todos os pecados 

que cometeu. Fim da linha pra 
Carminha 

Lucinda: Nina não too 
entendendo 

Nina: Eu consegui reunir todas 
as provas para acabar de vez 

com a Carminha 

100 01:01:12 
Carminha e 

Lucio invadem 
a casa de Nilo 

Nina, Lucio e 
Nilo 

Carminha chega invadindo o apto 
de Nilo e o velho fala para ela ir 
embora, e pergunta quem é o 

novo pau mandato, se Carminha 
cansou do Maxwell. Carminha fala 

direto: Nina é a Rita, não é? Diz 
que a Nina enganou ela direitinho, 
que não sabe como não percebeu. 
Nilo ri e diz que Carminha pirou de 
vez, Carminha dá um tapa na cara 
dele e Lucio dá mais um soco. Nilo 

fica sangrando enquanto 
Carminha e Lucio vasculham o 

apartamento. Carminha encontra 
uma foto de Nina um pouco mais 
jovem e cabelos longos, e fala: 

então é você traste, é você Rita. 
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104 00:00:00 

Carminha ver 
fotos que Nina 
espalhou pela 

casa 

Nina e 
Carminha 

Carminha chega no casarão e vê a 
casa espalhada com fotos dela e 
do Max tendo relações. Carminha 
irritada pergunta o que significa 
tudo isso, Nina com muita ironia 
comenta que é tudo uma grande 

obra de arte digna de uma mulher 
de família igual ela. Carminha 
acusa Nina de ter invadido sua 

casa e ameaça chamar a polícia, 
Nina fala que ela pode ligar, mas 

se ela fizer isso o Tufão vai 
receber as fotos na casa que ele 
está tirando fotos, e Nina avisa 
que muita pessoa tem copias 

dessas fotos, que ela aprendeu. 
Carminha diz que ela perdeu a 

noção do perigo. E Nina continua 
a zombaria citando frases de Nina 

e jogando na cara de Carminha 
tudo que ela falou do seu pai. 
Carminha tenta buscar Lucio e 

Nina avisa que elas estão 
sozinhas. Nina fala do jantar, que 
preparou os pratos favorito dela, 
que ela deu o melhor de si para 

dar esse jantar à Carminha. 
Carminha vai chamando Nina de 

louca, e ela é isso que a gente tem 
em comum.  Carminha oferece 

dinheiro e Nina continua 
zombando da cara dos e madrasta 

e diz que a noite está só 
começando.  

  



53 
 

   

104 00:10:12   
Nina e 

Carminha 

Nina serve um drink para 
Carminha que joga tudo no chão. 

Nina diz que ela está fazendo 
muito desfeita com a seu serviçal 

e prepara outro drink para ela 
beber. Carminha está com medo 

de beber e ter veneno. Nina 
zomba dela e diz que o drink não 
tem nada e toma um gole e obriga 

Carminha a beber. Nina diz que 
nunca colocaria veneno na bebida 
dela pois ela merece sofrer muito 
na terra antes de morrer. Tem que 
passar um inferno na terra. Nina 
relembra Carminha de tudo que 

fez os outros sofrerem, 
principalmente da filha dela, ágata. 

Nina fala que vai servir o jantar, 
Carminha se recusa a ir jantar, e 

Nina diz que ela não está em 
condições de recusar o convite. 
Nina se direciona para a mesa. 

Carminha olha e vê Nina sentada 
na sua cadeira, fica mais brava por 

ver Nina sentada na mesa e diz 
que hoje é a Carminha que vai 

servir ela, que ela vai ser a 
empregadinha dela. Carminha diz 

que ela nunca vai servir Nina e 
que não admite que ela sente o 

traseiro imundo na cadeira dela e 
manda Nina se levantar. Nina ficar 

quieta no lugar, e Carminha 
ameaça matar ela. Nina olha fria 
para ela e diz que ela não tem 

jeito, que hoje mesmo o Tufão vai 
saber que foi corno durante todos 
esses anos. Nina ameaça acabar 
com cada pingo de relutância que 
Carminha criou esses anos e sai 

da sala. Carminha implora 
perguntando o que ela quer, e 

Nina manda Carminha chamar ela 
de senhora.   Nina volta a mesa e 

espera Carminha seguir seu 
roteiro. Carminha começa a servir 

Nina.  

