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Resumo 

 

Este presente trabalho apresenta resultados de uma pesquisa sobre a estratégia de 
criação da narrativa policial na telenovela Força de um Desejo (Globo, 1999), de 
autoria de Gilberto Braga e Alcides Nogueira com direção geral de Mauro Mendonça 
Filho. Percebe-se que diversas telenovelas utilizam a estratégia da pergunta “quem 
matou?”, gerando curiosidade e audiência, porém, em sua maioria, a resposta frustra o 
público por revelar o nome do suspeito mais óbvio, ou de alguém que jamais poderia ser 
suspeito na visão do espectador. A telenovela Força de um Desejo, no entanto, 
destacava-se nesse cenário pelo cuidado na construção e resolução desse mistério, que 
possuía implicações desde o início da trama e, por isso, foi objeto de investigação. 
Foram definidos conceitos de construção de uma telenovela e de narrativas policiais, 
analisando a trajetória do roteirista / autor Gilberto Braga e suas oito tramas de 
assassinato, que geraram um mistério só revelado no último capítulo, para, enfim, 
debruçar-se sobre a telenovela Força de um Desejo com uma análise interna detalhada 
para comprovar a eficácia de sua construção. Levando-se em conta o repertório de 
telenovelas com esta temática e analisando em detalhes a trama de Força de um Desejo, 
foi possível demonstrar o quão bem feito foi esse processo.   
 

Palavras-Chave: Telenovelas, narrativa policial, Gilberto Braga, Força de um Desejo, 
“Quem matou?”  



 

 

Abstract 
 

This work presents the results of a study on strategy of creating the crime 
genre narrative in the soap opera Força de um Desejo (Globo, 1999), created by 
Gilberto Braga and Alcides Nogueira with general direction by Mauro Mendonça 
Filho. It is noticed that several soap operas use the strategy of the question “Whodunit?” 
creating curiosity and hearing, but, in most cases, the answer frustrates the public by 
revealing the name of the most obvious suspect or someone who could never be 
suspected in the vision of the viewer. The soap opera Força de um Desejo, however, 
stood out in this scenario for the care in the construction and resolution of this mystery, 
which had meaning since the beginning of the plot, reason of this 
investigation. Concepts were used for the construction of a soap opera and police 
narratives, analyzing the trajectory of the writer / author Gilberto Braga and his eight 
assassination plots that generated a mystery only revealed in the last chapter, to finally 
look into the soap opera Força de um Desejo with a detailed internal analysis to prove 
the efficacy of its construction. Taking into account the repertory of soap operas with 
this subject and analyzing in detail the plot of Força de um Desejo, it was possible to 
demonstrate how well this process was done. 
 
Keywords: Soap Operas, Crime Story, Gilberto Braga, Força de um Desejo, 
“Whodunit?”  
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 ABERTURA DO CASO 

 
Televisão era um negócio que ficava passando umas historinhas. De vez em quando 
eles interrompiam as historinhas para vender mercadoria. Com o dinheiro da venda 
dos produtos fazia-se os anúncios e com o dinheiro dos anúncios pagava-se a feição 
das tais historinhas. Mas, eles faziam umas historinhas tão bem feitas que quem via 
pensava que a finalidade de tudo eram as historinhas. – João Falcão (A Máquina – 
filme, 2006). 

 
Transformar o hobby em estudo acadêmico é o sonho de um pesquisador. Desde criança, 

assistir telenovelas foi um prazer que começou como um simples entretenimento diário de 

ouvir e imaginar histórias. Faz parte da fruição de uma telenovela, pelo menos no universo 

que sempre convivi, imaginar o desenrolar das tramas, discutir com os amigos cada capítulo e 

ler notícias sobre possíveis acontecimentos futuros. E foi nesse jogo lúdico que, à medida que 

crescia, percebia o crescente interesse não apenas por ouvir e assistir histórias, mas também 

por contá-las e, para isso, era preciso compreender o processo por trás da obra. Ainda na 

graduação, o interesse pela construção narrativa no audiovisual se tornou uma possibilidade 

de caminho profissional. Foi assim que fiz o meu primeiro curso livre de roteiro 

cinematográfico. Depois dele, foram mais três cursos e duas especializações, uma em roteiro, 

outra em análise cinematográfica, até chegar ao mestrado acadêmico e ao reencontro com a 

telenovela. Foi a oportunidade de poder me debruçar sobre o material que acompanhava em 

meu lazer diário para compreender parte da construção comunicacional de um produto 

cultural que vem influenciando a sociedade. Meu interesse, aos poucos, se tornou uma 

angústia pela compreensão dos efeitos comunicacionais de sua construção interna, 

principalmente no que se refere à narrativa, já que a formação de roteirista caminhou em 

conjunto com esse amadurecimento acadêmico.    

 

O objeto de pesquisa veio de uma maneira natural durante o trabalho “A autoria na 

experiência coletiva de criação e produção da ficção seriada televisiva: o caso das telenovelas 

da Rede Globo1” coordenado pela Prof. Dra. Maria Carmem Jacob de Souza para o Obitel2 

internacional em 2009. Analisando as telenovelas escritas pelo roteirista / autor Gilberto 

                                                            
1 O referido trabalho foi apresentado ao grupo de pesquisa Obitel Brasil em 20 de julho de 2009, sob 

responsabilidade de Maria Carmem Jacob de Souza (PosCom.UFBA/ Grupo de Pesquisa A-tevê). 
Colaboraram neste trabalho integrantes do Grupo de Pesquisa A-tevê: Amanda Aouad (publicitária e 
especialista em cinema pela UCSAL), Larissa Ribeiro (jornalista) e Luiz Fernando Lisboa (graduando em 
comunicação/Facom/UFBa). 

2 Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva (Obitel) – projeto internacional de pesquisa, que tem por 
objetivo fazer uma análise anual da produção, audiência e repercussão sociocultural de toda a ficção 
televisiva produzida na América Latina e na Península Ibérica. O Obitel Brasil constituído por pesquisadores 
brasileiros que investigam a teledramaturgia nacional foi criado em 2008, já tendo três produções literárias 
com artigos relacionados ao tema telenovela.    
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Braga, pudemos perceber um tema recorrente: a estratégia do “Quem matou?”. O recurso foi 

utilizado oito vezes, nas telenovelas Água Viva (Globo,1980), Vale Tudo (Globo,1988), Força 

de um Desejo (Globo,1999), Celebridade (Globo, 2003), Paraíso Tropical (Globo, 2008) e 

Insensato Coração (2010)3; e nas minisséries Anos Dourados (Rede Globo,1984) e Labirinto 

(Rede Globo,1998). Após tantas repetições, é esperado que haja um assassinato misterioso em 

suas telenovelas, criando a hipótese de que o recurso se transformou em um dos elementos 

que identifica suas obras e seu estilo de criação. Afinal, o gênero policial não é um dos 

principais elementos de composição de uma telenovela, que tem no melodrama sua principal 

base de construção da história – sua base são os dramas familiares, encabeçados por um par 

amoroso, com boas doses de sentimentalismo e uma disputa constante entre o bem e mal. É 

fato que outros gêneros narrativos são utilizados por autores para compor a trama de uma 

telenovela, como a comédia, por exemplo, que é percebida com muito mais freqüência que o 

gênero policial. Por isso, a quantidade de vezes que o gênero policial aparece nas obras de 

Gilberto Braga, por si só, já chama a atenção para uma análise mais detalhada. 

 

A questão é que, observando a recorrência do tema nas telenovelas, vinha uma hipótese 

ancorada no meu próprio repertório: que, na maioria das tramas policiais dentro de uma 

telenovela, a pergunta “Quem matou?” era importante, mas a resposta tendia a se tornar 

secundária, obtendo um cuidado e esforço menor na resolução do crime. A exceção parecia 

ser a telenovela Força de Um Desejo, onde a trama policial em torno do assassinato do Barão 

Henrique Sobral parecia ser bem construída desde o seu principio, sem deixar de ser 

surpreendente. A hipótese era reforçada pelas citações de especialistas e fãs de telenovela ao 

falar em bons exemplos de “Quem matou?”. “O mistério mostrou uma trama muito bem 

arquitetada e resultou na melhor novela de época já feita até hoje!”, afirmou o jornalista Erick 

Rodrigues4. “Eu até hoje não sei por que Força de um Desejo não agradou [...] Dizem, 

também, que é uma questão de tempo. O produto pode ser antigo, fora da época, ou antes do 

seu tempo” (Filho, 2001, p. 178). “A explicação foi toda ilustrada com cenas da própria 

novela, isso que foi o mais incrível na época [...] Foi tudo muito bem armadinho, genial!”, 

confirmou um participante de uma lista de discussão de telenovelas5. Da mesma forma, o 

próprio Gilberto Braga diz em seu depoimento no livro Autores (Fiuza, 2008) que Força de 

                                                            
3    Todas no horário das 21h, a exceção de Força de Um Desejo, exibida no horário das 18h. 
4 http://trocandodecanal.blogspot.com/2011/08/gilberto-braga-fez-mais-uma-vitima.html.  Acesso: agosto de 

2011.  
5 Lista de discussão novelas do Yahoo: http://br.groups.yahoo.com/group/novelas/ 
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um Desejo foi uma telenovela bem realizada, apesar de pouco reconhecida. 

 
Tenho muito orgulho da novela, embora ela não tenha alcançado boa audiência para 
o horário. Força de um Desejo era uma novela sobre a qual eu só ouvia elogios, não 
conhecia ninguém que não estivesse gostando... Ela tinha um nível de trama do qual 
me orgulho. Como a equipe era grande e talentosa, tive mais tempo de me dedicar à 
história. Força de um Desejo tem um nível alto de acontecimentos, e eu gosto de 
novela com acontecimentos. (p. 396/397) 

 

Gilberto Braga é um renomado roteirista / autor da Rede Globo, principal produtora de 

telenovelas do país. Dentro da grade de programação da emissora, o horário de maior 

audiência e, consequentemente, maiores anunciantes publicitários é o da telenovela das 21h 

(antes conhecido como horário das 20h). Braga faz parte do rodízio de autores dessa faixa 

horária desde 1978, quando estreou Dancin´Days, tendo apenas um intervalo entre 1994 e 

2003, quando foi para o horário das 18h com a telenovela Força de um Desejo. Suas tramas 

possuem alguns temas recorrentes como a disputa por poder e a discussão política, cultural e 

social sobre o país, além da facilidade em construir a vilania através de personagens 

marcantes na história da teledramaturgia como Odete Roitman (Beatriz Segall) e Maria de 

Fátima (Glória Pires) em Vale Tudo, 1988, Yolanda de Souza Matos Pratini (Joana Fomm, 

Dancin´Days, 1978), Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu, Celebridade, 2003) e Renata 

Dumont (Tereza Rachel, Louco Amor, 1983). E mesmo em uma telenovela de época como 

Força de um Desejo é possível perceber esses elementos presentes.   

 

Em suma, a idéia original deste projeto de pesquisa – examinar a qualidade da construção da 

narrativa policial em Força de um Desejo – surgiu da percepção de que a solução do enigma 

dessa telenovela diferencia-se das demais utilizadas em tramas televisivas conhecidas, que 

procuram apenas a surpresa em relação ao nome do assassino, sem se preocupar com a 

coerência interna da trama e nem em fornecer pistas sobre o crime ao telespectador durante a 

telenovela. Além disso, o enigma “Quem matou?” em Força de um Desejo era essencial para 

narrativa, foi um ponto de virada6 importante na trama e estava diretamente envolvido com a 

resolução da trama principal e com o final feliz do casal protagonista. Essa estratégia do 

gênero policial gerou outros programas de efeito para o telespectador, como a construção do 

medo pela sorte dos protagonistas e não apenas a curiosidade característica da pergunta. 

Como defendia Hitchcook (Truffaut, 2004), isso torna a história mais rica, já que, se o público 
                                                            
6 Ponto de virada “é um incidente, ou evento, que ‘engancha’ na ação e a reverte noutra direção” (Field, pág 

101). Semelhante ao que Aristóteles chamou de peripécia, a diferença é que para este era necessário haver 
uma mudança de fortuna para o protagonista, enquanto que Field demonstrou que bastava existir algo que 
complicasse a situação para fazer a narrativa andar.     
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fica preocupado apenas com a pergunta, todo o interesse se concentra em sua resolução, 

tornando o processo algo menor.      

 

No intuito de reduzir o foco de comparação de Força de um Desejo com outros títulos escritos 

por Gilberto Braga, o presente trabalho concentrou-se nas telenovelas do roteirista / autor, 

apesar da estratégia de “Quem matou?” ter sido utilizada em duas de suas minisséries. Isto 

porque o processo de produção e reconhecimento das mesmas é diferente. A começar pelo 

formato, a minissérie possui menos capítulos e normalmente já está toda escrita antes de sua 

produção. Enquanto que as telenovelas vão sendo escritas à medida que os capítulos vão ao 

ar. Em minissérie, é possível, também, criar textos experimentais, focados em um tema 

específico e com uma construção de imagem mais elaborada – algo que a rotina diária da 

telenovela não permite tanto. Comparar, então, uma telenovela com uma minissérie implicaria 

em outras escolhas para análise que não seriam possíveis em dois anos de mestrado 

acadêmico. Por isso, a análise de Força de um Desejo levou em consideração apenas o 

comparativo com as demais telenovelas que usaram a estratégia do gênero policial.  

 

É possível observar um crescimento constante, no meio acadêmico, de pesquisas relacionadas 

à telenovela, já que são produtos culturais de grande impacto na sociedade. “Assim como o 

futebol, todo brasileiro tem algo a dizer a respeito da telenovela que está em cartaz” (Fiuza, 

2008, p.11). Porém, poucos são os que se debruçam sobre uma análise interna, preferindo 

construir pesquisas sobre a lógica de produção, escolhas de realizadores, ou mesmo sobre 

resultados obtidos por cada obra. O trabalho de Claudino Mayer (2010), por exemplo, analisa 

as estratégias mercadológicas do “Quem matou?”, trazendo inclusive entrevistas com 

realizadores, sem se debruçar sobre as tramas escolhidas para uma análise interna. Já Lisandro 

Nogueira (2002), nos traz uma análise sobre a questão da autoria nas telenovelas, focando sua 

pesquisa em comprová-la a partir do exemplo de Gilberto Braga e suas escolhas durante a 

telenovela “O Dono do Mundo” (Rede Globo, 1991). Nogueira busca a trama, assim como a 

sinopse e entrevistas com Braga para analisar uma situação específica: a rejeição da 

telenovela e a forma como o roteirista tenta encontrar um denominador comum entre a 

exigência da audiência e a história que tinha criado. Mas ele tampouco explora as questões 

narrativas em sua análise interna da trama.   

 

Isso provavelmente vem da dificuldade de analisar uma telenovela inteira. O volume do 
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corpus é extremamente denso, tornando a análise interna complexa, levando em conta ainda a 

dificuldade de obter todos os capítulos da trama. A Rede Globo não fornece todo material 

necessário, mesmo para pesquisa, apenas capítulos específicos, com prévia solicitação e 

justificativa. Por isso, é preciso contar com coleções caseiras. Força de um Desejo, por 

exemplo, possui 226 capítulos, mas, só tinha em minhas mãos a princípio a versão compacta 

de 2005, exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Só no meio da pesquisa, pude ter acesso à 

versão original, gravada em VHSs antigas, recém transformadas em DVD caseiro, com uma 

imagem aquém da versão anterior. Não são todos que têm a persistência de ir em busca do 

produto completo para uma análise árdua e detalhada.  

 

Compreendendo a situação 

Força de um Desejo é uma trama ambientada no século XIX, que narra a história de duas 

famílias e duas fazendas produtoras de Café: a Ouro Verde, do Barão Henrique Sobral, e a 

Morro Alto, de Higino Ventura, ex-mascate que retorna à terra onde nasceu após enriquecer, 

com o intuito de se vingar de Sobral, seu desafeto no passado. Quando ainda era jovem, 

Higino se apaixonou por Helena, mas a família proibiu o romance, arranjando o casamento da 

filha com o Barão Sobral. Ao retornar, Higino, que ainda ama Helena, quer comprar tudo o 

que pertence à família do desafeto para mostrar que ele acabou sendo o vencedor. Paralelo a 

isso, temos a história de Inácio, filho do Barão Henrique Sobral, que, não aceitando a forma 

como o pai trata a mãe, vai para corte e acaba se apaixonando pela cortesã Ester Delamare. 

Intrigas separam o casal e Ester se casa com o Barão Sobral quando este se torna viúvo, 

gerando outra disputa amorosa, agora entre pai e filho. Ester e Inácio sufocam o seu amor por 

respeito ao Barão, mas, quando descobrem que ele os enganava, vão embora da fazenda para 

refazer suas vidas na corte. O problema é que eles fogem exatamente no dia em que o Barão é 

assassinado, tornando-se os principais suspeitos. Após as investigações, é descoberto que o 

assassino foi, na realidade, Bárbara Ventura, esposa de Higino, que se revelou serial killer. Na 

verdade, ela teria matado a Baronesa Helena Sobral por ciúmes do marido; as demais mortes 

(Dr. Xavier, Padre Olinto e Barão), foram apenas para encobrir esse primeiro crime.  

 

Então, apesar da trama policial só se tornar o grande mistério da telenovela a partir do 

capítulo 155, com a morte do Barão Henrique Sobral, ela permeia toda a macroestrutura da 

telenovela. As pistas sobre os motivos e autor do crime já estavam sendo passadas desde a 

primeira semana de exibição, apesar de não existir ainda uma trama explícita. Esta começou a 
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ser construída a partir do capítulo 53, com a morte do Dr. Xavier, mas o telespectador 

descobrirá que começara de fato muito antes. Quando é revelado, no final da telenovela, que 

Bárbara Ventura era a culpada pelas mortes e que a sequência de assassinatos começou na 

realidade no capítulo 15, com a morte da baronesa Helena, tudo parece fazer sentido. E não 

deixa de ser surpreendente, já que Bárbara é uma personagem acima de qualquer suspeita, 

sendo o alívio cômico da trama. Diversas cenas de Bárbara no início da telenovela 

demonstravam seu interesse por Helena, mesmo a forma como ela está sempre doente, se 

aproximando do Dr. Xavier, sua presença em todos os locais dos crimes. Está tudo lá, mas 

encoberto para confundir o telespectador.  A compreensão da forma como o mistério é 

construído e a definição de quais são as estratégias utilizadas para definir uma trama bem 

elaborada foram os principais objetivos desse trabalho. Mas foi preciso investigar com 

cuidado essas suposições.  

 

Primeiro passo foi encontrar um método e ancorar as suposições em uma estratégia que 

abrangesse texto e contexto de uma maneira equilibrada. O trabalho desenvolvido pela 

professora Maria Carmem Jacob de Souza no grupo de pesquisa A-Tevê da PosCom busca 

esse equilíbrio através de autores como Bourdieu – com sua noção de campo, habitus e 

trajetória –, além de utilizar o método de análise da poética audiovisual desenvolvida por 

Wilson Gomes no grupo de Análise Fílmica para compreender a composição dos programas 

de efeito7. Segundo o método, é preciso trabalhar com os recursos disponíveis como atores, 

cenários, película, planos etc., organizados em dispositivos capazes de construir programas de 

efeitos que provoquem no espectador interpretações de natureza cognitiva, sensorial e/ou 

emocional. As informações sobre o contexto de produção (instância da produção / realização / 

criação) e o contexto da fruição / consumo (instância da fruição / apreciação / recepção) 

devem ajudar a formular as perguntas que orientarão a análise interna (instância das obras), 

buscando levantar hipóteses de interpretação das estratégias de composição dos programas de 

efeitos dos produtos examinados. 

 

Para melhor contribuir com a análise do contexto da fruição / consumo de uma obra 

televisiva, esta pesquisa buscou a contribuição ainda de Jesús Martín-Barbero (2004), 

especialista nos estudos de televisão. Em seu mapa das mediações, o autor demonstrou que 

                                                            
7 Diversos trabalhos do grupo A-Tevê utilizaram o método de análise da poética audiovisual do professor Dr. 

Wilson Gomes, como Danilo Scaldaferri em “A Cidade dos Homens na televisão brasileira” (2010) e Thaiane 
Machado em “Narrativas sem fim?” (2010). 
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um produto cultural sofre influências de quatro instâncias que interagem de modo sincrônico 

e diacrônico de diversas maneiras. São elas as Lógicas de Produção, as Matrizes Culturais, as 

Competências de Recepção e os Formatos Industriais. O eixo diacrônico por onde As 

Matrizes Culturais se relacionam com os Formatos Industriais estão repletos de historicidade, 

segundo o autor, por nos permitir perceber como os formatos vão se adaptando às mudanças 

que a sociedade sofre com o passar do tempo e, assim, compreender melhor a importância do 

gênero televisivo naquele momento. Ao fazer o experimento de colocar a telenovela no centro 

do mapa das mediações de Martín-Barbero (Gomes, 2011), podemos compreender melhor 

como este produto televisivo influencia e sofre influência da nossa sociedade. Martín-Barbero 

nos serve principalmente com a idéia de ritualidade, por conceituar melhor a fruição da obra 

televisiva e ajudar a compreender a forma como o telespectador lida com a telenovela diária e, 

consequentemente, com a expectativa da utilização de um “Quem matou?” em uma obra.  

 

Nossa investigação começa então, compreendendo melhor A Cena do Crime, no primeiro 

capítulo, com a construção da trajetória do roteirista / autor Gilberto Braga dentro do campo 

da telenovela: analisando o espaço dos possíveis desde a formação do campo, quando ele 

ainda é um jovem crítico teatral e cinematográfico; passando pela consolidação do campo, 

quando ele é um iniciante roteirista / autor; até, por fim, a fase de reestruturação e ampliação 

do campo, onde ele já é um roteirista / autor consagrado. Buscamos ainda identificar suas 

marcas autorais, seu grau de autonomia e posição dentro do campo da telenovela na época da 

exibição de Força de um Desejo. Assim como procuramos fazer uma análise comparativa das 

telenovelas do roteirista / autor, localizando a importância de Força de um Desejo dentro de 

sua trajetória e segundo o momento em que se encontrava o campo da telenovela. 

Procuraremos, também, localizar a relação do telespectador com a telenovela, através da 

ritualidade de Martín-Barbero, além de observar outras formas de consagração com o método 

desenvolvido por Mittell através da análise do discurso da indústria televisiva, da recepção, da 

academia e da crítica cultural em três práticas discursivas: definição, interpretação e 

avaliação.  

 

Após investigar a cena do crime, é preciso seguir as pistas para desvendar o caso. No segundo 

capítulo, o gênero narrativo policial é apresentado, trazendo conceitos de teorias da literatura 

e cinema para ajudar na compreensão da forma como este é utilizado na teledramaturgia 

brasileira, em especial, nas telenovelas. É feito um resgate da utilização das tramas policiais 
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em obras reconhecidas, observando a origem, os exemplos mais lembrados pela mídia e a 

repetição sistemática do recurso por alguns autores, entre eles, Gilberto Braga. É nesse 

capítulo também que procuramos utilizar os conceitos de construção narrativa para buscar 

compreender o que seria uma trama policial melhor elaborada e como analisá-la.  

 

Por fim, temos O Caso a ser analisado no terceiro capítulo. A partir dos conceitos utilizados e 

desenvolvidos, nos debruçaremos na obra em si, buscando compreendê-la, sem perder de 

vista a noção do contexto e da fruição da mesma. A maior dificuldade encontrada em aplicar o 

método de análise da poética audiovisual em uma telenovela é a sua extensão. Assistindo a 

telenovela na íntegra, apontando todos os momentos que faziam parte da subtrama policial, 

chegamos a uma tabela com o que seria a história do serial killer sem perder de vista o todo 

onde esta estava inserida (vide Apêndice I). Ainda assim, era um corpus bastante amplo, 

totalziando quase quinze horas, que precisava ser compreendido a partir da linha narrativa 

para localizar os pontos a serem analisados com maior detalhe. Com o mapa da trama 

destrinchado, foi possível identificar os pontos-chaves da narrativa e localizá-los dentro do 

momento geral da trama da telenovela para compreender a importância dada a cada 

informação e como estava prevista a percepção do telespectador. Dessa forma, a trama 

policial foi dividida em doze tópicos: Perfil de uma assassina, Um motivo para o crime, O 

crime perfeito, Testemunha ocular, Levantando suspeitas, Quase um acidente, Primeiro Erro, 

Pista Falsa, Suspeitos, Envolvimento emocional, Cartas na mesa e Resolução. Uma vez 

identificado os momentos, foi preciso selecionar cenas para analisar os recursos disponíveis 

em cada situação a partir dos programas de efeitos, sem perder de vista a noção do todo. Ou 

seja, o que aquela cena representava no bloco em que era exibida, no capítulo onde se inseria 

e na trama como um todo.  

 

Outro ponto importante para compreender dentro da utilização do método de análise da 

poética audiovisual é que os programas de efeitos são elaborados a partir dos gêneros de 

representação das ações e da natureza das obras examinadas. Ou seja: trata-se de um modo 

operante com características próprias que prepara o espectador para a natureza da obra que 

está preste a assistir, que possui um programa de efeitos específicos a serem acessados 

durante a fruição da obra. A telenovela é, na verdade, uma composição híbrida de diversos 

gêneros ficcionais. Por mais que o foco do trabalho fosse o gênero policial dentro de uma 

específica subtrama, era preciso compreender que ela fazia parte de um todo e se misturava 
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em muitos momentos com o melodrama, reinante na obra, e a comédia, que sempre 

perpassava a trama, principalmente devido à função da personagem assassina.  

 

Também por isso, Força de um Desejo foi tão bem desenvolvida. A telenovela conseguiu 

construir dentro do hibridismo de gêneros ficcionais os pontos de interseção da narrativa sem 

perder de vista a construção adequada dos respectivos programas de efeitos. E foi a essa 

conclusão que o trabalho chegou, de que a hipótese em relação a Força de um Desejo foi 

confirmada. Estamos mesmo diante de uma obra bem elaborada – apesar de pequenos deslizes 

narrativos que não foram percebidos pelo telespectador comum da telenovela – e que iremos 

analisar no capítulo 3. Como analisar audiovisual apenas com palavras é um processo 

complicado, esta dissertação possui uma versão digital onde é possível ao leitor assistir 

trechos do produto analisado, ampliando, assim, a compreensão da análise e da obra8. Este 

ícone (     ) indica a existência de um vídeo que poderá ser acessado clicando na imagem e 

está presente na versão impressa para que o leitor possa ser avisado dessa possibilidade, 

mesmo acompanhando pelo papel.   

 

                                                            
8    Método criado e utilizado na dissertação de mestrado de Danilo Scaldaferri (2010), intitulada “A cidade dos 

homens na televisão brasileira: uma análise da trajetória e da estrutura narrativa da série”, apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea. 
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1. CENA DO CRIME 

 

Para analisar telenovelas no Brasil, é preciso compreender o percurso que ela teve em nosso 

país através das transformações sócio-culturais, tecnológicas e políticas de nossa história. A 

telenovela hoje pode ser definida como um gênero televisivo de massa, exibido diariamente 

de segunda-feira a sábado em horário determinado, com 200 capítulos em média. Seus 

capítulos possuem uma hora de duração, sendo quarenta e cinco minutos de trama, divididos 

em três a quatro blocos, e o restante de intervalos comerciais. Cada capítulo se encerra com 

uma situação de expectativa que seduz o telespectador a voltar no dia seguinte – é o chamado 

gancho, que Renata Pallottini, em seu livro Dramaturgia da Televisão (1998), considerou 

como um dos fatores mais importantes de uma narrativa seriada. Ainda segundo a autora, a 

telenovela brasileira possui um formato extenso onde mais de 30 personagens são 

entrelaçados em tramas e subtramas que “se desenvolvem, se complicam e se resolvem no 

decurso da apresentação” (Pallottini, 1998, p. 54), cabendo à trama principal a missão de levar 

o enredo básico do começo ao fim. Este formato se consolidou de tal maneira que, 

independente da emissora que exibe, é possível reconhecê-lo em todas as telenovelas 

brasileiras. Atualmente, três emissoras exibem histórias inéditas: SBT, Rede Record e Rede 

Globo, emissora que consolidou o formato na década de 80, possuindo até hoje a hegemonia 

desse gênero televisivo com uma grade fixa de três horários de telenovelas inéditas diárias.  

 

Telenovela é também um produto cultural fundamental para a economia de uma televisão 

aberta, atraindo sua maior audiência e consequentemente sua maior receita. Muitos fatores a 

envolvem e influenciam em sua constituição e, para analisá-la, como propõe a professora 

Maria Carmem Jacob de Souza (2004a), é preciso levar em consideração o contexto, a obra 

em si e a instância de fruição, ou seja, a relação com os telespectadores.  

 

O autor base que Souza (2004a) utiliza em sua pesquisa é Bourdieu. Através do sociólogo, 

Souza traz para os estudos comunicacionais a noção de campo, trajetória e habitus para 

compor o cenário onde a telenovela está inserida e assim compreendê-la e analisá-la. Como a 

própria pesquisadora reforça em seu livro Telenovela e Representação Social (2004), os 

primeiros autores a utilizar o conceito Campo da Telenovela, inspirados em Bourdieu, foram 

José Mário Ramos e Renato Ortiz (1989) em Produção industrial e cultural da telenovela. 

Porém, Souza chama a atenção de que os autores não acreditavam na utilização ampla do 
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conceito, por afirmar que Bourdieu não analisou as obras culturais da esfera industrial e 

comercial. Contudo, Bourdieu continuou suas pesquisas e, ao analisar o campo literário 

francês, o autor mostrou “que a posição entre a dimensão desinteressada e pura do fazer 

artístico e a dimensão comercial estruturariam o campo da produção cultural e artística como 

um todo” (Souza, 2004a, p. 56). 

  

1.1. O CAMPO TELENOVELA 

 

A noção de campo foi criada, segundo Bourdieu (1996), para compreender o particular no 

todo e o todo na particularidade. Através de seu conceito de subcampos artísticos foi sendo 

localizado o Campo da Telenovela. Por se tratar de um gênero televisivo de massa, portanto, 

comercial, o campo da telenovela estaria atravessado pelo campo artístico, político e 

econômico, sendo constituído a partir da tensão entre as instâncias de poder e os agentes 

produtores que conseguem apenas uma autonomia relativa a partir de sua trajetória e posição 

dentro do campo.  

 

Diante deste cenário, é preciso compreender os papéis exercidos por cada agente dentro do 

campo. As emissoras são representadas pelo diretor de núcleo, que funciona como uma 

espécie de produtor executivo, escolhendo os projetos a serem produzidos, controlando todo o 

processo e observando todo o desenvolvimento da trama. Há uma tensão natural entre as suas 

decisões e as escolhas da equipe de autores, que na telenovela constitui-se em torno do 

roteirista / autor, aquele que apresenta a sinopse ao produtor para análise. Durante toda a 

história da telenovela, alguns autores roteiristas foram construindo suas trajetórias dentro do 

campo e ganhando reconhecimento, tornando-se nomes consagrados.  

 

Atualmente, a Rede Globo, principal produtora de telenovelas do país, possui um time de 

autores consagrados do chamado horário nobre que estão nessa posição há trinta anos. São 

eles: Aguinaldo Silva, Gilberto Braga, Glória Perez e Manoel Carlos. Dentro desse cenário, 

há pequenas variações, como o autor Benedito Ruy Barbosa, que chegou ao horário das 21 

horas9 em 1993, após o sucesso da telenovela Pantanal na emissora concorrente e atualmente 

extinta Rede Manchete. Outro autor que já compôs o time de autores consagrados, Lauro 

César Muniz, transferiu-se para a Rede Record. E o jovem João Emmanuel Carneiro foi o 
                                                            
9 Originalmente, o horário era das 20 horas, porém, a partir dos anos 2000, a telenovela passou a ser        

exibida apenas após as 21 horas, mudando o nome pelo qual era conhecida.  
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primeiro em anos a conseguir espaço nesse círculo fechado com sua telenovela A Favorita 

(Rede Globo, 2008), entrando para o “rodízio” de autores do horário. 

 

Com a evolução das técnicas de gravação e, principalmente, influência da televisão norte-

americana com suas séries cada vez mais elaboradas no quesito da linguagem audiovisual, 

percebe-se outro movimento dentro do campo da telenovela: a busca por reconhecimento do 

papel do diretor no processo criativo. É visível a evolução da linguagem audiovisual dentro da 

telenovela, antes marcada pela decupagem básica de três câmeras, uma de frente e duas de 

lado, privilegiando os planos médios em planos e contraplanos de um diálogo, intercalados, 

por vezes, por um plano geral. Essa visão é explicitada no livro O Circo Eletrônico, de Daniel 

Filho (2001), um dos criadores do “padrão Globo de Qualidade”: “Logicamente as câmeras 

são padronizadas, são quase como um time de futebol, jogando em duas pontas” (p. 222). 

Filho demonstra ter um maior cuidado quando vai dirigir uma série ou minissérie, inclusive 

na escolha das lentes: “As lentes são expressivas. Cada uma vê a cena de forma diferente. 

Quando faço seriado ou minissérie, tiro o zoom da câmera e passo a usar as diferentes lentes” 

(p. 225).  

 

Atualmente, percebe-se que, mesmo nas telenovelas, cada cena possui um cuidado nos 

enquadramentos e movimentos de câmeras, sem falar nos desenhos de luz, antes 

condicionados a uma luz guia que não distinguia nem mesmo dia de noite. Os diretores 

buscam, cada vez mais, imprimir sua marca na obra, entrando em conflito muitas vezes com 

os roteiristas. Porém, parece mesmo um caminho sem volta, já que o espectador começa a se 

acostumar com um produto melhor elaborado, ganhando diversos pontos de comparação. Há, 

inclusive, uma tendência a parcerias entre o roteirista / autor e o diretor geral, que se repete 

em diversas obras criando uma autoria compartilhada10. Um exemplo constante é a parceria 

entre Gilberto Braga e Dennis Carvalho que se iniciou na telenovela Dancin´Days (Rede 

Globo, 1978), com Carvalho ainda como diretor assistente e se mantêm até os dias atuais.  

  

1.1.1. Processo histórico 

 

O campo da telenovela vai se modificando a cada mudança no cenário televisivo, seja 

econômico, tecnológico ou político. Por isso, “uma investigação empírica viabilizadora da 

                                                            
10     Sobre esse tema ver Souza (2004b) 
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construção do campo da telenovela supõe uma análise histórica da formação de suas obras e 

seus realizadores, com o objetivo de cartografar a importância e o papel de cada um dos 

agentes e instituições envolvidas” (Souza, 2004a, p. 59).  

 

A telenovela no Brasil se consolidou como um dos principais produtos da televisão em seus 

sessenta anos de existência. Doses diárias de uma história repleta de emoções que tenta 

traduzir o cotidiano brasileiro, uma de suas origens está nos romances folhetins do século 

XIX, surgidos na França como uma forma de melhorar as vendas de seus jornais. O ser 

humano adora ouvir histórias e a promessa de novas emoções a cada dia fazia com que as 

pessoas comprassem os periódicos não só pelas notícias, mas esperando o próximo capítulo 

de melodramas amorosos ou romances policiais, que eram as narrativas predominantes no 

gênero folhetinesco da época.  

 

Não por acaso, esse gênero migrou para o rádio e, posteriormente, para televisão. O primeiro 

formato de ficção seriada de longa extensão para televisão surgiu nos Estados Unidos. As 

Soap Operas, patrocinadas por empresas de sabão em pó, traziam histórias intermináveis 

contadas em pedaços a cada dia. Logo, países latinos como México e Cuba começaram a 

experimentar suas narrativas seriadas de longa extensão, onde ganharam maior influência do 

melodrama e dos antigos folhetins, construindo tramas com um tamanho melhor determinado 

de início, meio e fim. Foi assim que elas chegaram ao Brasil, primeiro no rádio, com as 

famosas radionovelas da Rádio Nacional, e, depois, na televisão.  

 

A primeira telenovela diária foi ao ar em 22 de julho de 1963 com o nome de 2-5499 

Ocupado. Escrita por Dulce Santucci a partir de um original argentino, trazia Glória Menezes 

e Tarcísio Meira como casal principal. Nessa época, era comum os textos serem adaptados de 

outros países, principalmente de Cuba. Eram sempre histórias de melodrama exacerbado, 

onde heróis e heroínas do ideal romântico lutavam por honra e amor eterno. A cubana Glória 

Magadan, contratada da Rede Globo no período de 1965 a 1969, foi uma das maiores 

responsáveis por essas tramas fantasiosas que povoou nossa televisão até o final da década de 

70. E a radionovela Direito de Nascer, do cubano Felix Caignet, foi o texto com maior 

número de versões. Na televisão brasileira, foram quatro adaptações em épocas e emissoras 

diferentes. Era um momento de formação do campo. As divisões de tarefas ainda eram 

iniciantes, não havia uma profissionalização consistente, os equipamentos ainda eram 
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precários e os profissionais ainda careciam de formação e experiência. Por isso, era preciso 

copiar o que vinha de fora. Após essa fase de reconhecimento e formação, o campo da 

telenovela começou a se consolidar na década de 70, criando uma marca própria de qualidade 

e compreensão do sistema. E isso aconteceu quando as tramas começaram a falar do próprio 

país.        

 

Na Fase de Consolidação do campo (Souza, 2004a), a estrutura inicial de elaborar e distribuir 

é fortalecida e a telenovela se torna um dos principais produtos comerciais da televisão. Ester 

Hamburger (2005) aponta que foi nesse momento que o Brasil começou a desenvolver tramas 

mais próximas do seu cotidiano, falando da sociedade brasileira e problemas em voga na 

época. Um dos pioneiros nesse formato foi Beto Rockfeller (Tupi, Bráulio Pedroso, 1968), 

que trazia como protagonista um típico malandro carioca. Começa então, a fase do nacional 

popular (Hamburger, 2005), quando um conceito de pátria é introduzido nas tramas, 

convivendo com as histórias de amor sempre presentes. O Brasil vivia em uma ditadura 

militar e a censura intervinha nas telenovelas tanto nas questões políticas, que pouco eram 

abordadas, quanto na defesa da moral. A novela Selva de Pedra (Rede Globo, Janete Clair, 

1972), por exemplo, teve que ser alterada quando a censura proibiu que o personagem 

Cristiano (Francisco Cuoco) se casasse com Fernanda (Dina Sfat), pois, apesar de achar que 

era viúvo, sua esposa (Regina Duarte) estava viva. 

 

Nessa época, grandes dramaturgos de esquerda, para fugir da perseguição e censura que 

sofriam nos palcos, migraram para televisão. Foi o caso de Dias Gomes, autor conhecido pelo 

texto político forte, que começou a criar telenovelas em um tom satírico. Suas telenovelas, 

exibidas no extinto horário das 22 horas, nos conduziam através do realismo fantástico a 

cidades do interior repletas de personagens marcantes como o prefeito Odorico Paraguaçu, de 

O Bem Amado (Rede Globo, 1973), ou o idealista Gibão, de Saramandaia (Rede Globo, 

1976). Esta telenovela foi um marco da televisão brasileira e a Rede Globo teve que criar um 

departamento de efeitos especiais para acompanhar as necessidades de linguagem da trama. 

Utilizando uma estética surrealista, teve personagem explodindo de tanto comer, formigas 

saindo do nariz e orelhas de outro, em uma referência à mão de formigas do filme O Cão 

Andaluz (1928), além, claro, do vôo de Gibão no último capítulo, quando aparecem asas nas 

costas do personagem.  
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Com a extinção da Rede Tupi em 1981, a Rede Globo tornou-se a principal produtora desse 

gênero televisivo, criando o Padrão Globo de Qualidade e podendo realizar experimentações 

no formato em todos os seus horários. Essa fase, Souza (2004a) intitulou ampliação e 

reestruturação, e aqui vemos dois momentos distintos: os anos 80, quando a Rede Globo 

controlava de forma quase absoluta o campo, e os anos 90, quando diversos fatores externos 

começaram a influenciar em sua audiência. Nos anos 80, a Rede Globo extinguiu o horário 

das 22h, criando as minisséries com histórias mais compactas e, nos demais horários, 

principalmente no horário das 19h, permitiu-se exibir tramas mais ousadas em diversos 

pontos, como a telenovela Guerra dos Sexos (Rede Globo, Silvio de Abreu, 1983), que trazia 

o formato da comédia pastelão para as telas com situações diversas. Foi nessa telenovela, 

também, que o personagem masculino passou a ser mais explorado como símbolo sexual: era 

comum vê-los sem camisa, ou mesmo de sunga, e a tatuagem no peito de Mário Gomes foi 

sucesso na época, tornando-se estampa de camisa e modelo para tatuagens na vida real.  

 

Com o fim da ditadura em 1984 e da censura em 1988, os temas políticos e sexuais 

conseguiram mais espaço, vide as experiências da Rede Manchete com Dona Beija 

(Manchete, Wilson Aguiar Filho, 1986) e Pantanal (Manchete, Benedito Ruy Barbosa, 1991). 

Outra telenovela que marcou o formato foi a trama de Que Rei Sou Eu? (Rede Globo, 

Cassiano Gabus Mendes, 1989), que trouxe uma aventura de capa e espada para a televisão 

em uma sátira ao Brasil da ditadura que estava vivendo as eleições diretas naquele ano.  

 

Com o fim da ditadura e também com o aparecimento de novas mídias ao acesso do público, 

as telenovelas buscaram inovações, criando diversos artifícios para chamar a atenção da 

audiência. A partir dos anos 90, um dos recursos mais utilizados na teledramaturgia brasileira 

foi a intervenção de assuntos atuais e da sociedade (Hamburger, 2005). Assim, surge o 

“merchandising social”, com campanhas de interesse público inseridas nas tramas. O 

movimento dos Sem Terra foi narrado na telenovela O Rei do Gado (Globo, Benedito Ruy 

Barbosa, 1996); mulheres que tiveram seus filhos desaparecidos puderam encontrá-los através 

da exposição na novela Explode Coração (Rede Globo, Glória Perez, 1995); ex-dependentes 

químicos contaram suas histórias na novela O Clone (Rede Globo, Glória Perez, 2001); 

questões políticas passaram a ser discutidas nas tramas e a realidade passou a interagir mais 

fortemente com a ficção.  
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Os anos 2000 chegaram com o novo conceito de politicamente correto e a faixa indicativa de 

horários. As telenovelas passaram a sofrer mais fiscalização do Governo, não como a censura 

anterior da ditadura militar, mas com uma preocupação com “a moral e os bons costumes” das 

crianças e adolescentes. Assim, as telenovelas conhecidas como das oito passaram a ser 

exibidas apenas após as 21h, pois ali era possível existir cenas de sexo e violência, que 

passaram a ser proibidas nos outros horários, das 18h e das 19h. As reprises da Rede Globo 

que acontecem sempre pela tarde, no Vale a Pena Ver de Novo, começaram a ter edições mais 

rigorosas e a exibição da reprise da telenovela Senhora do Destino (Rede Globo, Aguinaldo 

Silva, 2004) foi ameaçada de sair do ar algumas vezes. Outra telenovela que exemplifica bem 

o novo processo dentro do campo é Mulheres de Areia (Rede Globo, Ivani Ribeiro, 1993). A 

telenovela já era um remake da Rede Tupi (1973) e, na Rede Globo, era exibida no horário 

das 18 horas, tanto que foi reprisada em 1997, sem nenhum problema. Porém, ao ser reprisada 

em 2011, teve que sofrer uma reformulação em sua abertura porque, segundo a emissora, 

aquela não condizia mais com a moral vigente no país.  

 

Essa reconfiguração do campo da telenovela retrata o pano de fundo contextual da telenovela 

de autoria de Gilberto Braga, Força de um Desejo, objeto de análise dessa pesquisa.  

 

1.2. O VERDADEIRO DETETIVE  

 

Segundo Bourdieu (1996), os atores sociais estão inseridos em determinados espaços sociais 

que ele chamou de campo. Campo das artes seria um “universo que obedece as suas próprias 

leis de funcionamento e de transformação, isto é, a estrutura das relações objetivas entre as 

posições que aí ocupam indivíduos ou grupos colocados em situação de concorrência pela 

legitimidade” (p. 243). A posse de certos capitais (cultural, social, econômico, político, 

artístico, simbólicos etc.) e o habitus de cada ator social condiciona seu posicionamento 

espacial dentro de determinado campo, tornando-o consagrado ou não. Para verificar a 

posição de determinado ator social dentro de um campo, é importante observar sua trajetória, 

que seria “a serie das posições sucessivamente ocupadas por um mesmo agente ou por um 

mesmo grupo de agentes em espaços sucessivos” (p. 292), com seus habitus e capitais 

acumulados. Bourdieu afirma que para o ator social tentar ocupar uma posição consagrada é 

necessário que ele conheça as regras do jogo dentro do campo social e que esteja disposto a 

lutar (jogar).  
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Gilberto Braga chegou à Rede Globo de Televisão no final da década de sessenta, quando o 

campo da telenovela ainda estava em formação e as regras indefinidas. Ao contrário dos 

demais autores já consagrados ou iniciantes, como ele, Braga era o único que não tinha escrito 

ainda para nenhum outro meio (Braga, 2010). Sua formação vem da crítica, função que 

ocupava no jornal O Globo, analisando cinema e peças de teatro. Apesar de ainda ser um 

campo em formação, a criação de telenovelas da Rede Globo já contava com nomes que são 

ainda hoje referência no formato, como o casal Janete Clair e Dias Gomes. Ela, vinda do 

rádio, onde escreveu diversas radionovelas, ele, vindo do teatro, já como dramaturgo 

consagrado com seus textos políticos, considerados como comunistas e revolucionários.  

 

Os primeiros trabalhos de Gilberto Braga foram “casos especiais” inspirados em romances 

brasileiros. Como não tinha experiência em escrever teledramaturgia, seu primeiro roteiro foi 

revisado por Vianinha (Braga, 2010), mas já conseguiu escrever o roteiro final no segundo 

programa. Outros autores de sua geração também começaram com “casos especiais” como 

Aguinaldo Silva e Glória Perez11. Ao contrário deles, no entanto, que já migraram para o 

horário das 21h, Gilberto Braga foi escalado para o horário das 18h, onde adaptaria diversos 

romances da literatura brasileira para a telenovela.  

 

Sua primeira experiência, no entanto, foi no horário das 19h, como colaborador de Lauro 

César Muniz em Corrida do Ouro (1974). Um ano depois, começou a escrever, em parceria 

com Janete Clair, a novela Bravo! (1975) para o mesmo horário. A autora, no entanto, é 

chamada para escrever uma telenovela para o horário das 20h, em substituição a Roque 

Santeiro (1975)12. Gilberto Braga, então, ficou escrevendo a telenovela com supervisão da 

autora que lhe ensinava as regras de escrever uma boa telenovela. Janete Clair é considerada 

por Braga como uma “mestra”, tendo sido a primeira a confiar em seu talento como novelista. 

Foi após escrever em parceria com ela que o escritor foi convidado para assumir um produto 

como autor principal.  

 

                                                            
11 A primeira telenovela de Glória Perez foi exibida no horário das 21 horas em parceria com Aguinaldo Silva. 

Este, porém, permaneceu no horário, não escrevendo telenovelas em outras faixas na emissora. Já Perez, foi 
para a Rede Manchete em 1987, retornando à Rede Globo em 1990 no horário das 18 horas e só voltou a 
escrever telenovelas das 21 horas em 1992.  

12 A Telenovela Roque Santeiro, de Dias Gomes, havia sido proibida pela censura, após 35 capítulos gravados. 
A Rede Globo colocou um compacto de Selva de Pedra (Janete Clair, 1972) enquanto a autora escrevia a 
telenovela Pecado Capital para substituir a telenovela censurada.  
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Reconhecido como autor, Braga escreveu três novelas para as 18h, adaptando romances da 

literatura brasileira. Escrava Isaura, de 1976, foi seu grande sucesso no horário. A telenovela, 

uma adaptação do romance de Bernardo Guimarães, conta a história de uma escrava branca e 

seu algoz Leôncio (Rubens de Falco). Durante muito tempo, a obra foi a mais vendida para o 

exterior pela Rede Globo, sendo Lucélia Santos reconhecida como estrela até na China. 

Atualmente, ocupa o 4º lugar no ranking das mais vendidas, segundo o site teledramaturgia13, 

perdendo apenas para Da Cor do Pecado (2004), Terra Nostra (1999) e O Clone (2001). A 

trama tinha ainda Edwin Luisi como o mocinho Álvaro e Lea Garcia com a grande vilã Rosa, 

outra escrava (negra), inimiga de Isaura. 

 

Quando sua telenovela Helena (1975) estreou na Rede Globo, a Revista Veja14 colocou uma 

nota em sua edição de 11 de junho de 1975 (p. 53), anunciando que estrearia uma telenovela 

escrita pelo “crítico teatral Gilberto Braga”. Com Escrava Isaura, Gilberto Braga tem seu 

reconhecimento na emissora, tornando-se um dos principais autores de telenovelas e sendo 

chamado, dois anos depois, para assumir sua primeira telenovela no horário das 20 horas da 

emissora: Dancin´Days (1978). A mesma Revista Veja trouxe, na edição de 17 de novembro 

de 1976, uma crítica à telenovela Escrava Isaura, mas redimiu o “adaptador”, como se referia 

a Gilberto Braga no texto, porque ele seria uma vítima do próprio original e da “insossa 

generalização deste anestesiado padrão de qualidade” (p. 122). É importante lembrar que o 

país vivia uma ditadura militar e a censura não permitia um texto contestador como a matéria 

da Veja cobrava.  Antes de estrear no horário das 20h, ainda escreveu a telenovela Dona Xepa 

(1977), outro sucesso do horário. A Revista Veja já se referia a Gilberto Braga como autor na 

reportagem da edição de 13 de dezembro de 1978, apesar de ainda o criticar por não trazer 

para sua obra a mesma posição política de um Dias Gomes. Em 1978, quando Braga estréia 

no horário das 20h, o campo de telenovelas na Rede Globo já estava estabelecido.  

 

A principal autora do horário em 1978 era Janete Clair, que tinha escrito um ano antes um de 

seus grandes sucessos, a telenovela O Astro (1977), e, no ano seguinte, apresentaria a trama 

de Pai Herói (1979), sua última grande obra (Filho, 2000). Antes de morrer, a autora ainda 

escreveria três telenovelas sem o mesmo sucesso de antes (Coração Alado – 1980 ; Sétimo 

Sentido – 1982 ; Eu prometo – 1983). Gilberto Braga se tornou fixo do horário das 20h, 

                                                            
13   www.teledramaturgia.com.br , consultado entre  junho de 2010 e novembro de 2011. 
14   Arquivo Digital Revista Veja - http://veja.abril.com.br/acervodigital/. Edições consultadas entre junho e julho 

de 2010. 
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intercalando com Janete e Lauro César Muniz. Apenas telenovelas desses três autores 

estiveram no ar no horário até 198015. Em 1981, Manoel Carlos passa a dividir o espaço. 

Importante ressaltar que, na época, existia o horário das 22h, comumente ocupado por 

telenovelas de Dias Gomes e Bráulio Pedroso, com temas mais políticos. O horário das 18h 

era o que possuía maior número de escritores, destacando-se Benedito Ruy Barbosa, e às 19h, 

destacava-se Cassiano Gabus Mendes.  

 

Dancin´Days (1978) aproveitava o surgimento das discotecas na época para explorar a dança 

e a moda. As meias e figurino usados pela personagem Júlia, de Sônia Braga, foram copiadas 

por todo o Brasil (Filho, 2001). A novela conta a história de uma ex-presidiária que tenta se 

recolocar na sociedade e conquistar o amor da filha, que estava sendo criada por sua irmã 

Yolanda (Joana Fomm). Mesmo com o sucesso de público e crítica, Braga parecia não gostar 

do ofício, que considerava exaustivo (Fiuza, 2008). Segundo depoimento do próprio autor, foi 

ele quem inaugurou a colaboração em telenovelas. Em seu trabalho seguinte, Água Viva 

(1980), ele já contou com a ajuda de Manoel Carlos. Desde então, Gilberto Braga não 

escreveu mais uma telenovela sozinho, como era costume na época.  

 

Em 1981, o horário das 22h foi extinto, sendo criado o produto minissérie para ser 

apresentado no lugar e autores como Dias Gomes migraram para o horário da 20h. Além 

disso, surgiram ainda Glória Perez e Aguinaldo Silva, tornando o espaço ainda mais 

disputado. Após escrever a telenovela Brilhante (1981) sem muito sucesso, Braga 

experimentou o formato de minissérie, realizando dois grandes sucessos: Anos Dourados 

(1986) e Primo Basílio (1988). Foi em Brilhante que Braga ganhou sua melhor colaboradora, 

Leonor Bassères, que permaneceu com ele até sua morte em janeiro de 2004.  

 

Quando estreou a telenovela, Vale Tudo (1988), considerada até hoje por muitos críticos e fãs 

como seu maior sucesso16, Gilberto Braga possuía grande prestígio na Rede Globo. A 

aceitação da trama que discutia a honestidade no Brasil parecia consagrar definitivamente o 

autor no horário e na emissora. A década de noventa, no entanto, não foi muito feliz para a 

                                                            
15 Segundo arquivo do site Memória Globo - http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,5273-p-

19357,00.html Acesso: entre outubro e novembro de 2011. 
16 Vários livros e críticas jornalísticas apontam Vale Tudo como grande sucesso de Gilberto Braga. Segundo 

Ester Hamburger (2005) tinha uma linguagem aberta, nunca vista antes na televisão. Daniel Filho (2001) 
também afirma que a telenovela era “uma das melhores novelas brasileiras” (p. 90). E o próprio Gilberto 
Braga (2010) afirma que Vale Tudo formou a trilogia do Brasil recente junto a Anos Dourados (1984) e Anos 
Rebeldes (1992).  
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teledramaturgia da Rede Globo: as telenovelas sofreram quedas de audiência graças às 

mudanças no sistema de transmissão no país, à chegada dos canais a cabo e por assinatura, à 

ampliação da audiência de canais abertos como SBT e aos programas mais populares. Nessa 

época, o horário das 20h estava dividido entre Manoel Carlos, Lauro César Muniz, Aguinaldo 

Silva e Gilberto Braga. Glória Perez chega em 1995, após um período na Rede Manchete, 

assim como Benedito Ruy Barbosa, que retorna em 1993. As duas telenovelas seguintes de 

Gilberto Braga têm problemas de audiência, assim como sua última minissérie, Labirinto 

(1998). Mesmo com o sucesso da minissérie Anos Rebeldes (1992), o roteirista / autor é 

transferido para o horário das 18h para escrever a telenovela Força de um Desejo. 

 

Não é possível afirmar que a transferência de horário seja uma punição pelas baixas 

audiências, mas, no campo da telenovela, o horário de maior consagração é o das 20h. O 

próprio autor confessou que se sentiu rebaixado (Bernardo, 2009). Segundo a versão oficial 

confirmada pelo autor (Fiuza, 2008), após as duas tramas ruins, ele apresentou a emissora 

uma proposta de remake de Dancin´Days (1978). Com exceção do remake de Selva de Pedra 

(1972), em 1986, a Rede Globo de Televisão não colocava remakes no horário após o Jornal 

Nacional. A direção geral de teledramaturgia, então, reservou o horário das 18h para o 

remake, porém, Gilberto Braga não aceitou que a trama de Dancin´Days fosse transmitida em 

um horário tão cedo e preferiu resgatar uma sinopse de Alcides Nogueira que estava 

arquivada.  

 

Mesmo não tendo a audiência esperada, a telenovela foi bem vista dentro da emissora. Daniel 

Filho chegou a afirmar que ninguém conseguia explicar o porquê de não ter dado certo. “Eu 

até hoje não sei por que Força de um Desejo não agradou. Horário? Mas novela de época às 

18 horas sempre foi tiro e queda. Elenco? Era de Malu Mader a Sonia Braga, de Fábio 

Assunção a Reginaldo Faria, de Selton Melo a Nathalia Timberg” (2001, p. 178). 

Confirmando que o prestígio de Gilberto Braga dentro do campo não havia sido abalado, ele 

retorna ao horário nobre em 2003 para escrever Celebridade e, desde então, faz parte do 

revezamento de autores no horário.   
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1.2.1. Estilo e marcas de autoria 

 

Gilberto Braga parece ter se especializado na crônica nacional em telenovelas, sendo 

Dancin´Days (Rede Globo, 1978) um bom exemplo, quando utilizou as discotecas como pano 

de fundo de uma história sobre uma ex-presidiária em busca de sua colocação no mundo. 

Uma espécie de metáfora do processo de anistia em que vivíamos em 1978, como defendeu o 

jornalista Zeca Camargo em um texto intitulado Como reconhecer uma telenovela de Gilberto 

Braga (2007). Ainda segundo Camargo, nesse mesmo artigo, um dos momentos mais 

importantes de sua primeira fase como jornalista foi a cobertura da telenovela Vale Tudo 

(1988) para o caderno cultural “de um dos jornais mais lidos e respeitados do país”, porque a 

obra de Braga era um retrato do Brasil da época. 

 

O autor tem preferência por temas urbanos, atuais, que mostrem a realidade sócio-política 

brasileira, focando no mundo de disputas empresariais e jogos de poder. Seus personagens 

principais sempre estão divididos entre ricos empresários e pobres em ascensão. Esta 

ascensão pode ser por amor ou golpes. Porém, também sempre é retratado um núcleo 

secundário, pobre, feliz e batalhador. Braga gosta também de apresentar suas sinopses com 

perguntas que sintetizam o tema da telenovela. Em 1988, Vale Tudo (Rede Globo) chegava às 

telas junto com a nova Constituição, e o medo da impunidade ainda era grande. A grande 

pergunta era: “Vale a pena ser honesto no Brasil?”. A trama desenvolvia essa pergunta através 

da disputa entre mãe e filha, aquela acreditando que sim, esta que não. No final, ambas 

conseguiram seu objetivo de vencer na vida: Raquel, a mãe, de uma maneira honesta, e Maria 

de Fátima, a filha, através de um casamento por interesse. Dessa forma, a pergunta continuou 

no ar.  

 

Depois, Gilberto Braga discutiu a questão da elite e dos pobres em O Dono do Mundo (Rede 

Globo, 1991). Através da história do cirurgião plástico Felipe Barreto, o roteirista / autor 

questionava se “as elites se importavam com os pobres do país”. A conclusão era que eles não 

davam a mínima para ela (Nogueira, 2002). Veio, então, a questão sobre a escolha de sair do 

país em Pátria Minha (Rede Globo, 1994), o poder da mídia em Celebridade (Rede Globo, 

2003) e a prostituição em Paraíso Tropical (Rede Globo, 2007). Em mais uma metáfora, 

talvez o Insensato Coração (Rede Globo, 2011) de sua mais recente telenovela seja o nosso 

coração brasileiro, que ainda não sabe a real situação do país após cinco presidentes eleitos 
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democraticamente, uma economia aparentemente estável e a corrupção, se ainda não 

controlada, pelo menos melhor denunciada.  

 

Como afirmou Artur Xexeo no prefácio do livro “Anos Rebeldes” (Braga, 2010), Braga não é 

apenas um autor de telenovela, mas um ótimo escritor. Seus roteiros são fáceis de ser lidos e 

os diálogos bem construídos. Talvez seu interesse por música facilite a capacidade sonora de 

suas telenovelas: “sou capaz de ir ao banheiro enquanto a novela está rolando e, se eu ouvir o 

diálogo e a música, é o suficiente”, afirma o autor (Fiuza, 2008, p. 365). Braga participa 

ativamente de todas as escolhas das trilhas sonoras de suas novelas e minisséries, sendo 

reconhecido na área – tanto que chegou a assinar a produção musical da minissérie A, E, I, O, 

Urca (Rede Globo, 1990), que era escrita por Doc Comparato. Já em sua minissérie Anos 

Rebeldes (Rede Globo, 1992), o cuidado com as músicas chegava ao ponto de cada canção só 

poder ser utilizada com letra após ter sido criada no tempo ficcional da trama.  

 

Tanto cuidado com o texto acaba criando um processo delicado na direção das tramas. Sua 

fase inicial, no horário das dezoito horas, com adaptação de romances brasileiros, foi toda 

dirigida por Herval Rossano. Quando passou para o horário das vinte horas, trabalhou em 

parceria com nomes como Daniel Filho, Roberto Talma e Paulo Ubiratan, até encontrar o que 

ele consideraria seu parceiro perfeito: Dennis Carvalho. Com os problemas de O Dono do 

Mundo (1991), a Rede Globo chegou a escalar Luis Fernando Carvalho para dirigir Pátria 

Minha (1994), porém, Gilberto Braga não aceitou a mudança. Após muitas negociações, o 

próprio Luis Fernando Carvalho pediu para sair do projeto e Dennis Carvalho reassumiu.  

 

A primeira telenovela de Gilberto Braga que Dennis Carvalho dirigiu foi Dancin´Days 

(1978). Na época, ele ainda era iniciante na profissão e fazia apenas parte da equipe 

coordenada por Daniel Filho. Corpo a Corpo (1984) foi a primeira telenovela de Braga que 

ele assumiu como diretor principal e, apesar de não ter dirigido as minisséries O Primo 

Basílio (1988) – dirigida por Daniel Filho – e Anos Dourados (1986) – dirigida por Roberto 

Talma –, o diretor assumiu a trama de Vale Tudo (1988), se tornando o principal parceiro do 

autor na construção das tramas seguintes. Desde então, o único trabalho de Gilberto Braga 

que Carvalho não dirigiu foi exatamente Força de um Desejo (1999), por ser uma telenovela 

das dezoito horas, demonstrando que a hierarquia e o espaço no campo também existem na 

divisão de diretores de cena.  
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Força de um Desejo foi dirigida por Mauro Mendonça Filho, que na época fazia parte do 

núcleo de Marcos Paulo. O diretor mais experiente chegou a dirigir os primeiros capítulos da 

trama, deixando para Mendonça Filho a condução do restante da telenovela. Filho dos atores 

Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça, o diretor começou no campo como parte da equipe 

de Luiz Fernando Carvalho, que, em comum com este, tem um cuidado especial nas imagens, 

decupando melhor as cenas e utilizando bastante travelling. Assumiu sua primeira direção 

geral na minissérie Dona Flor e Seus Dois Maridos (1998) e, no ano seguinte, fez parte da 

equipe de direção de Força de um Desejo. Quando Marcos Paulo se afastou da direção geral 

da telenovela, Mendonça Filho assumiu, conquistando seu lugar no campo e, desde então, 

assume a direção geral das obras que participa, apesar de fazer parte do núcleo de Roberto 

Talma.   

 

Apesar da pouca experiência juntos, a parceria Gilberto Braga e Mauro Mendonça Filho 

surtiu efeito: a telenovela Força de um Desejo foi considerada uma obra bem realizada pela 

direção geral da Rede Globo, como já foi visto nas declarações de Daniel Filho e pelo próprio 

autor, Gilberto Braga.  

 
Força de um Desejo era uma novela sobre a qual eu só ouvia elogios, não conhecia 
ninguém que não estivesse gostando [...] Ela tinha um nível de trama do qual me 
orgulho. Como a equipe era grande e talentosa, tive mais tempo de me dedicar à 
história. Força de um Desejo tem um nível alto de acontecimentos, e eu gosto de 
novela com acontecimentos. (Fiuza, 2008, p. 396/397)  

  

Além da relação com o diretor geral e sua equipe, Gilberto Braga sempre foi um autor que 

precisou de colaboradores em sua trama. Desde que chegou à televisão, não se considerava 

capaz de levar uma telenovela sozinho, tanto que Janete Clair o ajudou bastante no princípio. 

Quando foi escrever Água Viva, em 1981, Braga solicitou pela primeira vez à Rede Globo um 

colaborador oficial, que foi Manoel Carlos. O fato era tão incomum que chegou a ser 

noticiado no jornal. O próprio autor conta que Janete Clair lhe ligou perguntando o que estaria 

acontecendo e se dispondo a ajudar: “É como se você abandonasse um filho. Se está com 

dificuldade, eu ajudo, mas ninguém precisa saber, teria dito a autora” (Fiuza, 2008, p. 382). 

Gilberto Braga, no entanto, não pensava assim, como declarou no livro Autores, e quis 

começar essa mudança:  

 

Sempre achei esquisito os autores escreverem novela sozinhos. Eu considerava 
trabalho demais para uma pessoa só [...] Depois de Dancin´ Days, eu era um escritor 
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consagrado, elogiado, estava seguro. Mas foi muito penoso escrever a novela, nem 
sei como consegui. Nunca fui como Janete Clair, porque sou extremamente crítico. 
Janete tinha mais tendência a gostar do que escrevia. Eu escrevo e acho que está 
uma porcaria, quero escrever melhor [...] Falei ao Boni: “acho que não é um trabalho 
para uma pessoa só. Não sei por que os outros escrevem sozinhos. Nos Estados 
Unidos, a soap opera é feita por equipes de 12, 15, 20 pessoas” [...] Boni então 
falou: “acho muito justo. Nunca botei ninguém para ajudar ninguém porque escritor 
nenhum pediu” (Fiuza, 2008. p. 380, 381) 

  

Parece que a visão de Gilberto Braga encontrou apoio nos demais roteiristas / autores, já que 

se começou a criar o hábito no campo de que telenovela é feita por uma equipe de escritores. 

Hoje, apenas Glória Perez escreve suas tramas completamente só.  

 

Em Força de um Desejo, Braga teve a parceria de Sergio Marques, que escreveu com ele 

outras tramas como, Anos Rebeldes, e foi colaborador em todas as telenovelas desde O Dono 

do Mundo, além de Alcides Nogueira, que era o autor da sinopse, e de cinco colaboradores: 

Lílian Garcia, Eliane Garcia, Felipe Miguez, Márcia Prates e Marília Garcia. Destes, apenas 

Márcia Prates e Marília Garcia voltaram a trabalhar com Braga em outro momento, na 

telenovela Celebridade e na minissérie Labirinto, respectivamente. Isso demonstra outra 

característica do campo: o autor, ao ser deslocado de seu horário, não levou consigo o grupo 

de direção nem de colaboradores que pertencem à emissora e à estrutura de horários 

distribuídos nas grades. Força de um Desejo, então, foi uma telenovela atípica na trajetória de 

Gilberto Braga, o que não o impediu de colocar nela suas marcas autorais percebidas em 

outras obras.  

  

1.3. REPERCUSSÃO DO CRIME 

 

Em uma análise de telenovela, é preciso compreender que existem diversas instâncias de 

reconhecimento de uma obra, não apenas a audiência aferida pelo IBOPE17. Como já foi dito, 

faz parte da fruição da telenovela compartilhar informações e opiniões, tornando a obra que 

está no ar o assunto de diversas discussões informais e formais. Assim, o método de análise 

do discurso de Jason Mittell acaba enriquecendo o estudo da telenovela por nos dar uma 

dimensão da posição dos autores através da posição discursiva, pois representa o universo de 

quem assiste.  

 

                                                            
17 Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, principal órgão de pesquisa utilizado pelas emissoras 

para medir índices de audiências em sua programação diária.  



36 

 

 

Influenciado pelo pensamento de Foucault, Mittell (2004) desenvolve sua análise de gêneros 

televisivos18 a partir das três práticas discursivas: o discurso do criador-produtor, o discurso 

da crítica especializada e o discurso dos espectadores. Segundo Mittell, gênero televisivo é 

uma categoria cultural com a qual operam a indústria televisiva, a recepção, a academia e a 

crítica cultural em três práticas discursivas básicas: definição ("Força de um Desejo é uma 

telenovela com trama policial porque insere um assassinato misterioso em sua trama que deve 

ser desvendado), interpretação (“tramas policiais em telenovela são utilizadas com freqüência 

para atrair a audiência gerando curiosidade”) e avaliação (“Força de um Desejo é a  

telenovela que melhor utilizou a trama policial em sua narrativa”). 

 

Assim, Mittell nos leva a observar os diversos discursos em relação à telenovela Força de um 

Desejo, dando embasamento para a afirmação de que ela é uma telenovela bem realizada, 

independente de sua audiência original. Buscando o discurso da crítica acadêmica e cultural, 

podemos encontrar afirmações diversas sobre o valor da trama apresentada. “Força de um 

Desejo, apesar da média de 23 pontos no Ibope, continua no ar. Um vexame comparado aos 

24 registrados para a reprise de O Rei do Gado, às 14h, mas principalmente uma injustiça, 

porque a novela é um dos melhores folhetins de época que a Globo já produziu” (Oroz19). A 

grande maioria dos artigos elogia a qualidade do texto e da trama, que possui um cuidado 

especial na direção de arte, reconstituição de época e direção. Para o jornalista Ivan Angelo, a 

telenovela estaria sendo exibida em um horário errado. “Acredito que foi um erro de 

marketing programá-la para o horário das seis, pois a produção merece o nobre horário das 

oito [...] Já há famílias fazendo sua própria programação, gravando Força de um Desejo e 

encaixando-a no horário em que todos os interessados estão em casa” (Angelo20). 

 

Da mesma forma, o discurso do público demonstra admiração pela telenovela de 1999, sendo 

lembrada como sinônimo de qualidade. E é importante ressaltar que existem fãs de telenovela 

que se tornam especialistas no assunto, estudando, analisando e discutindo as tramas com 

aprofundamento raramente visto na crítica jornalística, por exemplo. Com o advento da 

internet 2.0, que torna possível ao usuário comum criar e difundir conteúdo, e das redes 

                                                            
18 Mittell utiliza o conceito de gênero televisivo para categorias de programas existentes na grade de cada 

emissora que possuem o mesmo padrão de reconhecimento do público tal qual a telenovela, não tendo uma 
relação direta com os gêneros literários.  

19 Força de um Desejo de Sílvia Oroz, retirado do site: http://www.esterdelamare.hpg.com.br/forca.htm Acesso: 
entre janeiro e julho de 2011 

20 Novela das seis merecia horário das oito, de Ivan Angelo, retirado do site: 
http://www.esterdelamare.hpg.com.br/forca.htm. Acesso: entre janeiro e julho de 2011 
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sociais, as discussões começaram a se organizar no meio online. No início da popularização 

da internet, as discussões em fóruns públicos promovidos por grandes portais, a exemplo do 

UOL, eram os locais mais comuns para conversas diversas. As discussões sobre telenovelas 

eram, e ainda hoje são, estimuladas pelo próprio portal com perguntas ou notícias sobre as 

tramas. Esses fóruns comuns, ainda hoje, possuem discussões heterogêneas e extensas, 

abrangendo todos os tipos de grupos.  

 

Buscando um grupo mais seleto, com interesses em comum, foram surgindo listas de 

discussão específicas, a exemplo da lista de novelas do Yahoo, criada por participantes do 

Fórum UOL de telenovela e que possui dez anos de atividade. A lista possuía, em 201021, 267 

membros e já passaram por lá roteiristas / autores como Glória Perez e Carlos Lombardi. 

Alguns fãs mais dedicados criaram sites e blogs de discussão de telenovelas ou de algum 

assunto mais específico dentro desse universo como uma telenovela, um ator ou autor de sua 

preferência. Esses sites foram se renovando e alguns tornaram-se referência, como o 

“Memória da TV”22, o “Teledramaturgia”23, o “Eu Prefiro Melão”24 e o “Agora é que são 

eles”25. Sites mantidos e visitados por fãs quase anônimos que ganham dimensões de 

consagração pela dedicação e seriedade com que são desenvolvidos.  

 

Há ainda as comunidades do Orkut, site de relacionamentos que fez sucesso no Brasil entre 

2004 e 2010 e que perdeu espaço nos últimos tempos para o Facebook, outro famoso site de 

relacionamentos. O grande sucesso do Orkut vinha de sua possibilidade de criar comunidades 

que funcionavam como micro-fóruns entre os participantes. Esta pode ser uma explicação 

para o sucesso da rede social no país. Além disso, outro fenômeno que surgiu a partir dessas 

comunidades de telenovelas foram os fakes26 de personagens. O sucesso dos fakes foi tanto 

que existem duas comunidades só para eles: “Eu sou um personagem de novelas”27, com 608 

membros, e “Só originais de novelas”28, com 58 membros. Os fakes possuem diversas 

funções. A maioria é apenas uma brincadeira com seu personagem favorito. Normalmente, 

são ativos enquanto a telenovela está no ar, depois ficam esquecidos ou são deletados.  

                                                            
21   Registro da lista http://br.groups.yahoo.com/group/novelas/ Acesso: 13 de dezembro de 2010.   
22   http://memoriadatv.blogspot.com/ 
23   http://www.teledramaturgia.com.br/ 
24 http://euprefiromelao.blogspot.com/ - Nome se refere a frase do personagem Dom Lázaro na telenovela Meu 

Bem, Meu Mal (Globo, 1990) 
25   agoraequesaoeles.blogspot.com/   
26   Fake – falso em inglês. Nome atribuído a um falso perfil na rede social. 
27   http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=1232071 – Eu sou um personagem de novelas 
28   http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=12453709 – Só originais de novelas 
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Com o sucesso do Orkut, as listas de discussão começaram a diminuir e muitos usuários 

migraram seus grupos para a rede social. Ainda hoje, existem diversas comunidades sobre o 

tema, algumas ainda ativas. Em uma pesquisa pelo nome Força de um Desejo, é possível 

localizar mais de dez comunidades relacionadas à telenovela. Dentre elas, as mais 

significativas são Força de um Desejo, criada em 01 de outubro de 2004, antes da reprise no 

Vale a Pena Ver de Novo29 e atualmente com 1.460 membros30, e “Eu amo Força de um 

Desejo”, criada em 16 de novembro de 2005, durante a exibição no Vale a Pena Ver de Novo 

e atualmente com 549 membros31. Em ambas, a paixão pela telenovela é declarada, com 

frases do tipo “melhor novela de todos os tempos” ou “merecia ser reprisada de novo”.  

 

É o prazer de assistir, discutir e compartilhar telenovelas que faz parte do que Martín-Barbero 

(2004) chamou de ritualidade, ou seja, o meio pelo qual as Competências de Recepção se 

relacionam com os Formatos Industriais. São os diferentes usos dos meios e formas de 

relacionamento com consumos culturais e hábitos familiares. Afinal, como a telenovela 

interfere no dia a dia do brasileiro? Quem nunca ouviu expressões do tipo: “depois da novela 

das oito”? A grade estabelecida pela Rede Globo de Comunicação dita hábitos familiares e até 

mesmo de emissoras concorrentes que já anunciaram seus programas a partir do horário da 

emissora de Roberto Marinho. Reunir para ver uma telenovela ainda é hábito familiar, mesmo 

com as inúmeras possibilidades de meios de comunicação atual. Da mesma forma, é assunto 

de conversas informais em todos os lugares de encontros sociais. O brasileiro tem o hábito de 

conversar e discutir as tramas que estão no ar como se fossem assuntos relacionados a pessoas 

próximas.  

 

A internet é um exemplo desse consumo diário, sempre que uma telenovela está no ar, os 

comentários sobre a mesma aumentam em redes sociais como o Twitter. A telenovela faz 

parte do dia a dia dessas pessoas que, mesmo sem acompanhar todos os capítulos, possuem 

opinião formada sobre as tramas. E as pessoas não apenas discutem sobre os temas, como 

incorporam hábitos, gírias e vestimentas dos personagens em destaque. E no caso de uma 

trama que traz a pergunta chave “Quem matou?”, essa discussão é ampliada, criando grupos 

                                                            
29 Horário vespertino, onde a Rede Globo reprisa algumas de suas telenovelas, Força de um Desejo foi 

reprisada no período de 26/09/2005 a 10/02/2006 
30   http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=500091 Acesso: 12/12/2011 
31   http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=5074565 Acesso: 12/12/2011 
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de apostas e análises detetivescas na tentativa de desvendar o mistério, além, claro, da 

discussão posterior ao capítulo final, avaliando se a solução foi bem realizada ou não.  

 

Na época em que Força de um Desejo foi exibida pela primeira vez, a internet ainda não 

estava popularizada no Brasil, mas, em sua reprise em 2005, as comunidades do Orkut, por 

exemplo, puderam rediscutir e comentar o resultado satisfatório. Na comunidade Força de um 

Desejo32, ainda existem vários tópicos falando sobre o assassinato. No tópico: “Bárbara – Foi 

quem matou Henrique Sobral”, um participante questiona se eles poderiam mudar o assassino 

na versão do Vale a Pena Ver de Novo e outro participante afirma: “Acho difícil pensar outro 

assassino, a historia foi tão bem escrita que não poderia ser outro...”.  

 

Na já citada lista de discussão de novelas do Yahoo, que resgata o assunto a cada nova trama 

que traz o mistério de um assassinato, a resolução da morte do barão Henrique Sobral é 

lembrada como uma das melhores já vistas. “Nos últimos tempos, tenho achado as 

explicações e as descobertas fracas. Saber que os próprios vilões eram os culpados em 

Celebridade, em Paraíso Tropical e em Belíssima ferem quem viu a criatividade e lógica nos 

assassinatos de Vale Tudo e Força de um desejo”, falou um participante no dia 12 de outubro 

de 2010. “Aí sim é uma trama policial legal. Quando o autor dá elementos durante a história 

que levam àquela conclusão. Resta ao público prestar atenção”, afirmou outro participante no 

dia 17 de outubro de 2010, na mesma discussão.    

  

                                                            
32  http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=500091 Acesso:  janeiro de 2012. 
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2. AS PISTAS 

 

No âmbito da análise literária, o gênero ficcional policial não é uma novidade em narrativas 

seriadas. Desde os antigos folhetins do século XIX, a estratégia de mistério em torno de um 

crime ou desaparecimento é bastante comum. Na França, as doses diárias de tramas em 

rodapés de periódicos se alternavam entre melodramas e romances policiais que ajudavam a 

vender os jornais. O gênero policial possui uma subdivisão: Policial-enigma, Policial-

suspense, Policial Noir (Borelli, 1996). Desde a literatura, a diferença estilística dos três 

subgêneros é bastante perceptível. Enquanto o Policial-enigma é narrado no passado, o Noir é 

sempre no presente (Reimão, 2005). No gênero Policial-enigma, normalmente o narrador é 

distante, não se envolve emocionalmente com o caso, e a maior parte das vezes, possui uma 

inteligência inferior a do detetive. Ainda no gênero Policial-enigma o crime rememorado 

acontece, em geral, nas classes altas da sociedade e será desvendado por um detetive com 

inteligência superior à média. Já no Noir, o narrador é o detetive que vai contando à medida 

que vivencia a ação, normalmente ocorrida no submundo, com descrição de violência e tendo 

mais diálogos que introspecções.  

 

O Policial-suspense (Todorov, 2006) seria uma mescla dos dois outros subgêneros. Todorov 

diferencia o noir do enigma principalmente devido à função das duas histórias, pois ambos 

possuem duas narrativas em paralelo, a do crime e a da investigação dele. Enquanto o enigma 

dá maior importância ao crime em si, resumindo o acontecimento presente à investigação em 

uma fórmula matemática de desvendar o passado, o noir “funde as duas histórias ou, por 

outras palavras, suprime a primeira e dá vida à segunda. Não é mais um crime anterior ao 

momento da narrativa que se conta, a narrativa coincide com a ação” (Todorov, 2006, p. 97). 

Já o suspense pegaria um pouco da cada gênero. Há aqui duas histórias e um mistério a ser 

resolvido, mas há, também, uma importância maior à trama presente. O presente, na realidade, 

é o ponto central da história e o leitor não está interessado apenas no que aconteceu, mas 

também no que acontecerá. E, também segundo Todorov, o Policial Suspense ainda se 

subdivide em outros dois pontos:  

 
O primeiro, que se poderia chamar a “história do detetive vulnerável”. Seu traço 
principal é que o detetive perde a imunidade, é espancado, ferido, arrisca 
constantemente a vida, em resumo, está integrado no universo das demais 
personagens, ao invés de ser um observador independente, como é o leitor. O 
segundo tipo de romance de suspense quis precisamente desembaraçar-se do meio 
convencional dos profissionais do crime, e voltar ao crime pessoal do romance de 
enigma, ao mesmo tempo que se conformava à nova estrutura. Resultou disso um 
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romance que se poderia chamar de “história do suspeito-detetive”. Nesse caso, um 
crime é cometido nas primeiras páginas e as suspeitas da polícia se inclinam para 
uma certa pessoa (que é a personagem principal). Para provar sua inocência, essa 
pessoa deve encontrar ela própria o verdadeiro culpado, mesmo se para tanto 
arriscar a própria vida. Pode-se dizer que, nesse caso, a personagem é ao mesmo 
tempo o detetive, o culpado (aos olhos da polícia) e a vítima (potencial, dos 
verdadeiros assassinos) (p. 103). 

 
No âmbito da análise fílmica, os gêneros literários são mantidos em sua essência, 

acrescentando características específicas do audiovisual. O Policial Noir, por exemplo, teria 

inspiração na literatura Policial Noir e no Expressionismo Alemão (Mascarello, 2006), com 

uma fotografia sombria construída pela iluminação low-key (com profusão de sombras) e 

utilização de lentes grande-angulares (que deformam a perspectiva). Há ainda a presença da 

voz over do protagonista masculino narrando a história, a utilização de flashbacks e uma 

espécie de marca registrada do gênero: quando corta de um enquadramento em big-close para 

o plano geral em plongée33. Já os filmes de gângster não possuem uma cartilha própria de 

recursos, unindo-se mais pela temática do submundo, procurando demonstrar os males da 

sociedade americana (Arthur, 1990) e sobre o crime organizado. Alguns diretores como Fritz 

Lang, John Huston e Robert Siodmak tinham preferência pelo gênero, possuindo 

características próprias, como a repetição de cenas de tribunal nos filmes de Lang ou a 

utilização de temáticas relacionadas à crueldade, obsessão, traição e morte, nos filmes de 

Siodmak (Arthur, 1990).  

 

O gênero de suspense surgido no cinema, segundo Truffaut (2004), seria uma espécie de jogo, 

onde o público participa do filme, compreendendo e sendo cúmplice da trama. Definição que 

lembra a explicação de Hitchcock (Truffaut, 2004) para a diferença do efeito do susto para o 

efeito do suspense, através de uma analogia de uma cena onde pessoas estão sentadas ao redor 

de uma mesa onde embaixo está escondida uma bomba. No caso de efeito de susto, a cena se 

desenrolaria até o momento da explosão, onde o espectador seria pego de surpresa, tal qual os 

personagens. No caso do efeito de suspense, haveria uma cena antes para contar ao espectador 

que ali estava escondida uma bomba e a tensão da cena da conversa seria completamente 

diferente, pois o espectador observaria cada segundo esperando que a bomba explodisse. O 

suspense, segundo Hitchcock (Truffaut, 2004), é essa capacidade de produzir efeito sensorial 

                                                            
33 Big-close é um enquadramento próximo, onde se mostra menos que o rosto inteiro do personagem. Plongée é 

uma expressão francesa para um enquadramento que simula um mergulho da câmera vendo a imagem de 
cima para baixo. Já o plano geral enquadra toda a cena.  
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e emocional na audiência. Por isso, o diretor não valorizava o Whodunit34, onde o interesse 

estaria apenas no final, no ato de identificar o culpado, sem os efeitos gerados pelo suspense 

durante a trama.  

 

O que Hitchcock estaria criticando era exatamente a característica que Todorov explicou ser a 

do Policial-enigma: o presente seria uma mera construção esquemática para se chegar no 

ocorrido no passado. Logo, o impacto da revelação no final era a única coisa que importava. 

O Policial-enigma não encontrou campo fértil nas obras cinematográficas, sendo utilizado, 

normalmente, para adaptar obras famosas como as de Agatha Christie ou Arthur Conan Doyle 

nas diversas versões do seu personagem Sherlock Holmes. As tramas detetivescas no gênero 

noir35 e filmes de gângster36 são utilizadas ainda hoje, mesmo que em menor quantidade por 

ter uma construção focada na ação presente, que é a base da narrativa dramática.  

 

Na televisão brasileira, o gênero noir e o suspense cinematográfico parecem não encontrar 

tanto espaço. Observando o cenário de narrativas seriadas na televisão aberta do Brasil 

(Globo, 2003), são poucos os casos onde é possível identificar a utilização desses gêneros 

policiais. Apesar de minisséries como A Cura possam se encaixar no suspense, e Boca do 

Lixo, no Policial Noir, a telenovela parece não acolher tramas mais sombrias, onde o efeito 

principal seja o medo – característica do suspense – ou se passe no submundo do crime – 

característica do noir. Aspectos do Policial-enigma podem ser identificados em algumas 

telenovelas, principalmente quando a estratégia do “Quem matou?” é utilizada de forma 

esquemática, em uma fórmula pronta que analisaremos mais a frente. O que vemos, na 

maioria das tramas de telenovelas que obtiveram sucesso de audiência, seria o que Todorov 

chamou de Policial-suspense, principalmente no formato de “história do suspeito-detetive”. 

Ao criar o fato de o protagonista ser suspeito e precisar provar sua inocência, a trama se 

aproxima de um elemento narrativo comum ao melodrama, gênero narrativo que predomina 

nas telenovelas, do personagem vítima que busca justiça. Essa aproximação evita a 

descaracterização da telenovela e reforça o hábito da audiência que aposta e espera ansiosa o 

resultado da pergunta “Quem matou?”.  

 

                                                            
34 Contração da pergunta Who has done it? – quem fez isso?, ou quem matou? (Truffaut, 2004, p. 76) 
35 Exemplos: Crepúsculo dos Deuses (Sunset Boulevard, de Billy Wilder, 1950), A marca da Maldade (Touch of 

Evil, de Orson Welles, 1958) ou Relíquia Macabra (The Maltese Falcon, de John Huston, 1940).   
36 Exemplos: Inimigo Público (The Public Enemy, de William A. Wellman, 1931), Scarface (Scarface, de Brian 

de Palma, 1983) ou O Poderoso Chefão (The Godfather, de Francis Ford Coppola, 1972). 
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A telenovela é feita para extrapolar os limites da narrativa, já que possui uma das maiores 

audiências da televisão brasileira, sendo importante para a economia do país e para a 

articulação entre a política, a cultura e a sociedade. Já a pergunta “Who has done it?” é um 

chamariz eficaz para ir além da narrativa diária, uma vez que o público começa a participar 

mais ativamente da telenovela, apostando em seus suspeitos, analisando as possíveis pistas e 

tentando desvendar o mistério. Lauro Cesar Muniz diz que “quando a audiência vai baixa, 

nada melhor do que um assassinato, muitas vezes, a telenovela pede um crime” (Mayer, 2010, 

p. 39). Segundo Claudino Mayer, o “Quem matou?” seria uma estratégia de captação de 

audiência, onde todos os personagens poderiam ser o assassino. E ele se baseia em 

depoimentos de autores como Silvio de Abreu, que afirmou que seria capaz de mudar o nome 

de um assassino caso a imprensa e o público descobrissem antes da hora.  

 

Mas, de fato, é preciso ter uma estratégia lógica interna para a resolução do crime ter 

coerência dentro da narrativa. Gilberto Braga, citado no mesmo livro, lembra que, “quando a 

trama é boa, claro que isso ajuda, mas o importante é a história interessante e bem realizada” 

(p. 39). No momento em que qualquer um poderia ter matado a vítima, o crime se torna 

inconsistente, quebrando a lógica da construção dos personagens, motivações e ligações entre 

si. Torna-se banal, um recurso puramente mecânico e externo. E não seria verdade afirmar 

que isso aconteceu na maioria das tramas policiais de telenovelas, tanto que, no mesmo livro, 

Mayer demonstra que os autores já sabem o nome do assassino no momento em que escolhem 

a vítima. Silvio de Abreu, na verdade, apenas verbalizou que buscaria outra solução caso sua 

trama fosse descoberta, o que não quer dizer que qualquer trama seria possível. Teria que ser 

outra história, mas ainda assim, uma história com lógica e bem desenvolvida.  

 

Em A Próxima Vítima (1998), por exemplo, Silvio de Abreu criou uma trama baseada em 

uma investigação em torno de um serial killer que foi matando durante a telenovela 

personagens de forma aparentemente aleatória. O detetive Olavo de Melo, interpretado pelo 

ator Paulo Betti, era o investigador que ia ligando os pontos para compreender algo que 

aconteceu em uma festa no barco da família Ferreto. Mas, como os crimes iam acontecendo 

durante a exibição da telenovela, estaria mais próximo do que Todorov chamou de detetive 

vulnerável. Na verdade, todo o elenco estava vulnerável, podendo ser a próxima vitima do 

misterioso assassino. Vale lembrar que essa era a sensação que o público tinha e que Sílvio de 

Abreu buscou provocar, o que não quer dizer que ele não seguiu uma linha de raciocínio na 
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qual o nome do assassino e sua motivação eram essenciais para que o resultado fosse 

satisfatório.  

  

2.1. LEVANTANDO HIPÓTESES 

 

Mas, afinal como se conta uma boa história policial? Antes disso, como se conta uma boa 

história? Segundo Luiz Carlos Maciel (2003), alguns autores preferem criar uma trama para 

depois criar personagens que se enquadrem nela. Outros, no entanto, preferem criar 

personagens e depois imaginar que trama seria interessante às suas características. E a relação 

entre os dois é a base de qualquer dramaturgia, afinal, a estrutura dramática é um conjunto de 

elementos que compõem um enredo e o personagem é o condutor dessa sucessão temporal de 

ações que vai se desenrolando no decorrer da narrativa.  

 

O primeiro estudo que se tem conhecimento vem da antiguidade. Aristóteles (1979) fez a 

primeira análise sobre a poética na tragédia que se tem notícia na história. Foi ele, em seu 

estudo, que dividiu uma narrativa em princípio, meio e fim e teceu análises sobre a construção 

do mito ideal de cada história. “É necessário, portanto, que os mitos bem compostos não 

comecem nem terminem ao acaso, mas que se conformem aos mencionados princípios” 

(1979, p. 247). Esta é a base da construção do roteiro em três atos, seguido até os tempos 

atuais. Muitos teóricos se debruçaram sobre a poética de Aristóteles, melhorando-a, 

contestando-a ou ampliando-a, mas a base das narrativas populares e massivas continua a 

mesma. 

 

Valendo-se não apenas de Aristóteles, como de Platão antes dele, e indo até o formalismo 

russo, principalmente da teoria de Eisenstein, David Bordwell (1985) desenvolve os seus 

princípios da narrativa a partir da fábula, syuzhet e estilo. A fábula é a história a ser contada, o 

que o espectador irá descobrir aos poucos; o syuzhet37 é o modo como essa história seria 

contada dramaturgicamente; enquanto o estilo é a construção técnica da mesma. “Observe 

que, em um filme narrativo, esses dois sistemas coexistem. Eles podem fazer isso porque 

syuzhet e estilo tratam de aspectos differentes do processo fenomenal. O syuzhet engloba o 

                                                            
37 Segundo Bordwell: “the syuzhet (usually translated as 'plot') is the actual arrangement and presentation of the 

fabula in the film” (pag 59). Plot seria traduzido para o português como “trama”, por isso, em alguns autores 
que citam Bordwell, é possível encontrar a definição de fábula, trama e estilo. Aqui optamos por manter o 
termo original. 
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filme como um processo ‘dramatúrgico’; o estilo incorpora-o como ‘técnico’” (Bordwell, 

1985, p. 50, tradução nossa38). 

 

Os conceitos sobre os princípios da narrativa, segundo Bordwell, podem ser aplicados a todos 

os filmes – “esta teoria da narrativa procura mostrar por que um syuzhet é construído como 

ele é, e como funciona o estilo em relação a ele” (Bordwell, 1985, p. 63, tradução nossa39). 

Ele busca demonstrar como esses conceitos podem ser aplicados em alguns gêneros 

ficcionais, já que o modo narrativo vai além deles. O modo permite generalizações flexíveis 

sobre as práticas narrativas presentes no mundo do cinema. Da mesma forma, apresenta uma 

diferença no conceito de gênero ficcional: este varia sensivelmente entre períodos e 

formações sociais, enquanto o modo tende a ser mais fundamental, menos efêmero e difuso. 

O modo atravessa os gêneros, constituindo-os. Um modo narrativo é, assim, um lugar 

historicamente distinto de normas de construção e compreensão narrativa.  

 

Dentre os gêneros analisados, Bordwell (1985) cita o “gênero policial” utilizando como 

exemplo dois filmes40: À Beira do Abismo (The big sleep – 1946); Até a Vista, Querida 

(Murder my sweet – 1944)41. Segundo o autor, o gênero policial traz ilustrações da maneira 

como o syuzhet manipula as informações da fábula, fazendo o espectador construir uma 

cadeia causal a partir do esquema entre o crime em si e sua investigação com as seguintes 

fases: Crime (causa do crime, prática do crime, ocultação do crime) e Investigação (início da 

investigação, fases da investigação, elucidação do crime, identificação de criminosos, 

conseqüências da identificação).  

 

O ponto fundamental desse tipo de narrativa é o jogo entre o que pode ou não ser esclarecido 

ao espectador, pois o syuzhet pode esconder o motivo ou o planejamento ou a prática do crime 

(um ato que inclui a identidade do criminoso) ou aspectos de vários destes para gerar a 

curiosidade, expectativa e medo. Ainda segundo Bordwell, o syuzhet é estruturado pelo 

                                                            
38 note that in a narrative film these two systems coexist. They can do this because syuzhet and style each treat 

differente aspects of the phenomenal process. The syuzhet embodies the film as a "dramaturgical" process. 
style embodies it as a "technical" one. 

39 This theory of narration seeks to show why a syuzhet is constructed as it is and how style works in relation to 
it. 

40 No capítulo, há ainda uma parte em que o autor analisa o melodrama através do exemplo do filme Nascida 
para o mal (In this our life -1942)  

41 Importante ressaltar que o autor não distingue aqui os tipos de gêneros policiais e que ambos os exemplos 
escolhidos por ele fazem parte da categoria de filmes noir.  
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processo de investigação do detetive, podendo começar antes, durante ou depois de quando o 

crime é cometido. E que a revelação do criminoso tende a ser atrasada até o último momento, 

sendo a narrativa preenchida por inserções de comédia (como um policial incompetente), 

romance (um casal que é suspeito, ou o próprio detetive que se apaixona), além da 

possibilidade de novos crimes – o que Bordwell considera uma ótima solução por trazer novas 

hipóteses e dúvidas. 

 

O gênero tem como objetivo criar a curiosidade sobre os eventos do passado da 
história (por exemplo, quem matou quem), suspense sobre os próximos eventos, e 
surpresa com relação a divulgações inesperadas sobre qualquer história ou syuzhet. 
Para promover todos os três estados emocionais, a narração deve limitar o 
conhecimento do espectador. Isso pode ser motivado de forma realista, fazendo-nos 
partilhar a conhecimento restrito possuído pelo investigador, nós descobrimos o que 
o detetive descobre, quando ela ou ele descobre isso (Bordwell, 1985, p. 65, 
tradução nossa42). 

 

E é nesse jogo do que é dito e do que é escondido do espectador que se constrói o gênero 

policial, tanto no cinema – como bem demonstrou Bordwell –, quanto em telenovelas – com a 

diferença de que há uma hibridização maior em uma telenovela, onde existe uma ou mais 

tramas principais e “muitas subtramas que se desenvolvem, se complicam e resolvem no 

decurso da apresentação” (Pallottini, 2005, p. 54). A trama principal é a que leva o enredo 

básico, a fábula mais importante, digamos assim, mas as demais histórias dão consistência à 

telenovela, preenchendo os muitos capítulos que a compõe, intercalando os acontecimentos 

entre os núcleos de personagens – lugares de ação e tramas que se enredam em uma teia onde 

todos acabam se conhecendo ou sendo relacionados a algum outro núcleo. Sendo assim, é 

possível supor que uma telenovela necessite de um syuzhet bem mais complexo que um filme, 

onde há normalmente apenas uma trama a ser contada e acompanhada.  

 

A cada dia, somos apresentados a um capítulo com, normalmente, quatro blocos divididos por 

comerciais e ligados por um gancho – uma espécie de expectativa criada dentro das tramas 

para que o espectador tenha a curiosidade de esperar o próximo bloco e, ao final de cada dia, 

o próximo capítulo. As curvas dramáticas de cada trama encenada em uma telenovela não se 

fecham em um capítulo, pois ela é uma ficção seriada, é literalmente segmentada. O que pode 

                                                            
42 The genre aims to create curiosity about past story events (e.g., who killed whom), suspense about upcoming 

events, and surprise with respect to unexpected diselesures about either story or syuzhet. To promote all three 
emotional states, the narration must limit the viewer´s knowledge. This can be motivated realistically by 
making us share the restricted knowledge possessed by the investigator; we learn what the detective learns, 
when she or he learns it. 
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acontecer é determinada trama ter começo, meio e fim em uma semana, ou um mês. Mas a 

trama principal, ou tramas principais, quando ocorrer, tende a chegar ao final apenas com o 

último capítulo.   

 

Nessa estrutura enredada e complexa de tramas, um ponto importante na narrativa da 

telenovela é a construção dos personagens. É com eles que o público tem que se identificar 

para justificar a dedicação de uma hora diária do seu tempo para acompanhar aquela história. 

Nesse ponto, temos que regressar também a Aristóteles (1979), que disse que o personagem 

tem que ser bom, convincente, semelhante, coerente e necessário – o que ele chamou de 

sistema de coerências. Bom não no sentido de bondade, e, sim, no sentido de bem feito. 

Convincente no que rege suas intenções, suas vontades, suas características que nos 

convençam de ser como é. Ser semelhante no sentido de pertencer a um senso comum, pois o 

espectador tem que conhecer ou ter alguma referência daquele mundo, daquela história, ou 

não criará uma relação de empatia. Coerente na trama significa ser crível. Um personagem 

pode até mesmo ser impossível, contanto que seja verossímil na realidade da história. Como 

defende Aristóteles: “de preferir às coisas possíveis, mas incríveis são as impossíveis, mas 

críveis” (1979, p. 265). E essa coerência deve se manter com a necessidade do personagem. 

 

Já para E. M. Forster (apud CAMPOS, 2007), os personagens dividem-se segundo o perfil 

em: personagem redondo, que é aquele constituído de traços plurais, ou seja, complexos, que 

não podem ser definidos como uma única coisa; personagem tipo ou raso, que tem apenas um 

traço de perfil, como o avarento, o guloso, entre outros; e personagem arquétipo, que é 

constituído de traços encontrados em nosso inconsciente, que está em um patamar superior 

em relação as pessoas comuns. 

 

Os tipos são aquilo que se espera deles, não têm como surpreender, é o personagem 

maquiavélico, a mocinha tradicional ou o vilão inescrupuloso – personagens muito comuns no 

melodrama clássico e nas primeiras telenovelas brasileiras. O arquétipo puro é mais comum 

nas tragédias gregas, visto que se assemelha a seres sobre-humanos e semideuses que se 

ligam, através do simbólico, ao mundo dos instintos. Mas, nas narrativas mais realistas, a 

tendência é trabalhar com personagens redondos, pois são eles os mais próximos dos seres 

humanos – inconstantes, capazes de se transformar, surpreender, nem totalmente bons, nem 
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totalmente maus. Seres humanos com defeitos e qualidades, capazes de se fazerem aceitos ou 

não. Esses sãos os mais comuns em telenovelas brasileiras atualmente.  

 

Para Campos (2007) ainda existe um híbrido entre o Tipo e o Arquétipo, que ele chama de 

Hipertipos. São personagens rasos, não mutáveis, mas que estão envoltos por conceitos 

culturais fundamentais e universais. São eles que geram os argumentos universais trabalhados 

por Xavier Perez (1997), demonstrando que diversas histórias não passam de releituras de um 

mesmo conceito. Ainda para Campos (2007), os principais Hipertipos que temos são: 

Cinderela (a ascensão pelo amor), Don Juan (manipulação das emoções e aparências), Narciso 

(paixão por si mesmo) e Fausto (paixão pelas matérias mundanas).  

 

Nas telenovelas atuais, com tramas cada vez mais realistas, os tipos e arquétipos são raros. 

Mesmo os vilões possuem camadas de personalidades que os tornam mais humanos, 

próximos dos espectadores. Isso amplia as possibilidades para uma narrativa policial, já que o 

culpado não pode ser um assassino simplesmente por ser uma pessoa má, por exemplo. Há 

motivos coerentes, indícios e uma construção complexa em toda a trama policial, mesmo que 

o assassinato só ocorra nos momentos finais da telenovela. Pelo menos, supõe-se que isso seja 

o esperado.    

 

Diante do cenário constituído pelas telenovelas atuais, ficam algumas hipóteses, então, do que 

seria uma boa trama policial dentro de uma telenovela. Primeiro, ela tem que ser coerente, 

assim como os personagens envolvidos nela. Segundo, ela tem que despertar curiosidade e 

levar o telespectador através de boas pistas a deduções possíveis para a revelação que só é 

exposta no final. Por fim, ela tem que surpreender de alguma maneira, não pode ser óbvia, 

senão perde o interesse, nem pode enganar o telespectador criando um culpado no último 

instante que nem havia sido citado na telenovela, por exemplo. Na história da telenovela 

brasileira, existem poucos exemplos que podem se assemelhar a isso, como veremos a seguir.     

 

2.2. SEGUINDO OS PASSOS 

 

Devido à falta de um arquivo mais consistente de tramas de telenovelas em todas as emissoras 

desde 1958, quando surgiu a primeira telenovela diária, é difícil afirmar qual foi a primeira 

telenovela a utilizar o recurso do “Quem matou?”. O livro de Claudino Mayer afirma ser Véu 
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de Noiva (Rede Globo,1969). Janete Clair utilizou o recurso para resolver a saída do 

personagem Luciano, já que o ator Geraldo Del Rey pediu para sair da trama. Porém, é sabido 

que três anos antes, na telenovela O Sheik de Agadir (1966), Glória Magadan criou o 

assassino de codinome Rato, que matou boa parte do elenco para proteger o Sheik do título. A 

sua identidade só foi revelada no capítulo final da telenovela. No entanto, pouco importa qual 

seria de fato o primeiro “Quem matou?” da história da televisão. Mais relevante é analisar 

aquele que foi o primeiro a ganhar repercussão nacional, sendo lembrado e comentado até os 

dias atuais.  

 

De fato, a primeira vez que a estratégia se tornou uma pergunta nacional, gerando apostas e 

discussões sobre o tema, foi na telenovela O Astro (Rede Globo, Janete Clair, 1978), com a 

pergunta “Quem matou Salomão Hayalla?”. O público aguardou até o último capítulo para ter 

a revelação de que foi Felipe o mentor do crime43. O sucesso foi tanto que Carlos Drummond 

de Andrade escreveu no dia seguinte à revelação, em sua coluna de jornal: “Agora que O 

Astro acabou, vamos cuidar da vida que o Brasil está lá fora esperando” (Xexéo, 2005, p. 18). 