Nina diz: Eu too sentada na 
cabeceira porque hoje quem 
vai me servir é você, vaca. A 

partir de hoje eu sou a madame 
e você é minha empregadinha. 
Anda me serve que eu too com 

fome, não está vendo? Me 
serve (aos gritos). 
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104 00:24:30 
Carminha 

cozinha para 
Nina 

Carminha e 
Nina 

Carminha está esquentando o 
jantar de Carminha e Nina vai 
dando ordens para ela, manda 
limpar a cozinha depois que ela 

esquentar a comida. Carminha fica 
irritada com as ordens de Nina e 
grita com ela. Nina chama ela de 
besta e que não sabe fazer nada. 
Carminha diz que essa posição 

não tem futuro que daqui a pouco 
a família vai retornar de Cabo Frio 

e continua perguntando o que 
Nina quer. Nina responde que não 
pediu a opinião de Carminha e que 

ela dá as regras do jogo agora. 
Carminha volta para a panela e 

depois serve Nina o prato 
aquecido. Nina chama a madame 
ao som de um sininho. Carminha 
diz que a bandeja está quente e 
Nina fala que não aguenta mais 
reclamação de empregadinha e 

fala para Carminha rezar para ela 
ter paciência senão vai chover 

fotos pela cidade, e ensina ela a 
servir. No fim ela manda Carminha 
ficar quietinha vendo ela comer e 

manda Carminha tirar as joias 
dela. 

  

104 00:40:47 
Nina faz 

Carminha 
limpar o chão 

Carminha e 
Nina 

Nina está tomando um vinho e 
enquanto isso manda Carminha 

ajoelhar e limpar o chão. Durante 
isso o celular de Carminha toca, é 
Tufão, e Nina manda ela falar que 
está tudo bem. Tufão pergunta de 
Nina e ela mandou um abraço e 

está morrendo de saudade. 
Carminha desliga o celular e Nina 

toma o aparelho novamente. 
Carminha continua limpando o 
chão e avisa que daqui a pouco 
Janaina e Zezé vão chegar e o 

que elas vão falar. Nina manda ela 
limpar o chão e Carminha diz que 
não tem sujeira nenhuma. Nina 

joga todo o vinho no chão. 

  

104 00:45:48 
Max liga para 

Carminha 
Carminha, 
Nina e Max 

Carminha está limpando o vidro da 
escada e Max liga para ela. Ele 

está desconfiado e Carminha tenta 
acalmar ele e diz que depois 
conversa e liga para ele. Nina 

toma o celular novamente. 
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104 00:59:34 
Max aparece 
no casarão 

Carminha, 
Nina e Max 

Nina está sentada no sofá com 
pose de madame e grita para 

Carminha vir. E vai cobrando um 
monte de coisas de uma única vez 
de Carminha. Ela fala que vida de 
brasileiro assim, que tem que fazer 

muitas coisas ao mesmo tempo. 
Nina manda Carminha limpar o 
chão com cuspe. Enquanto isso 
Max chega na casa e pergunta o 

que tá acontecendo ali. 

  

178 

00:01:18 

Janaina conta 
história da 

surra de Lucio 

Nina, 
Jorginho e 

Janaina 

Janaina chega nervosa no casarão 
e conta para Nina e Jorginho que 
chegou em na casa dela e viu o 

filho Lucio amarrado com 
machucados devido a uma surra. 

O filho contou para ela que a 
Carminha contou para ele que 

estava para fazer um plano muito 
ruim quando entrou Santiago e 

seus capangas no lugar e bateram 
nele. Nina diz que Santiago não 

presta, que ele foi capaz de matar 
a própria mulher e jogar a culpa na 

Lucinda. Janaina diz que ele é o 
cão em pessoa. Nina lembra do 
negócio do shopping que Tufão 

está fechando e desconfiam que o 
plano ruim de Carminha pode ser 
roubar a grana dessa negociação. 

Jorginho tenta ligar para o pai, 
mas não consegue retorno. Eles 

pegam o carro e saem para tentar 
encontrar Tufão.   

178 

00:05:34 

Carminha briga 
com Santiago 
sobre lugar 

Carminha e 
Santiago 

Carminha aparece na sala com 
dor de cabeça e questiona seu pai 

sobre qual lugar é esse que ele 
trouxe ela. Santiago diz que eles 
estão no sitio dele. Carminha fala 
que o velho comprou o sitio com 
os dinheiros das muambas que 
roubou. Santiago questiona a 

honestidade de Carminha e fala 
para não brigarem que o dia é 

muito especial. Carminha lembra 
da negociação do shopping do 

Tufão e pergunta o que o pai está 
armando. Ele diz que já está tudo 
em andamento e que o marido de 

Carminha já está numa viagem 
inesperada. Carminha diz para 

Santiago ' Você sequestrou Tufão, 
me trouxe para esse fim de 

mundo, você está louco? Agora 
que terão certeza que estou 
envolvida nesse sequestro. 

Santiago a Carminha que ela 
precisa esquecer sua vida com o 
Tufão, que agora ela tem outra 

vida e que eles vão morar na Itália. 

 ' Você sequestrou Tufão, me 
trouxe para esse fim de mundo, 
você está louco? 



56 
 

   

Carminha pede a localização de 
Tufão e o velho diz que depois 

conta. 

178 00:08:32 
Pessoal vai 

procurar Tufão 

Jorginho, 
Nina, Zenon, 
Monalisa e 

Lélio 

Jorginho, Nina, Tufão, Lélio e 
demais vão para casa de 

Carminha tentar encontra-la e 
encontram a casa vazia. Depois 

vão para a loja e casa de Santiago 
e encontram tudo vazio também. 

  

178 00:09:57 
Tufão chega 

no sitio 
Carminha e 

Santiago 

Carminha vê Tufão chegando no 
sítio e questiona Santiago dessa 
decisão, que é muito arriscado. 
Santiago diz que ninguém sabe 

onde estão e que será difícil 
encontrar o sitio. Avisa que logo 

fará a ligação do pedido do 
resgate e que em breve estarão 

com o dinheiro a caminho da Itália. 
Carminha está nervosa e acredita 
que essa decisão foi um tiro no pé. 
Santiago manda ela calar a pouca 
e manda Carminha deixar de ser 

histérica 

Carminha: você não podia ter 
feito isso, você está dando um 
tiro no pé, ou melhor, você está 

dando um tiro no meu pé. 
Santiago: Cala a boca, eu não 

admito que você me critique, eu 
sei o que estou fazendo. Não 

seja histérica. 

178 00:12:00 
Aguardando o 
contato dos 

sequestradores 

Nina e 
família Tufão 

Todos estão na casa esperando 
novidades e chega Lucio contando 

os detalhes da conversa com 
Carminha. Eles ficam se culpando 
pelo fato. Nina diz que não é culpa 

de ninguém e Zenon avisa que 
agora eles precisam esperar os 

sequestradores entrarem em 
contato. 
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178 00:13:16 

Capangas 
contam 

situação de 
Tufão 

Carminha e 
Santiago e 
capangas 

O capanga que sequestrou Tufão 
avisa Santiago que Tufão já está 
amarrado na cocheira. Carminha 

fica indignada com o local do 
cativeiro e pergunta se o capanga 

machucou Tufão. Santiago diz 
para o capanga ignorar Carminha 
e passa o telefone para o capanga 
ligar fazendo o pedido de resgate. 
Carminha está muito nervosa com 

a possibilidade de aparecer a 
polícia e prender ou matar eles. 
Santiago diz que é experiente e 

que é para ela ficar fria. 

  

178 00:14:30 
Ligação com 

pedido de 
resgate 

Jorginho, 
Nina, Zenon, 
Monalisa e 

família 
Tufão. 

Tufão a mando dos 
sequestradores liga para Jorginho 

que está junto com a família no 
casarão. Ele pede o resgate e 

passa as instruções de entrega. 
Sequestrador avisa para Jorginho 
que não quer gracinhas. Jorginho 
sai da casa com o avô e investigar 
Zenon e Nina decide ir até Lucinda 

na prisão investigar se ela sabe 
alguma coisa. 

  