O Astro era um sucesso em vários aspectos, sendo sua audiência bastante consistente. O 

mistério teria sido um reflexo da repercussão que a telenovela já tinha perante o público.  

 

Mas era uma época de consolidação do campo da telenovela ainda e a estratégia aconteceu 

sem maiores programações, tanto que a própria Janete Clair não deu tanta importância ao fato. 

O ator Edwin Luisi, intérprete do personagem Felipe, por exemplo, foi convidado pela autora 

para interpretar o assassino de Salomão Hayalla (Mayer, 2011). Porém, mesmo divulgando 

desde o início a autoria do crime, Janete Clair teria construído a trama de uma forma tão bem 

realizada que o próprio ator ficou na dúvida se teria sido seu personagem o assassino. A 

imprensa começou a criar o burburinho e a pergunta acabou se tornando o grande mistério do 

país. Arthur Xexeo conta no livro A Usineira dos Sonhos que o filho de Janete Clair teria 

ganhado um bolão de amigos porque perguntou à mãe quem seria o assassino e Clair falou o 

nome de Felipe sem maiores problemas. Seria um indício de que a autora não teria noção da 

estratégia de emissora em torno do mistério. Mas nem todos pareciam ser ingênuos como a 

autora. Com a repercussão, a emissora percebeu que poderia trabalhar em prol da audiência, 

tanto que, em uma festa com a presença do presidente Geisel, Daniel Filho44 se recusou a 

                                                            
43 A trama ganhou nova versão no remake da telenovela, produzido pela Rede Globo e exibido às 23h de terça a 

sexta-feira entre 12 de julho e 28 de outubro de 2011, totalizando 64 capítulos.  
44 Diretor da telenovela O Astro e diretor do núcleo de teledramaturgia da emissora na época. A festa era para 
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responder a pergunta “Quem matou Salomão Hayalla”, dizendo que era segredo de estado 

(Xexeo, 2005).  

 

Janete Clair, que já havia utilizado o recurso em Véu de Noiva (1969) sem tanta repercussão, 

voltaria a usá-lo mais uma vez na telenovela Pai Herói (1979), com a pergunta “Quem matou 

César?”, e aqui ela percebeu novamente o poder do recurso que criara. Buscando inovar mais 

uma vez, a “Nossa Senhora das Oito”, como era chamada, terminou a trama sem revelar o 

nome do assassino, pois queria que os telespectadores montassem seu próprio final. O público 

não aceitou bem a novidade e enviou diversas cartas à emissora reclamando da falta do 

resultado. Um grupo de metalúrgicos chegou a dizer que tinha feito um bolão e agora não 

podia entregar o prêmio ao vencedor. No domingo seguinte, Janete Clair teve que ir ao 

Fantástico contar a todos quem havia sido o assassino45. Isso demonstra que a autora possuía 

uma certa autonomia no campo ao decidir terminar a telenovela sem revelar o final. Porém, 

sua autonomia não era completa, já que foi obrigada pela emissora a consertar o “erro” no 

programa de domingo para agradar a audiência.  

 

Dentro do time de autores consagrados das 21 horas da Rede Globo, a única que parece nunca 

ter usado a estratégia do “Quem matou?” foi Glória Perez, curiosamente, uma das discípulas 

de Janete Clair, tendo chegado a terminar a telenovela Eu Prometo (1983) após a morte da 

autora. Aguinaldo Silva, que hoje considera a estratégia ruim, chegando a declarar que 

“Quando o autor não tem mais nenhum recurso, usa o ‘Quem matou?’”, já a utilizou em Tieta 

(Globo, 1989), além de ter participado da elaboração de uma das tramas de um dos 

assassinatos mais famosos das telenovelas: “Quem matou Odete Roitman?”46. Em sua mais 

recente telenovela, Fina Estampa (Rede Globo, 2011), Silva anunciou uma espécie de “Quem 

matou?” diferente. No dia 02 de setembro, em seu Twitter oficial, o roteirista / autor escreveu: 

“Acabei de escrever cenas do crime na mansão Velmont. Não, eu não vou fazer um quem 

matou, vocês sabem que eu acho isso uma pobreza. O público saberá quem matou, os 

personagens é que não”47. Benedito Ruy Barbosa também utilizou o recurso em O Rei do 

Gado (Globo, 1996) em duas tramas diferentes. O motorista Ralf, amante de Léia Mezenga 

                                                                                                                                                                                          
comemorar a assinatura da lei que regulamentava a profissão de ator (Xexeo, 2005, p.15). 

45 A fonte para esse caso é o próprio vídeo do programa Fantástico da Rede Globo, exibido em agosto de 1979. 
Vídeo encontrado no site YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=uq1tINGJrSw Acesso: período de 
junho a dezembro de 2011. 

46   Aguinaldo Silva era co-autor da trama de Vale Tudo (1988), criada por Gilberto Braga.  
47 No capítulo 55, exibido no dia 24 de outubro de 2011, a personagem Tereza Cristina derrubou da escada um 

mafioso que a ameaçava, gerando um suspense entre os personagens que quem o teria matado. 
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(Sílvia Pfeifer) é assassinado em um motel, gerando suspeitas sobre seu marido, Bruno 

Mezenga, o Rei do Gado. A trama policial é desenvolvida com o surgimento de detetives e 

julgamento do crime, onde o filho do casal, Marcus, acaba confessando a autoria do mesmo. 

Porém, acabamos sem saber “Quem matou o senador Caxias?”, pois o propósito ali era outro. 

Barbosa queria apenas denunciar o risco que corria um senador honesto no Brasil. Já em 

Esperança (Globo, 2002), a pergunta do “Quem matou Martino?”, personagem vivido por 

José Mayer, também acabou sem resposta e não houve grande repercussão sobre isso.  

 

Braulio Pedroso também inovou no gênero ao criar em O Rebu (1974, Rede Globo) não 

apenas a pergunta “Quem matou?”, mas também a pergunta “Quem morreu?”, estratégia que 

Sílvio de Abreu tentou repetir na telenovela Passione (2010), deixando o mistério durante um 

capítulo sobre o nome da vítima, que seria o personagem Saulo. Não por acaso, o autor é um 

dos que mais utiliza a fórmula do enigma, já tendo feito uma telenovela quase exclusivamente 

dedicada ao gênero policial, A Próxima Vitima (1998). Como já foi dito, esta é a telenovela 

mais próxima do gênero Policial-enigma em seus moldes clássicos, tendo inclusive a figura 

do detetive como personagem de destaque. Na maioria das telenovelas, não há um detetive 

como personagem forte dentro da trama policial. Normalmente, é a polícia comum que 

investiga o crime e os atores que interpretam os agentes policiais aparecem apenas na hora do 

crime. Esta característica acaba indo de encontro com o que Sandra Reimão aponta como 

características dos romances policiais brasileiros. Segundo a autora (2005), há uma descrença 

na eficácia do sistema judiciário penitenciário no país, o que acaba propiciando o crescimento 

da temática do crime impune.  

 

A crítica à polícia enquanto instituição e a denúncia de falhas no sistema judiciário, 
constantes em nossa literatura policial enigma, faz também com que boa parte da 
literatura policial brasileira se situe de maneira diversa dos clássicos do gênero que 
são narrativas “delimitadoras de culpabilidade”. (2005, p. 40) 
 

Mesmo em telenovelas, alguns crimes ficaram impunes como em Tieta (Rede Globo, 

Aguinaldo Silva, 1989), quando o assassino de Arturzinho, que foi o próprio pai, Artur da 

Tapitanga, não foi punido. Assim como Leila, a assassina de Odete Roitman em Vale Tudo 

(Rede Globo, Gilberto Braga,1988), fugiu do país sem ser descoberta. Ou ainda o já citado 

assassinato do senador Caxias em O Rei do Gado (Rede Globo, Benedito Ruy Barbosa, 

1996), que ficou sem solução. Assim como em Pai Herói (Rede Globo, Janete Clair, 1979), 

onde nem o público ficou sabendo quem matou César. Esse fenômeno aumenta também o 



52 

 

 

número de histórias onde há a presença de suspeitos-detetives e grupos de amigos que ajudam 

na investigação. Assim, pouco se observa em telenovelas a presença de personagens como 

Dupin (de Alan Poe), Sherlock Holmes (de Arthur Conan Doyle) ou Hercule Poirot (de 

Agatha Christie). Um dos motivos dessa ausência é a óbvia pouca utilização das estratégias 

do Policial-enigma, onde o detetive reina absoluto, ou como no Policial-suspense, em que o 

detetive vulnerável, apesar de em risco, é personagem-chave. Além, claro, das estratégias do 

Policial noir, onde o detetive é o fio condutor da história. Outra questão seria o fato de que, 

como a maioria das tramas policiais acontecem no final da telenovela, a construção de 

empatia com o personagem fica comprometida e, à maioria das vezes, nem chega a ser 

desenvolvida. É interessante observar que os detetives mais famosos são construídos de 

maneira cômica, como Mário Fofoca, da telenovela Elas Por Elas (Cassiano Gabus Mendes, 

1982), que era um detetive atrapalhado vivido por Luís Gustavo. O personagem fez tanto 

sucesso que foi homenageado no remake de Tititi em 2010 com o seu retorno a uma trama, 

sendo interpretado pelo mesmo ator. Por fim, a principal característica do Policial-suspense 

suspeito-detetive, o gênero policial mais utilizado em telenovelas, é de a própria vítima se 

transformar em um detetive informal para provar sua inocência. O detetive, neste caso, 

representa, na maioria das vezes, a figura da lei estabelecida e se transforma em um 

antagonista do herói, agindo de maneira arbitrária.  

 

Dentro deste cenário, encontra-se Gilberto Braga, também discípulo de Janete Clair. O autor, 

como já foi mencionado, utilizou a fórmula do “Quem matou?” oito vezes: nas telenovelas 

Água Viva (Globo,1980), Vale Tudo (Globo,1988), Força de um Desejo (Globo,1999), 

Celebridade (Globo, 2003), Paraíso Tropical (Globo, 2008) e Insensato Coração (2010) – 

além das minisséries Anos Dourados (Globo,1984) e Labirinto (Globo,1998). Ao examinar as 

estratégias do gênero policial usadas nessas peças de ficção televisiva, fica claro a 

predominância do que Todorov chamou de Policial-suspense, onde a “história do suspeito-

detetive” é recorrente.  

 

Gilberto Braga tem construído telenovelas com perguntas ligadas ao país, discutindo questões 

sociais, econômicas e políticas. E a utilização do enigma policial em suas tramas não parece 

ser apenas uma estratégia narrativa usada para gerar expectativa e aumentar a audiência. A 

pergunta parece ter se tornado uma de suas marcas autorais e uma forma de dialogar com o 

público sobre os problemas atuais, ancorada em duas situações recorrentes: a vítima é 
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comumente alguém ligada a alguma instância de poder e, por vezes, ao vilão da história; e o 

protagonista da trama se torna sempre um dos principais suspeitos, desestruturando sua vida e 

sendo preso ou ameaçado de condenação.  

 

Como disputas de poder são freqüentes nas tramas de Gilberto Braga, o crime acaba 

envolvendo um dos alicerces temáticos da história, ou seja, a forma de discutir questões 

sociais e políticas ligadas ao país. A estratégia encontrou em Vale Tudo (Rede Globo, 1988) o 

seu ápice. A personagem Odete Roitman era o símbolo do sistema político e econômico 

implantado no Brasil, construída como uma vilã cruel e preconceituosa, mesmo antes de 

aparecer na tela48. Quando essa personagem-chave é assassinada no capítulo 193, o que está 

em jogo ali não é apenas um assassinato de uma personagem de telenovela, mas, sim, toda 

uma estrutura que a empresária representava. “Ao discutir quem matou Odete Roitman, a 

poderosa mulher de negócios e vilã, telespectadores travaram uma discussão sobre corrupção 

política e de classe no Brasil da época”, afirma Hamburger (2005, p. 116). A pergunta “Quem 

matou Odete Roitman?” tornou-se mais importante do que a resposta. Ainda que a morte de 

outros empresários importantes como Lineu Vasconcelos (Celebridade, Rede Globo, 2003) 

ou Miguel Fragonard (Água Viva, Rede Globo, 1980) tenham causado impacto na trama e em 

discussões entre telespectadores, não houve outra pergunta que gerou tanta curiosidade e 

repercussão quanto aquela.  

 

Já a estratégia do mocinho da trama ser o principal suspeito do crime, é uma forma de 

envolver a audiência emocionalmente com o crime. O protagonista da telenovela, o herói da 

história com quem o público cria empatia, ser suspeito de um crime coloca em risco o seu 

futuro e esperado final feliz. Logo, descobrir quem é o assassino é uma maneira de garantir a 

felicidade de personagens e telespectadores. É comum o herói ou heroína de Gilberto Braga ir 

parar atrás das grades. Foi assim desde a sua primeira história de crime na telenovela, quando, 

em Água Viva (1981), o personagem de Reginaldo Faria se tornou um dos principais suspeitos 

da morte do irmão. Em Celebridade (Rede Globo, 2003) temos o assassinato de Lineu 

Vasconcelos, o empresário cultural responsável pelas empresas de entretenimento em torno 

das quais giravam a trama central que discutia o mundo da fama. E uma das principais 

suspeitas foi Maria Clara, personagem de Malu Mader, que chegou a ser presa em 

                                                            
48 A personagem só aparece no capítulo 28, sendo apenas citada por outros personagens até esse momento. 

Tudo isso cria uma expectativa extrema com a sua figura.  
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determinado momento. Mesmo nas minisséries, que não iremos nos aprofundar nesse 

trabalho, é possível encontrar exemplos desses casos. Em Anos Dourados, o crime acontece 

de forma a colocar o personagem Marcos, vivido por Felipe Camargo, na cadeia, complicando 

ainda mais seu romance com Lurdinha, personagem de Malu Mader. Já em Labirinto (1998), 

a trama consistia exatamente em acompanhar o protagonista André, vivido por Fábio 

Assunção, que fugia da polícia e tentava descobrir o verdadeiro assassino do empresário 

Otacílio Martins Fraga.  

 

As duas estratégias acontecem mesmo nos casos em que parecem exceções. Em Vale Tudo 

(Rede Globo, 1988), onde a morte da empresária Odete Roitman não gerou desconfiança 

direta à mocinha da trama central, Raquel acaba se acusando em determinado momento para 

proteger sua filha, Maria de Fátima, vilã da história e verdadeira suspeita. Já em Paraíso 

Tropical (Rede Globo, 2007), a morte de Taís Grimaldi, que aparentemente não tinha relação 

com o tema do poder da trama central, se revelou intrincada com ela, já que o seu assassino, 

Olavo, teria matado-a para que ela não revelasse que Ivan era filho de Agenor, empresário do 

ramo de hotelarias, um dos pontos centrais dessa trama. Sua morte, então, teve uma 

motivação financeira. Ou seja, o mistério acaba, na maioria das vezes, desestabilizando a 

situação econômica e política da trama central, gerando discussões e questões para além dela. 

E, mais uma vez, a mocinha Paula foi acusada da morte da irmã, sendo também presa.  

 

Mas, se todas essas tramas de Gilberto Braga são, aparentemente, bem desenvolvidas, ligando 

poder e ataque ao protagonista, por que afirmar que apenas em Força de um Desejo o autor 

construiu uma narrativa consistente desde o princípio da trama? Várias questões embasadas 

na discussão até aqui precisam ser destrinchadas para responder a essa pergunta, a começar 

pelo impacto reverso. Na maioria das tramas policiais, não apenas nas de Gilberto Braga, a 

pergunta é importante. Ela gera a curiosidade e a audiência. Esse recurso fácil criticado por 

Aguinaldo Silva, torna, segundo Hitchcock (Truffaut, 2004), a trama em si carente de 

emoção. Neste ponto, já diferenciamos o Policial-enigma, que é realmente esquemático e só 

se interessa por desvendar o crime, do Policial-suspense-suspeito-detetive, onde há emoção 

principalmente pela vulnerabilidade do herói. A questão é que, ao ser dada a resposta, o 

público não pode se sentir traído pelo autor, seja por revelar o nome do suspeito mais óbvio, 

ou de alguém que jamais poderia ser suspeito na visão do espectador. Ambos causam 

frustração e ambos são os mais comuns em telenovelas, mesmo nas tramas de Gilberto Braga.     
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2.3. OS ANTECEDENTES 

 

Para compreender melhor as frustrações do público diante de uma pergunta bem feita e uma 

resposta pouco elaborada, vamos relembrar as tramas policiais escritas por Gilberto Braga em 

diversas parcerias a depender da telenovela em que se encontrava. Desta forma, será possível 

uma comparação mais consistente com a telenovela Força de um Desejo, que será analisada 

mais a frente. Como já foi explicado, não iremos analisar aqui as minisséries Anos Dourados 

(Globo,1984) e Labirinto (Globo,1998), concentrando as comparações entre as telenovelas, 

não apenas para diminuir o corpus de comparação, mas, também, para buscar maior precisão, 

já que as minisséries possuem características diferentes das telenovelas. Chamamos a atenção, 

ainda, para o fato de que a telenovela Força de um Desejo (Globo,1999) foi a única trama de 

Gilberto Braga exibida no horário das 18h, horário para o qual o roteirista / autor não escrevia 

desde 1977.  

 

Água Viva 

Novela de Gilberto Braga 
Colaboração de Manoel Carlos 

Direção de Roberto Talma e Paulo Ubiratan 
Direção geral de Roberto Talma  

Exibição: de 4 de fevereiro a 9 de agosto de 1980, com 159 capítulos  
Emissora: Rede Globo, às 20h 
 

Água Viva trouxe o misterioso assassinato do personagem de Raul Cortez, Miguel Fragonard, 

famoso cirurgião plástico que tem um meio-irmão problemático, chamado Nelson, vivido por 

Reginaldo Faria. Entre outros pontos da trama, os dois irmãos disputam o amor da mesma 

mulher, a interesseira Lídia (Betty Faria). Quando Fragonard é morto, todos, inclusive Lídia, 

acreditam que Nelson é um forte suspeito. Em uma investigação minuciosa, o Delegado 

Rômulo Siqueira (Ênio Santos) descobre que o verdadeiro assassino foi o empresário Kléber 

Simpson (José Lewgoy), grande amigo da vítima. O motivo do crime, no entanto, tinha 

relação com Nelson. Kléber teria usado o rapaz como testa de ferro em uma negociata 

financeira para que não fosse à falência. Dono de cinco empresas com problemas, ele 

transferiu todas as dívidas para uma que vendeu para Nelson, quando o problema veio a 

público, o rapaz foi à falência e ficou com estigma de perdedor. Miguel descobriu a falcatrua 

de Kléber e ia denunciá-lo, por isso, este o matou. Apesar da surpresa do nome do assassino, 
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há também a surpresa da existência dessa trama, que ficou escondida do público. Agora, o que 

chama a atenção negativamente no caso da revelação do assassino em Água Viva é a direção 

de cena. Há uma construção de uma estrutura esquemática, lembrando os Policiais-enigma 

clássicos, onde o detetive reúne interessados em uma sala para fazer a revelação. Porém, a 

direção peca ao utilizar o zoom da câmera em excesso, construindo um conjunto de imagens 

confusas que incomoda a quem assiste.   

 

Analisando a história das telenovelas brasileiras, o mistério foi construído dois anos apenas 

após a repercussão do “Quem matou Salomão Hayalla?” e um ano depois do “Quem matou 

César?” em Pai Herói (1979), que causou toda aquela frustração da falta de resposta durante o 

último capítulo. Talvez, o desgaste do uso do recurso de mistério também tenha enfraquecido 

sua repercussão. Mesmo em artigos ou livros acadêmicos, é difícil encontrar referências da 

repercussão da trama, sendo sempre citado como apenas mais um “Quem matou?” da história 

das telenovelas. Manoel Carlos chegou a declarar nas páginas amarelas da Revista Veja que “é 

ingênuo acreditar que as pessoas acompanham uma novela apenas para saber quem matou 

Miguel Fragonard. O próprio autor sabe que lida com segredos de polichinelo” (Xexéo, 

1981)49.  

 

O mesmo Gilberto Braga admite que a trama policial de Água Viva era “bastante precária” 

(Bernardo, 2009, p. 96). Isso não quer dizer que o mistério tenha sido totalmente inválido. 

Segundo o site Memória da TV, o crime estava programado para acontecer no trigésimo 

capítulo, mas foi adiado para “um pouco antes do final da novela, para se criar um mistério 

com a pergunta “Quem matou Miguel Fragonard?”, que ajudou a manter o alto índice de 

audiência”50, demonstrando que a estratégia pode ser eficiente mesmo quando a trama não é 

bem desenvolvida e não tem uma resolução satisfatória. Mas é importante ressaltar que o 

aumento do índice da audiência de Água Viva, no entanto, não foi tão significativo no 

contexto geral das audiências do horário. Tanto que a novela seguinte, de Janete Clair, bateu a 

audiência de sua antecessora, com facilidade, mesmo não sendo das novelas mais vistas da 

autora51.  

 

                                                            
49 Manoel Carlos foi colaborador de Gilberto Braga em Água Viva. 
50 http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYP0-5271-226200,00.html 
51 A telenovela Coração Alado deu média de 83 pontos de audiência, segundo a revista Veja de 20 de agosto de 

1980, índice que Água Viva só atingiu na noite em que Miguel Fragonard foi assassinado. 



57 

 

 

 

Vale Tudo  

Novela de Gilberto Braga 
Escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères 

Direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington 
Direção geral de Dennis Carvalho 

Exibição: de 16 de maio de 1988 a 6 de janeiro de 1989, com 203 capítulos 
Emissora: Rede Globo, às 20h 
 

Em Vale Tudo (Globo,1988), exibida oito anos após Água Viva, era preciso dar um fim à 

personagem Odete Roitman. A empresária, uma das principais vilãs da trama, já havia feito 

mal a boa parte do elenco. Leonor Bassères disse em entrevista (Mayer, 2010) que a escolha 

do assassino de Odete Roitman partiu de uma conversa entre os autores da telenovela Vale 

Tudo (Rede Globo, 1988) sobre o fim da personagem. Odete não poderia ter um final feliz, 

segundo a escritora, mas ser presa seria irreal para uma telenovela que discutia a realidade 

brasileira. Ser morta por vingança era muito moralista. Então, ser morta por engano era a 

solução mais irônica e interessante. Vista por este ângulo, era realmente uma boa solução, o 

problema era como construir uma narrativa, fazendo o público não se considerar traído por 

isso. Afinal, uma boa trama policial tem que deixar pistas para que o espectador possa 

desvendar o mistério e se sinta desafiado a isso. Mas como desvendar algo que está 

completamente encoberto como o fato de que o assassino não queria matar Odete Roitman 

(Beatriz Segall), e, sim, Maria de Fátima (Glória Pires)?  

 

A personagem Leila, de Cássia Kiss, descobriu momentos antes do assassinato que Maria de 

Fátima estava tendo um caso com seu marido, Marco Aurélio, vivido por Reginaldo Faria, e 

foi ao apartamento da empresária achando que os amantes estariam lá no momento. Porém, 

Marco Aurélio estava com Odete, discutindo um problema nas empresas TCA. Acontece que 

nada disso foi exposto ao público durante as duas semanas em que o crime foi investigado, 

era impossível alguém supor isso, poderia até mesmo supor que Leila havia matado a 

empresária, mas o motivo seria defender o esposo acusado de corrupção, já que nenhum 

indício da descoberta do caso de Fátima havia sido dado ao telespectador. Este é o problema 

da narrativa mal estruturada, ela engana o público em vez de brincar com ele, como se o único 

objetivo fosse fazer com que ninguém descobrisse a resposta certa. No entanto, não podemos 

negar que a repercussão da pergunta, como já dito, é até hoje sem igual na história da 
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teledramaturgia. E a forma como a direção de Dennis Carvalho compôs esse mistério tem 

méritos, assim como a condução narrativa dos autores e a interpretação dos atores. 

 

Odete Roitman foi morta em seu apartamento, um flat que tinha apenas para manter seus 

amantes, e que se tornou sua morada após a briga com a família, quando esta descobriu várias 

coisas erradas que fizera, inclusive colocar a culpa da morte de seu filho em sua filha Helena 

(Renata Sorrah), quando na verdade fora ela quem dirigia o carro que sofrera o acidente fatal. 

A empresária também acabara de descobrir que Marco Aurélio, seu braço direito nos 

negócios, estava roubando dinheiro da empresa há anos. Vemos a cena da discussão dos dois, 

corta para várias cenas rápidas, depois só vemos três tiros e a notícia de que ela fora 

assassinada. Em uma cena mais adiante, a personagem Helena Roitman chega a dar a pista ao 

telespectador: “Qualquer um poderia ter matado, pode ter sido vingança, pode ter sido assalto, 

pode ter sido engano, pode ter sido qualquer um” (capítulo195). Mas, daí a poder seguir um 

raciocínio e chegar à conclusão de que fora Leila, é uma diferença imensa.  

 

A investigação de pouco mais de uma semana foi liderada pela polícia do Rio de Janeiro, que 

aceitou as provas forjadas por Marco Aurélio em parceria com César Ribeiro (Carlos Alberto 

Riccelli) para incriminar Maria de Fátima. Por outro lado, a maioria dos personagens, apesar 

de não acreditar na culpabilidade de Fátima, só tinha como suspeito César, que fora amante da 

empresária. Maria de Fátima, por sua vez, não teve a iniciativa de provar sua inocência, 

apesar de jurar não ter matado Odete Roitman, sua única atitude era querer fugir do país, o 

que acabou incriminando-a ainda mais e a levando para cadeia, de onde só saiu porque sua 

mãe assumiu a autoria do crime que, também, não cometeu. O fato é que, em Vale Tudo, a 

investigação ficou em segundo plano na narrativa, havia poucos esforços para descobrir de 

fato quem tinha assassinado a dona da TCA. Se não fosse a necessidade da audiência em 

saber a resposta, talvez, a cena em que Leila confessa o crime para os amigos Bartolomeu e 

Eunice nem tivesse acontecido.  

 

Em Vale Tudo, também existe um problema recorrente nas tramas de assassinato em 

telenovelas. Minutos antes do crime, vários personagens saem de casa em atitude suspeita, 

apenas para aumentar a lista de possíveis assassinos. Vale ressaltar que, em nenhum momento 

após a revelação, é explicada essa atitude que serve puramente para desviar a atenção do 
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telespectador. Mais à frente, veremos que em Força de um Desejo, nem isso acontece, 

tornando a trama ainda melhor elaborada.  

 

Mas, se a pista falsa irrita o telespectador, frustrando-o por não poder ter deduzido o crime, a 

revelação óbvia também frustra ao não demonstrar criatividade por parte dos autores. Há 

sempre uma premissa de que o público espera que o suspeito óbvio seja inocente no final, 

revelando alguém que estivesse aparentemente acima de qualquer suspeita, mas, ao ser 

explicado os motivos, acaba sendo não apenas coerente, como dá a sensação de que estava ali, 

apenas esperando para ser descoberto pelo público. Não há emoção em descobrir que o vilão 

da telenovela era o responsável pelo assassinato, por exemplo. Foi o que aconteceu nos dois 

crimes seguintes das telenovelas de Gilberto Braga.  

 

Celebridade  

Novela de Gilberto Braga 
Escrita com Leonor Bassères, Ricardo Linhares, Sérgio Marques, Márcia Prates,  
Maria Helena Nascimento, Denise Bandeira e Ângela Chaves 

Direção de Amora Mautner e Vinícius Coimbra 
Direção geral de Dennis Carvalho e Marcos Schechtman  

Exibição: de 13 de outubro de 2003 a 26 de junho de 2004, com 221 capítulos  
Emissora: Rede Globo, às 21h 
 

Em Celebridade (Globo, 2003), o autor estava retornando ao horário das 21 horas após ter 

sido trocado de horário em 1999 para escrever Força de um Desejo. A telenovela precisava 

ser sucesso e Braga se empenhou em repetir fórmulas seguras para que nada desse errado. 

“Passaram a minha vez duas vezes seguidas e eu achei que, quando acabasse meu contrato, eu 

estaria na rua”, afirmou Gilberto Braga (Fiuza, 2008, p. 397). Veio novamente a utilização do 

“Quem matou?”, agora a vítima era Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana), presidente do Grupo 

Vasconcelos, que editava a revista Fama e principal patrocinador da empresa de eventos de 

Maria Clara Diniz, vivida por Malu Mader. Por problemas amorosos, a filha do empresário 

briga com Maria Clara e exige que o pai pare de apoiá-la, passando a financiar a carreira de 

outra promoter, Laura Prudente da Costa (Cláudia Abreu), vilã da trama que queria destruir 

Maria Clara. Quando Lineu é morto, as suspeitas recaem sob Maria Clara e, após meses de 

mistério, o público descobre que quem matou foi a vilã Laura. A falta de criatividade frustrou 

o público. A única surpresa foi saber que Lineu já sabia a verdade sobre a autoria da música e 
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a vilã o teria matado para que ele não desse fim às provas de que Ubaldo era o autor de “Musa 

do Verão”.  

  

Paraíso Tropical 

Novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares 
Escrita com Ângela Carneiro, João Ximenes Braga, Maria Helena Nascimento,  
Nelson Nadotti e Sérgio Marques 

Direção de Amora Mautner, Maria de Médicis, Cristiano Marques, Vinícius Coimbra 
Direção geral de Dennis Carvalho e José Luiz Villamarim 

Exibição: de 5 de março a 29 de setembro de 2007, com 179 capítulos 
Emissora: Rede Globo, às 21h 
 

Já em Paraíso Tropical (Globo, 2008), o assassino de Taís Grimaldi (Alessandra Negrini) 

também foi o vilão da trama, Olavo, vivido por Wagner Moura. A surpresa aqui seria o 

motivo. Olavo ambicionava a rede hoteleira de seu tio Antenor (Tony Ramos), que sempre o 

desprezara. O empresário havia perdido seu único filho e tinha como braço direito nos 

negócios o antigo amigo e filho do caseiro de sua residência em Angra dos Reis. O que 

Antenor não sabia era que tinha um filho bastardo, Ivan (Bruno Gagliasso), meio-irmão de 

Olavo. O vilão pensou em um golpe, fazendo Ivan assinar um testamento em seu nome e iria 

assassiná-lo quando Taís descobriu a verdade. Para não estragar seus planos, Olavo matou 

Taís. Aqui, mais uma vez, o público foi furtado de informações essenciais para descobrir a 

verdade. A única pista foi Olavo realmente pedir a Ivan para assinar um testamento em seu 

nome uma semana antes do crime.  

 

Em um texto enviado para lista de discussão de telenovelas do Yahoo, cujo título era: “O 

triste fim de Paraíso Tropical”52, um dos participantes argumentou que “As novelas não 

surpreendem mais, os autores são incapazes de produzir finais criativos”. E ainda completou 

dizendo que “O anticlímax de Paraíso Tropical não foi o primeiro. Celebridade, de novo de 

Gilberto Braga, revelou no último capítulo que Laura (Cláudia Abreu) era a assassina de 

Lineu (Hugo Carvana)”. Apesar da frustração do público, a explicação para o assassinato era 

bem construído, com um elemento surpresa coerente. Não por acaso, Gilberto Braga 

considera a trama policial e desfecho de Paraíso Tropical superior a das demais escritas por 

ele (Bernardo, 2009).  

 

                                                            
52   Lista de discussão do site Yahoo Teledramaturgia. Mensagem enviada no dia 03 de outubro de 2007. 
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Porém, tanto Celebridade quanto Paraíso Tropical tinham outra coisa em comum que não 

apenas o assassino ser o vilão. Ambos eram estratégias visíveis de Policial-suspense suspeito-

detetive. Quando Lineu é assassinado, as suspeitas da polícia recaem sob Maria Clara Diniz, 

que havia perdido o apadrinhamento do empresário. A mocinha da trama chegou a ser presa e 

recebeu a visita da vilã Laura na cadeia, que comemorou a vitória. Logo depois, as suspeitas 

recaem sob Fernando, genro de Lineu e apaixonado por Maria Clara. Os amigos do casal se 

uniram para descobrir o verdadeiro assassino e salvar ambos. Tanto que, no último capítulo, 

Laura acaba confessando o assassinato para Fernando (Marcos Palmeira), pouco antes de 

morrer. Já em Paraíso Tropical, Taís Grimaldi é morta no apartamento de Paula e Daniel 

(Fábio Assunção), o casal principal da trama, que se torna suspeito do crime. Principalmente 

Paula, a irmã gêmea que já havia sido prejudicada diversas vezes por Taís. Daniel se torna o 

verdadeiro detetive da trama, bolando, inclusive, formas de investigar pistas em uma lan 

house e fazer gravações escondidas.   

 

Insensato Coração  

Novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares 
Escrita com Ângela Carneiro, Maria Helena Nascimento, Nelson Nadotti,  
João Ximenes Braga, Fernando Rebello, Izabel de Oliveira e Sérgio Marques 

Direção de Cristiano Marques, Flávia Lacerda, Maria de Médicis e Luísa Lima 
Direção geral de Dennis Carvalho e Vinícius Coimbra 

Exibição: de 17 de janeiro a 20 de agosto de 2011, com 185 capítulos  
Emissora: Rede Globo, às 21h 
 

Em Insensato Coração (2011), o mistério não teve tempo de existir. Norma, personagem de 

Glória Pires, foi assassinada na última semana, na terça-feira, e várias revistas já apontavam 

Wanda como assassina. Na verdade, antes mesmo da telenovela ir ao ar, já era anunciada a 

existência do crime, porém, a vítima seria Léo, personagem de Gabriel Braga Nunes, e a 

personagem de Glória Pires seria a suspeita, já que a trama girava em torno de sua vingança 

contra o personagem. A virada na trama foi interessante, mas teve pouco tempo para se 

desenvolver, não gerando repercussão. E como já era anunciado que Wanda (Natália do Vale) 

mataria Norma para proteger o filho, a dedução acabou sendo lógica e simples. Aqui, mais 

uma vez, vários personagens passaram pela cena do crime, com atitudes suspeitas apenas para 

criar pistas falsas. 
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Parece, então, que foi apenas em Força de um Desejo que Gilberto Braga trouxe uma trama 

envolvente, coerente e surpreendente desde os primeiros capítulos. A trama do assassinato do 

Barão Henrique Sobral não teve a repercussão de outros assassinatos famosos durante a 

exibição da telenovela, a pergunta não foi tão importante naquele momento do país – supõe-se 

que em muito devido ao horário da trama e à audiência da mesma53. Porém, o tempo 

demonstrou que, apesar da pergunta não importar tanto ali, a resposta possuía um grande 

impacto perante o público. Diversos fóruns em redes sociais citam o assassinato do Barão 

Henrique Sobral como o melhor elaborado dentro de uma telenovela. O blog Trocando de 

Canal, do jornalista Erick Rodrigues54, tem um post analisando todos os assassinatos de 

Gilberto Braga com o título Gilberto Braga não resiste. Ao falar de Força de um Desejo, 

Rodrigues afirma que “O mistério mostrou uma trama muito bem arquitetada e resultou na 

melhor novela de época já feita até hoje!”. 

 

Na lista de discussão de novelas do Yahoo, os participantes discordam em alguns pontos de 

análises de juízo de valor em relação aos “Quem matou?”. Alguns, por exemplo, gostam do 

resultado de Vale Tudo, enquanto outros consideram frustrante. Mas, quando é citado o final 

de Força de um Desejo, todos costumam concordar. “A explicação foi toda ilustrada com 

cenas da própria novela, isso que foi o mais incrível na época [...] Foi tudo muito bem 

armadinho, genial!”, declarou um participante da lista do Yahoo em outubro de 2010, quando 

surgiu o assunto de melhores “Quem matou?” (participante A). Discutindo a morte de Taís, 

em 2007, outro participante questionou: “Será que algum dia ainda veremos um “Quem 

Matou?” tão bem conduzido e bem arquitetado como foi o “Quem matou o Barão Henrique 

Sobral?” (Esse, para mim, foi o melhor 'Quem matou?' que eu já vi, no final tudo ficou muito 

bem explicadinho).” (participante B).  

 

Força de um Desejo parece preencher todos os requisitos de um bom gênero policial. Há aqui 

o enigma bem realizado, a surpresa da revelação coerente que já tinha pistas desde o 

princípio, o problema do suspeito-detetive que movimentou boa parte da trama do 

                                                            
53 Dentro da dinâmica de funcionamento da Rede Globo de Televisão, esse horário é menos visado que o 

horário das 21 horas, causando menos impacto na mídia em geral e menos repercussão diária. Este fato 
poderia influenciar de alguma forma a construção da narrativa, gerando menos pressão interna, mas não 
haveria como afirmar que, se estivesse sendo exibida no horário das 21 horas, o resultado seria distinto. 
Analisando a boa organização da trama desde o início da telenovela, é possível acreditar que neste horário, 
talvez, a repercussão positiva fosse maior, mas também são apenas conjecturas. 

54 http://trocandodecanal.blogspot.com/2011/08/gilberto-braga-fez-mais-uma-vitima.html Acesso: agosto e 
setembro de /2011 
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personagem Inácio, protagonista da telenovela, e a pouca utilização de pistas falsas, como 

veremos no terceiro capítulo em uma análise mais detalhada da telenovela.  
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3. O CASO 

 

A telenovela Força de um Desejo é citada pelo próprio autor como uma história da qual ele 

tem muito orgulho. Porém, não pode ser considerada um grande sucesso de audiência, nem 

responsável pelo seu lugar no campo. As telenovelas também são consagradas a partir de sua 

audiência e Força de um Desejo ficou abaixo das expectativas da emissora. Além disso, a 

trama exibida no horário das 18h foi vista como um rebaixamento do autor que ocupava 

espaço de destaque no horário das 21h desde 1978. A crítica especializada e os fãs de 

telenovela, no entanto, sempre destacam a obra pela qualidade técnica da mesma. Algumas 

reportagens na época chegaram a ressaltar que era um “desperdício” exibi-la no horário das 

18h, acreditando que ela seria melhor apresentada depois do Jornal Nacional. Esta impressão 

parece ser compartilhada pela direção da Rede Globo, tanto que a telenovela retornou no 

horário do Vale a Pena Ver de Novo em 2005. Nesta ocasião, a trama obteve um melhor 

resultado nas pesquisas do Ibope, sendo considerada uma redenção para o bom produto que 

apresentava.  

 

Apesar de ser uma sinopse de outro autor, a trama de Força de um Desejo encontra 

semelhanças com as demais obras de Gilberto Braga. Força de um Desejo trata da disputa por 

poder entre famílias, de ascensão social de diversos personagens como Higino Ventura, antes 

um mascate, depois um barão. Tem também a escrava Luzia que consegue sua alforria e se 

torna “sinhá” e o escravo Jesus, que se torna jornalista e compra a alforria de sua família. Há 

ainda a presença marcante de grandes vilões, no caso, Higino Ventura e Idalina Menezes de 

Albuquerque. E os núcleos pobres e felizes da estalagem, além de alguns escravos da fazenda 

Ouro Verde. Outro ponto importante, motivo desse trabalho, é o fato dessa telenovela trazer 

uma trama policial relacionada a um assassinato misterioso.  

 

A solução da trama policial de Força de um Desejo destaca-se pelo grau de elaboração do 

crime que se revelou serial e não apenas uma morte, além da surpresa do nome do assassino, 

que demonstrou-se totalmente plausível e comprovado através de cenas da própria trama. 

Analisando os 226 capítulos da telenovela, é possível perceber as pistas deixadas desde os 

primeiros capítulos, tornando a trama coerente, ao mesmo tempo em que é surpreendente.  
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A sinopse da telenovela foi desenvolvida por Alcides Nogueira, outro roteirista / autor  da 

Rede Globo. Apresentada à direção da emissora em 1989, ficou dez anos esquecida até que 

Gilberto Braga, escalado para o horário das 18h, resolveu resgatá-la. Nogueira, na época, 

estava trabalhando como coautor da telenovela Torre de Babel (Rede Globo, 1998), de Sílvio 

de Abreu, e não participou do processo inicial da criação da telenovela. Quando ele ingressou 

no grupo, aceitou ser apenas colaborador, já que ela já estava adiantada. O assassinato do 

Barão Henrique Sobral e as mortes anteriores, do Médico Xavier e do padre Olinto, já 

estavam descritas na sinopse da telenovela, porém, algumas mudanças tanto no assassinato 

em si, quanto, principalmente, tudo o que se desenrola depois disso é bastante diferente do 

que foi ao ar. Na sinopse55, Ester e Inácio iriam desconfiar um do outro, e o rapaz chegaria a 

se alistar no exército, participando da Guerra do Paraguai. Gilberto Braga alterou boa parte da 

trama policial, supondo-se também que possa ter reestruturado o próprio assassinato e o 

verdadeiro culpado.  

 

Apesar de uma trama policial bem surpreendente, Força de um Desejo é um melodrama 

clássico, com mocinhos, vilões, disputas familiares, amores proibidos e defesa da honra. 

Valores talvez pouco atrativos para o ano de 1999, véspera do século XXI, onde as tramas 

procuravam se aproximar de um texto mais cotidiano e condizente com a época. Daniel Filho 

chegou a afirmar que o problema de Força de um Desejo talvez fosse o momento em que foi 

exibido. Anos antes, talvez fosse um sucesso. Interessante perceber que, em 2005, quando foi 

reprisada, ela de fato atingiu o reconhecimento público56, demonstrando que este é um 

processo cíclico.  

 

Força de um Desejo é uma trama de época, ambientada no século XIX, que narra a história de 

duas famílias e duas fazendas produtoras de Café: a Ouro Verde, do Barão Henrique Sobral, e 

a Morro Alto, de Higino Ventura, ex-mascate que retorna à terra onde nasceu após enriquecer 

com o intuito de se vingar de Sobral, seu desafeto no passado. Quando ainda era jovem, 

Higino se apaixonou por Helena, mas a família proibiu o romance, arranjando o casamento da 

filha com o barão Sobral. Ao retornar, Higino quer comprar tudo o que pertence à família do 

                                                            
55 O próprio roteirista / autor, Gilberto Braga cedeu para nossa pesquisa a sinopse original da telenovela, que 

pôde ser lida e comparada com o que foi ao ar.  
56 Segundo a página do Wikipédia: “Originalmente, a reprise ficaria no ar até dezembro de 2005. Graças à boa 

audiência da trama, que subiu para a casa dos 20 pontos, “Força de um Desejo” foi esticada até meados de 
fevereiro de 2006, sendo concluída, então, com 100 capítulos”. O site traz como fonte o Primeira Página – 
Geraldo Freire. “Força de um Desejo, que vem agradando na reprise da tarde, ganha mais 10 minutos por 
capítulo”.  Acesso: 30 de novembro de 2005 – não estava mais no ar em 2011. 
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desafeto para mostrar que ele acabou sendo o vencedor. Apesar de estar casado com Bárbara e 

ser pai da jovem Alice, o ex-mascate ainda é apaixonado por Helena e sonha reconquistá-la. O 

que Higino não sabe é que o casamento de Sobral com Helena é apenas de fachada, porque o 

Barão descobriu que sua esposa o traiu com o amante do passado e este é o verdadeiro pai de 

Abelardo, filho caçula do casal. Por isso, Sobral trata a esposa de uma forma agressiva e 

desrespeitosa, sem perceber que após esses anos, ela acabou se apaixonando por ele, 

esquecendo o amante.  

 

Desde o princípio, a guerra entre a família Sobral e Ventura é declarada, principalmente pela 

disputa de terras usadas para escoamento do café. Para chegar à estrada, o café dos Sobral 

precisa passar pelas terras dos Ventura, o que dá início a uma disputa que dura toda a 

telenovela. Paralelo a isso, Inácio, o filho mais velho de Sobral e Helena, não aceita a forma 

como o pai trata a mãe, rompe com a família e vai para corte. Lá conhece a cortesã Ester 

Delamare, por quem se apaixona e com quem vive uma grande história de amor. O problema 

é que Helena está à beira da morte e Inácio retorna a fazenda sem deixar endereço ou qualquer 

tipo de contato, enquanto Ester o espera na corte. Helena morre e sua mãe, Idalina, 

percebendo que a filha de Higino Ventura, Alice, está apaixonada por Inácio, consegue 

arrumar uma forma de separá-lo definitivamente de Ester, através de uma carta falsa de 

rompimento de noivado.  

 

Apesar de ter rejeitado o mascate como genro no passado, Idalina sonha rever a herança de 

sua família reunida novamente nas fazendas Morro Alto e Ouro Verde. Acreditando que seu 

genro, Sobral, é o responsável pela má administração da fortuna que o obrigou a vender a 

Morro Alto, ela une-se a Ventura na tentativa de destruir o genro, tornando-se uma das 

principais vilãs da história, sempre movida por interesses próprios. A união de Inácio com 

Alice é uma forma de facilitar seus planos. Em nenhum momento, Idalina sabe o verdadeiro 

nome de Ester ou mesmo que a moça seja uma cortesã.  

 

Após receber a carta de rompimento, Ester vive processo de autodestruição e tenta localizar 

Inácio a todo custo na tentativa de se vingar. Sem conseguir atingir seu objetivo, Ester está 

praticamente falida quando conhece Sobral, agora viúvo. Os dois acabam se casando na corte, 

sem que saibam a ligação do passado com Inácio. O problema só vai ser revelado quando o 

novo casal chega à fazenda. A princípio, Inácio acredita que Ester o trocou pelo pai por causa 



67 

 

 

de dinheiro. Desfeitos os mal entendidos, o casal se reaproxima e procura um meio de contar 

a verdade para Sobral, mas sempre adiam a revelação por algum problema que acontece na 

fazenda. Por fim, eles irão acreditar que o Barão tem uma doença no coração e está com os 

dias contados. Quando descobrem que a doença não passa de uma farsa e que Henrique já 

sabia a verdade, os dois discutem com ele e vão embora da fazenda. O problema é que, nesse 

mesmo dia, o Barão Sobral é assassinado tornando o casal o principal suspeito. 

 

3.1. ENVOLVIDOS  

 

Na construção de um texto dramático, os personagens são peças fundamentais para o 

desenvolvimento da ação e sua distribuição em papéis sociais é organizada a partir da função 

de cada um na trama. “Existência e distribuição de personagens vêm de duas necessidades: 

dar corpo a traços de perfil e ações e, com isso, criar um universo e gerar um fio de estória e 

estabelecer relações” (Campos, 2007, p. 160).  

 

Por existirem muitas tramas e personagens, os roteiristas de telenovelas costumam dividir os 

personagens por núcleos que são organizados a partir de um traço ou circunstância em comum 

(Campos, 2007). Eles podem ser divididos por hierarquia social (ricos e pobres), faixa etária 

(jovens e velhos) ou por circunstâncias vividas. No caso de Força de um Desejo, os núcleos 

tendem a seguir hierarquia social e circunstâncias vividas. Em determinados momentos, os 

personagens se organizam entre os nobres (Os Sobral), os quase nobres (Os Ventura), o povo 

em geral e os escravos. Mas, na maioria das vezes, as ações da telenovela se desenvolvem em 

tramas dividias por circunstâncias vividas.  

 

Aqui encontramos três grandes núcleos: o da Fazenda Ouro Verde, onde se desenvolve a 

maior parte das ações; o da Fazenda Morro Alto, de onde vêem as principais iniciativas das 

ações; e o da Vila, onde há a repercussão delas. Além dessas três principais situações, a partir 

do capítulo 155, entra em cena o inspetor e seus policiais que formam um núcleo a parte, 

transitando entre a delegacia de Guaporé, a vila de Santana e a Fazenda Ouro Verde, 

investigando a origem e motivo das ações relacionadas aos crimes.  

 

Para a trama policial investigada, no entanto, a melhor forma de organizar os núcleos de 

personagens é a partir dos personagens afins ou conflitantes com o casal protagonista. Desta 

forma, podemos ter uma visão melhor dos aliados e opositores do mesmo, compreendendo 
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melhor o cenário e as pistas para investigação. A ilustração a seguir, organiza os principais 

personagens envolvidos na trama policial.   

 

 

Ilustração 01 
Mapa de personagens principais 

 

 

Protagonistas: Ester e Inácio 
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Principais Opositores: Idalina (avó de Inácio, primeira a separar o casal), Barão Henrique 

Sobral (pai de Inácio, casa com Ester), Alice Ventura (filha de Higino, casa com Inácio), 

Higino Ventura (vilão da trama, queria destruir Sobral e passa a querer destruir o casal para 

comprar a Ouro Verde), Bárbara Ventura (esposa de Higino, aparentemente amiga, mas 

verdadeira assassina).  

 

Outros Opositores: Vitório (capataz dos Ventura), Waldir (funcionário dos Ventura), Diva 

(escrava dos Ventura), Clemente (capataz dos Sobral, mas espião dos Ventura), Luzia (ex-

escrava da Ouro Verde, ajuda Idalina e Higino por dinheiro), Socorro (funcionária da 

estalagem, ajuda Idalina e Higino por dinheiro), Pereira (ex-dono da loja da vila, ajuda Idalina 

por dinheiro), Gaspar (barbeiro da vila, fofoqueiro e invejoso), inspetor de Guaporé 

(desconfia de Inácio desde o princípio), Helena Sobral (mãe de Inácio, ao morrer abre 

caminhos para o plano de Idalina separar o casal). 

 

Principais Aliados: Olívia (escrava branca e amiga de Ester), Trajano (neto do conselheiro 

do banco, amigo de Inácio), Mariano (médico da vila, filho de Dr. Xavier), Guiomar (amiga 

de Ester, braço direito no salão), Bartolomeu (jornalista, amigo de Inácio), Jesus (ex-escravo 

de Ester, amigo fiel), Leopoldo (avô de Inácio), Cristovão (escravo da Ouro Verde, amigo de 

Inácio).  

 

Outros aliados, por afinidade: Zelito (escravo da Morro Alto), Abelardo (irmão de Inácio), 

Rosália (escrava da Ouro Verde), Zulmira (escrava da Ouro Verde), Marta (escrava da Ouro 

Verde), Dário (escravo da Ouro Verde), Palmira (funcionária da Estalagem), Reinaldo 

(funcionário da Estalagem), Conselheiro Cantuária (Conselheiro do banco). 

 

Indiferentes: Isidoro (funcionário do banco), Dr. Xavier (médico local), Fabíola (irmã de Dr. 

Xavier), Juliana (noiva de Abelardo), Ubaldo (funcionário do jornal), Padre Olinto e Padre 

Osvaldo, Ivete (funcionária da Loja), guardas (apenas seguem ordens do inspetor).  

 

3.2. ASSASSINATO 

 

O Barão Henrique Sobral é morto no capítulo 155 com um tiro no peito, durante os festejos 

do noivado de Abelardo e Juliana. O tiro acontece no mesmo instante em que são disparados 
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os fogos de artifícios da festa, que é o momento também em que Ester e Inácio fogem em uma 

carruagem para a corte. O casal se torna suspeito para aqueles que conhecem a história, apesar 

de o caráter de ambos ser um fator em prol da dúvida. Na realidade, o suspeito mais provável 

é Higino Ventura, desafeto declarado do Barão. Porém, o vilão estava na corte na época, 

resolvendo seu processo de baronato. O que não o impede de ser mandante do crime.  

 

O que complica a resolução do crime são as suspeitas de Mariano, médico local, de outros 

dois assassinatos não investigados e que podem ter ligação com o crime: o assassinato do  Dr. 