178 00:17:15 
Nina visita 
Lucinda na 

prisão 

Nina e 
Lucinda 

Nina vai até a prisão visitar mãe 
Lucinda, conta sobre o sequestro 
do Tufão e pede ajuda dela para 
achar o Santiago. Lucinda fica 

curiosa para entender o motivo de 
Nina querer a localização de 

Santiago. Nina conta que acredita 
que ele e Carminha sequestraram 
Tufão. Mãe Lucinda não acredita 
pois Santiago é um homem santo. 
Nina conta que o Santiago não é 
quem ela pensa e avisa que Nilo 

morreu envenenado e que 
provavelmente foi Santiago que o 

matou. Lucinda fica chocada e não 
acredita. Nina conta para Lucinda 
as declarações de Nilo inclusive 

que foi Santiago que matou a 
mulher. Lucinda fica muito mal e 

diz que Nilo devia estar delirando, 
que foi ela que matou a mãe de 
Carminha. Ela tem um flashback 

do tiro que deu na mulher. Nina diz 
que foi mentira do Santiago, que 
Lucinda não acertou o tiro, que 

depois que Lucinda saiu da casa, 
Santiago voltou e matou a mulher 

a sangue frio. Lucinda não 
acredita nisso, que não tinha como 
Nilo saber disso. Nina disse que a 

Carminha criança viu tudo e 
contou para Nilo. Lucinda chora e 
diz que é mentira, que o Santiago 

ama ela. Nina diz que ele é um 
monstro e precisa da ajuda dela 
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para encontrar ele. Nina pede pra 
Lucinda lembrar de algum lugar 

que ele tenha casa, ela lembra de 
um sitio em Magé. Lucinda ainda 

está incrédula sobre a história que 
Nina contou, e Nina reforça que 
ele é mau. O horário de visita 

termina e antes de ir embora Nina 
conta para Lucinda que Nilo disse 

antes de morrer que a amava 
muito. Lucinda chora muito e 

abraça Nina.  

178 00:28:00 

Santiago se 
prepara para 

receber o 
resgate 

Carminha e 
Santiago 

Carminha está muito nervosa e 
Santiago fala que ela precisa se 

acalmar. O capanga chega 
avisando que deu alimentou 

Tufão. Santiago comemora que 
logo seu neto (Jorginho) chegará 
no aeroporto com o dinheiro do 

resgate. Carminha briga com ele 
por envolver seu filho nessa 

história e ameaça matá-lo caso 
Jorginho se machuque. Santiago 

diz para ela deixar de ser 
dramática, que essa era a única 

situação para ninguém reagir, que 
o Jorginho é a garantia da 

segurança deles. Carminha diz 
que ele inventou o sequestro pois 
já está sendo farejado pela polícia. 

Santiago afirma que ela vai 
receber 10 milhões pelo sequestro 
e que eles serão ricos bem longes 

dali. 
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178 00:38:34 
Nina conta 

sobre o sitio 
  

Nina chega no casarão e conta 
que Lucinda contou sobre um sitio 

em Magé. Elas falam pra Nina 
tomar cuidado que eles nem 

sabem se é verdade e falam para 
Nina não sair sozinha. Nina diz 

que não tem tempo para esperar e 
vai atrás tentar descobrir o lugar 

do sitio. 

  

178 00:39 
Tufão conversa 
com Carminha 

e Santiago 
Carminha 

Carminha está no banheiro 
pensativa lavando o rosto, quando 

sai do banho dá de cara com 
Tufão sentado na mesa da 
cozinha ao lado do seu pai. 

Carminha pergunta que merda é 
essa para o velho manda ela calar 
a boca. Tufão pergunta se isso é 

um acerto de contas dela. 
Santiago fala que Carminha só 

quer o que é dela, por bem ou por 
mal. Tufão diz que o velho não vai 
conseguir fugir com seu dinheiro, 
que o Brasil inteiro vai saber dele. 
Santiago manda levar Tufão para 

a cocheira de novo, que ele é 
bronco do jeito que Carminha 

falou. Tufão diz que a vida deles 
vai acabar. Carminha diz que ele 

não devia ter mostrado a cara 
deles para Tufão. Santiago diz que 

Tufão não falará nada para 
ninguém pois estará morto. 

Carminha retruca dizendo que não 
era o combinado e o velho diz 
para ela não se fazer de sonsa 
que ela sempre soube que a 

história acabaria assim. Carminha 
nega, que nunca passou pela 

cabeça dela. Santiago responde 
que deveria ter passado, que dali 

vão até o fim. 

  

  00:46:27 
Nina procura 

cativeiro 
Nina 

Nina está com sua moto 
procurando o cativeiro pela cidade 

Magé 
  

178 00:46:54 No   

Santiago recebe a notícia que 
conseguiram pegar o dinheiro do 
resgate. Ele avisa Carminha que 

foi um sucesso. Carminha 
pergunta se Jorginho está bem, 

Santiago afirma que não tocaram 
num fio de cabelo dele e fala para 
ela arrumar as malas que eles vão 

evaporar dali. 
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178 00:47:28 

Nina 
reconhece 
capanga e 
segue ele 

Nina e 
capanga 

Nina está num posto de gasolina 
procurando informações e 

reconhece um dos capangas de 
Santiago. Ela imediatamente 

começa a seguir o rapaz e vai com 
sua moto seguindo ele até o 
portão do sítio. Ela liga para 

Jorginho e avisa que achou o 
cativeiro e passa a localização 

para ele. Jorginho avisa que está 
indo para lá e pede para ela tomar 

cuidado. 

  

178 00:50:38 
Preparativos 

para fuga 
Carminha e 

Santiago 

Santiago avisa que eles estão indo 
embora e conta a rota de fuga. 
Carminha pede para o pai não 

matar Tufão e ele garante que a 
morte será indolor. Carminha fica 

apreensiva 

  

178 00:51:33 
Nina invade 

sitio  

Nina, Tufão, 
Santiago, 

Carminha e 
os capangas 

Nina consegue invadir sitio e 
entrar no esconderijo de Tufão. 

Ela tenta soltar Tufão, mas 
Santiago chega antes e prende ela 
também. Nina diz que o sitio está 
cercado e Santiago dá um tapa na 
sua cara, manda ela calar a boca 
e diz que deveria dar um tiro nela. 
Santiago leva todos para o carro, 

Carminha aparece e divide o 
banco traseiro com Nina e Tufão. 

Todos os capangas entram e 
saem do sitio. Durante a saída um 

dos carros é interceptado pela 
polícia, o carro com Tufão e Nina 

também é seguido, mas eles 
conseguem despistar a polícia.  

  

178 00:55:11 
Chegada no 

hangar da fuga 

Nina, Tufão, 
Santiago, 

Carminha e 
os capangas 

O carro com Santiago, Nina, Tufão 
e Carminha chega até o hangar 
onde tem um avião esperando 
Carminha e o pai para a fuga. 

Santiago avisa que está tudo certo 
como ele prometeu e dentro de 

algumas horas estarão no 
Uruguai. Santiago dá algumas 
instruções para seu capanga e 

pede para ele deixar a arma. Ele 
tira Tufão e Nina do carro e aponta 
a arma para eles. Neste momento 

fala para Carminha decidir qual 
dos dois irá morrer. Carminha fica 

imóvel 
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179 00:00:00 
Carminha 
desarma 
Santiago 

Carminha, 
Nina, Tufão, 
Santiago e 
capanga. 

Santiago manda Carminha 
escolher quem ela quer que morra 

primeiro. Carminha fica travado 
por um momento e num impulso 
pula no pai e rouba a arma dele. 

Um dos capangas corre para 
tentar pará-la e ela atira na perna 

dele. Carminha aponta a arma 
para o pai, ele tenta dissuadi-la a 
entregar a arma dizendo que ela 

não tem como fugir sem ele. 
Carminha diz que não vai fugir. 
Santiago assustado pergunta se 

ela endoidou de vez, se ela 
pretende esperar a polícia para 
prende-la. Carminha diz que tu 

tens que pagar pelo que fizeram. 
O velho tenta acalmar ela falando 
para ela não surtar, que tu tens 20 

milhões e que conseguem 
recomeçar em outro lugar. Ele 

insiste em pegar a arma, 
Carminha atira na perna dele. O 
velho humilha Carminha e ela 

manda ele calar a boca. Carminha 
se dirige para Tufão e Nina, solta 
eles e entrega a arma para Nina 
pedindo para ela atirar nela, dar 

um fim na vingança. Nina não faz 
nada. Eles ligam para o Jorginho. 

Carminha passa a localização 
deles e Jorginho vai com a polícia 

atrás deles.  

Carminha: Gente como a gente 
tem que pagar pelo que fez.  

 
 

Santiago para Carminha: Sua 
louca, estupida. Você é um lixo, 

um lixo de gente. Eu errei 
quando joguei você no lixo 

quando você era criança. Eu 
devia ter acabado com sua 

raça como acabei com a raça 
da sua mãe. Vocês duas 

pobres derrotadas. Carminha: 
Cala a boca, cala a boca.  