Xavier, pai de Mariano, no capítulo 53, e do padre Olinto, no capítulo 71. Ambos morreram 

envenenados e veneno também foi encontrado em um copo de vinho no quarto do Barão. O 

assassino, então, deveria ter motivos para matar as três pessoas. Higino se tornava um 

suspeito ainda mais forte a partir desse raciocínio. Na noite em que Dr. Xavier morreu, ele 

teria passado na fazenda Morro Alto para examinar Bárbara, voltou de carona com o capanga 

de Higino, Vitório, e chegou à casa do Conselheiro Cantuária querendo falar com Inácio sobre 

uma revelação surpreendente. Já a morte do padre beneficiou Higino, pois o assassinato 

aconteceu na véspera do casamento de Mariano com Olívia, por quem Higino nutria interesse. 

A moça era uma escrava branca fugida e, até o momento, seu segredo não havia sido 

revelado.  

 

Quando todas as pistas apontavam para a fazenda Morro Alto, especialmente para Higino e 

seu capanga Vitório, surgiu mais um indício: a fazenda dos Castro Rebelo, espaço fictício 

nunca mostrado em cena, mas citado em vários momentos da trama, principalmente 

relacionados aos crimes. Dr. Xavier estava tratando Dona Cândida na época em que morreu, 

assim como o padre Olinto estava voltando da extrema unção dada a mesma senhora na noite 

em que foi assassinado. A fazenda dos Castro Rebelo também foi o último lugar onde o Barão 

Henrique Sobral esteve antes de chegar a sua casa para ser assassinado e ele ainda chegou 

querendo falar urgentemente com Alice, filha de Higino e, na época, sua nora. Por fim, nos 

últimos capítulos, surge uma antiga escrava da fazenda que morre de medo de Vitório.  

 

Com tantas pistas e ligações, fica quase impossível acreditar em uma solução que não tenha 

ligação com Ventura e seu capanga Vitório. É quando surge a revelação surpreendente: 

Bárbara, esposa de Higino e alívio cômico da trama, era a verdadeira assassina. Na realidade, 

o Dr. Xavier não havia sido a primeira vítima. Bárbara começou sua série de assassinatos 
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matando Helena, sua rival no amor de Higino. As demais mortes foram para encobrir essa 

primeira. E, analisando a telenovela após saber o desfecho da trama, podemos perceber todas 

as pistas que foram dadas pelos autores para essa resolução, comprovando sua boa 

construção.  

  

3.3. ANALISANDO OS FATOS 

 

O grande trunfo de Força de um Desejo foi nos apresentar uma trama de serial killer coerente 

desde o princípio, tanto que a revelação da autoria do crime foi toda ilustrada por cenas 

realmente exibidas durante a telenovela, poucas foram as cenas novas apresentadas. A 

construção era coerente, sem deixar de ser surpreendente, principalmente pelo perfil da 

assassina. Bárbara Ventura era o alívio cômico da trama, sua composição de personagem se 

assemelhava ao bobo da corte, sempre deixado de escanteio, nunca levado a sério.  

 

Em muitos momentos, a personagem apresentou comportamentos completamente alheios à 

situação, até por isso, ficou tão fácil acreditar que ela seria capaz de dissimular sua verdadeira 

face. Como lembra Amós Oz (apud Mendes, 2008), “Tchekhov nos ensinou 'que trágico e 

cômico são apenas duas janelas diferentes que dão para a mesma paisagem atormentada'.” 

(2008, p. 207), mas Oz acredita que o bom-humor seja a solução contra o fanatismo, já que 

não se pode ter humor de forma irracional. E Mendes reflete que é nesse paradoxo que se 

encontra o bobo, pois “como pode alguém ter a função de ser louco, ter o dever da 

incongruência?” (p. 155), e tudo isso com humor? 

 

Analisando todos os capítulos, conseguimos acompanhar o processo de construção dessa 

máscara, dos momentos em que Bárbara demonstra compreender mais do que deixa 

transparecer e como engana a todos, até mesmo os telespectadores. É possível também 

perceber como as pistas dos assassinatos estão expostas de uma forma coerente, apenas não 

perceptível para os olhos menos atentos e acompanha a curva dramática do casal principal, 

Ester e Inácio, que se tornam os principais suspeitos e, assim, detetives da trama, já que a 

polícia não se preocupa em pesquisar novas hipóteses. Juntam-se a eles na investigação boa 

parte dos amigos, principalmente Mariano, Olívia e Guiomar, ajudando a criar peripécias. A 

morte do Barão aconteceu no capítulo 155, quase metade da trama que teve 226 capítulos no 

total. Houve tempo para um desenvolvimento mais elaborado da investigação, tornando a 
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trama policial de fato importante na telenovela. Levando em consideração que as pistas já 

estavam sendo construídas antes disso, podemos perceber o porquê de Força de um Desejo ter 

sido um marco na narrativa policial dentro de uma telenovela brasileira.   

  

3.4. PERFIL DE UMA ASSASSINA  

 

Bárbara Ventura possui uma personalidade bastante inconstante durante os 226 capítulos da 

telenovela Força de um Desejo. É difícil definir exatamente um diagnóstico para a 

personagem. Com certeza, não é uma psicopata. Ao contrário da definição da patologia, ela se 

envolve emocionalmente, sofre, ama, tem pena, oscila em altos e baixos em seu caráter.  É 

difícil, no entanto, definir se ela seria uma esquizofrênica ou simplesmente sofria de 

transtorno bipolar. O fato é que sua saúde mental não é das melhores, vide o final que os 

autores lhe reservam. Bárbara é trancafiada em um hospício onde espera eternamente o 

retorno de seu falecido marido, Higino Ventura.  

 

Não é exatamente um clichê o seu final, já que, durante toda a telenovela, a personagem 

demonstrou complicações em sua sanidade mental. Ela começa a trama como uma senhora 

simples, ingênua e ignorante até, mas pouco afeita a maiores manifestações exageradas. Com 

a chegada da personagem Guiomar, sua professora, ela vai escalando nos traços de comédia, 

se tornando cada vez mais um “bobo da corte”, com tons exagerados e situações cômicas. Em 

determinado momento da trama, Bárbara não parece mais viver no mundo real, tem 

momentos de lucidez, mas, em outros, se tranca em seu mundo particular sendo capaz de 

sugerir uma festa no capítulo 171, pouco tempo depois da prisão de Inácio nesse mesmo 

capítulo e da morte do Barão Henrique Sobral, no capítulo 155. Ou pensar em tiara quando 

sua filha Alice vai desabafar pelo marido que está sendo acusado de assassinato no capítulo 

161. 

 

Para compreender o trajeto de Bárbara e a construção da personagem, separamos as fases e 

algumas cenas que simbolizam isso, mas, antes, é importante falar também um pouco da atriz 

que a interpreta. Denise Del Vecchio não faz parte do grupo principal de atores consagrados 

da Rede Globo. Apesar de uma carreira sólida, nunca interpretou uma protagonista, por 

exemplo. Sua carreira começou na Rede Tupi em 1974. Seu primeiro trabalho na Rede Globo 

foi na minissérie A Máfia no Brasil, de 1984, e a primeira telenovela foi Fera Radical, em 
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1988. Curiosamente, Bárbara Ventura foi sua primeira personagem totalmente voltada para a 

comédia. Normalmente, ela interpreta mulheres sóbrias, governantas, mães ou tias de algum 

personagem importante. As atenções nunca estavam voltadas para ela. Tanto que, em 2006, 

ela se mudou para a Rede Record, onde continua até hoje.  

 

O perfil da atriz ajuda nas pistas para o telespectador. É comum, em telenovela, os atores 

repetirem tipos e funções dentro de uma trama. Ao ver Malu Mader, por exemplo, em um 

elenco, o público já espera que seja a mocinha da trama. Há poucas exceções como Fábio 

Assunção, sempre no papel de galã, interpretar o vilão Renato Mendes em Celebridade (Rede 

Globo, 2003). A escalação é pensada a partir disso, o que facilita a compreensão e assimilação 

da trama. Logo, ao escolher Denise Del Vecchio para interpretar Bárbara, a direção já sabia 

que ela não seria o foco de atenções iniciais. Seu tom foi sendo construído no decorrer da 

trama e, como alívio cômico, seria mesmo difícil desconfiar que a jovem senhora fosse a 

serial killer da trama policial na telenovela.  

 

A primeira cena da personagem é no primeiro capítulo da telenovela, em um vagão do trem. 

Junto ao marido e à filha, comemora a nova vida que se iniciará em Santana e Bárbara 

pergunta se não vai ficar tonta com uma taça de champanhe. Higino diz que ela pode tomar, já 

que uma taça apenas não lhe fará mal. Alice ainda diz que a mãe não está acostumada, e ele 

afirma que ela há de se acostumar, “Como a tudo que agora podemos desfrutar”. A cena tem 

menos de trinta segundos e serve apenas para uma primeira apresentação da família Ventura. 

Bárbara está sorridente e dá poucas pistas de sua personalidade.  

 

Em sua segunda cena, também no primeiro capítulo, ela está saltando do trem, não há falas, e 

o foco é Higino, cuidadoso com as duas mulheres, esposa e filha, e com uma expressão 

austera andando pela estação. Só iremos ver novamente a família completa na fazenda Ouro 

Verde, ainda no primeiro capítulo. Aqui, Bárbara demonstra um pouco mais de sua 

personalidade quando observa as peças de arte espalhadas pela fazenda. Ela se aproxima de 

um quadro e pergunta a Abelardo: “Da Europa, não é, meu filho?”. O rapaz responde tratar-se 

de um Fragonard. É o quadro A Lição de Música do pintor francês. É interessante como 

Bárbara demonstra não ter nenhum conhecimento artístico, para ela é simplesmente da 

“Europa”, como um selo de qualidade. Ela ainda pergunta se não poderia fotografar, falando 

da “nova invenção” que teria chegado à cidade. 
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Bárbara é de origem humilde, como Higino, que era filho de mascate. Sem instrução, nem 

apoio, provavelmente viveu alheia à cultura. Apaixonou-se por Higino, com quem casou, teve 

uma filha que perdeu no parto e adotou uma criança com medo de perder o marido. Todos os 

seus atos são justificados pelo amor incondicional que sente por Higino. Matou sempre para 

não perdê-lo, ou para ajudá-lo a enriquecer, como no caso do sócio que será explicado 

posteriormente. Mas, aqui, suas atitudes ainda são contidas. Tanto que, quando Higino é 

expulso da fazenda no primeiro capítulo, ela é a primeira a dizer “vamos embora”, sem 

questionar ou criar confusão.  

 

É possível perceber essa postura reticente de Bárbara e como Higino a considera uma tola no 

capítulo doze. Higino acaba de se aliar a Idalina para comprar as terras de Sobral, quando 

Bárbara descobre isso e protesta dizendo que a senhora havia dito que procurava paz entre as 

famílias e não lhe dar armas para uma guerra. É importante perceber que a postura de Bárbara 

nesta cena é contida. Ela não grita, não tem reações exageradas, é uma mulher sóbria até, 

preocupada com aquela situação. Higino responde com a seguinte frase: “A você, um ser 

pensante, é sempre tentado a dizer a primeira tolice que lhe passa pela cabeça. Não se envolva 

nisso, Bárbara”. A reação da mulher é ficar encolhida, muda, aceitando a humilhação. Não é a 

Bárbara que veremos em capítulos posteriores. 

 

No capítulo 27, Bárbara descobre que Zelito tem um envolvimento com Luzia, a escrava da 

Ouro Verde, e deduz que ele é quem traz informações da fazenda para Higino. Ela manda 

chamar o escravo e lhe dá um sermão, mas diz não fazer nada contanto que ele lembre que lhe 

deve um favor. Também aqui, Bárbara age de uma maneira sóbria, discreta, falando de forma 

segura, sem afetação. É uma típica senhora do século XIX, preocupada com a moral e os bons 

costumes.  

 

      Já no capítulo 29, Bárbara é enganada por Idalina, que quer lhe empurrar peças de sua loja 

para enfeitar a casa durante a festa que a Morro Alto irá dar. A cena já começa a apresentar 

tons de comédia, principalmente pelo ritmo e banda sonora. Mas Bárbara ainda é uma 

personagem contida, sem grandes afetações. Uma mulher fácil de ser enganada, sem 

instruções, insegura, mas não é ainda um “bobo da corte”, como será a partir da entrada de 

Guiomar em sua vida. Mesmo parecendo tola, ela ainda é capaz de ser forte e ríspida, como 
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no capítulo 47, quando Palmira lhe diz que Higino a está traindo com uma escrava e ela, não 

apenas não acredita, como destrata a moça em um tom bastante seco.  

 

Bárbara sofre pelo marido, sabe que ele é capaz de ser infiel, mas não deixa transparecer suas 

verdadeiras emoções. Nem exagera no tom. No capítulo 51, após a primeira derrota de Higino 

na votação do presidente da associação de fazendeiros, a personagem aparece acamada, 

deprimida pelo ocorrido. Aqui, o tom ainda é contido, sem afetações e exageros. Apenas uma 

mulher fragilizada pela decepção. Mas aqui já há alguns indícios de comédia, como quando 

ela diz que teve que ser simpática ao extremo para angariar votos – “teve um momento que eu 

achei que tivesse uma máscara pendurada na cara” – e simula os falsos sorrisos que teria 

dado. Mas não passa disso, o mesmo tom é mantido no capítulo 52, já que a personagem 

continua deprimida.  

 

A situação de Bárbara só vai mudar a partir do capítulo 66, quando ela vê Guiomar pela 

primeira vez e fica interessada em sua figura ao ser informada que ela é a professora da 

baronesa Ester. Essa foi a desculpa inventada para justificar a presença da ex-ajudante do 

salão da corte em Santana. A senhora Ventura, então, acerta para que a mulher lhe dê aulas de 

etiqueta e cultura em geral. A farsa de Guiomar transforma, então, Bárbara, passando as aulas 

das duas a ser um dos principais pontos de comédia da telenovela. 

 

No capítulo 71, é possível perceber Bárbara mais solta, dando risadas exageradas e fazendo 

piadas sobre Idalina. Ela encontrou em Guiomar o incentivo para ser menos sóbria. A 

personalidade forte de Guiomar, uma trapaceira nata, acaba influenciando Bárbara, tornando-a 

o “bobo da corte” que acompanharemos sem levar muito a sério e, por isso, sem desconfiar de 

que, por trás daquela máscara, existia uma assassina fria.  

 

Essa mudança é percebida em cada cena que ela irá aparecer a partir de então, mesmo em 

situações delicadas como quando descobre que Abelardo é filho de Higino no capítulo 106. 

Bárbara lê no jornal a entrevista que o marido deu contando toda sua história com Helena. Ela 

começa a gritar, bradando injúrias contra Higino e é interessante perceber como, apesar de 

uma cena tensa, séria, há um tom cômico devido ao exagero dos gestos, das palavras e da 

forma como foi organizado o espaço cênico. Higino rebate as acusações de traição dizendo 

para a mulher não ser louca, já que, quando Abelardo nasceu, eles nem se conheciam. Bárbara 
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tampa os ouvidos e fica girando em círculos na sala: “Não quero ouvir, não quero ouvir, feche 

essa boca imunda que tantas bocas beijou”. Bárbara sai da sala gritando que preferia morrer a 

passar por tudo isso. No início da telenovela, sua reação, provavelmente, não seria essa.  

 

Mas, mesmo com a mudança de tom, Bárbara ainda tinha vislumbres de sanidade, mesmo na 

frente de Guiomar. No capítulo 120, elas estão à mesa conversando sobre o fato de Abelardo e 

Alice serem irmãos e a senhora Ventura está visivelmente incomodada. Não brinca, não sorri, 

seu semblante é preocupado. Com a insistência de Guiomar em falar sobre o assunto ela diz 

que, no passado, teria feito uma coisa que, se descoberta, ela perderia o amor de Higino. Logo 

depois, ela disfarça e já apresenta a máscara de “bobo da corte”, perguntado sobre a arte de 

bem usar o leque. Guiomar entra no jogo, ensinando-a várias formas de utilizar o objeto e 

Bárbara vai imitando a professora com gestos exagerados e caricaturais.  

 

No capítulo 155, quando acontece a morte do Barão, Bárbara já é a própria “bobo da corte”, 

poucos a levam a sério. Sua família não tem paciência para ela, Guiomar a usa e a engana 

com aulas estranhas, os escravos parecem ter pena dela. As cenas de Bárbara durante a festa 

de noivado não dão nenhum indício de que ela possa estar preocupada com o que o Barão 

Henrique Sobral queira falar com sua filha, nem depois demonstra qualquer constrangimento 

por tê-lo matado, pelo contrário. A cena dela chegando à fazenda é simples, ela e Alice são 

recepcionadas por Idalina e Bárbara confessa que nunca tinha ido a uma festa tão “chique”, 

Idalina diz que ela agora é a convidada de honra desta e Bárbara transparece felicidade. Ela 

não vê quando Leopoldo diz a Alice que Sobral queria falar com ela e não há uma cena da 

filha comentando isso com a mãe, apenas com Idalina. Mas nada impede de Bárbara ter 

ouvido ou saber de alguma forma, pois é esse o mote que a faz procurar o Barão.  

 

A primeira cena de Bárbara após o assassinato, no capítulo 156, não deixa transparecer 

nenhum nervosismo pelo ocorrido, pelo contrário, ela conversa com Alice perguntando se esta 

acredita que a desculpa que deram pela não presença de Ester e Sobral seja verdadeira. Alice 

está irritada, quer ir embora, mas Bárbara diz que não, que são praticamente da família e não 

ficaria bem irem tão cedo. Ela, então, puxa Abelardo e pede para que dance com Alice, 

deixando a noiva Juliana escanteada. O telespectador ainda não sabe que Alice e Abelardo 

não são irmãos, e tomam essa atitude de Bárbara de jogar a filha nos braços do meio irmão 

como mais uma de suas esquisitices.  
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Antes de ir embora, Bárbara ainda dá um último sinal de dissimulação ao se despedir de 

todos. Ela gira na sala, gritando exageradamente que adorou a festa: “eu comi, bebi, dancei, 

conversei, há muito que não me divertia tanto”. Ela só faltou dizer que matou mais uma vez, 

dessa vez, sem veneno, com uma arma de fogo. Ela ri muito e ainda diz que sentiu falta da 

presença do genro, Inácio, e de Ester. Interessante que ela não fala nesse momento da 

ausência do Barão, que, de fato, ela tinha encontrado ao matá-lo. A cena fica concentrada 

nela, mostrando cada expressão exagerada, que intercala apenas com a expressão cansada de 

Idalina, observando-a. Bárbara ainda finge acreditar na desculpa do carro atolado, dizendo 

que isso deve demorar mesmo. Ao se despedir de Juliana, ainda volta a elogiar o casal 

Abelardo e Alice, sendo inconveniente com a noiva, mas a moça se sai bem lembrando que 

eles são irmãos, o que faz Bárbara dar uma risada nervosa.  

 

Mais interessante é ver a capacidade de dissimulação de Bárbara ao receber a notícia da morte 

do Barão no capítulo 157. Ela parece verdadeiramente consternada. A cena é simples, sóbria, 

com ela andando pelo corredor da sala, tendo Vitório e Waldir de cada lado. Ela parece não 

acreditar na notícia e caminha em passos fúnebres. Nesse momento, Higino chega exuberante 

da corte, dizendo que o título de barão dele está quase certo. A cena é bem construída, 

contrastando a euforia de Higino e a prostração de Bárbara. O ritmo da cena é construído 

nesse contraste, intercalando a fala dele com a dela, ela tentando dizer o que aconteceu com o 

Barão, ele sem ouvir, apenas pensando nas boas perspectivas da chegada do título.  

 

Bárbara diz “Tenho notícias” e Higino responde dizendo que também as tem. Começa então a 

falar sem parar até que diz que chegará enfim seu título de barão. É o gancho para Bárbara 

dizer “Pois é, Higino, o Barão”. Mas ele não deixa a esposa completar o raciocínio, 

perguntando onde está a alegria e entusiasmo dela.  Waldir e Vitório continuam em cena, 

constrangidos, Higino não para de falar, eufórico com a possibilidade de se tornar nobre. 

Bárbara manda-o parar e pede para falar. “Pode falar, Bárbara, pode falar, mas antes me dê os 

parabéns e pode ir dando aqueles seus gritinhos de alegria, pois finalmente você vai poder 

vestir a sua tiara”, ele responde ainda eufórico. Bárbara, então, se vira dizendo de forma 

ríspida que o Barão morreu. Higino fica atônito e pergunta se foi Sobral. “E eu conheço outro 

Barão?”, pergunta Bárbara irritada. Uma forma de agredir o marido que não estava lhe dando 

atenção.  
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Interessante perceber que, mesmo tão sensata nesse momento, logo depois Bárbara começará 

a não se preocupar com o assunto, chamando de “noivado da morte”. Quando ela se torna, 

enfim, baronesa, quer dar uma festa para toda a região, sendo que as investigações ainda 

prosseguem e Inácio, seu genro, encontra-se preso. No capítulo 171, ela tenta convencer 

Higino a fazer uma festa para poder se exibir de tiara. Higino diz que o clima não está 

propício e Bárbara, se fazendo de tonta, diz que as noites estão ótimas, irritando o marido que 

fala em clima moral.  

 

Antes, no capítulo 161, ela já tinha demonstrado que começava a viver em um mundo 

particular. Alice pede ajuda, dizendo estar com medo de Inácio não voltar. Bárbara pouco se 

importa com o drama da filha e diz que sua verdadeira preocupação é em relação a sua 

situação como baronesa. A câmera se aproxima de cima para baixo, pegando a cena em um 

plano que dá para ver a expressão das duas. Alice fica atônita com as palavras da mãe, que 

parece mesmo estar em um mundo particular, a música sobe em B.G.57, chamando a atenção 

para a mudança de clima. Bárbara fala sozinha, expondo seus medos e inseguranças, como se 

agora se tornasse outra pessoa.  

 

Porém, mesmo escalando em seu estado mental, Bárbara ainda é capaz de momentos de 

lucidez e até reações surpreendentes, como quando flagra Higino tentando levar Olívia para 

cama. A subtrama da traição começa no capítulo 171, quando ela flagra os dois e só termina 

no capítulo 200 quando ela resolve perdoar o marido e voltar para casa. Durante este período, 

Bárbara tem alguns momentos em que demonstra saber exatamente com quem está casada. 

Sua atitude de deixar a fazenda e não querer se vingar de Olívia, por exemplo, como fez com 

uma costureira no passado que teve um caso com Higino, demonstram que ela compreendia a 

situação em que a escrava estava e que tinha, de fato, se afeiçoado por Olívia. O caso com a 

costureira é contado em parte no capítulo 172, mas, aqui, ela não diz que matou a moça com o 

mesmo veneno de sempre. Esse assunto será resgatado na cena da morte do Barão.  

 

Várias cenas no capítulo 172 reforçam o amor de Bárbara por Higino e sua mágoa pelo 

acontecido. Diva, Olívia e até Ester tentam convencê-la a não deixar a fazenda sem sucesso. 

Bárbara demonstra-se verdadeiramente magoada com a traição do marido e a possibilidade 
                                                            
57 B.G. é a sigla para background, significa que a música está ao fundo, por baixo das falas, dando o tom da 

cena.  
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dele a deixar para ficar com Olívia. Ela não sabe que a escrava finge amar Higino e está ali 

apenas para tentar pegar as provas que o fazendeiro tem contra Inácio e Ester. Bárbara deixar 

Higino gera também a complicação da farsa da escrava. Quando Higino descobre a verdade e 

abusa sexualmente de Olívia, todos escondem a verdadeira situação da moça, mas Bárbara 

tem a intuição de que algo não vai bem.  

 

No capítulo 196, ela visita a escrava branca quando Higino não está na fazenda. Olívia está 

trancada no quarto, não diz nada, mas Bárbara percebe que ela não está bem. O tom de voz de 

Bárbara é doce, ela não encara a moça, pergunta com medo de ouvir a verdade. Olívia nada 

fala, nega que tenha algum problema. Bárbara pergunta sobre os arranhões no corpo da 

escrava, ela mente dizendo que caiu. Bárbara constata que ela está abatida, a conversa é cheia 

de diálogos subliminares. Quando Bárbara diz que já sabe agora o que aconteceu com Olívia, 

um tombo em um arbusto, ela olha para a janela, não encara a moça, sua reação corporal 

demonstra que não acredita naquela desculpa. Ela senta na cama, ainda sem encarar Olívia, e 

diz o que verdadeiramente pensa, sem afirmar isso, para ela, Higino fez alguma coisa contra a 

escrava, voltando a procurá-la. Olívia nega e Bárbara diz ficar aliviada com isso, pois ainda 

ama Higino. Olívia diz que Bárbara não devia sofrer por causa de Higino, mas ela diz que 

sofrimento faz parte do amor.  

 

Este é o verdadeiro retrato de Bárbara, uma mulher que percebe tudo, que sabe o que acontece 

a sua volta, mas finge ser uma tola. Uma ingênua, como definiu Ester no capítulo 177. Só que 

de ingênua ela não tem nada. Ela apenas ama de uma forma doentia um homem sem 

escrúpulos como Higino e se mostra também uma mulher sem escrúpulos. Na cena seguinte à 

conversa com Olívia, no capítulo 197, Bárbara pergunta a Diva se Higino sente falta dela. A 

escrava diz que ele anda preocupado com o trabalho. A senhora Ventura confirma que Higino 

sempre se importou mais com o trabalho do que com ela, “uma baronesa que sente tanta falta 

dele”.  

 

Bárbara demonstra a forma como usa sua máscara de “bobo da corte” para enganar a todos, 

conseguindo o que quer quando Idalina ameaça contar seu segredo sobre a paternidade de 

Alice caso ela não consiga as provas contra Inácio que estão de posse de Higino. No capítulo 

212, ela se utiliza de cupins que encontrou no antigo quarto de Alice para criar uma confusão 

no escritório de Higino e, assim, pegar as provas sem que ninguém desconfie dela. Bárbara 
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grita muito, agita a situação no local, tira a atenção de si e sai furtivamente com a caixa, sem 

que Higino perceba. Quando ele se dá conta do sumiço da caixa, pensa que foi o escravo 

Zelito e o deixa de castigo por um bom tempo.  

 

E mesmo com tudo isso, Bárbara é capaz de atos de bondade, como no julgamento de Ester. 

Ela, apesar de confirmar que a acusada conhecia o falsário, afirma que isso não quer dizer que 

esta falsificou a certidão de casamento, muito menos matou o marido. Ela é a verdadeira 

assassina e, em nenhum momento, demonstra remorso por isso, mas também não quer ver 

uma pessoa que no fundo admira ser morta injustamente. Mas toda a simulação demonstra 

que Bárbara é mesmo mais ardilosa do que se pensava. Tanto que só é capaz de confessar a 

verdade quando acredita que Higino está preso pelo crime.  

 

Os indícios de loucura da personagem, a paixão por Higino e a resolução do crime, acabam a 

levando para o hospício, onde vive o seu mundo de fantasias. Feliz, a espera do marido que 

esqueceu estar morto. Não deixa de ser uma conclusão esperada, diante do apresentado em 

toda a telenovela.  

 

3.5. UM MOTIVO PARA O CRIME  

 

O ponto-chave da investigação dos crimes ocorridos na telenovela Força de um Desejo é a 

morte da baronesa Helena. Na construção da trama, a suspeita de que ela teria morrido em 

decorrência da complicação da pneumonia é clara, deixando poucos indícios, à primeira vista, 

de que teria sido assassinada. A personagem possuía uma saúde frágil, sendo cuidada pelo 

médico da família em cenas diversas. Para completar, na véspera da morte, nos capítulos 13 e 

14, a Baronesa Helena saiu em meio a uma tempestade, levando suas jóias ao Conselheiro 

Cantuária para saldar as dívidas do marido. Completamente encharcada, ela chega à fazenda 

com a saúde bastante precária. A morte segue, então, um curso natural. Porém, analisando os 

detalhes dos capítulos é possível perceber indícios de que Bárbara Ventura estava, de fato, 

observando o relacionamento de seu marido com a baronesa. E que a situação dramática 

apresentada na resolução do crime era bastante coerente. 

 

Desde as chamadas de divulgação da telenovela, exibidas nos intervalos da programação antes 

da estreia, a emissora alertava o público para o relacionamento de Higino e Helena. Este era o 
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mote do ódio entre as famílias, também o motivo pelo qual o Barão Henrique Sobral, um 

homem justo, tratava sua esposa de uma maneira pior que uma mucama. A personagem 

Bárbara, nessa primeira parte da telenovela, ainda não tinha a personalidade esfuziante do 

“bobo da corte”, sendo até mesmo discreta em suas investigações. Como analisado no tópico 

anterior, nesse ponto da trama, ela demonstrava-se bastante atenta a detalhes. Quando são 

expulsos da Ouro Verde, após Helena reconhecer o antigo amante, Bárbara quer logo sair do 

local, para evitar a situação constrangedora e cobra depois do marido uma explicação para o 

ocorrido.  

 

No segundo capítulo da telenovela, de uma maneira discreta, quase suplicante, Bárbara 

pergunta diretamente ao marido: “O que realmente aconteceu no passado?”. Um recurso 

sonoro marca a elipse, não vemos Higino contando o romance em si. Somos apresentados a 

ele, instantes depois, quando já está comentando o fato. O dois já na cama, a câmera começa 

enquadrando um pedaço apenas do quarto, com a voz de Higino em off. Há um cuidado com o 

clima delicado. A câmera desliza em travelling para encontrar Bárbara com um ar 

preocupado, sofrido. Ela está em close, dá para ver os detalhes de suas expressões faciais. O 

travelling continua até encontrar o rosto de Higino, doce, sorrindo para mulher. Em sua fala, 

garante que não pensava mais em Helena. Ele fala que foi coisa de criança e teve a sorte de 

conhecer uma mulher como Bárbara. A música tensa muda para algo leve, romântico. Bárbara 

sorri, beija o marido e o chama para dormir. Tudo parece ter sido esclarecido. Logo depois, 

vemos uma cena de Bárbara dormindo e Higino na janela sonhando com Helena.  

 

Tudo parecia ter sido resolvido, mas Bárbara não esqueceu o assunto com aquele sorriso. As 

cenas seguintes demonstram que a personagem ficou atenta aos passos do marido, além de 

investigar a Baronesa e seu casamento com o Barão. Em uma cena do capítulo 5, Bárbara está 

aparentemente distraída, costurando, quando o escravo Zelito entrega a Higino um bilhete de 

Helena. Ele diz apenas que é uma carta da Ouro Verde, Higino se levanta em direção ao 

escritório e Bárbara imediatamente pergunta se o trabalho continua. Ele desconversa, dizendo 

que precisa se dedicar ao trabalho para dar mais conforto a todos. Ela não esboça maiores 

reações. Já no sétimo capítulo, Bárbara vê as marcas do duelo de Higino e Abelardo e, quando 

ele confessa a luta, ela já sabe que foi com a família Sobral.  
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Mas os indícios de que Bárbara está desconfiada da relação de Higino e Helena começam a 

aparecer no capítulo 11, quando ela pressiona o capanga Vitório a lhe dizer o que o marido 

tanto faz fora de casa. Vitório está no escritório, analisando a contabilidade da fazenda, 

Bárbara vê aquilo com naturalidade e pergunta se o marido vem encontrá-lo. Vitório se 

levanta e diz que Higino virá quando puder. É interessante observar o ritmo da cena, os dois 

parecem conversar com intimidade, não é uma relação distante de patrão e empregado, mas 

Vitório não parece querer dizer mais a ela. Corta para um plano no corredor, ele vai andando e 

ela gritando atrás que ele é quem administra a fazenda e Higino não precisaria estar fora por 

tanto tempo. Vitório parece não querer se comprometer, o que deixa uma dubiedade em 

relação a sua lealdade.  

 

Durante toda a telenovela, ele foi o braço direito de Higino, muitas vezes escondendo fatos e 

situações de Bárbara, mas, no final, era a ela que este era fiel. Essa cena se torna um pouco 

contraditória, então, no relacionamento dos dois. Porém, logo depois, Vitório dá indícios de 

sua fidelidade a Bárbara ao ajudá-la no caso do Dr. Xavier. O médico havia sido proibido de 

entrar na fazenda Morro Alto por ser tio de Bartolomeu, o jornalista abolicionista que tinha 

escrito um artigo que desagradara Higino. No capítulo 13, Bárbara reclama com o marido que 

o novo médico não é bom e Higino diz que Dr. Xavier só entraria naquela casa se rompesse 

publicamente com o sobrinho. Os dois estão à mesa quando tem essa conversa, Vitório está se 

aproximando, não interfere na mesma, mas quando Higino fala a condição para o médico ser 

aceito, a câmera corta para um close do capanga com uma expressão pensativa.  

 

Logo depois, o vemos na estalagem falando isso alto para que todos ouçam, de uma maneira 

displicente, quase jocosa. Mas é um aviso logo entendido. Bartolomeu e Xavier fingem 

discutir na estalagem e Vitório reporta isso a Higino, que permite a visita do médico à sua 

esposa.  

 

Bom ressaltar que a visita do médico não é por acaso. Na verdade, faz parte da estratégia de 

Bárbara, como saberemos depois, quando os crimes são revelados. A princípio, sua intenção 

era se aproximar da Baronesa. Uma cena anterior a que Bárbara pede para se consultar com 

Dr. Xavier, ela pergunta à Alice se Fabíola, irmã do médico, conheceria a Baronesa Helena. 

Alice afirma que sim e Bárbara fica animada, dizendo que gostaria de conhecer a senhora, 

mas não pode procurá-la depois que Higino “tratou o irmão como cachorro”. Depois, já no 
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capítulo 14, quando Dr. Xavier vai examinar Bárbara, ela arruma uma forma de pedir para 

conhecer Fabíola. O médico não vê problemas em uma visita a sua irmã.  

 

No mesmo capítulo, tendo apenas uma cena de Inácio e Ester fazendo planos na corte entre os 

dois momentos, vemos Bárbara e Alice na casa de Fabíola em uma aparente visita de cortesia. 

O clima é ameno até o momento em que Alice sai com Juliana deixando apenas Bárbara e 

Fabíola na sala. A mulher de Higino, então, começa o seu plano, perguntando sobre a fazenda 

Ouro Verde, a Baronesa Sobral e, finalmente, sobre o casamento dos dois. A cena é simples, 

apenas plano e contraplano das duas senhoras, uma sentada de frente para outra. Mas as 

expressões das duas atrizes dizem muito sobre a situação. Fabíola entende que está servindo 

de sondagem sobre a vida alheia e não dá nenhuma informação. Bárbara finge curiosidade 

sem segundas intenções. Quando a irmã do médico levanta dizendo que vai buscar uns 

biscoitinhos cortando a conversa, a câmera volta para Bárbara com uma expressão frustrada e 

a música de cena seguinte, o piano do salão de Ester, servindo para aumentar ainda mais a 

ironia da cena.  

 

Bárbara não consegue se aproximar de fato de Helena, mas passa a ter acesso ao Dr. Xavier 

com facilidade. O médico vai diversas vezes à fazenda e diagnostica a mulher de Higino com 

sintomas emocionais – ela nunca tem nada, o que demonstra que ela está querendo tê-lo por 

perto. Bárbara sabe que o perigo é iminente e, no capítulo 14, quando agradece a Higino por 

poder voltar a ver o Dr. Xavier, ela se oferece ao marido que diz estar cansado e que prefere 

dormir. A câmera fica um bom tempo na expressão de Bárbara, rejeitada, ela parece saber que 

o marido está pensando na outra mulher.  

 

Por fim, temos a participação da escrava Luzia. Foi ela quem deu o veneno à Helena. E no 

capítulo nove, temos uma cena em que ela entra no quarto da Baronesa Helena enquanto esta 

dorme, pega um xale e ninguém a vê. Nos capítulos em que a Baronesa está sendo tratada 

pelo Dr. Xavier, ela também está sempre por perto, ajudando com panos para baixar a febre e 

os remédios. Ou seja, tinha total acesso ao quarto, podendo perfeitamente dar o veneno sem 

que ninguém desconfiasse.  

 

Outro indício de que Bárbara poderia mesmo ser a mandante do crime contra a Baronesa é a 

forma como ela reage à morte, indo ao velório, mesmo contra a vontade do marido. Higino 
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exige que ela “respeite os meus sentimentos”, no que ela rebate perguntando que sentimentos, 

sabendo tratar-se do amor por Helena. Higino desconversa dizendo que é o ódio pela família e 

Bárbara diz que é hora de se mostrar superior. Logo depois, temos uma cena com imagens do 

velório, uma música acompanha a cena onde vemos apenas a imagem do padre dizendo 

algumas palavras e os personagens com expressões de sofrimento. Apenas Bárbara tem uma 

expressão amena, quase entediada. Isso reforça sua personalidade disfarçada, já que sabemos 

que ela matara aquela mulher.  

 

Não tão importante, mas ainda assim um reforço de que Bárbara sempre esteve atenta a tudo, 

são algumas situações após a morte da Baronesa. No capítulo vinte e seis, Bárbara está 

passando pelo corredor quando vê Higino fascinado com uma música que Alice toca ao piano. 

A câmera mostra sua expressão séria, desconfiada, observando a apreciação do marido. Em 

zoom, vamos aproximando-nos da expressão da personagem. Logo depois, vemos Higino de 

olhos fechados, aproveitando a música e, ao fundo, Bárbara desfocada. O foco muda, 

deixando Higino desfocado e Bárbara focada, para vermos seu desagrado e ela saindo sem 

nada dizer. A música era a preferida de Helena, Higino comprou a partitura. Mesmo sem 

ainda saber essa informação, Bárbara percebe que há algo errado, pois o marido não costuma 

gostar de música clássica. No capítulo vinte e nove, ela fica sabendo a verdade através do 

escravo Zelito e vai atrás de Higino, encontrando-o no túmulo de Helena, rezando.  

 

A cena é curta, mas forte e bastante significativa. Vemos Higino ajoelhado diante do túmulo, 

Bárbara chega por trás, observa a cena, aproxima-se, fica ao lado do marido e olha para ele. A 

câmera baixa pega-a de baixo para cima, deixando-a superior. Ela diz apenas: “Eu nunca vou 

lhe perdoar”. Uma fala seca, sem os escândalos de cenas posteriores. Dura, ela sai, sem olhar 

para trás e é Higino quem grita pedindo para que ela o ouça. Ela entra na carroça e sai, 

deixando-o atrás ainda gritando uma explicação. Bárbara, então, se recusa a participar da 

primeira festa que Higino está dando para a sociedade de Santana. Está magoada, mas, ao 

mesmo tempo, ama o marido. No capítulo trinta e um, ela pede perdão a ele, que diz que não 

vai perdoá-la, e sim, pedir perdão.  

 

Higino engana Bárbara dizendo que sentia apenas culpa pela morte de Helena, pois, quando 

eles se reencontraram, ela desmaiou e ele não sentiu nada. Bárbara diz que o marido não teve 

culpa nenhuma na morte, o que não deixa de ser irônico, já que ela matou a rival por ciúmes. 
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A cena é toda em planos fechados, próximos do casal em intimidade. Os dois se abraçam, 

Higino diz que Bárbara é a mulher da vida dele e a beija, uma música romântica sobre em 

B.G.  Logo depois, a sutileza da direção mostra a mentira de Higino. O beijo acaba, eles ficam 

abraçados. Higino com um olhar perdido, close nele. A música muda para um tom tenso, 

vemos o casal no espelho, enquanto Bárbara diz “eu te amo, Higino”. A câmera dá um zoom 

no reflexo do espelho buscando a expressão de Higino. 

 

Interessante ser a imagem refletida e não a real. Aquele casal é apenas uma máscara 

representando papéis. Bárbara realmente ama o marido, matou por esse amor. Mas disfarça 

sua verdadeira personalidade nessa máscara de tola. Enquanto ele nunca amou aquela mulher, 

que apenas lhe serve aos propósitos. Sempre viveu da ilusão de um amor juvenil e, depois, de 

uma fascinação por uma escrava branca. Tudo o que ele quer é se vingar de Sobral, o homem 

que ele gostaria de ser. É interessante como tudo de fato, se encaixa.  

 

3.6. O CRIME PERFEITO 

 

A personagem interpretada por Sônia Braga morre no capítulo 15, menos de três semanas de 

telenovela, mas sua participação é fundamental para a trama. Não por acaso, Helena é a 

protagonista de uma das chamadas de divulgação da telenovela antes da estreia – 

normalmente, apenas os personagens principais possuem chamadas exclusivas. Ela é o pivô 

do triângulo amoroso que dá o mote principal da disputa entre as famílias Sobral e Ventura, 

que movimenta toda a trama. Sua situação com o marido é o que motiva Inácio a sair da 

fazenda e ir para a corte, onde conhece Ester, formando o casal central da telenovela. E é, 

finalmente, sua morte que separa o casal, criando a peripécia também central da trama na 

disputa do amor de uma mulher por pai e filho. Logo, apesar da importância de Sônia Braga58 

estar retornando a uma telenovela brasileira, ainda que por poucos capítulos, Helena é, por si 

só, uma peça fundamental na trama.  

 

Sua saúde, como já dito, sempre foi frágil. Trancada dentro do quarto, tendo que ter 

permissão do marido até mesmo para ir ao jardim da casa, a Baronesa passa boa parte da 

trama tendo palpitações, falta de ar e, por fim, uma pneumonia quando sai em meio a uma 
                                                            
58 Sônia Braga é uma atriz brasileira que fez muito sucesso em telenovelas das décadas de 60 e 70. A atriz foi 

para os Estados Unidos, onde se tornou conhecida, chegando a contracenar com astros como Raul Júlia e 
Marlon Brando, além de participar da série “Sex and the City”. “Força de Um Desejo” foi um retorno às 
telenovelas brasileiras após 20 anos.  
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tempestade no capítulo 13 para tentar saldar a dívida do marido no banco. A sequência 

começa no final do capítulo 13 e continua no capítulo 14. No capítulo 13, é o ritmo de uma 

cena de ação, com uma música tensa e três situações montadas em paralelo para demonstrar a 

possibilidade de Helena fugir no meio da noite sem que ninguém perceba. A Baronesa engana 

Luzia, pedindo que ela pegue algo no fundo dos aposentos, enquanto ela foge com a caixa de 

jóias. A casa está vazia, a mucama Zulmira está com Idalina e Leopoldo voltando de uma 

recepção e a carroça atola no meio do caminho. Já Sobral e Abelardo estão com todos os 

outros escravos tentando salvar o café que está armazenado em um galpão, danificado com 

várias goteiras caindo água. Sendo assim, ninguém percebe que Helena saiu com uma carroça. 

O capítulo acaba com ela na frente da casa do Conselheiro.  

 

O capítulo seguinte começa com Helena chegando à casa do Conselheiro, que se assusta com 

o estado da Baronesa. Ela, muito cansada, mas com pressa, pede apenas que ele aceite as jóias 

como garantia para que não cobre a dívida da fazenda naquele momento. Helena pede ainda 

que o Conselheiro não diga a ninguém que ela esteve ali, pois Henrique não entenderia. O 

velho homem fica horrorizado com a situação e manda Helena de volta para casa com as 

jóias. Mas, antes, diz que dará mais um prazo para Sobral saldar as dívidas. A Baronesa volta 

na carroça, já dando sinais de cansaço, tosse bastante e está frágil. Quando chega à Ouro 

Verde, é amparada por Rosália, que a ajuda a chegar até o quarto.  

 

Doente, Helena passa dois capítulos na cama, sendo tratada pelo Dr. Xavier, tendo as escravas 

da fazenda, principalmente Luzia, auxiliando no tratamento. No próprio capítulo 15, há uma 

cena onde ela leva uma bacia ao médico para que este coloque um pano molhado na testa da 

baronesa a fim de baixar a febre. É importante ressaltar a presença de Luzia, já que será ela a 

colocar o veneno no copo do remédio. Normalmente, deveria ser Zulmira a estar ali, já que 

era a mucama da Baronesa. Interessante perceber, na análise dessa cena, como o clima tenso é 

reforçado pela trilha sonora que entra exatamente após a fala do médico e quando surge Luzia 

com a bacia. Ainda é possível ver um enquadramento, onde Luzia aparece em primeiro plano 

e Idalina ao fundo, com a mudança de foco demonstrando o semblante preocupado da mãe de 

Helena. Tudo isso para construir o efeito de tensão no telespectador que sente que a morte de 

Helena está próxima. 
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A preparação para o fim é bem conduzido. Primeiro, Helena se despede de Abelardo, que 

chora muito e pede perdão pela forma como estava tratando a mãe nos últimos tempos. 

Solidário ao pai e contra Higino, com quem havia tido um duelo capítulos antes que o deixou 

com uma seqüela na perna, ele acreditava, assim como o Barão, que Helena amava o inimigo 

e era responsável por aquela guerra. Depois, ela conversa com Inácio e, nessa conversa, revela 

o segredo que faz com que Henrique Sobral a trate daquela forma. Abelardo, na verdade, seria 

filho de Higino. Mesmo depois de casada, com Inácio pequeno, Helena teria traído o marido 

uma única vez, por isso, este não acreditava em seu amor e a tratava daquela forma. A cena é 

lenta, Helena fala com dificuldade e confessa aos poucos seu erro. Enquadramentos fechados, 

alternando o semblante dela e do filho, além do plano onde os dois estão enquadrados frente a 

frente, no padrão comum em telenovela.  

 

É importante perceber que, prestes a iniciar a trama policial, a telenovela está no auge do 

melodrama. A revelação da paternidade de Abelardo é um marco para o gênero. “Perdoe seu 

pai”, diz Helena, “ele criou Abelardo como se fosse seu filho”. Inácio finalmente compreende 

tudo que se passa em sua família. Seu irmão é filho do seu maior inimigo. É filho do homem 

que covardemente o deixou aleijado após perder um duelo. O mais comum seria o filho mais 

velho, Inácio, ser de Higino. Helena poderia ter casado grávida do primeiro amor. Criar uma 

trama onde ela o encontraria tempos depois e cederia aos impulsos acaba sendo importante 

para que Inácio de fato seja filho de Henrique e isso aumente o drama de ambos amarem a 

mesma mulher. Além de reforçar toda a construção da personalidade de Abelardo.   

 

Antes de morrer, a Baronesa ainda tem a oportunidade de demonstrar o amor por seu marido. 

Higino chega à fazenda querendo ver a amada, pois fica sabendo de seu estado de saúde. 

Helena se levanta e expulsa Higino da fazenda com palavras duras. A cena é tensa. Helena, na 

escada, dizendo tudo o que acha de Higino, várias pessoas ao redor, observando. Ela tosse 

muito, Inácio e o médico a seguram, mas ela só permite ser levada de volta ao quarto quando 

diz tudo que queria. Isso acaba fragilizando-a ainda mais. Só então, o Conselheiro diz a 

Sobral o que a mulher teria feito e ele percebe que ela, de fato, o amava.  

 

Quando Sobral entra no quarto, Idalina e Rosália estão com Helena. Henrique pede para ficar 

a sós com a mulher. Quando as duas saem, ele se aproxima com um semblante triste e a 

primeira coisa que faz é colocar água no copo que está na cabeceira da cama e delicadamente 
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a faz beber. Talvez aí esteja o veneno, sem que o Barão saiba. Principalmente, pelo fato de 

começar a tocar uma música tensa ao fundo quando ela bebe. Mas a reação de Helena, de fato, 

não dá indícios de envenenamento. Ela, mesmo com dificuldade em falar, sussurrando, ainda 

consegue travar uma conversa com o marido. Explica que só esteve com Higino uma vez e 

que aprendeu a amar Sobral. O clima entre os dois é amoroso e sofrido pelo que poderiam ter 

vivido. É significativo Helena dar seu último suspiro no instante exato em que o Barão diz 

“quer dizer que todos esses anos nós poderíamos ser felizes, Helena?”. Ele, então, percebe 

que a mulher está morta e grita seu nome algumas vezes, terminando o capítulo 15.  

 

Figura 01 
Morte de Helena 

 

 

Há, nessa morte, muito mais de melodrama, com o efeito claro de emocionar o telespectador 

com aquele sofrimento familiar do que qualquer outro gênero. No momento em que o capítulo 

15 termina, não há como o público desconfiar que ali se inicie um serial killer. Não há pistas 

suficientes, apesar de não ser também uma forma de enganar o público. O veneno poderia 

estar de fato ali, sendo diluído pela água e ter um efeito mais homeopático, principalmente se 

observarmos que Bárbara estava mesmo querendo se aproximar e que Luzia estava de fato 

rondando o local e cuidando da Baronesa.  

  

3.7. TESTEMUNHA OCULAR 

  

Uma das principais pistas de ligação da trama de assassinato de Força de um Desejo é a 

fazenda dos Castro Rebelo que, em nenhum momento, aparece na telenovela, mas tem sua 

primeira citação no capítulo 52, em uma cena rápida, quando Dr. Xavier está examinando 

Bárbara em mais um ataque puramente emocional. Ele diz no meio da conversa que ainda tem 

que visitar Dona Cândida, que está com pneumonia, o que deixa Bárbara assustada. Mas a 

trama dos remédios começa no capítulo 47, quando Dr. Xavier vai buscar os remédios da 

Baronesa Helena Sobral na Ouro Verde. 
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São duas pequenas cenas, quase de rotina, que servem apenas para dar o foco a outra situação. 

Primeiro, Dr. Xavier conversa com Ester dizendo que Sobral teria dado os antigos remédios 

de Helena para que o médico possa utilizar com outros pacientes. Ela elogia a atitude do 

marido e pergunta se ele se importa em ser acompanhado por Zulmira, a sua mucama, nessa 

procura. Logo depois, Ester sai e cruza com Inácio no corredor, que questiona onde ela está 

indo. Nesse ponto, Ester já está casada com Sobral, mas ela e Inácio ainda não sabem da troca 

das cartas, ambos acreditam que foram enganados um pelo outro e se tratam de forma seca. 

Esse é o gancho do segundo bloco do capítulo, que corta no olhar desconfiado de Inácio 

quando Ester sai, deixando a cena dos remédios quase esquecida.  

 

No próximo bloco, não no retorno imediato, teremos outra pequena cena em que Dr. Xavier 

explica a Zulmira que já havia pegado os remédios que podia e que ela poderia jogar fora o 

restante. Mas, antes de sair, o médico pergunta a escrava por Marta, a filha da moça que foi 

vendida de uma forma traiçoeira por Idalina. Zulmira diz que ainda não encontrou a menina, 

mas não perdeu as esperanças. Ou seja, as duas cenas que tratam dos remédios da Baronesa 

nas mãos do médico têm a atenção do telespectador desviada para algo que aparenta ser mais 

importante. Mas está ali, como uma pista quase subliminar, já que, entre os remédios, o 

médico pegou provavelmente o frasco contendo o veneno que matou Helena, colocando a sua 

própria vida em risco. E a ligação disso será a fazenda dos Castro Rebelo, já que, ao tratar 

Dona Cândida, ele perceberá o problema.  

 

Já no capítulo 53, há um reforço da história. Dr. Xavier está em casa, conversando com 

Juliana e pede para sua irmã Fabíola pegar os remédios que trouxe da fazenda Ouro Verde. 