 
Carminha entrega arma para 

Nina e diz: Atira em mim, acaba 
com tua vingança. Não era isso 
que você tanto queria? - Nina 
abaixa a arma e não faz nada. 
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179 00:06:54 

Carminha e 
Tufão 

conversam 
sobre rendição 

Carminha, 
Tufão, Nina, 

Jorginho, 
Lélio e 
policia 

Tufão pergunta se Carminha não 
vai tentar fugir, ela reafirma que 

vai se entregar para polícia. Tufão 
diz que vai morrer sem entender 

ela. Carminha responde que 
sempre soube que ela não 

merecia a sorte de ser casada 
com um homem como ele e talvez 
por isso ela tenha feito todas as 
besteiras que fez ao longo dos 

anos. Da maneira dela ela amou 
Tufão, ele fez ela feliz e que nunca 
mais ela será feliz. Agradece por 
tudo e pede para ele cuidar da 
Agatha para ela. Tufão diz que 

ama a Agatha como filha. 
Carminha olha para Nina e vai 

falar com ela. As duas se olham 
profundamente. Carminha gagueja 
falar alguma coisa para ela, mas 
não consegue. A polícia chega. 

Jorginho chega gritando que 
Carminha vai pagar por tudo que 
fez. Tufão avisa que ela salvou a 

vida deles, que o Santiago ia 
matar os dois e ela impediu. 

Carminha olha para Jorginho e diz 
que entende ele, que ele foi a 
única coisa boa da vida dela, 
chama de filho várias vezes. 

Carminha é levada pelos policiais. 
Jorginho abraça Nina e Tufão. 

Todos choram.  

Carminha para Tufão: Eu 
sempre soube que eu não 

merecia a sorte de ser casada 
com um homem maravilhoso 

como você.  Talvez por isso eu 
tenha feito todas as besteiras 
que eu fiz esses anos todos. 

Da minha maneira maluca eu te 
amei. Eu gostava de ser sua 

esposa perfeita, gostava de ter 
uma família, gostava de te 

fazer feliz. Você me fazia feliz 
como eu nunca tinha sido 

antes, e como eu nunca vou 
ser nessa vida. Nunca mais. 

Obrigada.Carminha para 
Jorginho: Eu entendo. Você 
pode ter certeza que eu te 

entendo filho. Você foi a única 
coisa boa que eu fiz na minha 
vida. Eu quero que você seja 

muito feliz ao lado dela (Nina), 
muito feliz. Meu filho, meu filho, 

meu filho.  

179 00:10:47 

Tufão e família 
em casa 

conversando 
sobre o 

sequestro. 

  

Todos estão tomando cerveja e 
Ivana pergunta os detalhes do 

sequestro, sobre o pai da 
Carminha ser mandante e diz que 
nunca mais que vão ter que olhar 
para cara da Carminha, que ela 
apodreça na prisão pois ela não 

tem jeito não. Tufão diz que não é 
bem assim. Ivana não acredita que 

o irmão vai defender Carminha. 
Nina confirma que é difícil de 

acreditar em mas se não fosse por 
ela não estariam ali, que Carminha 
salvou a vida dos dois. Muricy fala 
que deve ter sido golpe, que ela 
devia saber que a polícia estava 
chegando. Jorginho conta que a 

polícia nem sabia onde eles 
estavam que foi a Carminha que 

conseguiu libertar a Nina e o 
Tufão. Muricy lembra todos que 
eles precisam ir na delegacia no 
dia seguintes fazer acareação do 

assassinato do Max. 
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179 00:12:15 

Todos na 
delegacia para 

falar sobre 
morte do Max 

  

Todos os envolvidos na cena de 
crime da morte do Max chegam a 

delegacia para uma nova 
acareação. O delegado explica 
que surgiram novos fatos que 

mostram Lucinda como inocente 
no assassinato de Max e por isso 
precisam de novos depoimentos. 

Muricy irritada diz que faltam 
pessoas para dar depoimentos. 
Nisso o delegado avisa que já 

pegaram depoimento do Santiago 
e aponta para Carminha que está 
entrando na sala nesse momento 

que também estará presente 
durante a acareação. Todos ficam 

em silencio. Carminha senta na 
frente do delegado que diz para 

começarem. Enquanto o delegado 
está fazendo uma pergunta para 
Nina, Carminha interrompe a fala 

assumindo que foi ela que matou o 
Max. O delegado coloca que já 

tiveram uma falsa declaração de 
culpa antes, por isso é melhor 

repassarem os minutos daquela 
noite.  Começa flashback da noite. 