Ele diz “Vou visitar a Dona Cândida, que piorou da pneumonia. Quero receitar as gotas que 

estava dando a Baronesa Helena, um ótimo remédio”. Fabíola traz dois fracos e diz que espera 

que a senhora melhore, já que Helena não teve a mesma sorte. O médico ainda reforça que 

Dona Cândida é uma mulher forte, deixando claro que não há risco. É uma conversa quase 

casual, mas que deixa clara a trama dos remédios até aquela fazenda, onde o Dr. Xavier irá 

desconfiar do assassinato antes e o Barão Henrique Sobral irá confirmar depois. 

 

No capítulo 71, o nome de Dona Cândida retorna a trama, dessa vez com a notícia de sua 

morte. Mariano continua tratando a paciente do pai, sem muitas melhoras. Na estalagem, 
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Leopoldo pergunta ao médico sobre a situação da senhora, ele diz que não tem muitas 

esperanças e completa que o padre deve estar chegando da fazenda, já que ficou para dar a 

extrema unção. Antes de morrer, o padre confirma que a mulher do Castro Rebelo faleceu 

pouco antes. No capítulo 72, Idalina e Leopoldo comentam sobre o velório da senhora, 

demonstrando intimidade com o casal. Idalina fala que foi um velório íntimo, para poucas 

pessoas, e Leopoldo diz que o viúvo é um grande amigo e está sofrendo bastante.  

 

Isso constrói uma ligação bastante plausível com o capítulo 154, quando é Leopoldo quem 

informa a Sobral que o Castro Rebelo está de volta de uma viagem e que está doente. O Barão 

irá visitá-lo e lá ficará sabendo da história dos remédios que acabará sendo o mote de 

desconfiança que culminará em sua morte. No mesmo capítulo, pouco antes de subir para ser 

desmascarado por Ester e Inácio, Sobral diz a Leopoldo que Castro Rebelo morreu, deixando-

o horrorizado. Ele ainda pergunta por Alice e diz que quer falar com ela assim que a moça 

chegar à fazenda. Essa é uma das pistas que irão investigar pensando em todas as possíveis 

explicações para Sobral querer falar com Alice antes de ser assassinado. Porém, o verdadeiro 

motivo só será explicado no final: Sobral teria descoberto na fazenda que sua esposa foi 

assassinada e que o Dr. Xavier estava desconfiado que o veneno teria saído da Morro Alto.  

 

No capítulo 215, a fazenda volta a ter a atenção dos telespectadores. Na feira de escravos 

onde Olívia está prestes a ser revendida a Higino, existem os escravos da fazenda dos Castro 

Rebelo. Uma delas, Hortênsia, se esconde de Vitório e Higino, demonstrando muito medo. Ao 

contrário do que vinha sendo feito até então, com o nome da fazenda sendo citado quase 

como uma rotina sem importância, a construção da cena é toda para chamar a atenção do 

telespectador para o fato. Primeiro, temos Idalina, observando os escravos e perguntando a 

Clemente se aqueles são os da fazenda Castro Rebelo. O capataz responde que estão 

vendendo tudo por causa do espólio. Idalina ainda aponta para Hortênsia, citando o nome da 

escrava e dizendo que são bons escravos: “Valério e Cândida eram pessoas muito refinadas, 

se tivesse dinheiro compraria algumas peças”.  

 

Quando Idalina sai, a câmera fica em Hortênsia que olha assustada para Higino, que se 

aproxima. Ela se esconde atrás de outro escravo para que o homem não a veja, mas Olívia 

percebe. A montagem da cena intercala o olhar de Olívia intrigada, com o de Hortênsia 

desesperada e de Higino sorrindo sem nada perceber. A cena fica um bom tempo nesse jogo, 
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principalmente intercalando Hortênsia e Olívia. O pensamento da escrava é o do público, 

como indicasse que ali tem alguma pista importante. É uma cena para o telespectador. Todas 

as informações são dadas em detalhes. O nome da escrava, a fazenda de onde vem e o medo 

que tem de Higino.  

 

Ainda nesse capítulo, Hortênsia é vendida para o Conselheiro Cantuária, mentindo que sabe 

cozinhar quando era mucama de Cândida. Essa informação, no entanto, o telespectador ainda 

não tem. Mas, nos próximos capítulos, veremos várias vezes, o Conselheiro reclamando do 

tempero da escrava e se perguntando como os Castro Rebelo viviam com aquela comida. No 

capítulo 219, ela dará mais uma demonstração de medo de Higino e Vitório, quando tem que 

ir à estalagem comprar um vinho e sai correndo sem esperar o troco quando avista o capanga 

da Morro Alto se aproximando. Nessa mesma cena, Palmira dá uma pista de que Hortênsia 

não era cozinheira, e, sim, mucama ao dizer que já a tinha visto com Dona Cândida, apesar 

de, nesse ponto, o telespectador já desconfiar que ela mentira ao dizer que era cozinheira.  

 

No capítulo 224, enquanto o Conselheiro conversa com Olívia e Mariano sobre o atentado de 

Higino à vida do casal, o início da cena é com Olívia em primeiro plano, com o grupo 

desfocado ao fundo. A expressão da escrava ao ouvir o nome de Higino é tensa. Mais uma 

maneira de lembrar ao telespectador que ela está ali e sabe algum segredo. A cena seguinte é a 

do início do julgamento de Ester pelo assassinato do Barão. A ligação do crime com a fazenda 

dos Castro Rebelo só será desvendada no último capítulo, quando Olívia perceber que todas 

as vítimas estiveram no local antes de morrer e Hortênsia confessar que não sabia de nada, 

mas Vitório a ameaçou. E, finalmente, quando Bárbara confessar a autoria dos crimes e 

explicar que o veneno que deu a Helena foi parar nas mãos do Dr. Xavier e que este deu o 

frasco ao Castro Rebelo que mandou examinar o conteúdo, descobrindo que se tratava de 

veneno e que ele teria contado tudo ao Barão antes de morrer. Ou seja, a história se fecha de 

forma satisfatória, apesar de alguns pequenos deslizes na explicação do Dr. Xavier, como 

iremos analisar mais à frente. 

3.8. LEVANTANDO SUSPEITAS 

 

A morte do Dr. Xavier é o primeiro crime declarado na narrativa, onde, para o telespectador, 

se inicia a trama policial da telenovela. Aparentemente, o médico local não tinha inimigos, o 

único problema em sua trajetória havia sido a ligação com o sobrinho abolicionista 
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Bartolomeu, mas, mesmo isto, havia sido esquecido. Dr. Xavier atendia a todos sem distinção, 

senhores de fazendas, barões e escravos. Sua morte acontece ao final do capítulo 53, a 

preparação começa com uma espécie de conversa de despedida entre ele e o filho, Mariano.  

 

A cena acontece no terceiro bloco, depois da cena de preparação para visita à fazenda de 

Dona Maria Cândida Castro Rebelo, analisada no tópico anterior. A cena é bem construída, 

uma conversa franca de pai e filho sobre casamento, vida e morte. Começa com Dr. Xavier 

oferecendo as alianças que foram dele e da esposa para Mariano. O rapaz está prestes a se 

casar com Olívia, ainda não sabe que a moça é uma escrava branca fugida. Na conversa, Dr. 

Xavier diz que já se sente com a missão cumprida ao ver Mariano se casar com uma moça que 

é para vida toda e diz ainda que ter filhos é vencer a morte. A cena é construída para 

emocionar, o clima de intimidade entre os dois, o BG instrumental leve, calmo, as 

interpretações emocionadas, os planos fechados, alternando entre os dois. A conversa termina 

com um abraço de pai e filho, selando o amor entre ambos, em uma espécie de despedida. A 

cena seguinte já é Dr. Xavier na Morro Alto examinando Bárbara. 

 

Bárbara e Alice já estão prontas para ir à posse de Sobral como presidente da Associação de 

Fazendeiros, mas ela se sente mal. Dr. Xavier diz que não é nada, apenas o sintoma de 

sempre. O médico ainda diz que ela pode ir à posse sem problemas e que ele também estará 

lá. Só vai se atrasar um pouco, pois está sem um carro. Alice sugere que emprestem o carro 

velho da fazenda ao médico, quando Higino sai do escritório ao lado de Vitório. A música 

muda para um tom tenso. Vitório, nessa parte da trama, finge não trabalhar mais para Higino 

porque foi flagrado maltratando um escravo a mando do patrão. O escravo acaba morrendo 

pelos maus tratos e Higino, com medo do escândalo, já que está trabalhando sua imagem 

diante dos fazendeiros locais, acaba demitindo o capataz. Os dois dizem ao médico que 

Vitório foi ali apenas para acertar umas contas atrasadas e este se oferece para levar Dr. 

Xavier à vila.  

 

Há uma cena na Ouro Verde com a família Sobral se arrumando para a cerimônia e, quando 

retornamos ao Dr. Xavier, ele está saltando da carroça, pedindo que Vitório não comente nada 

do que disse a ele com ninguém. O telespectador não tem idéia do que seja essa conversa. E 

essa é a primeira pista para traçar os assassinatos. Há, nessa parte, uma espécie de elipse não 

muito clara, pois o médico salta como se já fosse direto para a cada do Conselheiro. Mas, ao 
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chegar, todos já estão lá, inclusive Higino, Bárbara e Alice, que teriam saído depois da Morro 

Alto e o Conselheiro está fazendo um discurso. Sabemos posteriormente que Vitório ainda 

teve tempo de avisar a Bárbara sobre as desconfianças do Dr. Xavier e, com isso, ela colocou 

o veneno no vinho que seria servido a ele. Então, de fato, um tempo deve ter passado, o que é 

confirmado com a fala de Dr. Xavier a Bartolomeu assim que chega a cerimônia, dizendo que 

teve que se trocar antes.  

 

A música tensa anuncia o clima de suspense. Ele olha para Higino e diz: “aquele indivíduo 

veio”, a câmera dá um close no rosto de Higino. Volta para o médico que parece bastante 

agitado. Uma escrava chega com uma bandeja onde existe apenas um copo de vinho que Dr. 

Xavier pega e bebe, olhando a cena na sala. A montagem mistura habilmente a posse do 

Barão Henrique Sobral e o ataque do médico, que, ao perceber que está passando, mal grita 

por Inácio, dizendo que tem uma revelação surpreendente a fazer. Inácio vai até ele, mas o 

veneno já está fazendo efeito. A família, Bartolomeu, Fabíola, Juliana e Mariano se 

aproximam, mas o médico já não consegue dizer mais nada e morre, após um ataque epilético. 

Sua reação ao veneno é condizente, ao contrário da Baronesa, mas é bom ressaltar que ele 

bebeu o copo inteiro, enquanto ela deu apenas um pequeno gole.  

 

Figura 02 
Morte do Dr. Xavier 

 

 

O capítulo 54 repete a mesma cena com que acabou o capítulo 53 e corta para uma cena na 

estalagem, só retornando à casa do Conselheiro durante o velório. Mariano está desconfiado 

da causa da morte, pois o pai não tinha sintomas que justificassem aquilo. Importante ressaltar 

que Bárbara não aparece em nenhum momento nessas cenas. Alice aparece, assim como 

Higino, discursando sobre o bom caráter do médico, além de lembrar que sua casa foi o 

último lugar onde ele esteve. Isso não deixa de ser um indício de que o Ventura não é mesmo 

o responsável pela morte, ou não estaria alardeando algo assim. Mariano diz a Inácio que quer 
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examinar o corpo do pai e, na cena seguinte, conversa com a família sobre isso. Fabíola é 

contra, quer enterrar logo o irmão, mas Bartolomeu e Juliana concordam.  

 

Antes de Mariano viajar com o corpo do pai para a autópsia, temos uma cena na Morro Alto 

onde Bárbara fica sabendo da intenção do médico. Já exercendo sua função de “bobo da 

corte”, Bárbara pergunta horrorizada se Mariano irá “cortar o corpo todo, profanar o cadáver 

do próprio pai como se um ‘fraquinstein’”. Alice ainda conserta a mãe falando que é 

“Frankenstein” e Higino explica que é para examinar e ver o que teria acontecido de fato. 

Bárbara continua não concordando com o exame, dizendo que não vão descobrir que o 

médico está vivo e enganou a todos. Mas Higino diz que é bem possível que Dr. Xavier tenha 

sido assassinado por saber o segredo de alguém. É mais um indício de que não tem mesmo 

nada a ver com o crime. Ele está bastante seguro, desconfia até mesmo do assassinato. 

Bárbara aparenta mais nervosismo, apesar de ter disfarçado com o tom jocoso de uma mulher 

atrapalhada.  

 

O capítulo 54 termina com Mariano chegando em casa e avisando a família que o Dr. Xavier 

foi envenenado. O capítulo 55 começa com a continuação da cena, Mariano explica que foi 

encontrado estricnina no corpo do pai. Bartolomeu diz que é preciso denunciar e investigar 

quem teria feito isso. Mariano confirma que fará a denúncia, mas que duvida que a 

investigação ocorra, já que o exame é a única prova e isso ainda é pouco usual: “Com tantos 

crimes, tantas coisas mais prementes que a polícia se ocupa, tenho muitas dúvidas se vão 

investigar a morte do meu pai com o empenho que nós gostaríamos”. Nessa fala de Mariano 

está a descrença na justiça, comum nos romances policiais brasileiros e a justificativa para o 

“Quem matou o Dr. Xavier?” não ser a pergunta da telenovela.      

 

Ainda no mesmo capítulo, há uma cena que resume essa confusão, um recorte de comentários 

sobre a descoberta do envenenamento, com algumas pessoas acreditando e levantando 

questões de quem poderia ter matado o médico e outras desacreditando o resultado. Na 

estalagem, Palmira chega a lembrar de uma família onde a mulher morreu porque o médico se 

atrasou. Na Ouro Verde, Idalina é repreendida por achar que Mariano só quer aparecer. E na 

Morro Alto, Bárbara fica assustada e diz que irá rezar pela alma do médico de quem gostava, 

já fazendo o papel de alheia à situação. Em outra cena, Diva, escrava da Morro Alto, acaba 

dizendo a Juliana que o último lugar onde Xavier esteve foi na fazenda dos patrões e que 
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Vitório teria levado o médico para Vila. Juliana, Mariano e Bartolomeu desconfiam dessa 

viagem, acreditando que Vitório possa ter dito algo que deixou o médico nervoso e que ele 

iria revelar isso a Inácio quando morreu.  

 

No capítulo 57, Mariano aborda Vitório perguntando o que ele e o pai teriam conversado no 

trajeto da Morro Alto até a vila, mas o capataz diz apenas que foram trivialidades, nada 

importante, o que não convence o médico. Mariano está disposto a investigar a morte do pai, 

chega a adiar o casamento com Olívia e mudar os planos de ir viver na Europa. E, nesse 

ponto, acontece outro problema que desvia sua atenção e do público das investigações: Olívia 

é uma escrava branca fugida e, apesar de amar Mariano, o casamento era antes de tudo uma 

fuga definitiva, pois iria morar na Europa longe da dona que estava à procura dela. Mariano 

ainda não sabe desse fato. E, nesse capítulo 57, a situação da moça se agrava ao conhecer 

Higino. O fazendeiro fica encantado por ela e a obsessão por informações é que o fará 

descobrir que se trata de uma escrava branca, comprando-a. 

 

Olívia acaba contando a verdade a Mariano ao perceber que ele não irá mesmo embora 

enquanto não descobrir o assassino de seu pai. O jovem percebe o perigo que a noiva corre e 

resolve apressar novamente o casamento. Antes salvar a moça do que perder o pai e ela. E é 

nesse ponto que irá acontecer o novo assassinato, o do padre Olinto, adiando o casamento e 

dando tempo de Higino descobrir o segredo de Olívia. Com a noiva vendida para Higino, 

sofrendo na Morro Alto, Mariano esquece por completo a investigação do assassinato do pai, 

pelo menos até o assassinato do Barão Henrique Sobral, quando ele começará a ligar as três 

mortes como veremos mais a frente.  

3.9. QUASE UM ACIDENTE 

 

A morte do Padre Olinto acontece no capítulo 71. Entre ela e a do Dr. Xavier, no capítulo 53, 

aconteceram poucas mudanças na trama. Higino continua tentando derrotar Sobral para lhe 

comprar a fazenda, tendo armado até um falso flagrante de roubo para incriminar o rival. É 

nesse período que o Inspetor de Guaporé aparece na trama pela primeira vez, só retornando no 

caso da morte do Barão, já que será a única a ser investigada pela polícia. Nesse período, 

também, Higino conhece Olívia e fica encantado por ela, começando a investigar seu passado. 

Surgem também os anúncios de procura de uma escrava branca. E Bárbara conhece Guiomar, 
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com quem começa a ter aulas de etiqueta, tornando seu personagem definitivamente o alívio 

cômico da trama.  

 

São menos de vinte capítulos e é interessante perceber como a morte do Dr. Xavier e a do 

padre Olinto se ligam pela mesma fazenda: a dos Castro Rebelo. Maria Cândida, que estava 

sendo tratada por Xavier na época em que este morreu, continua sendo citada nas conversas 

de Mariano que ainda a trata. No capítulo 71, ele está na estalagem em uma mesa junto ao tio 

Bartolomeu quando Leopoldo se aproxima para cumprimentá-lo pelo casamento que será no 

dia seguinte. No meio da conversa, Leopoldo pergunta sobre a saúde de Maria Cândida e 

Mariano diz que não tem muitas esperanças, mas, antes de completar seu raciocínio, avista o 

padre chegando e diz que ele pode falar melhor, já que estava chegando à fazenda quando ele 

saiu. O padre diz que Cândida faleceu e bebe um copo de conhaque, morrendo logo em 

seguida.  

 

Antes, é importante analisar o cenário onde acontece a morte. O bar da estalagem está cheio 

naquela noite. Vários personagens estão ali, mesmo alguns que não são habituais, como o 

próprio Leopoldo e Bárbara. A mulher de Higino não costumava freqüentar o local, ainda 

mais à noite. Em uma cena anterior, a de Mariano com Leopoldo e a chegada do padre, ela 

conversava com Guiomar perguntando se era verdade que ela iria para Europa. A 

“professora” explica que vai acompanhando Olívia, que casará e irá morar no velho mundo, 

precisando de conselhos. Essa conversa poderia ter acontecido em qualquer lugar. As aulas 

sempre eram na fazenda Morro Alto e Bárbara mandava um escravo chamar Guiomar sempre 

que precisava falar com ela. É significativo que ela esteja na estalagem na noite da morte do 

padre.  

 

Antes de chegarmos à mesa de Mariano, ainda temos uma geral da estalagem com os homens 

bebendo e conversando, dentre eles, Vitório, o outro suspeito natural dos crimes. Ele continua 

negando que ainda trabalha para Higino Ventura e nem chega perto de Bárbara, que também 

não toma conhecimento da presença do capataz do marido. A câmera passeia pelo espaço até 

encontrar Leopoldo chegando e logo vendo a mesa de Mariano e Bartolomeu em um canto. 

Dela, dá para ver a rua e o padre se aproximando. Ele não fala com os três e vai direto para o 

balcão, onde Palmira pergunta por Dona Maria Cândida. Quando o padre diz que ela faleceu, 

podemos ver Bárbara sentada ao fundo.  
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Palmira diz que é para o padre então beber o conhaque porque “o que não tem remédio, 

remediado está”. Neste momento, Bárbara se aproxima, com uma expressão doce, querendo 

saber quem é Dona Maria Cândida. O padre toma o conhaque de um só gole antes de 

responder: “Santíssima senhora, uma perda irreparável”. A câmera retorna para a mesa de 

Mariano, Bartolomeu e Leopoldo que fazem comentários maldosos em relação à falecida, por 

causa do comentário do padre sobre ela não ter pecados. No meio da conversa, somos 

surpreendidos com os gritos do padre. Quando a câmera volta, ele já está sendo amparado por 

Bárbara que grita por socorro.  

 

Figura 03 
Morte do Padre Olinto 

 

 

Várias pessoas cercam o padre, Mariano tenta socorrê-lo. A música tensa sobe, a câmera 

passeia pela situação. Todos olham atônitos em círculo, enquanto Mariano tenta fazer algo. 

Uma câmera em close mostra Mariano constatando que o padre morreu, com outro plano de 

cima para baixo. Ele olha para todos, assustado. Corta para um plano de Guiomar olhando 

atônita e, logo atrás dela, aparece Vitório, com uma expressão curiosa, não parece preocupado 

com o estado do padre. Quando Mariano, chorando, diz “Padre Olinto morreu”, todos olham 

de uma forma triste. Bárbara coloca as mãos na boca em sinal de surpresa, alguns com 

expressão de tristeza, outros de preocupação. Vitório, agora em um plano fechado, mostrando 

apenas ele, faz o sinal da cruz, mas com uma expressão dúbia, quase de missão cumprida.  
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É importante ressaltar a interpretação diferente, nesse caso do ator, que dá pistas ao 

telespectador de que possa ter algo com isso. Nesse momento, Higino quer ter Olívia, o padre 

irá casá-la no dia seguinte. Vitório ainda trabalha para Higino às escondidas. Não deixa de ser 

uma forma de direcionar a atenção do público para essa expressão enigmática. Enquanto isso, 

a verdadeira responsável pela morte, faz uma cena, grita, fica surpresa, triste, e ninguém se dá 

conta do quão estranho é ter Bárbara ali naquele cenário. 

 

No capítulo 72, a cena do sufocamento é repetida e já corta para casa de Mariano, com ele e 

Bartolomeu contando a Fabíola e a Olívia o ocorrido. Fabíola não compreende, pergunta se o 

padre estava doente, o médico diz que ele nunca se queixou de nada. A velha senhora ainda 

pergunta “O que está acontecendo? O Xavier, ele?”. É quando Mariano rebate dizendo que o 

pai foi envenenado enquanto a morte do padre foi natural: “uma parada súbita do coração, foi 

chamado por Deus, ele mesmo diria isso”. O que não deixa de ser interessante de observar. 

Por que Mariano não desconfiou da morte do padre, tal qual desconfiou do pai já que eram os 

mesmos sintomas? Apenas mais a frente irá perceber isso. 

 

Durante toda essa cena, Olívia está na sala, mas de costas para os demais, apenas quando o 

noivo fala essa última frase ela se manifesta dizendo que Deus poderia esperar um pouco. O 

desespero de Olívia é natural, já que a morte do padre impede seu casamento e sua vida corre 

cada vez mais risco. Bartolomeu pede licença para pesquisar para reportagem da morte, mas 

antes lembra que o padre morreu tomando um conhaque. É apenas para confortar a tia, 

dizendo que era uma coisa que o padre gostava, mas não deixa de lembrar ao público que 

assim como Xavier, ele bebeu algo antes de morrer.  

 

Depois, ainda temos uma cena dos comentários das pessoas da vila, falando que o padre 

adorava uma fofoca. Guiomar fala explicitamente que ele não precisava nem se esforçar para 

isso, já que tinha o confessionário e deveria se divertir com isso. Esses comentários maldosos 

que são repreendidos por Palmira são interessantes para o contexto geral, já que o padre 

morreu porque ouviu a confissão de Bárbara sobre os assassinatos e estava pressionando-a a 

dizer a verdade. Nesse ponto, podemos questionar como uma pessoa que demonstra ser tão 

dissimulada quanto Bárbara, tanto na morte do Dr. Xavier, que lamentou profundamente, e na 

do padre, onde o teve no colo nos momentos de convulsão de morte, chegou a se confessar 

pelos crimes. É um mistério, realmente, mas os vislumbres de lucidez da personagem 



99 

 

 

demonstram que ela não é uma psicopata. E os sentimentos dúbios podem fazer, realmente, 

ter momentos de arrependimento.  

 

Ainda no capítulo 72, temos apenas uma cena de reforço das duas mortes, com a chegada de 

Idalina e Leopoldo dos dois enterros. Idalina comenta que o segundo foi muito mais 

requintado que o do padre e Leopoldo comenta o quanto Valério Castro Rebelo estava triste 

com a morte da esposa. O capítulo mostra ainda a família de Mariano voltando do enterro e, 

por fim, Bárbara, parecendo bastante triste. Ela e Diva comentam o quão bonito foi o enterro 

do padre, a escrava chega a falar que tinha muita gente querendo segurar o caixão. Bárbara se 

pergunta como Higino e Alice não quiseram ir. E, assim, acaba o assunto da morte do padre 

Olinto. Ninguém desconfia de assassinato e só vão voltar a falar nisso após a morte do Barão 

Henrique Sobral, quando a trama policial se instalar definitivamente na telenovela.  

  

3.10. PRIMEIRO ERRO 

 

A morte do Barão Henrique Sobral é o ponto de partida da trama policial da telenovela, apesar 

dela ter começado de fato com a morte da Baronesa. Apenas aqui o público se envolve de vez 

com o crime e boa parte da telenovela será focada nessa investigação, mesmo estando ainda 

no capítulo 155, faltando setenta e um capítulos para o final. Isso porque da resolução do 

crime depende o destino de boa parte dos personagens. A morte do Barão é um ponto de 

virada importante para a trama, já que une e, ao mesmo tempo, coloca na mira da polícia o 

casal protagonista, Ester e Inácio.  

 

A preparação para o crime acontece, na verdade, no capítulo 154, quando Ester sai da loja de 

Juliana e esbarra em Vitório, capanga de Higino. O homem é rude com ela, pergunta se não 

olha por onde anda e depois questiona quanto ela cobra por uma noite. Ele fala isso na frente 

de Zulmira e Quirino, que ficam revoltados, mas Ester pede apenas que eles saiam dali 

rapidamente. Na fazenda, Zulmira comenta o que aconteceu com Rosália e Inácio ouve e fica 

transtornado. Pergunta a Ester se é verdade e diz que vai fazer Vitório engolir o que disse. 

Ester tenta impedi-lo, o Barão chega e pergunta o que está acontecendo. Ester fala ao marido 

o que Vitório fez, mas que não é assim que se resolve. Abelardo chega e vê a cena também. 

Enquanto Ester puxa o Barão para o quarto, Inácio entra no dele e sai com uma arma. 
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Abelardo grita “Inácio está armado”, o Barão segura o filho junto com Abelardo e o faz se 

acalmar.  

 

No quarto do Barão e Ester, Inácio se acalma. Abelardo coloca a arma na gaveta da cômoda 

ao lado da cama. Nesse momento, há um plano detalhe na arma e uma música de suspense já 

indicando que algo pode acontecer. Sobral acalma Ester dizendo que não criou um assassino e 

Inácio, mais calmo, admite que não seria capaz de matar. Nesse mesmo capítulo, o Barão vai 

até a vila e ameaça Vitório, sem arma, apenas com o poder que lhe investe. Ele é duro com 

Vitório, fala que o capanga só fala quando ele mandar e que tem um dono, mesmo não sendo 

escravo. Vitório não tem coragem de enfrentá-lo. “Nunca mais fale com minha mulher, nem 

para cumprimentar, pedir licença ou agradecer, só se ela mandar”, ele diz. Vitório diz que 

entendeu, mas o Barão ainda humilha Vitório o enfrentando a atirar, ali, na cara dele, que está 

desarmado. “Só não posso lhe dar coragem. Lamento muito se seu dono só te preparou para 

atirar pelas costas. Ou atira agora pela frente, ou boca fechada de agora por diante cada vez 

que encontrar com algum Sobral”. Depois dessa cena, só veremos o Barão no final do 

capítulo, quando retorna à casa.  

 

Nesse período, acompanhamos o plano de Guiomar e Olívia para desmascarar a farsa de 

Sobral que fingiu estar doente, com os dias contatos, apenas para manter seu casamento com 

Ester59. Guiomar coloca Ester e Inácio escondidos no closet do quarto e Olívia leva Dr. 

Teodoro para o quarto do Barão. Sobral chega, encontra Leopoldo na sala e fala da morte do 

amigo Castro Rebelo, perguntando logo em seguida por Alice. Leopoldo lamenta a morte do 

amigo e diz que dará o recado a Alice assim que ela chegar, já que está na Morro Alto com a 

mãe. Sobral sobe e, ao entrar no quarto, fica transtornado ao ver Dr. Teodoro. Os dois 

discutem, sendo ouvidos por Inácio e Ester que entendem a farsa. O capítulo 15560 começa 

com a repetição dessa cena.  

 

A cena da revelação é bem realizada, o tom de suspense, a dor dos dois ao ver que Sobral 

mentiu e o desespero do Barão. O diálogo é ágil, repleto de emoções, uma das características 

de Gilberto Braga61. No meio da discussão, Leopoldo entra no quarto e compreende a situação 

                                                            
59 O telespectador ainda não sabe que o Barão Sobral descobriu o envolvimento entre Ester e Inácio, mas tanto 

Olívia quanto Guiomar começam a levantar suspeitas de que ele pode não estar doente de fato.  
60   A fim de dar ao leitor uma noção exata do ritmo e organização, todo o capítulo 155 está disponível na versão 

digital, basta clicar no ícone.  
61 Uma das características da escrita de Gilberto Braga é a qualidade dos seus diálogos. É possível percebê-la 
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quando Ester diz que aquele homem nunca foi médico, se referindo a Teodoro. Sobral diz que 

não é verdade. Ester argumenta “mas não morreu, tá aí vivo”. E Leopoldo fala ao fundo: “meu 

Deus”. Isso é apenas um exemplo do ritmo da cena, envolvente, ágil, em um tom natural. A 

fala da falsa morte do médico serve para Ester mexer na gaveta onde está a arma. Ela tira a 

armar e coloca em cima da cômoda, para pegar a carta que está embaixo. Enquanto Teodoro 

lê a carta, Inácio se aproxima e pega na arma dizendo que a bala era para Vitório, mas 

merecia ser para o pai.  A música se torna tensa e Ester vira assustada. Leopoldo manda que o 

neto largue a arma. Ele obedece e encara o pai.  

 

Figura 04 
Inácio e Henrique discutem 

 

 

Só então Sobral começa a contar a verdade. Leopoldo sai, deixando os três sozinhos. Ele diz 

que começou a desconfiar ao perceber as trocas de olhares, ao vê-los sempre juntos. Sobral 

diz que ouviu a conversa na biblioteca na véspera do casamento de Inácio com Alice. Sobral 

diz que Ester era sua última chance de ser feliz e Inácio poderia encontrar a felicidade com 

Alice, uma moça boa. Inácio reclama que jamais poderia ser feliz com Alice enquanto amava 

Ester. Ester diz que ele foi cruel, que não respeitou seus sentimentos, que ela não fingia 

quando sofria sua morte. “Você me tratou como uma peça de leilão sem sentimentos”, Ester 

chora e se abraça a Inácio. Sobral diz que é o marido de Ester e que Inácio tem a própria 

esposa e filho. Inácio encara o pai e diz: “Não tenho mulher, não tenho filho e acabo de perder 

meu pai”. A música tema da telenovela sobe, preenchendo a cena. Ester tira a aliança e coloca 

na penteadeira saindo com Inácio e deixando o Barão chorando sozinho. Esse é o primeiro 

gancho do capítulo.  

 

Na volta do comercial, a festa já começou, as pessoas começam a chegar, inclusive Bárbara 

com Alice. Leopoldo diz a Alice que o Barão quer falar com ela, mas que não é o momento, 
                                                                                                                                                                                          

em todas as suas obras, são diálogos bem desenvolvidos que soam reais, não tendo o vício didático de muitas 
obras televisivas que querem explicar em palavras o que poderia ser subentendido ou demonstrado em 
imagens.  
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ele parece nervoso e não quer dar muitas explicações. No outro bloco, mostra Vitório e 

Waldir observando a festa de fora. Waldir não entende porque precisam estar ali vigiando 

Bárbara, mas Vitório diz que é necessário. Na festa, Bárbara sente falta de Ester e Sobral. 

Alice está nervosa e fala com Idalina sobre suas suspeitas sobre ele ter descoberto a 

paternidade de Otavinho. Em paralelo à festa, vemos Inácio e Ester se despedindo de Olívia e 

Guiomar, eles vão pela escada dos fundos, para que ninguém veja.  

 

Todo o capítulo se desenvolve na fazenda, pois a maior parte dos personagens está ali 

presente na festa. A movimentação de cena é natural, nenhum deles parece suspeito de um 

crime. Apenas Alice surge no quarto do Barão para saber o que ele poderia querer com ela. A 

cena mostra a moça entrando no quarto vazio, a câmera gira por todo o espaço, mostrando os 

detalhes do aposento. A arma ainda está no mesmo lugar onde Inácio deixou. A música tensa 

prepara o público, mas, a princípio, nada acontece. Corta para uma cena na cozinha, uma 

câmera subjetiva se aproxima de Rosália por trás, outro recurso de suspense.  A escrava se 

vira no susto e vemos que é o Barão, desesperado. “Viu, Ester?”, ele pergunta. “Vi, não tem 

muito tempo, ela não tava com roupa de festa não, mas não sei onde ela está”, responde 

Rosália. Ele sai atordoado, deixando Rosália falando sozinha. “Aconteceu alguma coisa, o 

senhor nem se preparou para o baile. Veio pela escada de serviço.”, isso demonstra que a casa 

tem outra saída que não seja a sala principal.  

 

Em outro bloco, Leopoldo conta a verdade para Abelardo que fica feliz pelo pai não estar com 

os dias contados, mas logo depois compreende o que aconteceu. Ele e Leopoldo combinam de 

dizer aos convidados que eles ficaram com o carro atolado na estrada e por isso não 

conseguiram chegar a tempo para a festa. Vemos ainda Inácio e Ester se arrumando para 

fugir, com a ajuda de Jesus. Ester já está dentro da carroça, Inácio dá um dinheiro para que 

Jesus entregue a Sobral como pagamento pelo transporte, não quer nada que seja do pai. 

Antes de subir no carro, ele diz que vai buscar uma coisa que vai precisar e não demora. Ester 

e Jesus ficam sozinhos, ela diz que é melhor que ninguém os veja. Corta para a cena na frente 

da fazenda, os fogos começam a estourar no céu. Vemos apenas Abelardo e Juliana em 

destaque. Os outros que aparecem são convidados desconhecidos. 

  

Rosália está na cozinha com Zulmira e tem uma vertigem.  Diz que vai ao quarto do Barão, 

mas, no caminho, só encontra com Quirino e pergunta se ele viu o Barão. Os fogos 
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continuam, Rosália entra no quarto. Observa o local, se aproxima da janela, a música tensa 

para. Ela ouve: “Não faça isso, largue essa arma”. Ela abre a porta e vê o Barão no chão, em 

convulsão de morte. A arma ainda abaixa em detalhe lentamente, não é possível ver a mão 

que a segurava. Rosália olha e ainda vê a porta do fundo sendo fechada. Close no rosto do 

Barão, morto. Corta para Inácio chegando à carroça com os livros da faculdade e uma pulseira 

que foi da mãe. Jesus diz que é melhor se apressarem. Os dois se despedem e vão embora, 

acabando o capítulo.  

 

O capítulo 15662 começa repetindo a cena de Rosália, além da despedida de Ester e Inácio. 

Retorna à cena de Rosália, ela vai pelo corredor passando mal e quase desmaia nos braços de 

Ubaldo e Reinaldo que ficam intrigados. Corta logo depois para Bárbara perguntando a Alice 

se ela acredita na história de carro quebrado. Alice pede para ir embora, mas a mãe não quer, 

pois eles são quase da família. Ela, então, pede que Abelardo dance com Alice, deixando 

Juliana irritada. Esta cena demonstra a dissimulação de Bárbara, já que acabara de matar o 

barão e age normalmente, como se nada tivesse acontecido. O dia está quase amanhecendo 

quando vemos Rosália sozinha, fazendo orações, o que é natural, já que acabou de ver uma 

pessoa que sempre gostou morrer. Depois, vemos Trajano e Abelardo entrando no quarto do 

Barão e encontrando o corpo.  

 

A cena usa bem os recursos de suspense. A câmera subjetiva observando o local em um ritmo 

lento. Encontramos Abelardo olhando a cena, desconfiado. Trajano diz que alguém esteve ali, 

pois tem uma taça de vinho na mesa.  A mesma mesa onde antes estava a arma de Inácio. 

Close em Abelardo desconfiado, a música tensa cresce. Ele se vira aos poucos, destaque para 

a porta do closet, a câmera vai baixando aos poucos até encontrar o sangue no chão. Abelardo 

faz uma cara de assustado, abre a porta e vê o pai morto. Grita desesperado, Trajano chega 

correndo, assustado com a cena. Abelardo reconhece a arma do irmão. Chora no colo do 

amigo. Interessante que esse não é o gancho do capítulo. Apenas de um bloco. Quando 

retorna do comercial, Abelardo, Trajano, Olívia, Leopoldo, Jesus e Guiomar já estão reunidos 

na biblioteca.  

 

Abelardo está desesperado, quer chamar logo a polícia, quer o assassino atrás das grades. 

Guiomar chama a atenção para a situação de Inácio e Ester, Olívia reforça, assim como Jesus. 

                                                            
62  Assim como o capítulo 155, o capítulo 156 está totalmente disponível em sua versão digital.  
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Leopoldo ainda diz que a discussão foi violenta: “Eu vi o Inácio ameaçar o pai de morte”. A 

música tensa toma conta da cena, close em todos os personagens preocupados. Leopoldo 

continua falando que, no momento de raiva, qualquer um pode dizer isso. Todos quase em 

jogral chegam à conclusão de que, se a polícia souber o que Inácio disse, do romance dos dois 

no passado e que fugiram na noite do crime, Inácio e Ester serão acusados com certeza. Olívia 

é a primeira a gritar que eles são inocentes e pergunta se alguém duvida disso. Leopoldo diz 

que não, mas Abelardo não tem certeza.   

 

Abelardo grita com todos que ninguém pode garantir nada, que a arma que matou o pai é de 

Inácio, deixando todos constrangidos. Corta para cenas fora da biblioteca, volta para Abelardo 

chorando, dizendo que Inácio era o filho preferido, o filho verdadeiro, mas que ele amava o 

pai, não entendia como Inácio conseguiria fazer isso. Todos tentam convencer Abelardo de 

que Inácio é inocente. E que Ester nunca traiu o marido durante todo esse tempo. Todos em 

volta dele, cada um tem um argumento, mas Abelardo não está convencido. Abelardo pede 

que Cristóvão vá buscar o inspetor de Guaporé dizendo que houve um assassinato.  

 

Enquanto isso, Clemente vê Vitório e Waldir, mandando-os embora. Os dois dizem que 

comeram e beberam de tudo, deixando claro que tiveram acesso pelo menos à cozinha da 

casa, deixando Clemente preocupado e sendo uma pista para desconfiar deles. Dentro da casa, 

vemos Bárbara se despedindo em uma felicidade que chama a atenção, mesmo para ela. Mas 

nada que faça o telespectador desconfiar. Na sala ainda ficam Juliana, Mariano, Idalina, o 

Conselheiro e Alice, sem saber o que está acontecendo dentro da biblioteca. Nela, todos 

tentam decidir que versão será dada à polícia. Abelardo é o único que hesita em concordar. 

Rosália fica sabendo da desconfiança e pede para falar com Abelardo. Ela diz que viu quem 

matou o Barão e não foi Inácio. O capítulo acaba assim. No capítulo 157, repete a declaração 

de Rosália e ela diz que viu quem matou, mas não vai contar. Só pode garantir que não foi 

Inácio. Abelardo pressiona Rosália, mas ela diz que ele precisa confiar nela. “Pra polícia você 

vai ter que contar”, ele ameaça, mas ela diz preferir ser presa a ver Inácio ser acusado 

injustamente. Rosália: “O sinhozinho acha que alguém como eu que vem da minha Terra em 

navio negreiro, que levei a vida que eu levei até ser vendida por um homem feito seu pai, o 

senhor acha que eu vou me sentir obrigada a contar pra essa polícia que persegue escravo 

fugido nos quilombos e traz de volta pra fazenda, só pra levar chibatada e morrer de dor? Eu 

digo até que fui eu. Pode me mandar para cadeia, eu não sirvo tanto assim”.  
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Só então, Abelardo resolve acreditar e não contar a ninguém sobre o romance de Ester e 

Inácio, nem sobre Rosália ter visto o crime. Ele se reúne novamente com o grupo para 

encontrarem uma versão para o sumiço dos dois. A cena é conduzida, com a versão de que 

Ester foi embora para não prejudicar o Barão e que Inácio foi atrás da madrasta com pena do 

pai. Destaque para organização da cena, todos pensando juntos e Abelardo sozinho ao fundo, 

depois em primeiro plano, demonstrando que apesar de ter concordado com a versão, não 

acredita na inocência do irmão. 

 

Cortamos, então, para cena em que todos contam aos que estão do lado de fora sobre o 

assassinato. Destaque para reação exagerada de Idalina, fingindo sofrer profundamente. 

Chega a dizer: “Senhor, porque nos castiga tanto”. Alice diz que a casa estava tão cheia, os 

suspeitos serão muitos. Idalina continua chorando, Olívia chama a atenção para o sofrimento 

exagerado dela. A música tensa demonstra que ela está mesmo mentindo, o que pode deixá-la 

como uma das suspeitas. Ela chega a dizer que Sobral pode ter se suicidado por desgosto ao 

ser abandonado por Ester, mas Leopoldo diz que a forma como a arma foi encontrada era 

impossível. 

 

Na estalagem, Quirino conta a todos que o Barão foi assassinado, deixando todos assustados. 

Na Ouro Verde, Mariano diz que o Barão só tinha um inimigo: Higino Ventura. Mariano 

começa a perguntar como foram as últimas horas do Barão. Leopoldo e Trajano relembram 

que ele foi ao banco, ver a cotação de café, visitou o Castro Rebelo que também falecera e 

enfrentou Vitório na vila. Mariano fica interessado na discussão de Sobral com Vitório. O 

inspetor chega e Mariano continua desconfiado.  

 

O inspetor diz que é para deixarem agora nas mãos da polícia. Trajano pergunta se não tem 

uma forma de descobrir quem tocou na arma, ele diz que já estão fazendo testes na Inglaterra, 

mas nada conclusivo. Essa informação é interessante, pois, provavelmente, está ali apenas 

para o telespectador que acompanha a trama no final do século XX, quando o exame de 

digitais é algo comum em investigações de crimes. Como a trama se dá no meio do século 

XIX, os autores quiseram lembrar que aquilo ainda não era possível.  
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O inspetor começa a colher depoimentos dos presentes e todos dão a versão combinada. 

Trajano lembra que o inspetor esteve na casa para investigar o crime que Higino falsificou, 

sendo ele o único inimigo do Barão. Jesus dá a lista de convidados e este percebe que não será 

mesmo fácil. As cenas são rápidas, cortadas. Não há ainda muitas pistas, nem revelações. As 

suspeitas continuam em torno de Inácio. Em uma cena, Abelardo pergunta para Jesus se 

Inácio retornou à casa, ele conta sobre os livros, deixando Abelardo ainda mais desconfiado 

do irmão.  

 

Corta para a reação de Bárbara e depois de Higino, na cena já analisada na construção da 

personagem. A reação triste e séria de Bárbara tira qualquer suspeita dela. Assim como 

Higino parece sinceramente abalado com a notícia, que pergunta: “Quem pode ter feito isso?”. 

Corta para Palmira na estalagem se perguntando a mesma coisa. Reinaldo lembra que todos 

estavam lá na hora do crime. Já o barbeiro Gaspar lembra que ele não estava lá, então, não 

pode ser suspeito, ao contrário de todos os outros. Ubaldo pergunta se Gaspar está insinuando 

que poderia ser um deles. Gaspar diz que não afirmou nada, mas Palmira rebate dizendo que 

eles não têm motivos para isso. E Gaspar lembra que Palmira teve um caso com a vítima.  “Eu 

tenho um motivo para cada um de vocês matar o Barão: vingança, medo, amor, ódio, 

desespero, há tantos sentimentos para uma pessoa cometer um crime”, diz o barbeiro. A fala 

do barbeiro é uma estratégia de construção de efeito de dúvida para o telespectador, que se 

iniciou no capítulo do assassinato, ao mostrar que, na hora do crime, apenas Abelardo e 

Juliana estavam no pátio assistindo a queima de fogos. Ou seja, todos os personagens podem 

ser suspeitos da morte do Barão.   

 

No capítulo, ainda temos a cena em que Higino se diz surpreso com sua reação, já que odiava 

o Barão. Bárbara tenta dizer que ele tem bom coração, mas Higino diz que queria vencer ele 

próprio o Barão, o expulsando da Ouro Verde. Isso é outro indício de que Higino não está 

entre os suspeitos mais fortes, apesar de a investigação paralela à da polícia apontar para ele 

como o mais provável mandante do crime. Já Bárbara tenta mostra ao marido o lado bom da 

morte do Barão, ponderando que a rixa entre os dois não terminaria nunca e Alice e Otavinho 

teriam que escolher entre Higino e Henrique, separando a família.  

 

Para terminar o capítulo, ainda temos a suspeita de Mariano, que não deixa o inspetor beber o 

vinho que está no quarto, pois pode estar envenenado. Essa suspeita será confirmada no 
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capítulo 158, com o exame encontrando estricnina misturada ao vinho, mesmo veneno que 

matou o seu pai, Dr. Xavier. A partir disso é que ele e Olívia irão começar a ligar os crimes.   

 

3.11. PISTA FALSA 

 

A morte do Barão Henrique Sobral não tem aquelas cenas de pistas falsas, comuns em várias 

telenovelas63 que possuem um crime misterioso, onde diversos personagens aparecem ou 

desaparecem em atitudes suspeitas e, depois, não é explicado o porquê daquela situação, já 

que não eram os assassinos. É normal, inclusive, o verdadeiro responsável pelo crime não 

aparecer em uma dessas atitudes. Tudo serve apenas para desviar a atenção do público e gerar 

uma lista de suspeitos.  

 

No caso da morte do Barão, essas situações não acontecem. Quase todo o elenco está na 

fazenda na ocasião do crime para o noivado de Juliana e Abelardo. As atitudes aparentemente 

suspeitas são perfeitamente naturais, como Alice aparecer no quarto do Barão procurando por 

ele, já que ficou sabendo que o sogro queria vê-la, ou Inácio retornar à casa para buscar o 

material de estudo – ele está fugindo para Corte com Ester, é uma forma de retornar à vida 

que planejavam antes das cartas falsas e de todo o problema familiar. Os demais personagens 

não são destacados em atitudes comprometedoras, nem mesmo Bárbara, que está radiante na 

festa.  

 

No entanto, há o caso de Rosália. A velha escrava está no quarto do Barão no momento exato 

em que ele é assassinado. Toda essa situação é difícil de compreender. Após examinar a cena 

da revelação do nome da assassina, podemos perceber que esta ocorreu em uma sequência. 

Bárbara tentou envenenar o barão, ele não quis, ela puxou a arma e foi guiando-o até o closet 

onde apertou o gatilho. Foi tudo muito rápido, como daria tempo de Rosália entrar no quarto, 

olhar a janela, ver os fogos e só então ouvir o Barão gritar “Não faça isso!”? Mais do que isso, 

como pode a escrava se aproximar, ver o Barão caindo no chão e não ver, nem ser vista por, 

Bárbara? Para completar, ela diz a Abelardo, no final do capítulo 156 e início do 157, que 

sabe quem matou, mas não pode contar quem foi.  

                                                            
63 Em Vale Tudo, por exemplo, antes da morte de Odete Roitman, Poliana sai de casa de forma misteriosa, 

assim como o mordomo Eugênio, que sai de capa e boina, Heleninha some e depois aparece em um bar, 
Marco Aurélio está no local do crime e César passeia furtivamente pela rua do apartamento, gerando 
suspeitas sobre todos.  
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Essa pista falsa aponta vários deslizes na narrativa. Os primeiros apontados, sobre a situação 

no local do crime, são facilmente esquecidos pelo telespectador na urgência da montagem da 

telenovela e da revelação no último capítulo. Mas o último fato deixa uma intriga que 

atrapalha as investigações. Do capítulo 156 até o 170, quando Rosália confessa ao inspetor 

que mentiu para salvar Inácio, o público fica se perguntando quem poderia ter matado o Barão 

e ser tão importante para Rosália que ela não pode contar quem foi? Esta é uma pista falsa 

crucial que nos levaria a desconfiar de fato de Inácio, coisa que saberemos mais tarde ser 

impossível. A história toda fica mal contada, não por Rosália dizer que mentiu para que 

Abelardo não desconfiasse do irmão, mas por todo o reforço dessa mentira. A começar pela 

cena do assassinato.  

Figura 05 
Rosália vê o assassinato 

 

 

A forma como é construída nos dá a sensação de que Rosália realmente viu algo, já que não 

ficou simplesmente escondida atrás da porta, olhou para dentro do closet e viu o vulto saindo 

e batendo a porta. Depois de dizer isso a Abelardo, há algumas cenas que reforçam esta 

certeza. No capítulo 161, Zulmira e Jesus comentam o quanto Rosália está diferente, 

parecendo que esconde algum segredo. Jesus diz: “Rosália deve ter fortes motivos se está 

guardando algum segredo, mas é uma mulher justa, sábia. E se tem alguma revelação a fazer, 

vai fazer no momento certo”. Esta afirmação só reforça a suspeita do público de que o nome 

do assassino tem alguma ligação afetiva com Rosália.  

 

No capitulo 166, Rosália repete a Cristóvão que viu o assassino do Barão Sobral, mas que não 

pode dizer quem foi, que só podia garantir que não foi Inácio e que só “abriu a boca para 

desfazer essa injustiça, ou teria se calado”. O telespectador saber que Rosália esteve na cena 

do crime é uma coisa. A escrava procurar Abelardo para dizer que viu o assassino e que não 

foi Inácio para o irmão não pensar mal do rapaz, também é compreensível. Mas por que 

Rosália iria desabafar com Cristóvão se isso não fosse verdade? Era como se ela estivesse 



109 

 

 

guardando essa angústia e contou ao amigo. Isso não deixa de enganar o telespectador que 

acompanha com interesse o desfecho. A revelação serve para criar o desfecho da mentira. 

Cristóvão comenta com Luzia que acaba soltando a informação para o inspetor durante o 

depoimento, fazendo com que Rosália seja pressionada pelo polícia.  

 

No capítulo 170, o inspetor pega o depoimento de Rosália e a pressiona a dizer a verdade, 

ameaçando com outros métodos para arrancar a informação. Ele é duro com a escrava, que 

está muito assustada e chora. A câmera ajuda na tensão, segue o inspetor até que ele se 

coloque às costas de Rosália, assim os dois ficam enquadrados de frente para o telespectador 

em um jogo psicológico até a revelação. Inspetor: “Já pensou em quantas pessoas está 

prejudicando com o seu silêncio? Muitas podem ser acusadas. Protegendo um, outras pessoas 

podem ser prejudicadas. Acha isso certo?”. Rosália: “Eu não quero prejudicar ninguém, eu só 

quero proteger”. Inspetor: “Não vai conseguir proteger ninguém, pois a polícia vai acabar 

descobrindo de qualquer maneira”. Rosália: “Eu menti”, ela diz em prantos. Inspetor: 

“Como?”. Rosália: “Menti. Eu entrei mesmo no quarto do Barão, ouvi quando ele gritou com 

alguém, mandando deixar a arma, mas eu não sei quem atirou nele”. Inspetor: “Então, por que 

disse que viu?”. Rosália: “Eu menti porque tinha certeza de que seu Inácio não ia fazer uma 

coisa dessa, mas o irmão tava desconfiado dele”.  

 

No depoimento, Rosália ainda dá uma informação importante: a hora do crime, o momento 

em que soltaram os fogos. Tudo isso ajuda a incriminar Inácio, que será preso logo em 

seguida. Com isso, a pista falsa de Rosália, por mais grave que seja para o andamento da 

narrativa, acaba sendo esquecida e ainda tem a função de informar à polícia a hora exata do 

assassinato. Como isso acontece no capítulo 170 e ainda faltam mais de cinqüenta capítulos 

de telenovela, o público não se sente tão enganado e logo esquece o deslize dos autores. A 

pista falsa não prejudica, então, a revelação final.  

  

3.12. SUSPEITOS 

 

Os capítulos da morte do Barão Henrique Sobral não deixam margem para muitos suspeitos, 

e, ao mesmo tempo, todos que estão na festa de noivado o são, afinal, teriam possibilidade de 

entrar no quarto e matar o dono da casa – é isso que o barbeiro Gaspar diz na estalagem no 

capítulo 157, deixando todos preocupados. Durante as cenas dos capítulos 155 e 156, no 
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entanto, apenas um suspeito é destacado para o público: Inácio, filho do Barão e herói da 

história, que acabara de descobrir que o pai o estava enganando com uma falsa doença para 

não perder a mulher que amava.  

 

3.12.1 Inácio 

 

A arma do crime era de Inácio e ele ameaçou o pai minutos antes na frente de testemunhas. 

Tinha fortes motivos, mas, a seu favor, havia também o caráter. Dificilmente o mocinho da 

trama seria o culpado de um parricídio, ainda que disputasse com o progenitor o amor da 

mesma mulher. Trata-se de um melodrama, há a defesa da honra, do caráter, e Inácio era o 

símbolo dessa justiça, não poderia ser o assassino. Contra ele, no entanto, ainda tem o fato de 

ter retornado à casa no momento exato do crime.  

 

Já pronto para sair, ele pede que Ester e Jesus esperem, pois esqueceu algo. Inácio volta após 

vermos o assassinato e os fogos estourarem no céu, com livros nas mãos. Ele diz que quer 

voltar a estudar, sobe na carroça e vai embora com Ester, deixando Jesus como única 

testemunha da fuga. E é assim que o capítulo 155 termina, não é com o assassinato, nem com 

a descoberta deste, mas com a carroça indo embora da fazenda, o que dá pistas para o público 

de que aquilo é o mais importante. Para completar, a pista falsa de Rosália pode nos levar a 

crer que Inácio tenha mesmo cometido um desatino. Porém, poucas são as chances de isso, de 

fato, acontecer.  

 

Para o público, a certeza de que Inácio é inocente vem no capítulo 164, quando ele lê a notícia 

do assassinato no jornal. Ele está completamente só no quarto, não teria por que disfarçar 

qualquer tipo de reação. Ele folheia o jornal displicentemente, joga-o na cadeira, mas para, 

como se visse algo que lhe chama a atenção. A música tensa sobe, o zoom da câmera procura 

sua reação, ainda que esteja de costas. Inácio vira quase em câmera lenta e vemos um plano 

detalhe da notícia no jornal. A expressão do rapaz é de total surpresa, ele não tinha idéia de 

que o pai estaria morto. Corta para Higino chegando à pousada e, depois, vemos um plano de 

fora do estabelecimento, mostrando as duas janelas. Higino olhando a vista, irritado, enquanto 

Inácio chora copiosamente agarrado ao jornal. Sua reação deixa claro que ele não é o 

assassino. Ainda assim, será preso e passará boa parte da trama como suspeito-detetive, 
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tentando provar sua inocência e, depois, da mulher que ama, Ester, que será acusada a partir 

de um plano de Idalina e Alice. Ester, entretanto, não é de fato suspeita em nenhum momento, 

já que o público a viu na carroça durante o assassinato. 

  

3.12.2. Alice 

 

A segunda suspeita natural é Alice, filha de Higino Ventura e, na época, esposa de Inácio. A 

garota passou a ser aprendiz de Idalina, uma das vilãs da trama, tendo cometido vários 

pequenos erros. Dentre eles, traiu o marido em uma época em que ele estava querendo se 

separar, para ficar grávida e, dessa forma, segurar seu casamento. Quando Sobral chega da 

Fazenda dos Castro Rebelo querendo falar com a nora, fica uma desconfiança de que ele 

possa ter descoberto a verdade.  

 

No capítulo 155, Alice chega a entrar no quarto do Barão, procurando-o, mas ele não está nos 

aposentos. Vemos, logo depois, que ele, desesperado, aparece na cozinha e é amparado por 

Rosália. Ainda assim, Alice poderia ter voltado depois. Seu medo de ter o segredo descoberto 

é grande. Ela pede ajuda a Idalina, que não dá muita importância aos receios da moça e, logo 

depois do assassinato, aparece em uma conversa com Bárbara pedindo para ir embora.  

 

As suspeitas em relação à Alice aumentam com o destaque dado ao seu segredo a partir do 

capítulo 170, quando Waldir começa a chantageá-la. O público sabe que o capanga viu Alice 

com o homem que seria o pai de seu filho e, isso por si só, já seria o motivo para tanto medo 

da moça. Mas o destaque dado começa a gerar desconfianças dos próprios personagens, como 

Olívia e Mariano, que estão o tempo todo tentando investigar os crimes em paralelo a polícia, 

cujas suspeitas recaem apenas sobre Inácio. 

 

Alice aluga uma casa na corte com a ajuda de Isidoro, funcionário do banco, e começam a ter 

conversas entre Bárbara e Higino. Afirmam que a filha sempre roubou dinheiro deles, sem 

que eles entendessem o porquê. O perfil da personalidade de Alice vai sendo moldado e não 

seria surpresa vê-la como assassina, mas a narrativa não deixa esse processo sem respostas, ao 

contrário da maioria dos desvios de atenção em tramas policiais em telenovela.  
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No capítulo 203, depois de muitas cenas de mistério envolvendo Alice e seu segredo, 

finalmente o público descobre a verdade: Alice não é filha de Higino e Bárbara, sempre soube 

disso e mantém sua verdadeira mãe na casa que alugou na corte. Isso explica os furtos de 

dinheiro, assim como a cumplicidade de Diva, que escondia cartas que a moça recebia. Para 

completar, o verdadeiro pai de Otavinho era Abelardo. O rapaz sempre foi apaixonado pela 

moça e, ao descobrir que era filho de Higino, achou que nutria um amor incestuoso. Alice 

usou disso para ter relações com ele, dizendo a verdade e logo depois desmentindo.  

 

Isso justifica o comportamento de Abelardo, que começa a ser mais agressivo, depressivo e 

obcecado por descobrir o assassino do pai, acreditando que o irmão seria capaz de um ato 

desses. A cena da revelação é bem feita, mostrando em paralelo Idalina chegando à casa na 

corte, enquanto Abelardo, bêbado, é descuidado ao tomar conta de Otavinho. É interessante 

perceber o cuidado de só revelar que Otavinho é filho de Abelardo depois que o público já 

sabe que ele e Alice não são irmãos. Um incesto assim, provavelmente, não seria tolerado, 

ainda que por alguns minutos.   

 

Sendo assim, as suspeitas em relação à Alice se enfraquecem. Seu segredo era outro, 

justificado de uma forma bem cuidada. Ela não matou o Barão. 

  

3.12.3. Higino 

 

Chegamos, então, ao suspeito óbvio. Higino Ventura, único inimigo declarado de Sobral e 

vilão da trama. Ele tinha um álibi forte. Estava na corte no dia do assassinato, mas nada o 

impedia de ter forjado esse álibi e contratado alguém para matar o inimigo. Neste caso, 

qualquer um poderia ser o assassino também. Principalmente seus capangas, Vitório e Waldir, 

que estavam na festa, ainda que do lado de fora.  

 

Os primeiros a desconfiar de Higino são Mariano e Olívia. Eles começam a ligar as três 

mortes da trama: Dr. Xavier, Padre Olinto e Barão Henrique Sobral. Higino teria motivos para 

matar os três. O Dr. Xavier saiu de sua fazenda com Vitório, de quem ouviu alguma revelação 

surpreendente, chegou à casa do Conselheiro e chamou Higino de canalha. Disse a Inácio que 

tinha algo a lhe falar e morreu. Já o padre iria casar no dia seguinte Olívia e Mariano. Higino 
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já estava encantado pela escrava e poderia ter matado o padre para adiar o casamento. E o 

Barão era o seu inimigo natural.  

 

De tanto Mariano e Inácio insistirem nessa teoria, o inspetor acaba investigando Higino e 

descobre que, no passado, um sócio seu morreu envenenado, deixando-o como único dono do 

negócio. No capítulo 216, Higino é intimado a depor sobre isso e fica indignado, diz ser um 

Barão, que estava na corte e que não tem nada com isso. Mesmo assim, comparece à 

delegacia. O inspetor explica a Higino a ligação dos três crimes pela presença de estricnina. 

Higino ainda ironiza dizendo que se o assunto era veneno, teria sido melhor intimar um 

boticário.  

 

Quando o inspetor diz que investigou os assassinatos por envenenamento nos últimos vinte 

anos, a expressão de Higino muda. A música tensa sobe e ficamos sabendo que, no passado, 

Higino foi envolvido em um crime por estricnina. A conversa continua no capítulo 217, com 

Higino explicando o acontecido. Fala do contrato em que um herdaria a parte do outro no 

caso de falecimento de uma das partes, mas ele lembra que foi investigado por mais de dois 

anos e nada ficou comprovado. A cena não traz maiores pistas sobre a culpabilidade ou não de 

Higino, mas ele fica visivelmente nervoso ao falar do assunto.  

 

Interessante perceber que, ainda nesse capítulo, quando vai falar com Bárbara, ela finge não 

se lembrar do crime, nem da investigação, deixando Higino irritado com esse descaso da 

esposa, já que foi um fato marcante na vida de ambos. Bárbara diz que foi há muito tempo, 

mas depois se lembra de que era um homem asqueroso. Higino insiste que um escravo deve 

tê-lo matado, sem saber que foi Bárbara que o fez. Ela desvia o tom da cena, dizendo que 

todos devem ter inveja de Higino, já que é nobre e os plebeus têm inveja dos nobres. Começa 

a falar da Revolução Francesa, da queda da “barguilha” e da morte de Maria Antonieta em 

tom exagerado, correndo pelo quarto e deixando Higino assustado. 

  

3.12.4. Vitório e Waldir 

 

Se Higino estava na corte e era o suspeito óbvio, seus capangas eram os assassinos perfeitos 

para o crime, principalmente Vitório, que sempre era encarregado dos serviços mais escusos. 

Além disso, Vitório foi a última pessoa que esteve com o Dr. Xavier e estava na estalagem no 
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dia da morte do padre Olinto. Vitório também foi ameaçado pelo Barão no dia da morte deste 

porque havia destratado Ester perguntando quanto ela cobrava por uma noite. Tinha, então, 

um motivo pessoal, além da ligação com Higino e sempre demonstrava saber mais do que 

dizia.  

 

No capítulo 208, Luzia tenta descobrir o que Vitório e Dr. Xavier conversaram no dia da 

festa, pois Vitório teria falado a Inácio que o médico ficou nervoso ao saber que a ex-escrava 

frequentava a Morro Alto, quando ainda pertencia a Ouro Verde. Ela finge não saber do que 

se trata o assunto ao falar com Inácio e Mariano, mas acaba levando Vitório ao seu quarto na 

tentativa de descobrir algo mais. É aí que ficamos sabendo que há outros segredos entre os 

dois. Luzia diz que viu quando Vitório entregou um bilhete a um menino na rua, depois que o 

Dr. Xavier saiu. Ao perguntar para quem era o bilhete, Vitório fica irritado, quase enforca a 

mulher e manda que ela não diga nada, ou pode matá-la e diz ainda que ela também pode 

pagar pelo que fez. 

 

Luzia não sabe que Mariano estava escondido em seu quarto e ouviu tudo. Quando 

questionada sobre o que descobriu, ela não fala nada. Para completar, no capítulo 219, Vitório 

aborda Luzia dizendo que ela não pode falar nada senão ele conta o que Luzia levou da Morro 

Alto para Ouro Verde e, assim, será a primeira a ser presa.  Luzia diz que não contará nada. 

Aqui as pistas ficam mais perto da verdade, já que Vitório era o cúmplice de Bárbara e foi 

Luzia quem deu o veneno que matou Helena. Mas, neste ponto da trama, ninguém desconfia 

da verdadeira mandante do crime, reforçando as suspeitas em torno de Higino.  

 

3.12.5. Palmira 

 

Outra suspeita, ainda que frágil, é Palmira. A moça era amante de Henrique Sobral quando ele 

ainda era casado com Helena. Assim que o Barão ficou viúvo, ela compareceu ao velório e 

continuou a procurá-lo achando que teria chances como nova esposa. Quando Sobral voltou 

da corte casado com Ester, Palmira resolveu ir embora de Santana, visivelmente abalada. 

Seria um crime passional, coerente, a dúvida era porque ela esperaria tanto tempo para se 

vingar.  
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Além disso, foi Palmira quem deu o copo de conhaque para o padre, o que poderia ser um 

indício da culpa, e estava no lado de fora da casa do Conselheiro na noite em que o Dr. Xavier 

foi morto – tanto que foi ela quem contou a Guiomar que o médico tinha morrido. Mas, ao 

mesmo tempo em que tinha motivos para matar o Barão e estava presente na cena dos outros 

dois crimes, Palmira não parecia ter motivos para os outros assassinatos, nem ser uma 

assassina. Não fazia parte de sua personalidade, sempre ajudando a todos. Ajudou, inclusive, 

Inácio a falar com Vitório em seu quarto quando estava foragido e não tinha ligação direta 

com a fazenda Morro Alto, que tinha mesmo uma ligação com o crime.  

 

O próprio inspetor desiste dessa suspeita quando interroga a moça no capítulo 163. Palmira 

está nervosa, responde que teve um relacionamento íntimo com a vítima, mas que isso não 

significa que seria capaz de matar o Barão. O inspetor é rude, pressiona a moça, que solta 

algumas frases comprometedoras. “Uma mulher apaixonada, preterida por uma cortesã, 

trocada por uma cortesã. A senhora devia odiar o Barão Sobral”, conclui o inspetor. Palmira 

rebate gritando e chorando. A cena toda é uma verdadeira tortura psicológica. Os métodos do 

inspetor não são sutis. A direção é simples, apenas plano e contraplano em plano médio, 

intercalando os dois. No final, ele coloca a mão no ombro de Palmira, pedindo que ela se 

acalme, pois está apenas colhendo informações. E Palmira não é mais citada como uma das 

suspeitas pelo crime, encerrando, assim, essa parte da investigação.  

  

3.12.6. Leopoldo 

 

Outro suspeito de última hora é Leopoldo, pai de Helena, porém o motivo para matar o genro 

seria um mistério, já que este parecia admirá-lo bastante. A idéia surge da investigação de 

Olívia e Mariano, mas o primeiro indício de que Leopoldo esconde algo aparece no capítulo 

149, quando o Barão ainda está vivo e a as pessoas na vila acabaram de descobrir o passado 

de Ester. Em uma discussão entre Idalina e Rosália, Leopoldo intervém, ficando do lado da 

escrava. A esposa, então, profundamente irritada, o ameaça: “Eu já escondi por muitos anos 

os seus podres, porque não queria o meu nome na boca de gentalha, mas chega. Eu vou usar 

as provas que tenho contra você, vais terminar os seus dias na cadeia”.  

 

No mesmo capítulo, Leopoldo vai atrás da esposa no quarto e implora que ela não faça nada. 

Ele pede desculpas, aceita todas as exigências dela e diz que não quer ir para cadeia. O 
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capítulo acaba assim e, no seguinte, Idalina resolve não fazer nada. Mas o telespectador fica 

atento e curioso em relação ao segredo que Leopoldo esconde. Como o Barão ainda não 

morreu, não há uma ligação direta com os suspeitos dos crimes. Mas, com a teoria de que os 

três estão interligados, nada impedia que Idalina estivesse chantageando o marido pelas 

mortes do Dr. Xavier e padre Olinto.  

 

Apenas no capítulo 209 essa suspeita será levantada, quando Olívia comenta que Idalina 

ameaçou Leopoldo de cadeia e Mariano lembra que Leopoldo estava na estalagem no dia da 

morte do padre. A discussão continua no capítulo 210, Olívia não consegue acreditar nessa 

suspeita, mas Mariano insiste e diz que se Idalina pode colocá-lo na cadeia. Algo existe, 

mesmo que não seja o assassinato. Na investigação, Trajano diz que sabe qual é o segredo de 

Leopoldo, muito mais antigo, e que não tem nada a ver com os assassinatos. Diz também que 

Idalina escondeu o documento comprometedor em um pequeno cofre que ele conseguiu a 

chave, mas não sabe onde o cofre está escondido.  

 

Mariano e Olívia continuam discutindo a hipótese e tentam descobrir onde está o cofre, pois, 

mesmo que Leopoldo não seja o assassino, podem ajudá-lo contra Idalina. Eles acabam 

desconfiando que o cofre pode estar na casa da corte e Guiomar vai até lá para tentar 

encontrar o cofre e o tal documento. O mistério toma conta do capítulo inteiro e termina com 

Guiomar e Bartolomeu encontrando o cofre e lendo o que está dentro dele. Apenas no 

capítulo 211 ficamos sabendo o motivo do mistério: Leopoldo era bígamo, havia se casado 

com uma moça simples, antes de se casar com Idalina. A mulher descobriu e o chantageou a 

vida inteira. Isso explica a conivência do homem às maldades da esposa, apesar de ser uma 

boa pessoa. 

 

O caso de Leopoldo é outro exemplo de que as suspeitas em relação aos crimes nunca são 

gratuitas, sempre há, de fato, algo que faz a narrativa andar e explica alguns comportamentos 

e acontecimentos. Isso enriquece a obra, criando emoções diversas. Leopoldo não era, 

realmente, um suspeito dos assassinatos, mas, durante um capítulo, esse mistério chamou a 

atenção e envolveu a todos, tendo uma resolução satisfatória. O caso ainda serve para Idalina 

tramar o plano contra Ester, já que, para ajudar Leopoldo, Guiomar irá utilizar os serviços de 

um falsário que irá escrever um atestado de óbito da primeira esposa do amigo, antes da data 

de seu casamento com Idalina, o salvando da cadeia. Posteriormente, Idalina utilizará os 
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serviços desse mesmo falsário para forjar a certidão de casamento de Ester e Sobral, que as 

levarão para a cadeia64.  

 

3.12.7. Idalina 

 

Por fim, há as suspeitas em torno de Idalina. A sogra de Sobral nunca suportou o genro, 

considerava-o um incompetente que dilapidou o patrimônio que foi dos seus pais, tanto que se 

uniu a Higino em todas as artimanhas contra ele. No capítulo 157, quando descobre que 

Sobral está morto, Idalina tem uma reação exageradamente falsa, chorando e falando o quanto 

sente aquele acontecido. É de se estranhar tamanha devoção a um homem que sempre odiou.  

 

No capítulo 192, o inspetor descobre, por acaso, que Idalina odeia Ester ao ouvir suas 

palavras de desprezo contra a moça quando estão na mesa de café da manhã. Isso o deixa 

desconfiado e ele começa a aceitar a suposição de alguém ter tentado envenenar a vítima. Ele 

ainda diz ao ajudante que a coisa mais interessante da visita a Ouro Verde foi descobrir que 

Idalina está mentindo, já que sempre escondeu que odiava Ester. Ele, então, vai até a Morro 

Alto para interrogar Diva, a escrava da casa. A princípio, ele quer saber se Luzia freqüentava 

a sede da fazenda, além da senzala. Ela diz que sim, que muitas vezes ia levar recados de 

Idalina. O inspetor fica interessado nessa informação. No capítulo seguinte, Diva fala que 

Idalina sempre foi amiga da família, ao contrário de Sobral, que era inimigo de Ventura. No 

capítulo 193, ainda, o inspetor procura Luzia e pergunta sobre os recados de Idalina que ela 

levava para a Morro Alto. Luzia responde que levou, sim, alguns, deixando o inspetor ainda 

mais intrigado.  

 

No capítulo 195, então, ele vai a Ouro Verde interrogar Idalina. O tom dele não é amigável e 

ela é irônica, se fazendo de tola. Ele a ameaça dizendo que é um interrogatório formal e que 

ela pode se complicar se faltar com a verdade. Idalina acaba confessando que desprezava 

Sobral, que ele era um fraco e que Higino era um homem a ser admirado. Mas ela acaba 

dando a desculpa de que só se aproximou da família Ventura por causa do empório que era 

dona, apenas por negócios. O inspetor insiste em saber se o Barão sabia que ela freqüentava a 

fazenda do inimigo e ela diz que não podia tomar posição na briga. Mas, ainda assim, ela é 

                                                            
64 Ester será presa no capítulo 221, por causa do plano de Idalina. Já esta é presa no capítulo 226, último da 

telenovela, quando a farsa é descoberta.  
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irônica: “O senhor não está achando que eu matei o Sobral porque vendia louça e candelabro 

ao seu desafeto, está?”, ao que ele responde ríspido que não tem porque lhe fazer confidências 

sobre suas suposições, mas que Idalina de fato mentiu em seu primeiro depoimento.  

 

Interessante é que, ainda no capítulo 195, Dr. Navarro, o advogado da família Sobral, e Ester 

discutem as novas suspeitas do inspetor em relação a Idalina e chegam à ligação dos três 

crimes só que tendo a mulher errada como suspeita. Ester diz que Dr. Xavier pode ter 

descoberto algum plano de Idalina e Higino contra Sobral e que o padre era seu confessor e, 

como ela nunca gostou do genro, teria motivos para matar os três. Dr. Navarro começa a ficar 

otimista, já que Inácio não é mais o único suspeito da morte.  

 

Mas as suspeitas em relação a Idalina não vão adiante. Esse não era o perfil da personagem, 

que sempre armou planos estratégicos para seus objetivos. Foi Idalina que conduziu a maior 

parte das ações negativas da trama, desde a separação de Inácio e Ester. Ela não descia da 

pose de grande dama, nem mesmo quando foi expulsa da fazenda Ouro Verde no capítulo 

222. Quando Inácio pergunta se a avó vai aceitar caridade de Rosália, a câmera dá um close 

em Idalina, que engole o choro, olha com raiva e anda até a porteira da fazenda como se 

desfilasse em um palácio real, sem baixar a cabeça, nem olhar para trás, apesar de os escravos 

cuspirem e gritarem pelo caminho chamando-as de bruxa. 

  

3.13. ENVOLVIMENTO EMOCIONAL 

 

Inácio e Ester eram os protagonistas da trama. O amor proibido dos dois foi acompanhando 

durante toda a telenovela com interesse, criando uma empatia do telespectador com ambos. 

Tudo começou no primeiro capítulo, quando Inácio viu Ester no teatro, passando por seu 

preconceito pela profissão da moça, a descoberta de que ela era apenas a dona do salão, a 

paixão, a doença da mãe, a separação involuntária, o casamento com o pai do rapaz, a 

descoberta da farsa das cartas, a dificuldade de contar a verdade a Sobral, a doença do 

fazendeiro, a descoberta da mentira, a fuga e, finalmente, o assassinato.  

 

Este é um ponto importante na trama policial de Força de um Desejo. Está completamente 

envolvida com a trama principal da telenovela e o destino do casal pelo qual o público torce e 

quer ver junto e feliz no final. Descobrir o assassino do Barão Henrique Sobral é mais do que 
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uma curiosidade ou jogo investigativo – disso depende a felicidade de Ester e Inácio, já que 

tudo foi construído de uma forma que ambos se tornam suspeitos do crime. O telespectador 

acompanhou o drama do casal, sabia o quanto eles respeitavam Sobral, o quão íntegros eram e 

que, mesmo com a decepção de descobrir que Sobral estava mentindo sobre a doença, não os 

iria tornar capazes de matar.  

 

O desespero pela possível morte começou no capítulo 109, quando Dr. Teodoro disse a Inácio 

e Abelardo que Sobral estava com os dias contados. Ester e Inácio já tinham decidido 

finalmente contar a verdade, mas, com essa notícia, tiveram que adiar novamente os planos 

para tornar os últimos dias de vida do Barão felizes.  E eles cumprem o prometido até o 

capítulo 155, quando descobrem a verdade: Henrique já sabia de tudo e fingiu a doença para 

não perder Ester, sem se importar com os sentimentos dos dois. A briga entre pai e filho é 

forte, Inácio ameaça de fato Sobral, dizendo que a bala que era para Vitório merecia ser para 

este, mas logo sai. Estava com raiva, mas não mataria o próprio pai.  

 

Os dois fogem sem saber do assassinato e permanecem assim um bom tempo, vivendo na 

corte praticamente de amor. Inácio consegue um emprego modesto em uma biblioteca e Ester 

procura uma colocação difícil por causa de seu passado. No capítulo 164, ela chega à pousada 

com a boa notícia de ter finalmente conseguido um emprego e encontra Inácio arrasado com a 

notícia que acabara de ler no jornal. Ester entra falando, entusiasmada, a câmera coloca Inácio 

em primeiro plano chorando e ela de fundo andando pelo quarto, sem olhar ainda para ele. 

Quando ela o vê, sua expressão muda, se aproxima e pergunta o que houve.  

 

Inácio mostra o jornal e fala que o pai foi assassinado. Ester fica surpresa. O plano é fechado 

quase em close no casal, as expressões de espanto e sofrimento. Inácio reforça que ambos 

estavam sem saber notícias do mundo, isolados e não ficaram sabendo. O jornal não traz 

muitas informações, apenas que as investigações prosseguem, o que indica que já se passou 

algum tempo. O choro e sofrimento de ambos deixam claro para o público que não são 

assassinos, apesar de ser pouco provável que alguém suspeitou deles a princípio. E a fala de 

Inácio ajuda a relembrar como eles não ficaram sabendo de nada até agora. A cena é sofrida, 

com o tema da telenovela em B.G. dando o tom emocional. Esse sofrimento e a sorte do casal 

é que tornam a trama policial ainda mais importante para o telespectador.  
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Figura 06 
Inácio e Ester sabem do assassinato 

 

 

Logo depois, o casal irá descobrir que é o principal suspeito com a chegada de Higino no 

quarto. O capítulo 164 termina com Higino dizendo que os dois são os assassinos de Sobral. 

No início do capítulo 165, Higino continua seu plano dizendo que todos acham isso, inclusive 

que Leopoldo teria dito à polícia que viu Inácio ameaçando o pai. Isso não é exatamente 

verdade, já que Leopoldo falou, mas não à polícia. Higino mostra as provas do 

relacionamento de Ester e Inácio e diz que entrega tudo em troca da fazenda Ouro Verde. Os 

dois o mandam embora, mas ficam preocupados com a situação.  

 

No mesmo capítulo, conversam sobre o crime. Inácio na sacada do quarto, Ester sentada em 

uma mesa ao fundo. Ester fala que Henrique fingiu que estava à morte e eram mesmo seus 

últimos dias. Inácio se aproxima, senta ao seu lado e lamenta pelo ocorrido, mas diz que não 

se arrepende de ter ido embora, já que era a vida dos dois que estava em jogo. “Meu pai errou 

muito, mas não merecia isso. Estava apaixonado. E, agora, diante da morte, tudo o que eu 

sentia, ficou tão pequeno. Se eu soubesse... Não pude nem perdoá-lo”, fala Inácio. Ele diz que 

quer provar que quem matou o pai foi Higino. O capítulo termina com os dois voltando à 

fazenda e o clima de suspeita instalado.  

 

No retorno do capítulo, Inácio e Ester contam toda a verdade à família. Estão na sala Idalina, 

Leopoldo, Abelardo e Alice, que está descendo a escada. A câmera intercala em close de 

todos, até que Leopoldo fala que todos ali sabem que Inácio é inocente. Inácio repete o que 

Higino falou, a câmera mostra Leopoldo nervoso dizendo que não foi bem assim, tendo 
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Abelardo ao fundo. Ele se aproxima e ampara o avô. É ele quem desconfia do irmão. 

Leopoldo e Idalina saem da sala. Alice fica parada olhando para o marido. Abelardo tenta 

evitar o olhar do irmão. Inácio se aproxima e o encara, pede para os dois conversarem. Ignora 

Alice que grita sem sucesso.  

 

Abelardo fala que Inácio deveria ceder à chantagem, pois irá acabar na cadeia. Ester está 

descendo as escadas nesse momento e ouve tudo. Os dois irmãos discutem e Abelardo 

confessa que acredita na culpa de Inácio – esse é o gancho de um bloco do capítulo 166. 

Quando inicia o próximo bloco, a cena já mostra Ester ao lado dos dois e diz que Abelardo 

cresceu junto com Inácio, como pode pensar que ele seria capaz de matar o próprio pai. “Olhe 

nos olhos do seu irmão, Abelardo”, grita Ester. Abelardo continua convicto que de Inácio 

matou o pai, não consegue encará-lo, mas fala dos indícios, do ódio de Inácio pelo que o pai 

fez, da ameaça, da arma que era dele.  

 

No mesmo capítulo, Ester procura Abelardo quando este está só. Ester pressiona Abelardo, 

quer saber o que ele realmente pensa. Ela quer saber se Abelardo acredita que Inácio matou o 

pai a sangue frio quando retornou à fazenda com o pretexto de pegar livros, que premeditou e 

não matou no calor da discussão – esse é outro gancho para os comerciais. Quando retorna, 

Ester repete a pergunta. Abelardo fala que Inácio vivia frustrado vendo a mulher que ama 

casada com outro e, depois de tudo, ainda descobriu que o pai mentia. Ester diz então que 

Abelardo está falando dele mesmo e não de Inácio. Ester é dura, fala o quão Inácio é íntegro, 

forte, corajoso, ao contrário de Abelardo, que sempre prefere fugir, como quando não queria 

fazer uma operação para voltar a andar por medo de uma possível frustração. “A diferença 

entre vocês dois é que Inácio não mente nem para os outros, quando você mente até para si 

próprio”, ela sentencia. Abelardo sai atordoado, mas, depois, vai até a Morro Alto para 

resgatar as provas do relacionamento de Ester e Inácio, passando a acreditar na inocência de 

ambos.  

 

Os amigos que sabem do relacionamento se unem, então, para criar uma versão para a história 

de Ester e Inácio. Eles já haviam se unido no capítulo 157 para justificar a ausência de ambos, 

criando uma história de que Ester teria ido embora para não prejudicar o Barão, que perdera a 

presidência da Associação de Fazendeiros desde que descobriram o passado da Baronesa. E 

que, ao ver Sobral triste com a partida da esposa, Inácio teria ido atrás dela. Agora, eles criam 
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a versão de que Inácio demorou a encontrá-la, pois ela passou este tempo escondida na casa 

de uma ex-moça do salão que Ester teria ajudado muito. Apesar de não gostar da idéia de 

mentir, Inácio é convencido de que é o melhor a ser feito. E assim começa a se complicar.  

 

No capítulo 168, ele dá o seu primeiro depoimento à polícia e começa a se complicar quando 

o inspetor pergunta por que ele voltou para a casa na hora dos fogos. Leopoldo havia alertado 

para que não falasse dos livros, já que não faria sentido diante da história contada. Ele, então, 

diz que voltou a biblioteca para pegar dinheiro. Assim, ele vai ser pego em contradição 

posteriormente. O depoimento de Ester é mais tranqüilo, apesar de já surgir o assunto que a 

fará ser presa depois: o casamento em comunhão de bens. Ela diz que o casamento de ambos 

foi às pressas, que ele tomou conta de tudo e que ela não imaginava que o casamento seria em 

comunhão de bens. Logo depois, ela conversa com Guiomar, relembrando o momento em que 

aceita se casar com Henrique. Ela realmente não sabia de nada. O telespectador acompanhou 

sua dor por ser abandonada por Inácio e as circunstâncias em que casou com Henrique. Não 

há mesmo porque desconfiar dela.  

 

No capítulo 169, os dois discutem o crime tentando descobrir quem teria matado o barão. Eles 

chegam à conclusão de que as únicas pessoas beneficiadas com a morte de Henrique são eles 

dois e Higino. O inimigo teria feito tantas coisas contra o Barão e seu álibi parecia 

convenientemente forjado. Enquanto pensam em quem poderia ter estado na fazenda a mando 

de Higino, Ester chega a citar o nome de Bárbara, mas Inácio descarta de primeira: “Com uma 

arma na mão é muito pouco provável”, logo depois ele pensa em Alice, dizendo que têm que 

pensar em todas as possibilidades. Tudo se complica quando Inácio é preso no capítulo 171 e, 

depois, com a prisão de Ester no capítulo 221, após a armadilha criada por Idalina e Higino. O 

casal só terá paz mesmo no último bloco do último capítulo, quando Bárbara é desmascarada 

e Ester é solta.  

  

3.13.1. Prisão de Inácio 

 

A prisão de Inácio é construída a partir das mentiras criadas para esconder o romance dele 

com Ester. Para não contar que esteve em seu quarto pegando livros antes de ir para corte, ele 

conta uma história diferente, dizendo que foi apenas à biblioteca. Isso o faz cair em 

contradição no capítulo 170. O inspetor já desconfiava de Inácio: a arma era dele, ele fugiu na 
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noite do crime e só voltou muito tempo depois. Mas a desconfiança se torna certeza a partir 

do depoimento de Luzia no capítulo 170. Ela diz que Rosália viu o assassino e que não quer 

contar a ninguém.  

 

O inspetor vai até a fazenda e exige falar com Rosália, mandando que ninguém saia da casa 

até ele terminar. Ele, então, interroga Rosália, que confessa que mentiu ao dizer que tinha 

visto o assassino. Mas a escrava dá duas informações cruciais para o inspetor ter a certeza de 

que Inácio matou o pai. Primeiro, ela fala o horário do crime, a hora em que soltaram os 

fogos. Foi nesse momento que Cristóvão disse ter visto Inácio deixar a carruagem e retornar à 

casa, para só depois partir. Segundo, ela fala que mentiu porque Abelardo estava 

desconfiando do irmão.  

 

O Inspetor, então, interroga novamente Inácio, pergunta onde ele esteve quando retornou à 

casa. Ele repete que só foi à biblioteca, que não esteve no andar superior. O inspetor pede que 

ele assine o depoimento e só depois conta que Ubaldo contou em depoimento que viu Inácio 

entrando no próprio quarto na hora dos fogos. Inácio fica nervoso, acaba confessando que 

esteve mesmo no quarto para pegar documentos, que não lembra direito. O inspetor diz que 

ele mentiu no primeiro depoimento e está mentindo agora. Inácio fica nervoso, diz que não 

entende. O inspetor lhe dá, então, voz de prisão. O capítulo termina assim.  

 

O capítulo 171 repete esse instante final do capítulo anterior e mostra a cena em que Inácio 

recebe as algemas. Idalina é a primeira a ver a cena, grita que ele é um nobre, que o inspetor 

não pode falar daquele jeito. Logo depois, Alice chega e ouve o inspetor dizendo que a arma 

era de Inácio e que ele mentiu em depoimento, então, está sendo apreendido para 

averiguações. Leopoldo chega no momento em que o inspetor está acusando Idalina, dizendo 

que ela também mentiu em depoimento, dizendo que a vítima a adorava, quando já a havia 

expulsado de casa uma vez.  

 

Por último, chegam Ester e Abelardo, quando Alice está gritando que Inácio é o chefe da casa, 

que a família não pode ficar sem ele. Inácio e Ester se encaram. Ela fica muda, olhando para o 

amado, se aproxima aos poucos. Leopoldo, Jesus, Abelardo, todos gritam que aquilo não pode 

ser certo. Ester continua contida em seu sofrimento. Inácio pede que todos se acalmem, que 

têm que respeitar o inspetor, que ele não matou o pai e, nessa hora, olhando para Ester, diz: 
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“Tudo terminará bem”. Só aí Ester fala: “vai ser por pouco tempo, Inácio. Essa prisão é 

arbitrária”. O inspetor lembra que estão investigando a morte do marido dela e Ester responde 

que “Vou contratar um advogado, ou melhor, talvez contrate também um investigador pra 

descobrir quem foi o assassino de Henrique. O homem certo, não um inocente. Não posso 

desproteger o filho de meu marido. Vou contratar os dois melhores juristas da corte. 

Trabalharão juntos. Ter a liberdade de Inácio é justiça para Henrique”.  

 

Inácio sai e, só então, Ester se permite chorar. Todos choram, principalmente Rosália, que 

acredita ser a culpada daquilo. Aos poucos, as pessoas vão saindo. Tereza, uma escrava, chega 

com Otavinho no colo e Alice grita para tirar o filho dali, pois está sem cabeça. Idalina é 

quem socorre o menino, que começa a chorar. Ficamos, então, apenas com Ester chorando, a 

câmera se aproximando aos poucos de seu rosto, a música fúnebre em B.G. e, ao fundo, o 

choro de Otavinho, dando um clima ainda mais triste à cena.  

 

Figura 07 
Prisão de Inácio 

 

 

Toda a organização da prisão de Inácio demonstra que o efeito aqui é a emoção. O melodrama 

domina a cena, mesmo quando em um momento importante para a trama policial. A partir daí, 

serão duas investigações em paralelo: a da policia e a de Inácio, amigos e familiares.  

  

3.13.2. Prisão de Ester  

 

A prisão de Ester, diferente da de Inácio, onde existiam provas, ainda que frágeis, é 

totalmente forjada por Idalina, Higino e Alice. Na tentativa de proteger Inácio, caso as provas 

do romance dos dois fossem parar nas mãos da polícia, Ester começa a se portar de maneira 

frívola. Combina com um amigo, o Conde Pedro Afonso, para se passar de seu amante e, 

assim, minimizar o relacionamento com Inácio. Ester consegue também forjar flagras com o 

amante, criando testemunhas como o Conselheiro Cantuária e Ivete, da loja da vila.  
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Tudo isso se volta contra ela, quando Idalina tem a idéia de contratar o falsário que salvou 

Leopoldo da cadeia para forjar o documento de casamento de Ester e Henrique Sobral, que 

fora em comunhão de bens. O plano é falsificar dois documentos: um de comunhão de bens 

com um erro mínimo que um perito possa atestar ser falso e outro sem falhas em separação de 

bens para deixar claro que Ester teria enganado a todos, casando-se por interesse. Higino 

aceita participar do plano depois que Ester o humilha no capítulo 220 ao conseguir construir 

um plano para alforriar Olívia.  

 

Alice consegue seduzir Abelardo e envenená-lo contra Ester, assim, o rapaz desconfia da 

antiga madrasta e chama um perito para ver a certidão de casamento. Este atesta ser falsa. 

Abelardo, então, no capítulo 221, denuncia Ester para a polícia, que a prende. A sequência da 

prisão de Ester não é tão emotiva quando a de Inácio. É mais curta, quase seca, porém, a 

preparação e as cenas posteriores são bastante emotivas. Antes de ser presa, Ester e Inácio têm 

uma espécie de despedida amorosa. Ele vai ao quarto dela pedir desculpas por ter desconfiado 

de Pedro Afonso, o amigo que estava apenas fingindo ser amante da ex-cortesã. Inácio chega 

a dizer que está se sentindo “o pior dos homens por ter duvidado da mais fiel das mulheres”. 

Eles trocam juras de amor, uma elipse acontece e já vemos o casal na cama, em intimidade, 

namorando.  

 

Zulmira bate à porta avisando que a polícia está lá embaixo procurando Ester. Há uma nova 

elipse e já somos enviados para a sala da Ouro Verde com Jesus abrindo a porta para o Dr. 

Navarro, o advogado, dizendo que ele chegou em uma boa hora. Inácio está descendo a 

escada e já vê Ester algemada, cercada por dois policiais. Zulmira, Leopoldo, Idalina e Alice 

estão no local. Idalina dá um sorriso discreto. Inácio grita, dizendo que aquilo está errado. O 

inspetor diz que agora é difícil um habeas corpus funcionar e leva Ester.  

 

Figura 08 
Prisão de Ester 
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Corta para uma cena na vila com Juliana descobrindo que Abelardo é pai de Otavinho e, com 

isso, entendendo suas atitudes atuais. Quando voltamos a Ester, ela já está entrando na 

delegacia e sendo colocada na cela. O capítulo acaba com ela encarando o inspetor.  

 

O capítulo 222 repete essa cena, vemos os amigos e Dr. Navarro discutindo na fazenda como 

podem ajudar Ester e, logo depois, já vamos ver o depoimento de Inácio, contando toda a 

verdade, mas o inspetor não acredita. É importante ressaltar que o capítulo 222 é o primeiro 

da última semana da telenovela, ou seja, o drama de Ester acontece durante toda a última 

semana, concentrando nas investigações finais e no seu julgamento a partir do capítulo 224. 

As cenas de emoção, envolvendo a prisão de Ester, acontecem na própria cadeia: primeiro, 

quando Zulmira é a única a poder visitar Ester, levando roupas e comida, e, depois, quando 

Inácio finalmente tem direito a visitá-la – o capítulo 223 termina com ele chegando à cela.  

 

Já no capítulo 224, os dois trocam juras de amor e força e tentam encontrar mais uma vez 

pistas para o verdadeiro assassino. Ainda nesse capítulo, pouco antes do início do julgamento, 

temos uma bela sequência, onde os escravos rezam pela sorte de Ester. Começa com ela na 

cela, onde ouvimos apenas a voz de Rosália em over. Ester está na penumbra, a câmera a 

observa de fora da cela. Ela se vira, o rosto fica iluminado por entre as grades, ela tem 

lágrimas nos olhos, parece que ouve as preces de Rosália, ou faz as suas próprias. Seu rosto 

funde com as velas na senzala da Ouro Verde, onde a câmera revela, aos poucos, todos os 

escravos ajoelhados, acompanhando a prece de Rosália. Isso demonstra o quão Ester é 

querida por todos.  

 

Figura 09 
Oração de Rosália para Ester 

 
  

Neste capítulo, ainda temos o drama de Mariano e Olívia, que quase são pegos em um plano 

de Higino. Nos últimos capítulos, o julgamento de Ester, as investigações do crime e a luta de 

Mariano e Olívia contra Higino se misturam. E é a partir disso que tudo será esclarecido.  
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3.14. CARTAS NA MESA 

 

A investigação da trama policial da telenovela Força de um Desejo começa no capítulo 157, 

quando o inspetor Bustamante chega à fazenda. O personagem, interpretado por Clemente 

Viscaíno, tinha aparecido uma única vez na trama, no capítulo 66, para investigar a acusação 

de roubo que Higino fez contra o Barão. O inspetor não cria empatia com o público, o ator 

que o interpreta não é muito conhecido do grande público e o personagem surge quase como 

opositor aos protagonistas, já que desconfia desde o princípio de Inácio.  

 

A construção do personagem também não é para que o telespectador crie uma empatia com 

ele. Chega sisudo na fazenda, pedindo que todos deixem agora o caso com a polícia. Não 

parece ser muito inteligente, precisando, por exemplo, do alerta de Mariano para não beber o 

vinho envenenado no quarto do Barão. Mesmo depois do resultado do exame contendo 

estricnina, não acredita na hipótese de tentativa de envenenamento e diz a Mariano que a 

solução possível para isso teria sido uma tentativa de suicídio do Barão. E, com todas as 

hipóteses, ele acaba centrando-se em Inácio como principal suspeito, só começando a 

investigar outras possibilidades no final da trama.  

 

Seus métodos de investigação também não são dos mais sutis. Ameaça, grita, chega a bater 

nos interrogados de classe inferior, como Clemente ou Waldir. Não tem a astúcia 

característica de fazer as perguntas de uma forma inteligente. Pouco observa as vítimas, nem 

quer ouvir as explicações de Inácio quando Ester é presa. Para ele, no momento em que a 

Baronesa foi presa e vai a julgamento, seu serviço acabou. O que ele quer é cumprir o serviço, 

não tem o instinto investigativo de ir em busca da verdade.  

 

Por tudo isso, a verdadeira investigação acontece com Mariano, Olívia e Inácio. São esses três 

personagens que buscam, acima de tudo, descobrir a verdade. Mariano motivado pela ligação 

dos crimes que envolve a morte de seu pai e para ajudar a mulher que ama. Olívia para salvar-

se de Higino e ajudar os amigos. Ambos acreditam que o culpado seja Higino Ventura e 

comprovar isso é uma forma de livrar a escrava das mãos do fazendeiro. Já Inácio, é o 

suspeito-detetive. Acusado em primeira instância, tem que provar sua inocência, achando o 

verdadeiro culpado pela morte de seu pai. Depois, terá que fazer o mesmo para salvar Ester, 

sua amada, da forca.  
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3.14.1. Linha da investigação 

 

Desde o capítulo 157, quando de fato começa a investigação, até o capítulo 226, último da 

telenovela, são 69 capítulos. É interessante perceber que, mesmo com outras tramas se 

desenvolvendo durante esse período, todas acabam de alguma forma se ligando à trama 

policial. Pensando na curva dramática da telenovela de acordo com a importância da 

investigação e demais tramas em cada capítulo, percebemos que elas estão sempre se 

alternando, podendo chegar a este gráfico65: 

 

Gráfico 01 
Curva das investigações 

 

 

As três investigações bases: do inspetor, de Mariano e de Olívia e Inácio vão se alternando em 

importância a cada capítulo com outras 10 subtramas. Entre elas, estão as que envolvem 

Higino: o título de Barão de Higino, sua história com Olívia e o tempo em que é enganado 

pela escrava, a descoberta de Bárbara, a separação momentânea, a descoberta da farsa de 

Olívia, sua punição, o plano de Ester que dá a alforria a escrava, o plano de matar Mariano, a 

vingança contra Ester que a leva ao tribunal, e, por fim, sua perseguição a Olívia na Ouro 

Verde no último capítulo que o leva a morte.  

 

                                                            
65   Vide Apêndice 2 para maiores detalhes sobre cada momento.  
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Outra trama que se desenvolve em função da investigação sobre Inácio é o plano de Ester de 

parecer frívola e amante do Conde Pedro Afonso para minimizar seu relacionamento com o 

enteado. Essa trama começa no capítulo 187 e vai acabar gerando provas contra Ester quando 

ela for acusada do assassinato do marido. Paralelo a isso, temos a trama do segredo de Alice, 

que desenrola na subtrama de Juliana chantageada por Socorro. A moça sabe que Alice e 

Abelardo não são irmãos, mas, para manter o noivado, aceita as chantagens de Socorro com 

medo de, ao saber a verdade, Abelardo deixá-la. O segredo de Alice gera ainda a chantagem 

de Waldir, que sabe de Abelardo, o envolvimento de Isidoro que aluga uma casa na corte para 

ela e a desconfiança de Olívia e Mariano de que ela tenha alguma relação com o crime.  

 

Tem ainda a trama dos escravos da Ouro Verde, dividida entre a família de Jesus, já liberto, 

que junta dinheiro para comprar a alforria dos outros, e Cristóvão, que sonha em fugir para o 

quilombo. Além das subtramas, como o relacionamento de Guiomar e Bartolomeu, que 

envolve ainda Clara Toledo de Mendonça e o próprio inspetor Bustamante. A saga de Luzia 

por alguém que a sustente, depois que descobrem o romance de Mariano e Olívia. A epidemia 

de varíola na Morro Alto. A trajetória de Clemente, capataz da Ouro Verde, mas que sempre 

prestou favores a Higino, que acaba sendo desmascarado aos poucos. E o segredo de 

Leopoldo, bígamo, que acaba dando as armas para Idalina, Alice e Higino forjarem provas 

contra Ester através do falsário Ernani.  

 

A investigação oficial, do inspetor Bustamante, começa no capítulo 157 e segue com 

importância, tendo depoimentos e investigações praticamente todos os capítulos até o capítulo 

170, quando Inácio é preso. A partir daí, a investigação de Bustamante começa a diminuir, ele 

ainda ouve um ou outro depoimento, mas seu interesse maior é em provar a culpa de Inácio. 

Quando este foge, no capítulo 178, sua função principal passa a ser a captura do rapaz. 

Apenas no capítulo 191, o inspetor começa a investigar novas possibilidades, seguindo a linha 

de raciocínio de Mariano de que os três crimes estão ligados. Primeiro, ele desconfia de 

Idalina, investigando seu passado, a ligação com Sobral e o ódio por Ester. Depois, Higino 

Ventura, quando descobre que seu antigo sócio na corte foi morto com o veneno estricnina e 

que ele foi investigado pelo crime.  

 

Toda sua linha de raciocínio, no entanto, acaba no capítulo 221, quando recebe a denúncia de 

Abelardo contra Ester. Apesar de ouvir Inácio e Pedro Afonso, para o inspetor Bustamante 
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não resta dúvidas de que Ester matou o marido por dinheiro. Ele entrega o caso à corte e não 

mais se envolve nisso. Só vai ouvir Vitório e, depois, Bárbara, no último capítulo, devido à 

insistência de Inácio em seu plano de fingir a prisão e confissão de Higino para pressionar 

Vitório. Isso demonstra o quão burocrático é o inspetor. Para ele, basta encerrar o caso e, não, 

descobrir a verdade. Ele próprio se define como pragmático, suas investigações partem de 

dados concretos e não de suposições. Foi isso que disse a Mariano no capítulo 158, quando 

este alertou para a possibilidade de veneno no copo de vinho encontrado no quarto do Barão.  

 

No capítulo 163, Bustamante está na estalagem, a cena começa amena com ele conversando 

com Vitório e sendo servido por Palmira. De forma aparentemente despretensiosa, ele 

pergunta a Vitório sobre o caso de Palmira com o Barão, o capanga de Higino confirma tudo e 

diz que a moça sonhava em ser a nova baronesa depois da morte de Helena. É quando Gaspar 

se aproxima pedindo para expor sua teoria sobre o crime. O barbeiro se abaixa e fala 

sussurrando ao inspetor, a câmera fica em um plano fechado pegando os dois, com Vitório ao 

fundo ouvindo com atenção. Gaspar diz que acha que os assassinos são Inácio e Ester, por 

isso eles fugiram na noite do crime. Ela teria tentado envenenar o marido, ele atirou, já que a 

arma era dele. Queriam a fortuna. O inspetor acha interessante a teoria, mas pergunta por que 

eles não voltaram até agora. “O importante na investigação é descobrir o motivo do assassino. 

Sabendo por que mataram o Barão, chego logo ao culpado, mesmo com tantos suspeitos”, ele 

sentencia.  

 

Mesmo com tantos depoimentos, o inspetor parece só enxergar a possibilidade de Inácio ser o 

culpado pela morte do pai, tanto que vai à Ouro Verde assim que sabe que ele retornou e volta 

a interrogá-lo várias vezes. A insistência em não ver outra possibilidade faz com que Mariano 

e, depois, o próprio Inácio assumam as verdadeiras investigações do crime, buscando provas 

da ligação entre os três crimes e tentando descobrir o que Vitório e Luzia sabem e estão 

escondendo. É na investigação deles que o público mantém seu foco, até por acreditar na 

inocência de Inácio. É quase um alívio quando ele começa a pensar em novas possibilidades a 

partir do capítulo 191. A sensação é bem representada no capítulo 194, quando o inspetor vai 

interrogar o Conselheiro Cantuária.  

 

O Conselheiro está no banco quando o inspetor o aborda. A cena começa já com o 

Conselheiro perguntando se o inspetor acha que Inácio matou o pai. Este responde que está 
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investigando todas as possibilidades e o senhor diz: “Finalmente”. Essa cena é com o inspetor 

de costas em primeiro plano, tendo o Conselheiro ao fundo, para mostrar a reação dos dois. O 

inspetor se vira e diz que os amigos de Inácio o estão julgando antes do tempo. O 

Conselheiro, sem alterar o tom, diz calmamente que isso foi a mesma coisa que o inspetor fez 

com Inácio, ao que Bustamante rebate que tem seus próprios métodos de investigação. A 

conversa transcorre com perguntas sobre Idalina, o inspetor não tem problemas em dividir 

com o Conselheiro suas suspeitas sobre os motivos que poderiam ter levado a senhora a matar 

não apenas o genro, como o padre e o médico.  