O delegado vai apontando os 
detalhes que todos já haviam 

apresentado antes. Num momento 
o delegado aponta que existe uma 
pessoa brigando com um Max que 
não havia sido identificada antes. 
Carminha assume que era ela que 
estava lutando com ele. Na cena 
flashback vemos Max segurando 
uma arma e ameaçando Nina e 
Carminha aparentemente tenta 

defender ela com um machadada 
na cabeça dele e ele morre. 

Lucinda aparece e pede para 
Carminha sair. Voltando ao 

presente Carminha afirma que 
nunca tinha matado ninguém, mas 
era ele ou ela. Se ela não parece o 

Max ele iria matar a Nina ou 
qualquer outra pessoa que 

passasse na frente dele. Nina 
intervém falando que foi legitima 
defesa e percebe que Carminha 

salvou a vida dela 2 vezes. 
Carminha pede para soltarem 
Lucinda da cadeia pois ela é 

inocente e se retira da sala. Tufão 
agradece a ex-mulher. Todos se 

abraçam e Tufão diz que não 
esperava esse depoimento dela.  
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179 00:24:50 
Lucinda sai da 

prisão 
  

Duas semanas depois do 
depoimento de Carminha, Lucinda 

é liberada da prisão. Nina, 
Betânia, Jorginho e Picolé estão 

na porta esperando ela e 
comemoram a libertação da mãe 

Lucinda. Ela não acredita que eles 
estavam ali para recepcionar ela e 
fica muito feliz de voltar para casa. 
Nina fala para irem comer na casa 

dela, mas Lucinda quer visitar 
Carminha na prisão antes. 

  

179 00:26:16 
Lucinda visita 
Carminha na 

prisão 
  

Lucinda foi até a prisão conversar 
com Carminha e pergunta como 
ela está. Carminha pergunta o 

porquê, que Lucinda tem todos os 
motivos para odiá-la. Lucinda diz 

que contaram sobre ela ter 
salvado a vida do Tufão e da Nina 
e diz que no fundo sempre soube 
que Carminha tinha um coração 

bom. Carminha diz que fez ela se 
culpar a vida inteira por um crime 
que não cometeu e Lucinda diz 
que as duas foram vítimas do 

Santiago e que vai esperar ela na 
porta da prisão quando Carminha 

for liberada. Carminha não vê 
futuro e Lucinda tenta mostrar 
para ela que Carminha ainda é 

jovem e tem uma vida pela frente. 
Que ela provou que pode mudar. 
Carminha chora e Lucinda diz que 

ama ela. As duas se abraçam e 
Carminha volta para a cela. 
Lucinda encerra a conversa 

falando um até breve. 

  

179 00:29:39 
Carminha e 
Jorginho vão 

viajar 
  

Nina e Jorginho estão no 
aeroporto para uma viagem e a 
família está lá se despedindo 

deles. Os dois abraçam todos da 
família e seguem para o 

embarque. 
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179 00:42:21 
Nina conta 

sobre gravidez 
  

A história tem um salto temporal 
de três anos. A família de Tufão 
está reunida na sala do casarão 
jogando cartas e conversando. 

Durante o bate-papo Tufão lembra 
a todos que naquele dia Carminha 

está saindo da cadeia. Ivana e 
Muricy ficam indignadas, pois eles 
acham que a mulher devia morrer 
na cadeia. Tufão diz que sua ex-

mulher já pagou os pecados e 
merece sair da cadeia. Nesse 

momento Nina e Jorginho entram 
na casa e avisam que tem uma 
notícia boa para toda a família. 

Nina está sorridente e revela que 
está grávida. Todos ficam felizes e 
comemoram e ligam para Agatha 

para falar a novidade. Tufão 
discretamente pergunta para Nina 

se ela sabe quem vai buscar 
Carminha na prisão e Nina 

responde que a mãe Lucinda foi 
esperar ela no portão. 

Gravidez de Nina 

179 00:44:24 
Carminha sai 

da prisão 
Carminha e 

Lucinda 

Carminha é liberada da prisão e 
encontra mãe Lucinda na saída a 
sua espera. As duas entram num 
táxi e vão até o lixão. Carminha 
lembra do seu juramento que 
nunca mais botaria os pés no 

lixão. Lucinda diz que a situação é 
temporária, que logo Carminha se 
ajeita e encontra um lugar melhor. 
Carminha diz que vai ficar no lixão 

mesmo, ali é o lugar dela.  
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179 00:57:31 

Nina e 
Jorginho levam 

filho para 
conhecer 
Carminha 

Nina, 
Jorginho, 
Carminha, 
Lucinda e 

bebe 

Carminha está garimpando lixo e 
logo em seguida vai para casa e 
chama por Lucinda, que aparece 
dizendo que tem uma surpresa 

para ela. Nesse momento Nina e 
Jorginho entram na casa com o 

filho no colo (houve um salto 
temporal não determinado na 

história). Nina fala para a criança 
que essa mulher é a vó dele e fala 
para Carminha que ela finalmente 
vai conhecer o neto. Jorginho fala 
o nome do filho e comenta que a 
criança já fez um ano. Lucinda diz 
que Carminha merece a chance 

que Nina e Jorginho estão dando a 
ela. Carminha começa a chorar e 
diz que não esperava por isso, se 

levante e vai até o neto e pede 
para pegá-lo no colo. Carminha diz 

que a criança tem as mãos do 
Jorginho, que a criança é a cara 
do pai. Eles começam a almoçar. 
Carminha traz a refeição e diz que 
está tendo de dar uma variada no 
cardápio. Jorginho e Nina elogiam 

a comida. Jorginho diz que 
surpreendeu. Carminha 

emocionada diz que cozinhou com 
dicas da Nina, que responde para 

ela que aprendeu direitinho. 
Carminha pergunta quem deu a 
ideia da visita. Jorginho diz que 

fazia um tempo que mãe Lucinda 
falava sobre a visita e que a 

decisão foi da Nina e então eles 
foram até ali. Carminha pergunta 

se Nina perdoou ela, e a garota diz 
que está ali, não? Nina pergunta a 
mesma coisa para ela, já que fez a 
vida dela um inferno. Carminha diz 

que só está colhendo o que 
plantou, e que não adianta não 
perdoar. Lucinda sugere que as 
duas se abracem. Elas ficam um 

pouco receosas, mas se levantam, 
se abraçam e choram.  Carminha 

pergunta se Lucinda está satisfeita 
e pergunta se querem café.  Nina 

e Carminha preparam o café 
juntas, e elas comentam sobre o 
destino sempre colocar as duas 

juntas.  Nina serve o café na 
mesa. Carminha segura a mão de 

Jorginho, que tenta segurar as 
emoções. Carminha olha ao redor 

da mesa e sorri. 

Carminha para Nina: Você me 
perdoou? Depois de tudo que 
eu te fiz.Nina: Too aqui não 

too?Carminha: Você é 
realmente superior a mim. Eu 

não seria capaz de fazer o 
mesmo se eu fosse você. Nina: 
E você? Você me perdoou? Eu 

transformei sua vida num 
inferno. Carminha: Só too 

colhendo o que plantei. Pelo 
menos agora eu too vivendo 

uma vida de verdade.Nina: não 
foi isso que eu perguntei. eu 

perguntei se você me 
perdoou.Carminha: e adianta 

não perdoar?*Enquanto 
preparam café*Carminha: Que 

destino caprichoso esse o 
nosso hein traste. Sempre 

juntas.Nina: É, parece que é 
isso mesmo, sempre 

juntas.Nina: Deixa que eu sirvo 
esse café.Carminha: sabe 

como que eu gosto né? Sem 
açúcar, era só o que me faltava 

engordar. 
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179 01:06:19 
Almoço família 

Tufão 
  

Nina e Jorginho chegam no 
casarão durante um almoço de 
família. Monalisa comenta que 
agora a família está completa. 
Tufão pergunta se eles foram 

visitar Carminha. Nina responde 
que sim, e que ela está muito 

mudada. Ivana escuta e fala que 
Carminha não muda não, que é 

fingimento. Jorginho responde que 
ela mudou de verdade. Tufão 

complementa que não conseguiu 
perdoar mas fica feliz de ver que 

Nina e Jorginho conseguiram.  

  

179 01:07:17 
Jogo final do 

Divino 
Elenco do 

Divino. 

Os principais integrantes do 
elenco estão assistindo ao jogo do 

Divino FC. Nina está na torcida 
junto com a família Tufão. Jorgino 
faz um gol e dedica à Nina e ao 
bebê. O time adversário empata. 
O jogo se decide numa cobrança 
de falta por Adalto que acerta o 

gol. Todos comemoram 
extasiados. A novela se encerra 

com a bandeira do divino.  

  

 

 