 

É interessante perceber como o inspetor age de forma diferente a depender do interrogado. 

Com os ricos e pessoas importantes, ele é sempre sereno, às vezes irônico. Solta as perguntas 

e suposições apenas observando as reações das pessoas. Sem nunca ser agressivo. Mesmo 

quando prende Inácio, provando que ele entrou em contradição nos depoimentos que deu, ele 

é seco, dá ordem de prisão, mas em nenhum momento agride Inácio. Já com os pobres, ele 

sempre parte para agressão verbal ou física. Ameaçou Rosália com outros métodos para ela 

dizer o que viu no quarto do Barão, fez tortura psicológica com Waldir para que ele 

entregasse Higino e Vitório. E, no capítulo 220, coloca o dedo na cara de Clemente, 

acusando-o do crime em nome de Higino. No capítulo seguinte, quando interroga o capataz, 

pega-o pelo pescoço, sacudindo o homem e praticamente batendo nele para que confesse o 

crime.  

 

Isso demonstra uma característica da visão que temos da polícia brasileira, aquilo que foi 

alertado por Sandra Reimão que é bastante presente em romances policiais brasileiros: a 

crítica à polícia enquanto instituição e a denúncia de falhas no sistema judiciário. Não apenas 

pelo fato de o inspetor Bustamante não estar interessado em desvendar o crime, e, sim, em 

cumprir seu papel de apontar um culpado, mas, também, em seu método de investigação, 

privilegiando os que têm poder e abusando dos mais frágeis. Só mesmo com a presença dos 

justiceiros encabeçados por Inácio, Olívia e Mariano, com a ajuda de Ester, Jesus, Trajano e 

Leopoldo, será possível desvendar, de fato, o crime. Principalmente porque, mesmo 

investigando outras possibilidades, o inspetor sempre declara que Inácio continua sendo o 

principal suspeito.  
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No capítulo 207, ele está na estalagem com o auxiliar e diz ao sentar a mesa: “Continuo 

suspeitando, sim, de Inácio Sobral e de muita gente. De Dona Idalina e de várias outras 

pessoas, mas ainda não cheguei a uma conclusão definitiva”. O guarda, quase em uma crítica, 

diz que o inspetor já tomou “tantos depoimentos”, mas este não se abala e diz que precisa de 

mais dados, se Sobral tinha outros inimigos e que vai investigar na corte, onde Sobral passou 

parte de juventude. É uma cena rápida, quase não sai do rosto do inspetor, mas já demonstra 

os seus pensamentos.  

 

A mesma estratégia é utilizada no capítulo 219, esse em um plano melhor trabalhado pela 

direção, traz o inspetor em pé, olhando para fora da delegacia, tendo o mesmo guarda da 

estalagem ao seu lado.  

 

Figura 10 
Inspetor pensa sobre caso 

 

 

Há uma boa construção da fotografia da cena, com sombras de grades que deixam a imagem 

mais rica. Muda para um close do inspetor em primeiro plano, com o guarda ao fundo, muita 

sombra no rosto dos dois para deixar a cena mais ameaçadora. O foco vai fugindo do guarda à 

medida em que a câmera se aproxima ainda mais em zoom. Vemos apenas meio rosto do 

inspetor e o guarda ao fundo desfocado, deixando sua imagem ainda mais ameaçadora. Nesse 

ponto, ele desconfia de Higino, sabe que Vitório não vai dizer nada e convoca Waldir para 

depor.  

 

3.14.2. Investigação não-oficial 

 

Sem identificação com o inspetor Bustamante, o telespectador cria empatia com Mariano e a 

investigação que ele começa a traçar desde o primeiro instante em que entra no quarto do 

Barão. Com Leopoldo, Trajano e Abelardo, no capítulo 157, ele pergunta como foram as 

primeiras horas do Barão Sobral. Ele fica sabendo por Trajano e Leopoldo das informações 
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sobre sua ida ao banco, a visita aos Castro Rebelo e a briga com Vitório. Antes, ele se 

pergunta se Henrique tinha algum outro inimigo além de Higino Ventura. Sua desconfiança é 

compreensível, já que, além de único inimigo, Ventura sempre traçou planos para derrotar o 

Barão. E Mariano tinha um motivo particular para desejar que ele fosse o verdadeiro culpado, 

pois, assim, Olívia estaria livre.  

 

Ainda no capítulo 157, é ele quem repara o copo de vinho no quarto do Barão quando está 

com o inspetor e Leopoldo no local. E é ele também quem desconfia do veneno que será 

investigado e comprovado, depois, a presença de estricnina. Na verdade, sua desconfiança 

vem da investigação que começou a realizar a partir da morte de seu pai. A investigação ficou 

adormecida por causa do problema mais imediato que era a liberdade de Olívia, mas, no 

capítulo 152, três capítulos antes da morte do Barão, ele conversa com Inácio e volta a falar 

no assassinato do Dr. Xavier. O médico tem a certeza de que Higino está envolvido na morte 

do pai, já que saiu da fazenda Morro Alto com Vitório, descobriu algo e, logo depois, morreu. 

Inácio concorda, dizendo que o Dr. Xavier queria falar com ele. “No momento em que eu 

conseguir reconstituir o que aconteceu antes da morte dele, eu vou ter a arma que preciso e 

vingar o assassinato do meu pai”, diz Mariano. A cena é simples, apenas plano e contraplano 

dos dois, em uma conversa na biblioteca, mas a rememoração do assassinato de Dr. Xavier, 

pouco antes da morte do Barão, é uma pista para o público da ligação dos crimes.  

 

No capítulo 158, Mariano já expõe sua hipótese ao falar do veneno no vinho. Ele fala ao 

inspetor das suspeitas envolvendo Higino por causa do trajeto de Dr. Xavier até a hora da 

morte, além do exame que comprovou que havia estricnina no sangue do pai. A taça de vinho 

intacta é um objeto estranho na cena do crime e ele quer investigar, pois acredita na ligação 

entre os dois assassinatos, principalmente porque Higino era o único desafeto de Sobral. O 

inspetor não acredita na hipótese. Neste momento da cena, a direção ajuda o público a criar 

empatia com a versão de Mariano e não a do inspetor. Mariano está sentado na cama de 

Sobral, olhando o copo de vinho em cima do criado-mudo. Ele pergunta se o inspetor dá 

autorização para investigar o conteúdo do copo. O inspetor responde ao fundo, ele se 

aproxima da cama pelo outro lado, da mesma forma que a câmera fecha mais o quadro, 

deixando Mariano em primeiro plano e o inspetor em segundo. O quadro final é com Mariano 

em destaque, tendo o inspetor quase desfocado no canto direito da tela. “Eu vou mandar 
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verificar também se nesse vinho há estricnina”, ele diz. “E eu vou me ocupar efetivamente 

com a morte do Barão”, rebate o inspetor.  

 

Figura 11 
Mariano pensa sobre o caso  

 

 

Ainda no capítulo 158, Mariano recebe o resultado do exame do conteúdo do copo que 

comprova que havia estricnina ali. Guiomar, Olívia e Mariano conversam, então, sobre o 

crime e é a amiga de Ester que lembra que não teriam sido duas, mas três, mortes por 

envenenamento. “Não foram duas mortes, foram três. Não percebem? Vocês dois não se 

casaram porque o padre Olinto morreu, de repente, na véspera do casamento”, diz Guiomar. 

Guiomar lembra ainda que Higino já era louco por Olívia naquela ocasião e que 

provavelmente quis impedir o casamento. Esse é o gancho do capítulo 158, a discussão 

continua no capítulo 159. É aí que Mariano liga as três mortes com um flashback. A voz over 

de Mariano vai narrando os detalhes, enquanto revemos as cenas do médico saltando da 

carroça de Vitório, chegando à casa do Conselheiro, reclamando da presença de Higino, 

bebendo o vinho, gritando por Inácio e morrendo em seguida. Depois, vemos a reconstituição 

da morte do padre, detalhe que, aqui, Mariano não fala no nome de Dona Maria Cândida, 

mas, no flashback, mostra Bárbara se aproximando e perguntando por Dona Maria Cândida – 

a cena mostra, inclusive, a suspeita aparição de Vitório ao fundo, dando mais pistas ao 

telespectador da ligação da Morro Alto com os crimes.  

 

No capítulo 159, Mariano conversa com Olivia sobre mais um detalhe que liga as três mortes: 

Vitório. O Barão esteve com o capanga de Higino pouco antes de morrer para tirar satisfações 

sobre o que ele teria falado a Ester. A montagem mostra Mariano traçando sua investigação 

como um verdadeiro detetive. Primeiro, interroga Reinaldo na estalagem, já que o garçom foi 

a única testemunha da conversa entre Sobral e Vitório. Depois, ele conversa com Leopoldo, 

que fala que Sobral chegou nervoso, querendo falar com Alice. Ambos têm certeza de que 

Vitório disse algo ao Barão e a procura por Alice é mais uma ligação com Higino e a fazenda 
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Morro Alto. Só que, logo depois, Olívia fala da paternidade de Otavinho e suas suspeitas em 

relação à Alice. Isso deixa os dois divididos em suas suspeitas, pois, se Alice tivesse matado o 

Barão Sobral por causa do seu segredo, como ficaria a ligação com as outras duas mortes?  

 

O irônico desse capítulo 159 é que a investigação de Mariano acontece em paralelo com a 

nomeação de Higino com o título de Barão do império, sonho que sempre almejou e que o 

impedia de largar Bárbara para ficar com Olívia. Enquanto tinha esse objetivo, o casal podia 

ludibriar o fazendeiro, com Olívia fingindo gostar dele. Com o título, tudo ficaria mais 

perigoso. Higino é agraciado em sua fazenda, sem que o casal saiba – eles acreditam que, pelo 

fato de o Imperador não ter ido a Santana, Higino esteja longe de se tornar Barão. A primeira 

cena da conversa dos dois no capítulo é seguida pelo enviado do imperador na Morro Alto 

pedindo desculpas aos Ventura e entregando o título. A segunda cena de Olívia e Mariano 

exibe uma montagem ainda mais irônica. Olívia alerta que eles têm que descobrir tudo rápido 

antes que Higino se torne Barão e fique mais difícil incriminá-lo. Mariano diz que Higino está 

longe de se tornar Barão e a cena seguinte é a de Higino comemorando o título.  

 

Com o título de Barão e a vida de Olívia em maior risco, Mariano diminui suas investigações, 

precisa se ocupar da fuga dos dois do país. Mas, quando pode, não desiste da idéia, tanto que 

expõe suas suspeitas no capítulo 161 para o inspetor, mas este não acredita, dizendo que 

prefere pensar que o vinho com veneno fosse indício de uma tentativa de suicídio do Barão. 

Mariano volta a se concentrar na investigação a partir do capítulo 172, quando Olívia desiste 

de fugir ao descobrir que Inácio está preso. Ela acredita que possa conseguir as provas do 

relacionamento dos dois na fazenda Morro Alto e, apesar de achar arriscado, Mariano acaba 

aceitando a decisão da noiva e volta a pensar nos crimes com maior freqüência.  

 

Mariano e Inácio irão unir suas forças na investigação paralela quando o filho do Barão foge 

da cadeia e é ferido. Mariano vai até a cabana onde o amigo está escondido e trata do seu 

ferimento, os dois passam a conversar e unir as pistas. No capítulo 182, os dois conversam em 

uma cena que funciona apenas para rememorar os passos até ali, não há nada de novo. Muitas 

cenas têm essa função, até porque uma telenovela tem uma estrutura cíclica, nem todos 

acompanham todos os capítulos e é sempre necessário recordar, relembrar, repetir 

informações importantes. Mas, das conversas de Mariano e Inácio, surge uma certeza: a 

necessidade de investigar a partir de Vitório.  
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Junto com Palmira da estalagem, eles armam um plano e conseguem se aproximar de Vitório 

no capítulo 184. Inácio o prende com cordas e exige que o capanga conte o que sabe. Vitório 

não diz muita coisa, até porque, no caso de Sobral, não tem mesmo muito mistério, foi Sobral 

que o ameaçou. E eles, de fato, não falaram mais nada. Mas, na hora em que Inácio pergunta 

sobre o Dr. Xavier, o capanga fica preocupado, não sabia que eles estavam fazendo a ligação 

dos crimes, mas disfarça e acaba soltando uma nova pista. Dr. Xavier ficou nervoso quando 

Vitório disse que a Luzia freqüentava a Morro Alto quando ainda era escrava. Ele só solta 

isso porque Inácio o ameaça, segura as golas de sua camisa, quase o bate. A revelação 

acontece com os dois muito próximos. Depois, Vitório repete a informação em close para a 

câmera, só que mentindo ao dizer que não entendeu a reação do médico.  

 

Figura 12 
Inácio interroga Vitório 

 

 

Vitório sabia exatamente do que se tratava toda a situação, era o único cúmplice de Bárbara. 

Porém, nesse ponto, o telespectador não tinha noção da verdade. E tudo fica ainda mais 

tendencioso quando, no mesmo capítulo, há uma cena entre Vitório e Higino que dá ainda 

mais indícios de que o novo Barão da Morro Alto tem alguma ligação com os crimes. Vitório, 

de uma maneira dissimulada, fala do ataque de Inácio. Diz que o rapaz estava possesso e, por 

isso, ele teve que dizer a verdade. Higino pergunta o que Vitório contou a Inácio e ele repete a 

informação sobre Luzia. A reação de Higino é comprometedora. Ele se vira e encara Vitório 

com uma expressão preocupada. A música de suspense ajuda a criar a interpretação de que 

algo importante foi revelado. Enquanto isso, Inácio e Mariano conversam com Cristovão e, 

depois, com Zelito para saber mais informações sobre Luzia e são informados pelos dois 

escravos da personalidade da liberta, sempre interesseira, falsa e fogosa. 

 

No mesmo capítulo 184, Mariano pergunta a Luzia sobre sua relação com a fazenda Morro 

Alto e ela não diz nada. Ia à fazenda apenas para encontrar-se com Zelito. Sem se convencer 
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da desculpa, Inácio arma um plano para falar com Luzia a sós. Ele invade o quarto da liberta 

no capítulo 188, mas ela continua negando qualquer ligação com a sede da Morro Alto. Inácio 

insiste, pergunta sobre o Dr. Xavier, se o médico teria dado alguma informação que Luzia não 

pudesse revelar aos Ventura. Apesar da cena não ter uma direção de câmera especial, é 

interessante perceber que Luzia está na penumbra, enquanto Inácio está com a luz em seu 

rosto. Saberemos, depois, que a escrava mentiu, ela sabia exatamente o que levou para Ouro 

Verde da Morro Alto: veneno para a Baronesa Helena, assim como viu Vitório entregar um 

bilhete a alguém na casa do Conselheiro após o Dr. Xavier sair da carroça. Todo esse jogo em 

que se finge de ingênua para Inácio é apenas para disfarçar sua culpa.  

 

Essa cena também é montada em paralelo com o que acontece embaixo, no bar da estalagem. 

O inspetor e seus guardas chegam ao local criando um clima de tensão. Os amigos se 

movimentam para avisar a Inácio da presença da polícia e ajudá-lo a sair dali. Em paralelo, 

Bartolomeu provoca o inspetor dizendo que ele não precisa mais investigar o crime, já que 

decretou que Inácio é o culpado. “Definitivamente, não faz bem à saúde sair por aí andando 

pelas ruas ou percorrer certas fazendas a procura do verdadeiro assassino”, diz o jornalista 

encarando o inspetor. Esta cena, além de deixar clara a falta de respeito e confiança na justiça 

que aquele homem representa, ajuda a criar o clima para o telespectador de que ele é o 

inimigo de Inácio. Sua chegada traz insegurança, medo de uma nova captura. A relação de 

Inácio com o suspeito-detetive fica cada vez mais clara, provocando o efeito emocional 

necessário para a telenovela, já que nos deixa preocupados com o futuro do protagonista, 

sofrendo junto a ele e esperando que a justiça seja feita.  

 

No capítulo 190, no entanto, Inácio é preso novamente e o inspetor acaba resolvendo ouvir 

suas suspeitas. Inácio expõe todas as suas suspeitas, as investigações que fez, mas o inspetor 

as rebate, Inácio insiste, fala dos capangas na Ouro Verde, de Luzia, tenta argumentar: “São 

peças soltas que, diante do descaso da polícia, os parentes da vítima estão tentando juntar. 

Não querem achar o assassino, querem apenas provar que fui eu”, ele fala desesperado. O 

inspetor não aparenta acreditar em muita coisa, manda Inácio de volta para cela, mas, assim 

que este sai, ele pede que um guarda chame Vitório novamente para depor. 

 

      A partir daí, o inspetor começa a investigar e desconfiar de outras possibilidades, é 

quando vai conversar novamente com Mariano para ouvir sua teoria, interroga Vitório e 
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depois Waldir, investiga Idalina a partir da conversa que ouve dela com Ester e confessa ao 

Conselheiro e, depois, ao guarda, que está pensando em novas possibilidades, como já foi 

analisado. No capítulo 194, ele volta a ouvir Inácio, quer saber detalhes da briga entre Sobral 

e Higino. Inácio conta tudo desde que Higino foi proibido de casar com Helena, fala de sua 

volta e enumera todos os crimes de Higino contra a família Sobral. Há um tom de desafio 

entre os dois, Inácio fala, o inspetor ouve, quase não interferindo. No final, os dois se 

levantam e se encaram em desafio. “Por enquanto, seu depoimento está concluído, a não ser 

que queria dizer mais alguma coisa”, provoca o inspetor. “Eu só espero que a justiça seja 

feita”, debate Inácio.  

 

3.14.3. Fase final da investigação 

 

Os quatro últimos capítulos são bastante movimentados, é quando a investigação atinge o seu 

ápice, principalmente após a prisão de Ester. As provas contra ela são mais fortes que as 

contra Inácio. Caso não encontrem logo o verdadeiro assassino, ela irá a julgamento e 

provavelmente será condenada à forca. Há urgência, principalmente porque a polícia encerrou 

o caso. No capítulo 223, os amigos se reúnem na fazenda para encontrar uma solução. Estão 

reunidos Abelardo, Trajano, Olívia, Mariano, Jesus, Leopoldo, Guiomar, Bartolomeu e 

Inácio, além do advogado Navarro. Todos pensam em Alice como culpada, conversam mais 

uma vez quase em jogral, completando o raciocínio. Mas, na verdade, não há nada muito 

conclusivo. Ainda nesse capítulo, temos uma pista melhor na casa de Mariano. Olívia e o 

médico começam a cena convencendo Fabíola de que Ester não matou Sobral e muito menos 

o Dr. Xavier, como algumas pessoas teriam insinuado na vila. Os dois saem deixando a 

senhora sozinha e um flashback mostra novamente a cena do capítulo 53, quando pediu os 

remédios de Helena para medicar Dona Cândida.  

 

Quando Mariano volta à sala, ela fala apenas para o sobrinho sobre o botão que ele teria 

pedido para trocar. Ou seja, seguindo a regra do suspense defendido por Hitchcock, temos 

aqui uma pista para o telespectador que os personagens não têm. A ligação com os remédios 

de Helena e a fazenda dos Castro Rebelo. É importante ressaltar que, a essa altura, a trama da 

escrava Hortênsia já está clara. Há algo mais nessa fazenda que pode esclarecer os crimes. Só 

resta os personagens descobrirem o que é. 
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No capítulo 224, há um alívio romântico para o público antes do julgamento de Ester e as 

finalizações da investigação: o encontro de Ester e Inácio na cadeia. Em meio a todo o clima 

de conclusão de investigações, esse é o gancho do capítulo 223 para o 224, demonstrando que 

o principal efeito da telenovela é mesmo a emoção do gênero melodrama. Os dois trocam 

carinhos antes de conversar sobre as suspeitas, Inácio leva para Ester a hipótese dividia por 

todos, Alice seria a criminosa. Ester discorda: “Não me parece que Alice seja essa mente, 

quem teria meios para articular todas essas mortes, estratégias tão elaboradas”. Inácio pensa, 

então, na avó Idalina e Ester concorda. Eles pensam na possibilidade de Idalina ter ido à 

Igreja para adulterar o livro de casamento, já que foi à corte nos últimos dias. A polícia estaria 

investigando a troca há muito tempo, próximo ao casamento. Inácio diz que irá à corte 

investigar.  

 

Ainda no capítulo 224, Pedro Afonso tenta confessar o crime, mas diz que mandou um 

matador à fazenda que a polícia descobre depois já estar morto antes do Barão, assim como o 

conde estava na Europa na época. Assim, Ester vai mesmo a julgamento que inicia-se no final 

do capítulo. Na verdade, o anúncio do juiz de que está aberta a sessão é o gancho para o 

capítulo 225, que já começa com o depoimento emocionante de Inácio. O rapaz conta toda sua 

história com Ester e faz uma declaração de amor pública: “Só quem não a ama são os 

hipócritas, os falsos moralistas, para quem sua retidão é uma afronta. Só condena quem não a 

conhece. Para conhecê-la, basta olhar em seus olhos. Inocência é o que vão encontrar em seus 

olhos”, essas últimas palavras ele diz virado para onde está Ester, que chora de emoção, 

olhando-a nos olhos.    

 

A montagem dos capítulos 225 e 226 são alternadas entre a investigação dos amigos e o 

julgamento de Ester. E ainda tem a denúncia que o Conselheiro faz ao inspetor pela tentativa 

de assassinato de Higino contra Mariano. Ele exige que um guarda seja destacado para seguir 

Olívia e protegê-la. Olívia fica na casa do Conselheiro e aí se aproxima de Hortênsia, que 

tinha visto na feira de escravos. Ela quer saber da escrava se ela tem medo de Higino só por 

causa da fama ou se tem algum motivo especial. Mas Hortênsia não diz nada, apesar de 

demonstrar saber algo. A única coisa que ela diz é que mentiu por medo de ser comprada por 

Higino Ventura, não era cozinheira, era apenas mucama de Dona Cândida.  
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No julgamento, Inácio ouve uma conversa de Idalina e Alice, onde a senhora diz que, depois 

de todo o trabalho que tiveram, a menina não pode atrapalhar. Inácio pede, então, que Trajano 

vá até a Igreja novamente com uma foto das duas para saber se foram elas que trocaram o 

livro. As cenas são rápidas, resumos das situações, mesmo os depoimentos. O depoimento 

mais longo acaba sendo o de Idalina, que mente quase todo o tempo. São quase quatro 

minutos apenas com o julgamento da senhora que, o público sabe, arquitetou o plano que 

levou Ester àquele julgamento. Não há informações ali, a estratégia é para aumentar a 

angústia pelo perigo iminente da protagonista, além de ampliar o ódio do telespectador em 

relação à vilã da história. Ao final da cena, ainda temos o recurso de isolamento de Abelardo 

olhando para Alice e percebendo que pode conseguir com ela alguma coisa. Além de Luzia, 

que se dá conta de que a folha original da igreja está com ela e, assim, vende a folha para 

Idalina.  

 

Porém, no capítulo 225, o público só presencia Luzia vendendo a folha e Idalina guardando-a 

na Morro Alto, apesar de Alice pedir para queimá-la. O plano de Abelardo só ficará claro no 

último capítulo. Aqui, ele irá fingir que ama Alice e, apesar de tudo, quer ficar com ela. A 

moça pede um tempo para pensar. Acha que, depois de tudo, merece o amor de Inácio. Idalina 

é que a convence a ficar com o “prêmio de consolação”. Quando Alice finalmente diz a 

Abelardo que aceita ficar com ele, o rapaz a engana e obtêm de volta a folha original, 

provando parte da inocência de Ester. Mas, antes disso, ainda acontecem muitas peripécias 

nos dois últimos capítulos. 

 

O gancho para o último capítulo é Trajano chegando da corte com o sacristão que irá 

reconhecer Idalina e Higino, conseguindo chegar até Olívia e, novamente, ameaçando-a. O 

último capítulo possui um ritmo rápido, mantendo a montagem de cenas paralelas entre 

depoimento, investigação e a situação de Olívia com Higino. A morte do Ventura, no entanto, 

é logo no início – o capítulo começa com ele ameaçando Olivia, ela tenta enganá-lo mais uma 

vez. Mariano chega à fazenda para ficar com a esposa e luta com o inimigo, a cena é tensa, 

longa até.  

 

Há vários recursos para criar a expectativa como a própria resolução da luta. Mariano e 

Higino vão parar no chão, atrás de um sofá. Ouve-se um tiro, não se sabe quem atirou ou 

quem foi a vítima. A revelação vem aos poucos. Primeiro, as mãos de alguém se levantando, 
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depois, o rosto de Higino aparece, mas, quando ele fica completamente em pé, percebemos 

que está ferido para, logo depois, Mariano se levantar são e salvo.  

 

Figura 13 
Morte de Higino 

 

 

As resoluções dos personagens vão sendo bem organizadas, envolventes. Nos depoimentos, o 

escravo Jesus é desdenhado ao confessar que Ester lhe deu a alforria. Tudo parece complicado 

no julgamento, mas Trajano chega avisando sobre a nova testemunha e pedindo que o 

julgamento seja adiado para o dia seguinte, a fim de o sacristão se recuperar do acidente. Na 

fazenda, novamente, Mariano diz que ele estará pronto no dia seguinte. Inácio fica 

preocupado, mesmo com o depoimento dele que ajudará Ester, com Higino morto, fica mais 

difícil descobrir a verdade. É quando Olívia tem a epifania.  

 

Os homens estão discutindo ao fundo e ela está sentada em primeiro plano, quando ela ouve 

Mariano falando que foi à casa de Dona Maria Cândida antes da casa de Bárbara. Alguns 

flashbacks relembram que o padre Olinto e o Barão estiveram na fazenda dos Castro Rebelo. 

E fala ainda da situação de Hortênsia, que sabia algo, pois morria de medo de ser comprada 

por Higino. Eles vão até a casa do Conselheiro e ela diz que não sabe nada. Apenas tinha 

medo porque Vitório ameaçou sua vida caso ela dissesse algo sobre a visita do Barão. Fica 

claro que Vitório sabe sobre o crime, a única solução é fazê-lo confessar. A câmera se 

aproxima de Inácio e ele tem a idéia. Corta para Bartolomeu reclamando sobre o que Inácio 

está lhe pedindo, mas não explica muito. Logo depois, para Inácio pedindo ao inspetor que 

não revele a morte de Higino até o dia seguinte e ele concorda.  

 

3.15. RESOLUÇÃO 

 

A resolução do crime não é das mais elegantes do gênero policial. Não temos um detetive 

inteligente que conclui tudo através da lógica, até porque, esse personagem não existe aqui, 
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como já foi analisado no perfil do inspetor Bustamante. O suspeito-detetive na figura de 

Inácio e seus amigos chegam bem próximo, mas também não são uma espécie de Miss 

Marple, de Agatha Christie, pois não conseguem concluir o crime. Eles precisam de um 

artifício considerado menor no romance policial: a confissão do assassino. Esse recurso, no 

entanto, é o mais utilizado nos casos de “Quem matou?” em telenovelas. Dos casos citados, 

apenas em Água Viva e A Próxima Vítima há uma conclusão prévia do detetive do caso.  

 

O que torna a resolução interessante no caso de Força de um Desejo, além da surpresa em 

relação ao nome da assassina, impensada apesar de ter sua trajetória bem embasada e com 

pistas desde o início da telenovela, é a forma como essa confissão se dá. Inteligente, 

envolvente e com bastante emoção. Inácio cria uma notícia falsa de que Higino teria sido 

preso e apontado Vitório como responsável pela morte de Sobral. A polícia prende Vitório 

que nega a princípio, mas acaba confessando tudo para não ser acusado.  

 

O ritmo é ágil, começa com Bárbara lendo a notícia. Ela fica preocupada ao ver que Higino 

foi preso. Sua expressão tensa está longe daquela Bárbara boba e risonha. Corta para Vitório 

tentando fugir e Inácio chegando com a polícia. Ele começa a falar e logo vemos o flashback 

de sua conversa com o Dr. Xavier, onde há a revelação do envenenamento de Helena. Inácio 

pressiona Vitório, então, para saber quem teria feito isso, já que Higino amava sua mãe e não 

a mataria. A câmera enquadra Inácio e Vitório em plano fechado, ele agarrando a roupa do 

capanga, transtornado, Vitório está calmo. Inácio grita: “Para quem você mandou o bilhete 

quando voltou para Santana?”. Nesse instante, ouve-se uma voz em off: “O senhor não pode 

prender o meu marido, ele é um homem bom”, a câmera enquadra Inácio, o inspetor, Vitório e 

os guardas olhando para a pessoa que chegou. Só quando Vitório responde “Para ela”, é que a 

câmera vira e encontra Bárbara.  

 

Figura 14 
Resolução do Crime 
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Bárbara fica nervosa, pergunta o que o empregado está dizendo e ele diz que contou tudo. 

Inácio se aproxima de Bárbara e diz que ela tem que confessar para não deixar o marido pagar 

pelos crimes que não cometeu. O inspetor, então, manda que ela se sente. Ela está nervosa, 

diz que não poderia perder o marido para Helena, pois sempre o amou. Vê-se, então, o 

flashback da forma como Bárbara conversa e depois mata o Barão. A cena é bem construída, 

a forma como Bárbara chega ao quarto, se fingindo de amiga, a forma como o Barão lhe 

apresenta o frasco, os planos-detalhe com as mãos de Bárbara pegando o veneno e colocando 

no vinho, enquanto o Barão toca no anel que Ester deixou. O sumiço do frasco, Bárbara 

oferecendo o vinho e o olhar do Barão procurando pelo veneno. Tudo é bem orquestrado. Ele 

a ameaça e ela pega o revólver confessando todos os crimes, desde o sócio de Higino que foi 

citado no capítulo 216.  

 

Para enriquecer a cena, quando ela fala das mortes dos personagens da telenovela cenas de 

novos flashbacks surgem, quase todos com cenas que realmente aconteceram na trama, 

apenas a cena de Luzia colocando o veneno no copo de Helena é uma gravação inédita. Isso 

dá ainda mais veracidade ao crime, deixando o telespectador seguro de que aquela é uma boa 

explicação. O efeito do tiro saindo da arma serve também de transição para a cena do 

depoimento do sacristão no julgamento de Ester. É o clímax da trama: o assassino foi 

descoberto, mas ela ainda está em julgamento e é preciso colocar as pessoas certas na cadeia.  

 

Antes de analisar a resolução do julgamento, é preciso ressaltar dois erros na explicação dos 

crimes que fogem aos olhos do telespectador comum que está assistindo a trama capítulo após 

capítulo, sem a possibilidade de retornar aos anteriores para comparar. Estes possuem apenas 

uma sensação de já terem tido as pistas necessárias para a resolução, viram tudo aquilo que 

apontamos durante os 226 capítulos e a forma como tudo é montado e exibido parece bastante 

plausível e coerente. E é bom deixar claro que a ligação dos crimes, a culpa de Bárbara e a 

forma como tudo vai sendo encadeado é bem construído e arquitetado. O problema está 

apenas na fala do Dr. Xavier, que, sobre um olhar atento em análise com é o caso, não pode 

deixar de apontar falhas.  

 

Dr. Xavier – A Luzia pode ter levado o remédio. Eu levei o remédio da Baronesa para 

outra casa de outra paciente que também estava com pneumonia, Dona Maria Cândida, que 

infelizmente veio a falecer. No dia da morte, eu encontrei entre os remédios um frasco que 
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não era do meu boticário habitual. Eu achei estranho. Como o marido dela ia embarcar 

para Valença no dia seguinte, ele ficou de levar o vidro para examinar o conteúdo. A Luzia 

esteve no quarto da Baronesa, cuidando dela junto com outras escravas. Se foi a Luzia que 

levou o frasco da Morro Alto para Ouro Verde... Quer dizer que a morte da Baronesa... 

 

Essa conversa teria acontecido no capítulo 53, pouco antes da morte do Dr.Xavier. Nesse 

ponto, Dona Cândida não tinha morrido ainda, ela só morre no capítulo 71, pouco antes da 

morte do padre. O médico teria ido à fazenda dos Castro Rebelo antes de ir na Morro Alto. 

Logo, essa conversa de “no dia da morte dela” é completamente sem sentido. Por fim, o 

médico pegou os remédios de Helena na Ouro Verde e pediu a Fabíola que o entregasse 

naquele mesmo dia para tentar com Dona Cândida o mesmo remédio. Ele examinou os 

frascos antes, até mandou Zulmira jogar fora alguns, não teria como só ter percebido algo 

diferente na hora de medicar a paciente.  

 

A prova de que a fala do médico é o erro e não a estratégia criada para trama é que o Barão 

diz à Bárbara que o frasco estava com o amigo Castro Rebelo, que morrera naquela tarde. Ele 

diz: “Foi levado daqui pelo Dr. Xavier, um remédio de Helena”. Tudo se encaixa na 

construção feita desde o início da telenovela, apenas a fala do Dr. Xavier destoa. Ele poderia 

mesmo ter medicado Dona Cândida e desconfiado do medicamento e, na conversa com 

Vitório, ter chegado à conclusão de que Luzia teria sido a representante da Morro Alto. Assim 

como seu marido, Valério Castro Rebelo, pode ter mandado examinar o conteúdo do frasco e 

falado a Sobral sobre o caso. Tudo se encaixa, com exceção da fala mal escrita do médico. E, 

como foi dito, o telespectador comum não se dá conta desse detalhe ao ser envolvido pelo 

ritmo das revelações.       

 

Voltando ao julgamento, o sacristão está falando das pessoas que o procuraram na igreja e são 

as possíveis falsificadoras da certidão. Assim que o sacristão diz o nome de Eva Queiroz de 

Barros, que teria procurado por ele na igreja, Idalina se levanta para sair, mas é impedida por 

Guiomar. O sacristão, então, reconhece Idalina e diz que é a mulher que o procurou com 

nome falso e fingindo estar entrevada em uma cadeira de rodas. Há um tumulto, as pessoas 

partem para cima da vilã. Nesse instante, Abelardo chega ao tribunal com a folha original da 

certidão de casamento de Ester e Sobral em comunhão de bens, provando que ela é inocente 

nesse caso. Enquanto os advogados e peritos atestam a veracidade do documento, Inácio 
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chega com a notícia da confissão da verdadeira assassina. O advogado anuncia o fato e todos 

comemoram. A cena da multidão é conduzida pela música tema da telenovela, enquanto Ester 

e Inácio vão um ao encontro do outro até se beijarem no centro do tribunal.  

 

Figura 15 
Fim do julgamento de Ester 

 

 

Logo depois, o inspetor prende todos os culpados, começando por Idalina, no próprio tribunal. 

Depois, Socorro e Luzia, na estalagem, e Alice, na Morro Alto. Interessante perceber que são 

todas mulheres. Bárbara matou o Barão e Luzia ajudou na morte da Baronesa e encobriu 

outros crimes. Já Idalina e Alice arquitetaram a trama contra Ester, enquanto Socorro ajudou. 

Pelo lado masculino, apenas Vitório, que já estava preso e era cúmplice de Bárbara, e Higino, 

que já estava morto e era cúmplice de Idalina e Alice. A cadência das cenas é envolvente e 

satisfaz tanto a torcida pela libertação de Ester e Inácio, quanto à vingança contra os vilões da 

trama.  

 

A cena seguinte já é na Ouro Verde, tempos depois, com Inácio, Ester e Abelardo anunciando 

que todos os escravos da fazenda serão alforriados. O capítulo está quase no final, depois da 

situação dos escravos, que são mostrados no mês seguinte, recebendo seus primeiros salários, 

há uma festa na Ouro Verde, que resolve os últimos casais, como Juliana e Abelardo, que 

fazem as pazes, Guiomar e Bartolomeu, que confessam o amor um pelo outro, e Trajano, que 

encontra uma namorada nova em uma participação especial de Mariana Ximenes.  
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Chamamos a atenção para a resolução dos escravos que termina com Rosália na senzala, 

cantando uma música que resume a situação do negro após abolição da escravatura, sem apoio 

e sem oportunidade, e para a carta de Olívia para Guiomar e Bartolomeu, que estão na 

Europa, resumindo o sentimento de nação e o simbolismo de Higino Ventura, que representa 

todos os calhordas que há no país. “Quantos ainda teremos que enfrentar para que um dia o 

Brasil se transforme no país que este povo tão bonito merece?”, ela pergunta. As duas 

situações representam bem o estilo de Gilberto Braga, sempre fazendo crônicas políticas do 

país e sua situação atual, ainda que em uma telenovela de época.  

 

E como é um melodrama clássico em boa parte, a última cena não poderia deixar de ser o 

usufruto do prazer pela justiça realizada. Temos o casal principal em uma cena romântica 

passeando pela fazenda, felizes, falando amenidades até que ela anuncia que está grávida. “O 

primeiro dos filhos com que tanto sonhamos numa pensãozinha da corte”, ela diz. Os dois se 

beijam em uma bela fotografia, contra o pôr-do-sol, apenas o contorno de seus corpos, depois 

um plano geral da fazenda e retorna para os dois em imagem fixa, a imagem que é 

emoldurada. É o símbolo do final feliz que todos esperavam.  
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CASO ARQUIVADO  
 

Não quis colocar um ponto final nessa jornada, dando a esta parte o nome de Caso Encerrado. 

O melhor é mesmo arquivar, entregar, porque sempre terão novas considerações, análises, 

conclusões a se chegar a partir de diferentes pontos de vista. Lembrei-me de uma frase que era 

dita em um programa infantil que assistia na década de oitenta: “entrou por uma porta e saiu 

pela outra, e quem quiser que conte outra”66. Achei pertinente citá-la por vir da infância, tal 

qual veio a minha paixão por telenovelas, além de ter uma relação com essa dissertação em si.  

 

Tal qual uma telenovela, essa pesquisa é precedida de muitas e será sucedida por tantas 

outras. É mais uma em meio a um campo acadêmico imenso. Mas, assim como algumas 

telenovelas que marcam a história, ela poderá ficar como um avanço na análise de sua 

construção interna, tão pouco explorada.  É um trabalho árduo, com muitos capítulos e muitas 

tramas e subtramas, mas que é satisfatório em sua conclusão. Fica a satisfação do dever 

cumprido ao observar em detalhes a construção de uma obra tão extensa como uma telenovela 

de 226 capítulos e poder comprovar que, mesmo em um corpus assim, é possível manter a 

lógica e a coerência.  

 

A idéia original deste projeto surgiu da percepção de que a solução do enigma em Força de 

um Desejo diferencia-se das demais utilizadas em tramas policiais presentes em telenovelas 

conhecidas que procuram apenas a surpresa em relação ao nome do assassino, sem se 

preocupar com a coerência interna da trama e nem em fornecer pistas sobre o crime ao 

telespectador durante a narrativa. Foi bom constatar que a hipótese foi confirmada após 

analisar a telenovela Força de um Desejo em seus pormenores. Uma telenovela bem feita, 

ainda que pouco vista e pouco lembrada, a exceção de alguns críticos e dos fãs mais fiéis.  

 

Poder se debruçar sobre ela, desvendando as diversas nuanças de sua construção narrativa foi 

antes de tudo um prazer. Não apenas pela paixão pela obra, mas pela paixão pelo trabalho de 

contar uma história. A experiência como roteirista e o repertório de conceitos e estruturas bem 

realizadas contribuíram para a metodologia aplicada, podendo perceber os pontos a serem 

destacados na análise. O enigma “Quem matou o barão Henrique Sobral?” demonstrou-se 

                                                            
66 Esta frase originalmente era dita pelo ator / apresentador Júlio Gouveia nas apresentações de O Sítio do 

Picapau Amarelo e O Teatro da Juventude no Grande Teatro Tupi nas décadas de 50 e 60. Mas, nos anos 80, 
ela era repetida por Gigi Anhelli no programa Bambalalão da TV Cultura.   
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mais complexo que os demais já utilizados em telenovelas por já estar sendo construído desde 

o princípio dela. Além de ser essencial para narrativa, foi um ponto de virada importante na 

trama e estava diretamente envolvido com a resolução da trama principal e com o final feliz 

do casal protagonista. Além disso, a sua resolução foi coerente, tendo indícios e pistas durante 

toda a narrativa, ao mesmo tempo em que foi surpreendente.  

 

A forma como a construção da trama policial se intercalava com as demais tramas também foi 

bem desenvolvida durante o processo. Não ficou para o último momento, nem se tornou a 

única trama da telenovela. Também por isso, Força de um Desejo foi tão bem desenvolvida. 

A telenovela conseguiu construir, dentro do hibridismo, os pontos de interseção da narrativa 

sem perder de vista a construção adequada dos respectivos programas de efeitos. Durante os 

nove meses em que esteve no ar, os telespectadores puderam se emocionar com um bom 

melodrama, divertir-se com uma boa comédia, ter medo e ficar curioso com a trama policial. 

Tudo de uma forma equilibrada e com coerência interna.  

 

Através dessa pesquisa, podemos perceber que, mesmo em se tratando de uma trama policial, 

o efeito predominante em uma telenovela é a emoção. Apesar dos efeitos de medo, apreensão 

e curiosidade que o realizador precisa programar para construir uma boa trama policial, ele 

não pode deixar de lado a construção da catarse sentimental, do efeito emocional presente em 

todo melodrama. Sendo assim, a estratégia de Força de um Desejo em unir a investigação do 

crime com o destino do casal protagonista demonstra-se uma estratégia correta em sua 

concepção, não apenas da microestrutura da trama policial, como para a macroestrutura da 

telenovela que se mantêm coerente, gerando o interesse e participação do público.  

 

Durante a análise, foi preciso encontrar uma estrutura lógica para o encadeamento da mesma, 

levando em conta que já sabíamos o resultado, Bárbara Ventura era a assassina, mas o 

telespectador que assistia não tinha ideia do que o aguardava. Tendo em mente essas duas 

lembranças, era possível compreender como os realizadores construíram as pistas, desde o 

princípio da telenovela, com os diversos programas de efeitos que desencadearam na 

revelação surpreendente. E como os telespectadores, mesmo não percebendo todas as pistas a 

princípio, puderam ter a sensação ao final de que não haviam sido enganados. A resolução 

não apenas convencia, como era surpreendente, dando a satisfação de assistir uma obra bem 

feita.   
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Compreender onde as pistas começaram a ser construídas na narrativa, ainda como mensagens 

subliminares, para irem crescendo à medida que os capítulos avançavam foi uma constatação 

de que uma boa trama policial precisa já estar completa na mente dos realizadores, mesmo em 

uma narrativa longa como uma telenovela. Criar um culpado apenas no final da trama é correr 

o risco da incongruência, da falta de uma justificativa plausível, como se o único objetivo 

fosse enganar o público, apresentado um culpado que jamais seria suspeito. Não há como 

afirmar que Força de um Desejo foi arquitetada assim desde seu princípio, mas a análise de 

seus capítulos demonstra coerência e pistas desde as primeiras aparições de Bárbara, Higino 

Ventura e Helena Sobral.   

 

Logo, a hipótese principal que regeu esta pesquisa, de que em Força de um Desejo a 

preocupação não estava apenas na pergunta, que gerava o mistério e a curiosidade para a 

trama, mas, na resposta, que deveria ser surpreendente sem deixar de ser lógica, estava 

comprovada. Já para confirmar a questão inicial, de se esta seria uma exceção dentro do 

campo das telenovelas brasileiras, foi preciso resgatar as principais tramas, as que tiveram 

maior repercussão e as que são sempre lembradas pela imprensa a cada retrospectiva do 

recurso – e a princípio parecia mesmo não haver outro exemplo igual.  

 

Porém, para não construir afirmações levianas, a metodologia mais sensata era mesmo se ater 

ao universo do roteirista / autor Gilberto Braga, já que este se destacava com o maior número 

de tramas utilizando o recurso e era o responsável pela trama de Força de um Desejo. 

Analisando suas telenovelas, ainda que não de uma maneira tão profunda quanto à análise 

feita em Força de um Desejo, foi possível constatar que esta era mesmo uma exceção que 

satisfazia a todos os quesitos de uma boa trama policial, sendo uma telenovela marcante para 

a história e gênero na televisão brasileira. 

 

Mesmo os pequenos deslizes, como a pista falsa envolvendo a personagem Rosália, ou as 

incongruências na fala do Dr. Xavier, são perdoados. Isso porque o telespectador comum não 

as percebe com facilidade. O syuzhet é composto de uma maneira em que envolve aquele que 

assiste a ponto de fazê-lo crer na fala do médico, por exemplo, sem ao menos questionar em 

que capítulo teria acontecido aquela cena, nem perceber que naquele momento a personagem 

Maria Cândida ainda não estava morta. Há coerências, mesmo quando esta falta em uma 
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análise mais apurada, onde é possível retornar e analisar cada ponto de virada da trama, já 

sabendo o resultado final. E essa percepção também faz parte da função de um analista.    

 

A eficácia do método de análise audiovisual aqui utilizado consiste em reconhecer os 

programas de efeitos na fruição de espectador para, dessa experiência, formular as hipóteses 

que ajudarão a recompor as estratégias capazes de construir esses efeitos. Então, é preciso 

compreender que a telenovela, o produto que está analisando, é volátil, facilmente esquecido e 

feito para uma única apreciação, mesmo quando está sendo reprisada em um Vale a Pena Ver 

de Novo da Rede Globo ou no Canal Viva67. Apenas agora começam a lançar os primeiros 

DVDs de telenovelas marcantes e, mesmo assim, são compactos construídos para tirar os 

excessos, repetições e possíveis falhas, não são suas versões integrais.  

 

Importa para o público a sensação que fica em sua mente quando acaba de assistir à trama. E 

ao analista crítico, compreender como essa sensação foi construída a ponto do telespectador 

não perceber essa falha, afinal, uma sensação de ter assistido a um bom produto é indício de 

que ali possa haver, de fato, um bom trabalho. E foi a essa conclusão que chegamos nesta 

pesquisa, de que a hipótese em relação à Força de um Desejo foi confirmada. Estamos mesmo 

diante de uma obra bem elaborada, com coerência interna, criatividade na construção do 

processo e uma resolução surpreendente.  

 

Sendo assim, este trabalho abre uma porta para o campo de pesquisa em telenovelas, 

principalmente para o Grupo A-Tevê, de possibilidades de análise do recurso narrativo de 

uma telenovela, podendo contribuir para a ampliação da utilização da metodologia que 

associa texto e contexto, já que aqui ficou explícita sua importância para compreensão do 

processo geral de criação e produção de uma obra televisiva, além de servir como ponto de 

comparação para futuras pesquisas.  

 

A metodologia aqui empregada serviu para demonstrar que, no caso de uma telenovela, não 

basta assistir ao produto mais de uma vez. É preciso assistir, anotar, construir comparações, 

compreender em que momento cada cena foi ao ar e tentar reconstituir como o telespectador 

acompanhou a telenovela, pois é pensando nessa narrativa seriada diária que os roteiristas 

                                                            
67 Em 2010, a Globosat, programadora pertencente às Organizações Globo, criou um canal por assinatura 

apenas para reprisar programas de sucesso da Rede Globo, entre eles, diversas telenovelas que são exibidas 
na íntegra, conforme sua versão original, em três horários distintos: 15h30, 16h30 e 00h15 
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constroem o seu texto. Não há uma fórmula pronta, ainda, nem uma metodologia definitiva. A 

ideia é mesmo unir texto e contexto, tendo em mente a macroestrutura de uma telenovela, 

buscando o ponto específico que está sendo analisado através de seus momentos chaves: 

apresentação, complicação, desenvolvimento, clímax, resolução. Esses momentos devem ser 

decupados marcando duração e minuto em que começa, observando em que capítulo acontece 

cada cena e se ela é gancho do capítulo, ou de algum bloco deste, observando ainda qual a sua 

importância dentro dele. Assim, fica mais fácil retornar a momentos chaves para uma análise 

mais apurada, além de ter um mapa da trama que está sendo analisada dentro da 

macroestrutura da telenovela.   

 

A análise também vem fortalecer a questão da autoria de telenovelas e a função do roteirista / 

autor que imprime suas marcas na obra, tornando-a facilmente identificável pelo público, por 

vezes, com estratégias simples como a utilização do “quem matou?”. Da mesma forma, 

valoriza o trabalho de roteirização em si, demonstrando a função do texto, sua coerência e sua 

organização para uma telenovela, além de sua importância para a estratégia de serialização 

com todas as suas costuras e estratégias de formação e fidelização do público.  

 

Por fim, esperamos ter contribuído para pesquisadores e roteiristas interessados em narrativas 

policias pelo resgate de suas estratégias desde a literatura, passando pelo cinema, até chegar a 

televisão. Mas, principalmente, pelo exemplo prático da análise das tramas de Força de um 

Desejo, demonstrando, na prática, o método de análise e as possibilidades narrativas de uma 

boa trama policial. Não é a análise definitiva, mas abre uma porta para caminhos diversos 

diante do tema e do campo de estudos e de criação da telenovela. Sendo assim, um bom 

precedente e ponto de partida para novos pesquisadores que chegam ao campo acadêmico 

todos os dias.  
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APÊNDICE A - Decupagem de momentos importantes da trama policial 

 
Para poder ter uma noção completa de como a trama policial foi desenvolvida dentro da 

estrutura da telenovela Força de um Desejo, foi preciso re-assistir toda a obra, anotando cada 

cena que estivesse relacionada à trama policial. Assim, surgiu esta tabela de decupagem, 

essencial para compreender as etapas da construção narrativa que foram organizadas no 

capítulo 3. Era possível consultar essa tabela todas as vezes que fosse preciso citar em que 

capítulo estaria a cena que serviu de exemplo para construção de um argumento, tendo a 

noção se esta era importante dentro do mesmo, servindo de gancho para algum bloco ou 

mesmo para o capítulo inteiro. A tabela foi incluída no apêndice para que o leitor possa ter 

uma noção geral do corpus e da estratégia utilizada para analisá-lo.  

 
 

 

Cena Capítulo Gancho do 
capítulo 

Ela é gancho de 
algum bloco? 

DVD Minutagem

1 

Higino conta a 
Bárbara sobre 
Helena. 2

Inácio e Ester, 
antes e depois 

Não, no meio do 
segundo bloco. 1 00:18:40

2 

Higino recebe um 
bilhete de Helena, 
Bárbara vê. 5

Inácio e Ester 
antes. Tiro em 
Abelardo depois. 

Não, ainda no 
primeiro bloco. 2 00:07:19

3 
Bárbara fica sabendo 
do duelo. 7

Abelardo não pode 
montar, antes. 
Beijo de Ester e 
Inácio, depois. 

Não, ainda no 
primeiro bloco. 3 00:02:45

4 
Higino e Sobral 
brigam. 9

Higino intercepta a 
carruagem de 
Henrique, antes. 
Helena e Higino se 
encontram, depois. Sim. 3 00:00:00

5 

Luzia entra no quarto 
de Helena e pega um 
xale. 9

Higino intercepta a 
carruagem de 
Henrique, antes. 
Helena e Higino se 
encontram, depois. Não. 3 00:30:19

6 
Bárbara pressiona 
Vitório sobre Higino. 11

Inácio pede Ester 
em casamento 
antes.  Idalina 
procura Higino, 
depois. 

Não, no primeiro 
bloco. 4 00:04:32
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7 

Higino manda 
Bárbara ficar longe 
da briga com Sobral. 12

Idalina procura 
Higino, antes. 
Abelardo fica 
sabendo que 
Higino quer 
comprar dívidas, 
depois. Não, primeiro bloco. 4 00:16:18

8 

Bárbara pergunta 
sobre Fabíola, se 
conhece Helena. 13

Abelardo fica 
sabendo que 
Higino quer 
comprar dívidas, 
antes. Helena foge 
com jóias depois. Não. 5 00:08:00

9 

Higino diz que 
Xavier só entra na 
casa se romper com 
Bartolomeu. 13

Abelardo fica 
sabendo que 
Higino quer 
comprar dívidas, 
antes. Helena foge 
com jóias, depois. Não. 5 00:13:02

10 

Vitório diz na 
estalagem que Higino 
só aceita Xavier se 
ele brigar com 
Bartolomeu. 13

Abelardo fica 
sabendo que 
Higino quer 
comprar dívidas, 
antes. Helena foge 
com jóias depois. Não. 5 00:21:18

11 
Xavier e Bartolomeu 
fingem brigar. 14

Helena chega na 
casa do 
Conselheiro, antes.  
Inácio sabe da 
doença da mãe, 
depois. Não. 5 00:07:30

12 
Higino deixa Bárbara 
chamar Dr. Xavier. 14

Helena chega na 
casa do 
Conselheiro, antes.  
Inácio sabe da 
doença da mãe, 
depois. 

Sim, do primeiro 
bloco. 5 00:09:09

13 

Dr. Xavier examina 
Bárbara e ela tenta se 
aproximar de Fabíola. 14

Helena chega na 
casa do 
Conselheiro, antes.  
Inácio sabe da 
doença da mãe, 
depois. Não. 5 00:18:00

14 

Bárbara sonda sobre 
casamento de Helena 
e Henrique. 14

Helena chega na 
casa do 
Conselheiro, antes.  
Inácio sabe da 
doença da mãe, 
depois. Não. 5 00:19:28
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15 
Tratamento de 
Helena. 15 Não. 5 00:03:00

16 Helena se confessa. 15 Não. 5 00:05:17

17 
Helena com 
Abelardo. 15 Não. 5 00:06:20

18 Helena com Inácio. 15 Sim. 5 00:10:21

19 
Helena briga com 
Higino. 15 Sim. 5 00:28:50

20 Helena morre. 15

Inácio fica sabendo 
da doença da mãe, 
antes. Helena 
morte, depois.  Sim. 5 00:35:00

21 
Bárbara vai ao 
velório. 16 Não. 6 00:05:00

22 

Dr. Xavier saindo 
para atender 
pacientes. 16

Alice olha 
fascinada para 
Inácio.  Idalina 
resolve sabotar 
Inácio. Não. 6 00:24:56

23 
Bárbara descobre 
sobre Zelito e Luzia. 27 Não. 9 00:10:40

24 

Bárbara briga com 
Zelito e diz que ele 
tem uma dívida com 
ela. 27

Sobral pergunta 
sobre Ester. Ester 
procura o Barão. Não. 9 00:25:54

25 

Idalina com Bárbara, 
apenas uma tola, sem 
tom cômico posterior 
com Guiomar. 29 Não. 10 00:01:55

26 

Bárbara vê Higino 
ouvindo música de 
Alice no piano e fica 
desconfiada. 29 Não. 10 00:15:10

27 

Zelito diz a Bárbara 
que a partitura era de 
Helena. 29 Sim. 10 00:21:44

28 

Bárbara flagra Higino 
rezando no túmulo de 
Helena. 29 Não.  10 00:25:35

29 
Bárbara não quer 
descer pra festa. 29

Sobral segue Jesus 
até o salão de 
Ester. Inácio e 
Trajano planejam 
desmascarar 
bandido. Não. 10 00:33:17

30 
Higino pede 
desculpas a Bárbara. 31

Abelardo se 
declara a Alice. 
Ester recebe uma 
proposta de um 
ourives.  Não. 10 00:03:35

31 Bárbara com Palmira. 47 Não. 15 00:02:40

32 
Reação de Bárbara 
com Palmira. 47

Ester fica 
transtornada com 
acusação de Inácio. 
Guiomar rouba Não. 15 00:09:00



159 

 

 

33 
Ester dá remédios de 
Helena aa Dr. Xavier. 47 Não. 15 00:20:00

34 

Dr. Xavier sobre 
remédios com 
Zulmira. 47

Guiomar rouba 
chave do quarto do 
ladrão de café. 

Não. 15 00:23:46

35 

Alice cuidando de 
Bárbara que está na 
cama. 51

Trajano investiga a 
carta com Xavier.  
Trajano conclui 
que quem trocou 
não sabia o nome 
de Ester. Não. 17 00:17:47

36 
Alice conversando 
com Bárbara. 52 Não. 17 00:02:50

37 

Dr. Xavier diz a 
Bartolomeu que tem 
que visitar Dona 
Cândida e Dona 
Bárbara. 52 Não. 17 00:15:00

38 
Dr. Xavier examina 
Bárbara. 52

Todos comemoram 
o casamento de 
Mariano.  
Abelardo propõe a 
Alice que rompa 
com a família.  Não. 17 00:28:46

39 

Dr. Xavier falando 
sobre dar remédio de 
Helena a Cândida. 53 Não. 17 00:09:44

40 

Dr. Xavier e Mariano 
em uma espécie de 
despedida. 53 Não. 17 00:28:20

41 
Dr. Xavier examina 
Bárbara. 53 Sim. 17 00:32:40

42 
Vitório deixa Dr. 
Xavier na festa. 53 Não. 17 00:35:40

43 

Xavier chega na 
festa, tenta falar com 
Inácio e morre. 53

Abelardo propõe a 
Alice que rompa 
com a família. Dr. 
Xavier morre. Sim. 17 00:36:18

44 

Mariano diz que 
desconfia da morte 
do pai. 54 Não. 18 00:03:08

45 

Mariano diz que não 
vai enterrar o pai 
antes de fazer 
autópsia. 54 Não. 18 00:07:24

46 

Família discute com 
Mariano o motivo da 
autópsia em Xavier. 54

Dr. Xavier morre. 
Mariano descobre 
que Xavier foi 
envenenado. 

Não. 18 00:11:50
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47 

Família Sobral 
discute assassinato de 
Xavier. 54 Sim. 18 00:13:00

48 
Bárbara sabe da 
autópsia. 54 Não. 18 00:15:53

49 

Mariano chega e diz 
que Xavier foi 
envenenado. 54

 

Sim. 18 00:38:30

50 

Mariano explica 
sobre o veneno e 
dificuldade de 
investigação. 55 Não. 18 00:00:00

51 

Pessoas discutindo 
quem mataria Xavier. 
Atenção para reação 
de Bárbara. 55 Não. 18 00:06:15

52 

Diva fala a Juliana 
sobre Xavier ter ido à 
Morro Alto, continua 
com Mariano e 
Juliana, depois 
Bartolomeu. 55

Mariano diz que 
Xavier foi 
envenenado. 
Zulmira diz que 
Idalina chamou 
Xavier e perdeu 
uma carta.  Sim. 18 00:19:15

53 Mariano com Vitório. 57 Não. 19 00:00:34

54 
Continuação de 
Vitório. 57

Higino vê Olívia.  
Idalina machuca a 
mão.  Não. 19 00:03:50

55 
Inspetor aparece pela 
primeira vez. 66 Não. 22 00:33:03

56 Bárbara vê Guiomar. 66

Higino planeja 
destruir Barão. 
Barão é algemado. Não. 22 00:33:35

57 Higino vê Olívia. 71 Não. 23 00:19:20

58 00:20:30

59 
Bárbara aula com 
Guiomar. 71 Não. 23 00:23:10

60 
Alice fala do 
casamento de Olívia. 71 Não. 23 00:28:48

61 
Higino fala do 
interesse por Olívia. 71 Não. 23 00:30:28

62 
Cena na estalagem, 
Bárbara está lá. 71 Não. 23 00:33:57

63 Padre morre. 71

Olívia fica 
preocupada com 
anúncio de escrava 
branca. Padre 
morre. Sim. 23 00:35:10

64 

Mariano acha que 
morte do padre foi 
natural. 72 Não. 24 00:00:00

65 

Conversas sobre 
morte do padre, 
desespero de Olívia. 72 Sim. 24 00:05:44

66 Aula de Guiomar. 72

Padre morre. 
Nicolau chega à 
Morro Alto. 

Não. 24 00:13:05
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67 

Idalina fala sobre os 
enterros do dia. Padre 
e Maria Cândida. 72

 

Não. 24 00:16:46

68 
Higino conversa com 
o túmulo de Helena. 105

Higino ouve 
Juliana dizer que 
Abelardo é seu 
filho. Higino 
procura Abelardo.  Sim. 35 00:27:04

69 

Higino grita para 
todos que Abelardo é 
seu filho. 106 Não. 35 00:13:15

70 00:17:05

71 
Higino conversa com 
jornalista de Valença. 106 Não. 35 00:18:42

72 
Comentários da 
matéria. 106 Não. 35 00:22:00

73 
Bárbara lendo 
notícia. 106 Não. 35 00:24:14

74 Alice lê a notícia. 106

Higino procura 
Abelardo. 
Abelardo chega na 
reunião da 
associação. Não. 35 00:26:30

75 

Teodoro diz que 
Sobral está com os 
dias contatos. 109

Higino obriga 
Alice a pegar 
provas contra ele. 
Teodoro diz que 
Sobral está com os 
dias contados.  Sim. 36 00:34:30

76 

Bárbara conta a 
Guiomar que tem um 
segredo. 120

Idalina promete 
descobrir passado 
de Ester. Idalina 
acerta com Isidoro 
para que ele 
descubra passado 
de Ester. Não. 40 00:24:14

77 
Olivia desconfia da 
doença do Barão. 132

Alice cai na 
estrada 
desacordada. 
Inácio e Alice se 
amam. Não. 44 00:28:50

78 

Olívia tenta 
convencer Ester, mas 
ela não acredita. 133

Inácio e Alice se 
amam. Ester 
decide descobrir a 
verdade sobre 
doença. Não. 44 00:01:45

79 

Mariano fala que 
Alice já estaria 
grávida. 135 Não. 45 00:23:41

80 

Olívia diz a Ester que 
o filho de Alice não é 
de Inácio. 135

Alice diz que está 
grávida. Olívia diz 
a Ester que o filho 
de Alice não é de 
Inácio. Sim. 45 00:35:15
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81 

Idalina ameaça 
colocar Leopoldo na 
cadeia. 149 Não. 49 00:28:00

82 
Inácio diz que 
mataria por Ester. 149 Não. 49 00:29:30

83 

Leopoldo implora 
para Idalina não 
colocá-lo na cadeia. 149

Clara diz ao padre 
que Ester não entra 
na igreja. Leopoldo 
implora para 
Idalina não colocá-
lo na cadeia. Sim. 49 00:35:00

84 
Alice sugere 
expulsarem Ester. 152 Não. 50 00:06:49

85 
Mariano relembra 
crimes. 152

Clara insulta Ester. 
Socorro chantageia 
Juliana. Não. 50 00:30:56

86 

Olívia procura Dr. 
Teodoro como 
enviada de Higino. 153

Socorro chantageia 
Juliana. Olívia 
procura Dr. 
Teodoro como 
enviada de Higino. Sim. 51 00:39:30

87 

Olívia convence 
Teodoro a ir a 
Santana. 154 Não. 51 00:01:39

88 Vitório destrata Ester. 154 Não. 51 00:13:21

89 

Inácio ouve Zulmira 
falando do que 
Vitório fez com 
Ester. 154 Sim. 51 00:16:43

90 

Inácio fica revoltado 
e quer se vingar de 
Vitório. 154 Não. 51 00:17:35

91 

Castro Rebelo está 
doente, Sobral fica 
preocupado. 154 Não. 51 00:23:00

92 

Sobral toma 
satisfações de 
Vitório. 154 Não. 51 00:29:50

93 

Olívia e Guiomar 
fazem Inácio e Ester 
ficarem escondidos 
no banheiro. 154 Não. 51 00:32:41

94 

Sobral volta para casa 
e fala de Castro 
Rebelo. 154 Não. 51 00:35:16

95 

Ester e Inácio ouvem 
toda a verdade sobre 
Sobral. 154

Olívia procura Dr. 
Teodoro como 
enviada de Higino. 
Ester e Inácio 
descobrem sobre 
Sobral. Sim. 51 00:36:40
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96 
Inácio e Sobral 
discutem. 155   51 00:00:00

97 Sobral conta tudo. 155 Sim. 51 00:04:58

98 
Bárbara chega à 
festa. 155 Não. 51 00:18:22

99 

Leopoldo diz a Alice 
que Sobral quer falar 
com ela. 155 Sim. 51 00:19:20

100 
Vitório e Waldir 
olham a festa de fora. 155 Não. 51 00:20:55

101 

Alice fala de suas 
preocupações com 
Idalina. 155 Não. 51 00:22:40

102 

Ester e Inácio se 
despedem de Olívia e 
Guiomar. 155 Não. 51 00:24:20

103 
Alice no quarto do 
Barão. 155 Não. 51 00:26:36

104 
Barão aparece na 
cozinha desesperado. 155 Não. 51 00:27:56

105 

Leopoldo conta a 
verdade para 
Abelardo. 155 Não. 51 00:29:20

106 
Jesus com Inácio e 
Ester, Inácio sai. 155 Não. 51 00:34:55

107 Fogos. 155 Não. 51 00:36:40

108 
Rosália entra no 
quarto de Sobral. 155 Não. 51 00:37:26

109 

Inácio volta para 
carroça e os dois 
fogem. 155

Ester e Inácio 
descobrem sobre 
Sobral. Sobral é 
assassinado.  Sim. 51 00:38:46

110 

Primeira cena de 
Bárbara após 
assassinato. 156 Não. 52 00:05:04

111 Rosália rezando. 156 Não. 52 00:10:00

112 

Abelardo e Trajano 
encontram o Barão 
morto. 156 Sim. 52 00:13:25

113 
Discussão sobre 
crime. 156 Não 52 00:15:25

114 
Cont. da discussão 
sobre crime. 156

Sobral é 
assassinado. 
Rosália diz que viu 
o assassino. 

Não. 52 00:17:55
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115 

Abelardo acredita 
que Inácio matou o 
pai. 156 Não. 52 00:21:56

116 
Vitório e Waldir no 
dia seguinte. 156   52 00:25:00

117 
Bárbara se 
despedindo. 156 Não. 52 00:27:00

118 Versão para polícia. 156 Não. 52 00:31:11

119 

Rosália diz que não 
foi Inácio quem 
matou o pai. 156

 

Sim. 52 00:38:10

120 

Única pista falsa, 
Rosália "vendo" o 
assassino. 157 Não. 52 00:00:01

121 Versão para polícia. 157 Sim. 52 00:04:40

122 
Reações, especial 
para Idalina, falsa.  157  Não. 52 00:08:30

123 

Reações na estalagem 
e recapitulação das 
últimas horas de 
Sobral. 157 Não. 52 00:16:20

124 
Depoimentos para 
inspetor. 157 Não. 52 00:22:37

125 
Abelardo pergunta a 
Jesus sobre Inácio. 157 Não. 52 00:29:41

126 
Bárbara sabe do 
assassinato. 157 Não. 52 00:31:09

127 
Suposições na 
estalagem. 157 Não. 52 00:33:00

128 Reação de Higino. 157 Não. 52 00:36:15

129 
Mariano, Leopoldo e 
Inspetor. 157

Rosália diz que 
viu, mas não pode 
contar quem foi. 
Mariano chama a 
atenção para o 
vinho. Sim. 52 00:38:00

130 
Teoria de Mariano 
inspetor não acredita. 158 Não. 52 00:00:01

131 

Mariano confirma 
que tinha veneno no 
copo de Sobral. 158 Não. 52 00:31:10

132 

Mariano, Guiomar e 
Olivia discutem os 
crimes. 158

Mariano acredita 
no vinho 
envenenado. 
Guiomar lembra da 
morte do padre. Sim. 52 00:38:30

133 
Ligação entre os três 
crimes. 159 Não. 53 00:00:01

134 
Depoimento de 
Idalina. 159

Os três discutem 
os crimes. Idalina 
descobre sobre 
Ester e Inácio. 

Não. 53 00:17:20



165 

 

 

135 

Mariano investiga 
sobre passos do 
Barão com rapaz da 
estalagem e 
Bartolomeu. 159 Não. 53 00:32:05

136 

Mariano e Olivia 
conversam sobre 
crime. 159

 

Não. 53 00:36:00

137 

Olívia e Mariano 
conversam sobre 
Vitório. 160 Não. 53 00:03:20

138 
Inspetor interroga o 
Conselheiro. 160 Sim. 53 00:23:25

139 
Idalina entrega Inácio 
e Ester a Higino. 160

Idalina e Alice 
ficam horrorizadas 
com o passado do 
casal. Idalina 
entrega a Higino 
provas de Inácio e 
Ester. Sim. 53 00:38:00

140 

Idalina faz acordo 
com Higino pelas 
provas. 161 Não. 53 00:00:01

141 
Mariano com o 
Inspetor. 161 Não. 53 00:07:44

142 

Jesus e Zulmira 
conversam sobre 
Rosália. 161 Não. 53 00:11:30

143 
Inspetor acha que o 
Barão ia se matar. 161 Não. 53 00:13:57

144 

Mundo particular de 
Bárbara na conversa 
com Alice. 161 Não. 53 00:16:30

145 
Inspetor na 
estalagem. 161 Não. 53 00:23:00

146 Inspetor com Gaspar. 161

Higino e Idalina 
discutem as 
provas. Leopoldo 
não quer assinar 
papéis da casa na 
corte. Não. 53 00:36:35

147 
Bartolomeu conversa 
com inspetor. 162

Idalina ameaça 
Leopoldo, ele 
acaba cedendo.  
Higino procura 
Olívia. Não. 54 00:09:38

148 

Gaspar diz ao 
inspetor que acha que 
Inácio matou o pai. 163 Não. 54 00:19:00

149 
Inspetor interroga 
Palmira. 163

Higino propõe casa 
a Olivia. Higino 
chega à pousada na 
corte.  Não. 54 00:38:15

150 

Continuação da 
interrogação a 
Palmira. 164

Higino quer ver 
Inácio, mas eles 
não estão. Higino Não. 54 00:02:20
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151 
Inácio lê notícia da 
morte, está sozinho. 164 Não. 54 00:30:49

152 
Inácio fala para Ester 
sobre morte. 164 Não. 54 00:33:55

153 

Higino entra no 
quarto, acusando 
Ester e Inácio. 164

acusa Ester e 
Inácio de 
assassinos.  

Sim. 54 00:36:04

154 
Higino ameaça Ester 
e Inácio. 165  Não. 55 00:00:01

155 

Ester e Inácio 
conversam sobre 
crime. 165 Sim. 55 00:13:05

156 
Ester e Inácio 
chegam à fazenda. 165

Higino explica a 
situação. Inácio e 
Ester voltam à 
Ouro Verde. Sim. 55 00:37:57

157 
Inácio fala toda a 
verdade. 166 Não. 55 00:00:01

158 Abelardo e Inácio. 166 Sim. 55 00:06:01

159 

Inácio e Ester tentam 
convencer Abelardo 
que não mataram o 
Barão. 166 Não. 55 00:08:23

160 
Ester conversa com 
Abelardo. 166 Sim. 55 00:26:08

161 
Rosália conta a 
Cristovão que viu. 166

Inácio e Ester 
contam a verdade à 
familia. Abelardo 
procura Higino. Não. 55 00:32:44

162 
Conselheiro dá 
depoimento formal. 167 Não. 55 00:13:39

163 
Abelardo e Inácio 
fazem as pazes. 167 Não. 55 00:25:33

164 
Reunião em prol de 
Inácio e Ester. 167

Abelardo pede as 
provas de Inácio. 
Inspetor chega à 
Ouro Verde. Não. 55 00:30:19

165 
Inácio presta 
depoimento. 168  Não. 56 00:03:13

166 

Continuação de 
depoimento de 
Inácio. 168 Sim. 56 00:06:38

167 Ester dá depoimento. 168 Não. 56 00:08:53

168 
Depoimento de 
Idalina. 168

Inspetor pede para 
falar com Inácio. 
Olívia arma para 
encontrar Higino 
com Luzia. Não. 56 00:23:00

169 Mais depoimentos. 169 Não. 56 00:14:17

170 Depoimento de Ivete. 169 Não. 56 00:17:54

171 

Ester e Inácio 
conversam sobre 
crime. 169

Clemente ouve 
escravos falando 
da caixa.  
Clemente encontra 
caixa. Não. 56 00:19:48
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172 Waldir ameaça Alice. 170 Sim. 56 00:13:00

173 

Inácio e Ester querem 
saber quem trouxe 
Bárbara à festa – 
Zelito. 170 Não. 56 00:18:14

174 

Depoimento de 
Ubaldo - viu Inácio 
na parte superior. 170 Não. 56 00:20:00

175 

Depoimento de Luzia 
- diz que Rosália diz 
que viu quem matou 
o Barão. 170 Sim. 56 00:22:20

176 
Depoimento de 
Rosália. 170 Não. 56 00:26:46

177 
Depoimento de 
Inácio. Contradição.  170

Clemente fica bem 
com patrões. 
Inácio é preso. Sim. 56 00:32:50

178 Prisão de Inácio. 171 Não. 57 00:00:01

179 

Abelardo pressiona 
Rosália e ela diz a 
verdade. 171 Não. 57 00:09:33

180 

Bárbara quer 
promover festa, sem 
se importar com 
Inácio preso. 171

Prisão de Inácio. 
Ester visita Inácio 
na cadeia.  Não. 57 00:15:11

181 

Zelito fala que 
Waldir e Vitorio 
estiveram na Ouro 
Verde. 172

Ester visita Inácio. 
Olívia desiste de 
fugir para ajudar 
Inácio. Não. 57 00:00:20

182 
Bárbara flagra Higino 
com Olívia. 175

Inácio pede que 
Cristovão o ajude a 
fugir.  Bárbara 
flagra Higino com 
Olívia. Sim. 58 00:33:00

183 
Bárbara faz um 
escândalo. 176 Não. 58 00:00:00

184 Bárbara e Olívia. 176 Não. 58 00:08:40

185 Bárbara e Olívia. 176 Não. 58 00:18:30

186 Bárbara e Olívia. 176 Não. 58 00:27:00

187 Bárbara e Olívia. 176

Cristovão dá um 
bolo com uma faca 
escondida para 
Inácio. Inácio vai 
ser transferido. Não. 58 00:32:12

188 
Ester chama Bárbara 
de ingênua. 177

Bárbara encara 
Higino e sai de 
casa. Alice tenta 
conseguir provas 
com o pai. Não. 59 00:18:22

189 
Depoimento de 
Vitório. 178

Higino muda 
provas de lugar. Não. 59 00:03:00
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190 
Depoimento de 
Clemente. 178

Inácio procura 
Trajano. Não. 59 00:14:10

191 
Higino procura 
Bárbara. 179

Trajano esconde 
Inácio. Inácio 
planeja entrar na 
Morro Alto. Não. 59 00:17:00

192 

Inácio e Mariano 
conversam sobre 
crimes procuram 
ligação. 182

Dr. Navarro pensa 
em desistir do 
caso. Mariano 
encontra Inácio 
desmaiado. Ester 
estranha Cristovão 
sair com uma 
cesta.  Não. 60 00:08:50

193 
Conversa de Vitório e 
Inácio. 184 Sim. 61 00:14:20

194 
Vitório com Higino, 
expressão dele. 184 Não. 61 00:20:00

195 Mariano e Inácio. 184 Não. 61 00:21:00

196 
Cristovão com 
Inácio. 184

Vitório encontra 
Inácio no quarto de 
Palmira. Ester 
encontra Inácio no 
celeiro. Sim. 61 00:24:14

197 
Zelito, Mariano e 
Inácio sobre Luzia. 185

Inácio e Ester 
juntos. Navarro vai 
conversar com 
Inácio. Sim. 61 00:24:37

198 

Diva pega carta 
misteriosa e diz que 
precisa ver Alice. 187 Não. 62 00:27:00

199 
Diva com Bárbara e 
Alice. 187

Inácio observa 
Luzia com 
Ferdinando. Inácio 
entra no quarto de 
Luzia.  Não. 62 00:31:30

200 
Conversa de Inácio 
com Luzia. 188 Não. 62 00:01:30

201 
Alice com carta que 
Diva levou. 188 Não. 62 00:11:15

202 
Luzia conversa com 
Higino. 188

Inácio entra no 
quarto de Luzia. 
Ester reencontra 
Pedro Afonso. Não. 62 00:24:00

203 
Bárbara com Alice 
sobre traição. 189

Ester com Pedro 
Afonso. Inspetor 
sai para prender 
Inácio. Sim. 63 00:14:00

204 
Inspetor desconfia de 
Higino. 190

Inácio é preso. 
Ester procura 
Pedro Afonso.  Não. 63 00:18:10

205 
Inácio com Inspetor 
sobre crime. 191

Ester propõe farsa 
a Pedro Afonso.  Não. 63 00:02:09



169 

 

 

206 

Continuação da 
conversa de Inácio e 
Inspetor. 191 Sim. 63 00:06:15

207 

Vitório foi 
convocado, fala com 
Higino e depois com 
inspetor. 191

Inspetor procura 
Mariano.  

Não. 63 00:09:30

208 
Inspetor conversa 
com Mariano. 192 Não. 64 00:03:05

209 

Inspetor ouve 
discussão Idalina 
com Ester. 192 Sim. 64 00:26:00

210 
Inspetor pensa sobre 
crime. 192 Não. 64 00:28:30

211 
Inspetor interroga 
Diva sobre Luzia. 192

Inspetor pergunta 
sobre crimes. 
Higino vê Mariano 
conversando com 
Umberto. Não. 64 00:34:50

212 

Diva continua 
falando sobre Idalina 
ao inspetor. 193 Não. 64 00:00:15

213 
Luzia é interrogada 
pelo inspetor. 193 Não. 64 00:02:40

214 
Bárbara e Alice sobre 
Ester. 193 Não. 64 00:28:05

215 
Inácio com o Inspetor 
- apenas pergunta. 193

Higino desconfia 
de Olívia. Higino 
vê Olívia com 
Mariano. Não. 64 00:31:28

216 

Inácio com Inspetor 
sobre crime – 
conversa. 194 Não. 64 00:00:05

217 
Inspetor com 
Conselheiro. 194

Higino vê Olívia 
com Mariano. 
Inspetor interroga 
Idalina. Não. 64 00:12:00

218 Idalina depõe. 195 Não. 65 00:00:00

219 

Ester e Navarro 
ligando os crimes de 
forma correta só que 
com Idalina como 
suspeita. 195

Idalina se nega a 
depor, depois 
depõe. Higino e 
Mariano se 
enfrentam. Não. 65 00:14:55

220 
Bárbara conversa 
com Olívia. 196

Olivia é pega. 
Inácio é solto e 
Pedro Afonso 
chega Não. 65 00:33:49

221 
Bárbara conversa 
com Diva. 197

Pedro Afonso 
chega à fazenda. 
Higino chega em 
casa.  Não. 65 00:06:05

222 Trajano e Mariano. 202 Guiomar ameaça Não. 67 00:03:50
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223 
Olivia, Mariano, 
Ester. 202

Socorro. Idalina 
resolve seguir 
Alice. Não. 67 00:27:02

224 
Abelardo com 
Otavinho. 203 Não. 67 00:29:00

225 Segredo de Alice. 203

Festa na Morro 
Alto. Idalina 
surpreende Alice 
com alguém. Sim. 67 00:38:20

226 

Segredo de Alice, 
Abelardo não é seu 
irmão e é pai de 
Otavinho. 204

Alice esconde 
verdadeira mãe. 
Abelardo procura 
Zulmira. Sim. 68 00:00:00

227 
Idalina chantageia 
Bárbara. 206

Idalina procura 
Bárbara. Socorro 
aborda Abelardo 
na rua.  Não. 68 00:00:00

228 Teoria do inspetor. 207

Idalina dá uma 
desculpa e não 
deixa Socorro 
falar.  Inácio quer 
o Conde fora da 
fazenda. Não. 69 00:30:40

229 Vitorio com Luzia. 208 Não. 69 00:33:15

230 Bilhete de Vitório. 208

Inácio faz as pazes 
com Ester. Juliana 
acaba noivado. Não. 69 00:38:10

231 
Vitório ameaça 
Luzia. 209 Não. 69 00:00:15

232 
Luzia não fala nada a 
Mariano. 209 Não. 69 00:07:24

233 
Desconfiança sobre 
Leopoldo. 209

Juliana acaba 
noivado. Inácio 
flagra Ester e o 
Conde na cama. Não. 69 00:37:00

234 Segredo de Leopoldo. 210 Não. 70 00:10:34

235 Trajano sabe segredo. 210 Não. 70 00:13:58

236 
Mariano e Olivia 
sobre segredo. 210 Não. 70 00:25:54

237 Guiomar e Leopoldo. 210 Não. 70 00:29:29

238 

Guiomar e 
Bartolomeu 
descobrem segredo. 210

Inácio percebe a 
farsa. Guiomar e 
Bartolomeu 
descobrem segredo 
de Leopoldo.  Sim. 70 00:38:00

239 Leopoldo é bígamo. 211 Não. 70 00:01:16

240 

Inácio, Olívia e 
Mariano com 
Leopoldo. 211

Leopoldo é 
Bígamo. Idalina 
diz que vai 
denunciá-lo. 

Não. 70 00:08:20
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241 

Vitório ameaça Luzia 
sobre algo que ela 
levou para Ouro 
Verde. 211 Sim. 70 00:15:10

242 História de Leopoldo. 211

 

Sim. 70 00:20:28

243 Bárbara com Cupins. 212

Idalina vai mesmo 
denunciar 
Leopoldo. Bárbara 
aproveita confusão 
do cupim para 
roubar provas. Sim. 70 00:33:44

244 
Bárbara entrega 
provas a Idalina. 213

Bárbara entrega 
provas. Higino 
ameaça Olívia. Não. 71 00:00:00

245 
Escravos dos Castro 
Rebelo. 215 Não. 71 00:02:30

246 
Conselheiro compra 
Hortênsia. 215

Olívia no mercado 
de escravos. Plano 
contra Ester. Não. 71 00:18:35

247 

Relatório da Corte 
para inspetor 
Bustamante. 216 Não. 72 00:13:20

248 Higino é intimado. 216 Não. 72 00:21:50

249 
Depoimento de 
Higino sobre veneno. 216

Ester e Inácio 
discutem. Idalina 
propõe acordo com 
Ernani. Não. 72 00:37:00

250 

Continuação de 
depoimento de 
Higino. 217 Não. 72 00:01:12

251 

Bárbara e Higino 
sobre crime no 
passado. 217 Não. 72 00:13:05

252 
Vitório ameaça 
Waldir. 217 Não. 72 00:15:25

253 

Bárbara com Alice, 
detalhe da 
interpretação tensa 
dela, música. 217

Higino fala que 
não tem culpa na 
morte do sócio.  
Inácio diz a Ester 
que Pedro Afonso 
está interessado no 
dinheiro dela.  Não. 72 00:28:10

254 
Inácio, Olívia e 
Mariano sobre crime. 218

Abelardo escuta 
briga e acredita.  
Ester promete a 
Olívia que vai 
conseguir sua 
alforria. Não. 72 00:34:40
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255 

Hortênsia sem querer 
ir na estalagem, 
depois com medo de 
Vitório. 219 Não. 73 00:10:20

256 
Vitório ameaça 
Luzia. 219 Não. 73 00:12:50

257 
Inspetor pensando no 
crime. 219

Ester arma o plano 
com todos. 
Mariano oferece 
dinheiro a 
Clemente por 
Olívia. Não. 73 00:22:00

258 
Depoimento de 
Waldir. 220 Não. 73 00:28:50

259 Clemente é preso. 220

Clemente vende 
Olívia e Ester 
humilha Higino.  
Higino faz acordo 
com Ernani. Não. 73 00:30:55

260 Clemente depõe. 221 Não. 73 00:02:20

261 

Alice envenena 
Abelardo contra 
Ester. 221 Sim. 73 00:06:20

262 
Bárbara provoca 
Higino. 221 Não. 73 00:14:18

263 Perito com Abelardo. 221 Sim. 73 00:24:10

264 Abelardo acusa Ester. 221 Não. 73 00:30:40

265 Ester é presa. 221

Higino negocia 
com Ernani. Ester 
é presa. Sim. 73 00:38:10

266 Ester na cadeia. 222 Não. 74 00:00:00

267 
Inácio fala a verdade 
na prisão. 222 Não. 74 00:05:24

268 Inspetor sobre caso. 222 Não. 74 00:12:12

269 
Expulsão de Idalina e 
Alice. 222

Ester é presa. 
Juliana chega à 
Morro Alto com 
Laura. Sim. 74 00:14:14

270 
Abelardo descobre 
verdade sobre Alice. 223 Não. 74 00:00:00

271 
Abelardo tenta tirar 
queixa contra Ester. 223 Não. 74 00:11:55

272 
Amigos discutindo 
crime. 223 Não. 74 00:28:30

273 
Fabíola falando do 
irmão. 223 Não. 74 00:30:30

274 
Depoimento do 
Conde Pedro Afonso. 223

Abelardo descobre 
a verdade. Inácio 
chega à cela de 
Éster Não. 74 00:37:00

275 

Ester e Inácio 
conversam sobre 
crime. 224 Não. 74 00:00:50

276 
Depoimento de Pedro 
Afonso. 224 Não. 74 00:03:35

277 
Amigos conversa 
sobre crimes. 224

Inácio com Ester. 
Começa 
julgamento de 
Ester. 

Não. 74 00:05:07
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278 
Cai depoimento do 
Pedro Afonso. 224 Não. 74 00:09:04

279 
Guiomar descobre 
que Vitorio vai fugir. 224 Não. 74 00:20:05

280 
Ester presa, oração de 
Rosália. 224 Não. 74 00:28:08

281 
Hortênsia com medo 
de Higino. 224

 

Não. 74 00:36:46

282 
Depoimento de 
Inácio.  225 Não. 75 00:00:00

283 
Conselheiro queixa 
contra Higino. 225 Não. 75 00:03:30

284 
Olivia com 
Hortênsia. 225 Não. 75 00:05:08

285 
Depoimento de 
Leopoldo. 225 Não. 75 00:10:40

286 

Depoimentos da 
farsa, agora contra 
Ester - destaque para 
Bárbara. 225 Não. 75 00:18:57

287 
Depoimento de 
Idalina. 225

Julgamento de 
Ester. Trajano 
sofreu acidente na 
volta da corte. 
Higino chega à 
fazenda e encara 
Olívia. Não. 75 00:24:25

288 Morte de Higino. 226 Não. 75 00:03:00

289 
Depoimento de Jesus. 
Pedido de Trajano.  226 Não. 75 00:10:17

290 
Olívia se toca para 
fazenda. 226 Não. 75 00:13:40

291 
Hortênsia conta sobre 
Vitório. 226 Não. 75 00:16:43

292 Plano de Inácio. 226 Sim. 75 00:17:35

293 
Jornal falando sobre 
Higino. 226 Não. 75 00:20:05

294 
Depoimento do 
sacristão e solução. 226 Sim. 75 00:28:07

295 Final de Bárbara. 226 Não. 75 00:35:34

296 Carta de Olívia. 226

Trajano fala que 
Idalina esteve na 
igreja. Final feliz 
de Ester e Inácio.  Não. 75 00:44:05
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APÊNDICE B – Investigação do crime a cada capítulo 

 

Além de fazer a decupagem da trama policial dentro da telenovela e compreender as etapas da 

construção narrativa da mesma, outra informação importante a ser melhor analisada era como 

se configuraram as tramas da telenovela após a morte do barão Henrique Sobral no capítulo 

155.  Era preciso compreender quanto tempo de cada capítulo era dedicado à investigação dos 

crimes e quais outras tramas estariam acontecendo em paralelo a ela. Desta forma, seria mais 

fácil compreender se a telenovela tinha se voltado completamente para a trama policial ou 

como os roteiristas estavam equilibrando as tramas dentro da narrativa. Assim, cada capítulo 

foi re-assistido sendo associado um grau de importância para cada uma das investigações 

existentes até o último capítulo (a oficial, do inspetor, e as informais, de Mariano e Inácio) e 

quais outras tramas tinham importância naquele dia. A partir dessa associação de valores foi 

construído o gráfico da página 125, como uma forma de dar uma noção visual das curvas 

dramáticas de cada trama. A tabela também foi incluída no apêndice para que o leitor possa 

ter uma noção melhor do significado do gráfico e da metodologia aplicada.  

 

 

  
Investigação - importância no 

capítulo   

Capítulo Inspetor Mariano Inácio Outras tramas relevantes 

157 Alta Alta Inexistente Inácio e Ester na Corte. 

158 Alta Alta Inexistente Título de Higino, Inácio e Ester na Corte. 

159 Alta Alta Inexistente 
Título de Higino, Inácio e Ester na Corte, Idalina 
descobre romance. 

160 Média Média Inexistente 
Título de Higno, Idalina com provas do romance de 
Ester e Inácio. 

161 Média Média Inexistente 
Idalina com provas do romance de Ester e Inácio, 
Dário e o cavalo Corisco. 

162 Média Fraca Inexistente 
Dário e o cavalo Corisco, Higino com Olívia, 
Juliana chantageada por Socorro. 

163 Média Fraca Inexistente 
Dário e o cavalo Corisco, Higino com Olívia, 
Juliana chantageada por Socorro. 

164 Média Fraca Inexistente 
 Higino com Ester e Inácio, Dário e o cavalo 
Corisco. Segredo de Alice. 

165 Alta Inexistente Alta 
Juliana chantageada por Socorro, Higino com Ester 
e Inácio, Dário e o cavalo Corisco. 

166 Inexistente Inexistente Alta 
 Ester e Inácio na Ouro Verde, Dário e o cavalo 
Corisco. Segredo de Alice. 

167 Fraca Inexistente Alta 
 Ester e Inácio na Ouro Verde, Abelardo com 
provas. 
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168 Alta Inexistente Inexistente Provas enterradas, Higino com Luzia e Olívia. 

169 Fraca Inexistente Inexistente 
Provas enterradas, Higino com Luzia, punição de 
Clemente. 

170 Alta Inexistente Inexistente 
Clemente com provas, Fuga de Olívia, Inácio é 
preso. 

171 Alta Inexistente Inexistente Fuga de Olívia, Prisão de Inácio, Segredo de Alice. 

172 Média Inexistente Inexistente 
Provas nas mãos de Higino novamente, Fuga de 
Olívia. 

173 Média Média Inexistente 
Olívia resolve voltar para Morro Alto, 
movimentação por Inácio. 

174 Fraca Média Média 
Olívia na Morro Alto, Juliana chantageada por 
Socorro, Plano de fuga de Inácio. 

175 Fraca Inexistente Inexistente 
Olívia na Morro Alto, Plano de fuga de Inácio, 
Bárbara flagra Higino com Olívia. 

176 Inexistente Inexistente Inexistente 
Bárbara contra Higino, Dr. Navarro chega a Ouro 
Verde,  problema de escravo na Morro Alto. 

177 Média Inexistente Inexistente 
Bárbara contra Higino, Guiomar e Luzia na corte,  
problema de escravo na Morro Alto. 

178 Alta Inexistente Média 
Fuga de Inácio, problema de escravo na Morro 
Alto, Surto de varíola, Guiomar e Luzia na corte. 

179 Alta Inexistente Média Fuga de Inácio, Guiomar e Luzia na corte. 

180 Inexistente Inexistente Alta 
Fuga de Inácio, Juliana chantageada por Socorro, 
Ferdinando em Santana. 

181 Inexistente Inexistente Alta 
Inácio ferido, Juliana chantageada por Socorro, 
varíola na Morro Alto. 

182 Fraca Inexistente Alta 
Inácio ferido, Segredo de Alice, varíola na Morro 
Alto. 

183 Fraca Inexistente Alta 
Juliana chantageada por Socorro, Segredo de Alice, 
varíola na Morro Alto. 

184 Fraca Média Alta Juliana chantageada por Socorro. 

185 Fraca Alta Alta 
Inácio e Ester se reencontram, Olívia com falso 
alastrim. 

186 Fraca Média Alta 

Olívia com falso alastrim, Trajano quer contar 
verdade a Abelardo, Cristovão e o Quilombo, 
Olívia com alastrim. 

187 Fraca Inexistente Alta 
Higino dá prazo para comprar fazenda, Segredo de 
Alice. 

188 Fraca Média Alta Olívia com alastrim, Ferdinando e os cofres. 

189 Alta Inexistente Média Ester e Pedro Afonso, Ferdinando e os cofres. 

190 Fraca Inexistente Inexistente 
Inácio recapturado, Alice aluga casa na corte, Ester 
e Pedro Afonso, Cristovão e o Quilombo. 

191 Alta Alta Inexistente 
Olívia doente de mentira, Ester e Pedro Afonso, 
Cristovão e o Quilombo. 

192 Alta Alta Inexistente 
Ester e Pedro Afonso, Higino desconfia de Olívia,  
quilombo. 
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193 Média Alta Inexistente 
Higino desconfia de Olívia, Olívia descobre que 
Higino era traficante de escravos. 

194 Fraca Fraca Inexistente 

Higino descobre verdade sobre Olívia, Navio 
negreiro de Higino, quilombo entre os escravos da 
Ouro Verde, Abelardo e Otavinho. 

195 Fraca Inexistente Inexistente Agressão a Olívia e tentativa de fuga 

196 Fraca Inexistente Inexistente 
Questão de Olívia, Ester e Pedro Afonso, Inácio é 
solto, Guiomar e Bartolomeu. 

197 Inexistente Alta Alta Plano contra Higino, Bárbara com Olívia. 

198 Inexistente Inexistente Inexistente 
Ester e Pedro Afonso, Provas contra Higino, Luzia 
sem Mariano, Guiomar ajuda em caso de Juliana. 

199 Inexistente Inexistente Inexistente 
Higino engana Idalina, Segredo de Alice, Cristovão 
resolve fugir pro quilombo. 

200 Inexistente Inexistente Inexistente 
Plano de Ester, Ouro verde e o quilombo, Bárbara 
volta para Higino, Segredo de Alice. 

201 Fraca Média Inexistente 
Plano de Ester, Guiomar pega Socorro, Segredo de 
Alice, Abelardo e Otavinho. 

202 Inexistente Inexistente Inexistente 
Segredo de Alice, festa na Morro Alto, Guiomar 
briga com Socorro. 

203 Inexistente Inexistente Inexistente 
Festa na Morro Alto, aniversário de Guiomar, 
Segredo de Alice, Abelardo com Otavinho. 

204 Inexistente Inexistente Inexistente Segredo de Alice, Surra em Zulmira. 

205 Inexistente Inexistente Inexistente 
Situação com escravos na Ouro Verde, Idalina com 
negativo da foto, Idalina ameaça Bárbara. 

206 Inexistente Fraca Inexistente 
Idalina chantagea Bárbara, Higino volta a insistir 
na compra da fazenda, Socorro tenta novamente. 

207 Inexistente Alta Inexistente Ester e Pedro Afonso, Socorro com Idalina. 

208 Inexistente Alta Inexistente 
Cristovão é pego fugindo, Ester e Pedro Afonso, 
Leopoldo pressionando por Idalina. 

209 Inexistente Alta Inexistente Idalina e Alice armam contra Ester e Pedro Afonso.

210 Inexistente Alta Inexistente 
Ernani chega a Santana, Segredo de Leopoldo, 
Inácio não cai no golpe da avó. 

211 Inexistente Alta Alta 
Segredo de Leopoldo, Guiomar e Bartolomeu se 
acertam. 

212 Inexistente Inexistente Inexistente 
Leopoldo preso, Cupins com Bárbara para pegar 
provas, Ester e Pedro Afonso. 

213 Inexistente Inexistente Inexistente 
Zelito é punido pelo sumiço das provas, Ernani 
forja atestado de óbito para salvar Leopoldo. 

214 Inexistente Inexistente Média 
Olívia na feira de escravos, Zelito torturado, Pedro 
Afonso tá falido. 

215 Inexistente Inexistente Inexistente Feira de escravos, atestado salva Leopoldo. 

216 Alta Inexistente Alta Plano de Idalina contra Ester usando Ernani. 

217 Alta Inexistente Inexistente Plano de Idalina, Inácio contra Pedro. 



177 

 

 

218 Inexistente Inexistente Inexistente 
Plano de Idalina, Plano de Ester para salvar Olívia, 
dinheiro de Jesus que some. 

219 Inexistente Inexistente Inexistente 
Plano de Ester para salvar Olivia, dinheiro de Jesus 
com Clemente, Juliana com mãe de Alice. 

220 Média Inexistente Inexistente 

Alforria de Olivia, Higino de une a Idalina e Alice 
no plano contra Ester,  Clemente é preso, Ester dá 
jóias a Pedro Afonso. 

221 Alta Inexistente Inexistente 

Abelardo denuncia Ester, Trajano descobre que 
Abelardo é pai de Otavinho, Mariano e Olívia se 
casam, Ester é presa. 

222 Alta Alta Alta 
Mobilização a favor de Ester, Inácio expulsa 
Idalina e Alice da fazenda. 

223 Alta Alta Alta 

Abelardo descobre a verdade sobre Alice, Higino 
perdoa Bárbara,  Plano de Higino contra Mariano e 
Olívia. 

224 Alta Média Alta Plano de Higino para matar Mariano. 

225 Inexistente Alta Alta Julgamento de Ester. 

226 Média Alta Alta Morte de Higino, Julgamento de Ester, final. 
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ANEXO A – Ficha técnica de Força de um Desejo 

 

Força de um Desejo68 
 
Autoria: Gilberto Braga e Alcides Nogueira  
Colaboração: Sérgio Marques, Márcia Prates, Lilian Garcia e Eliane Garcia  

Direção: Marcos Paulo, Mauro Mendonça Filho e Carlos Araújo  
Direção geral: Marcos Paulo (até o capítulo 20) e Mauro Mendonça Filho 
Direção de núcleo: Marcos Paulo  

Período de exibição: 10/05/1999 - 28/01/2000  
Horário: 18h 
Nº de capítulos: 226 
 
Elenco: 
Malu Mader - Baronesa Ester de Sampaio Sobral 
Fábio Assunção - Inácio Sobral 
Cláudia Abreu - Olívia Xavier 
Reginaldo Faria - Barão Henrique Sobral 
Paulo Betti - Higino Ventura 
Nathalia Timberg - Idalina Menezes de Albuquerque Silveira 
Lavínia Vlasak - Alice Ventura 
Selton Mello - Abelardo Sobral 
Marcelo Serrado - Mariano Xavier 
Isabel Fillardis - Luzia 
Sônia Braga - Baronesa Helena Sobral 
Denise Del Vecchio - Bárbara Ventura 
Louise Cardoso - Guiomar Pereira da Silva 
Cláudio Corrêa e Castro - Leopoldo Silveira 
José Lewgoy - Felício Cantuária 
José de Abreu - Pereira 
Giovanna Antonelli - Violeta (cortesã) 
Carlos Eduardo Dolabella - Comendador Queiroz 
Nelson Dantas - Dr. Xavier 
Júlia Feldens - Juliana Xavier 
Daniel Dantas - Bartolomeu Xavier 
Chico Diaz - Clemente 
Chica Xavier - Rosália 
Antônio Grassi - Vitório 
André Barros - Trajano Cantuária 
Dira Paes - Palmira 
Sérgio Menezes - Jesus 
Ana Carbatti - Zulmira 
Alexandre Moreno - Cristóvão 
Luís Magnelli - Gaspar 
Rosita Tomaz Lopes - Fabíola Xavier 

                                                            
68   Memória Globo (http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-236410,00.html) e 

Wikepédia (http://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a_de_um_Desejo), consultados em janeiro de 2012. 
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Yaçanã Martins – Socorro 
Marcelo Várzea - Ubaldo 
Raniere Gonzalez - Reinaldo 
Luciana Azevedo - Ivete 
Nill Marcondes - Zelito 
Delma Silva - Diva 
Cosme dos Santos - Quirino 
Antônio Fragoso - Isidoro 
Otávio Augusto - Dr. Eurico Navarro 
Clemente Viscaíno - Inspetor Bustamante 
Helena Fernandes - Srtª. Clara Toledo de Mendonça 
Abrahão Farc - Padre Olinto 
Jayme Periard - Padre Osvaldo 
Samuel Mello - Dário 
Élida Muniz – Marta 
 
Participações: 
André Valli - Lourival 
Ângelo Paes Leme - Rodrigo (pretendente de Alice) 
Bruno Garcia - Lauro (falso marido de Olívia) 
Carlos Alberto - juiz 
Carlos Gregório - Barcelos 
Carlos Machado - Estácio 
Cláudio Mamberti - Domingos de Castro Magalhães 
David Herman - Stanley 
Dary Reis - Albano 
Elaine Mickely - Hermínia Montez (famosa cortesã) 
Eliana Guttman - Laura (verdadeira mãe de Alice) 
Fábio Sabag - Breno Rangel 
Flávio Galvão - Nereu 
Glória Portella - Florinda (cortesã) 
Helder Agostini - Manoel (falso filho de Olívia) 
Henrique César - Marquês de Boaventura 
Henrique Taxman - Dr. Humberto (jovem médico amigo de Mariano) 
José Augusto Branco - Epaminondas (dono de uma confeitaria na corte) 
Júlio Braga - sacristão 
Kadu Karneiro - Pedro 
Lineu Dias - Luciano (leiloeiro de escravos) 
Lucas Bonel - Otavinho Ventura Sobral (bebê) 
Luiz Guilherme - Carrazedo 
Márcia Del Anillo - Noêmia (cortesã) 
Marco Ricca - Conde Pedro Afonso de Andrade Aguiar 
Mariana Ximenes - Ângela 
Mário Lago - Dr. Teodoro (falso médico viciado em jogo) 
Murilo Rosa - Eugênio (amigo de Inácio na Corte) 
Neuza Amara - Anita (diretora do hospital onde nasceu Alice) 
Otávio Müller - Ferdinando (arrombador de cofres, amigo de Guiomar) 
Othon Bastos - promotor 
Paulo Reis - Pastor (negreiro) 
Ronnie Marruda - Raimundo 
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Sônia Siqueira - Hortênsia 
Stepan Nercessian - Ernani Corrêa (falsificador) 
Thereza Piffer - Dora Tambellini (ex-senhora e irmã de Olívia) 
Victor Fasano - Nicolau Prado 
Vinícius Marques - Valdir 
Viviane Victorette - Clarissa (cortesã) 
Xando Graça - leiloeiro de escravos 
 
 
Direção de produção: Ruy Mattos 
 
Gerência de produção: Flávio Nascimento 
 
Cenografia: José Cláudio Ferreira, Eliane Heringer e Maurício Rohlfs 
Figurino: Beth Filipecki 
Produção de arte: Denise Carvalho 
Caracterização: Marlene Moura 
Pesquisa: Clarisse Fukelman 
Fotografia: Nonato Estrela e Carlos Botelho 
Efeitos visuais: Gerald Köhler 
Efeitos especiais: Gilson Figueiredo 
Produção de cenografia: Ricardo figueriedo 
Produção de engenharia: Abílio Páscoa 
Produção de elenco: André Rei 
 
Direção musical: Mariozinho Rocha 
Produção musical: Roger Henri 
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