
Dos Bairros do Rio às Mulheres do Brasil
A Construção Identitária da Mulher Carioca e Sua Representação no Seriado 

As Cariocas1

Aline FONTES Pedreira2

Bruna ROCHA3

Fernanda ELLEN4

Heide PANDINI5

Luciana Barreto BARCELOS6

Marcel Moraes ALMEIDA7

Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA

RESUMO

O  presente  trabalho  se  propõe  a  analisar  a  construção  discursiva  sobre  a 
identidade da mulher carioca pela série  As Cariocas, exibida pela Rede Globo, em 2010. 
Tomando como base conceitual a perspectiva dos Estudos Culturais, além de pesquisadores 
de  televisão,  investigamos  os  aspectos  políticos,  sociais,  econômicos  e  culturais  que 
conformaram o imaginário nacional sobre a mulher carioca, vista como modelo de mulher 
brasileira, para compreender de que modo esses aspectos são tencionados na representação 
das personagens apresentadas no produto. Para tanto, fizemos um percurso histórico que 
justifica as condições culturais em que a série foi possível, quais silenciamentos se deixam 
ver  através  dela,  e  de  que  modo  o  programa  dialoga  com as  expectativas  do  público 
brasileiro.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo analisa,  a  partir  da perspectiva dos Estudos Culturais,  como a 

tensão  entre  aspectos  culturais  e  históricos  do  Brasil  e  elementos  constitutivos  do 

imaginário nacional sobre o que é ser carioca, opera no processo de construção identitária 

da mulher no seriado As Cariocas. 

Esboçamos uma análise com o intuito de compreender o que é dito e como é vista a  

mulher,  sobretudo  na  sociedade  brasileira,  e  como ocorre  sua  representação através  do 

produto escolhido. Para tanto,  fixamos nossa atenção nos 10 episódios que compõem o 

seriado, destacando as falas enunciadas e expondo os dramas vividos pelas personagens, 

contextualizando-os  e problematizando-os  com o que é  partilhado hegemonicamente no 

imaginário nacional e carioca, a partir de diferentes movimentos do campo cultural, político 

e social.

O seriado As Cariocas foi produzido através da parceria entre a Rede Globo e Lereby 

Produções, sob direção de Daniel Filho. Os episódios foram escritos pelo autor Euclydes 

Marinho, com base em crônicas do livro homônimo de Sérgio Porto, mais conhecido por 

Stanislaw Ponte Preta. O seriado foi veiculado todas as terças-feiras de 19 de outubro a 21 

de dezembro de 2010, por volta das 23h. Dos dez episódios exibidos, três são adaptações do 

livro e os outros sete são criações originais.

O que  caracteriza  o  seriado  é  o  fato  da  personalidade  de  cada  personagem estar 

associada aos bairros do Rio de Janeiro, sendo assim temos a  A noiva do Catete (Alinne 

Moraes), A Vingativa do Méier (Adrina Esteves), A Atormentada da Tijuca (Paola Oliveira), 

A Invejosa de  Ipanema (Fernanda Torres),  A Internauta  da Mangueira (Cíntia  Rosa),  A 

Adúltera da Urca (Sônia Braga),  A Desinibida do Grajaú (Grazi Massafera),  A Iludida de 

Copacabana (Alessandra Negrini), A Suícida da Lapa (Deborah Secco) e A Traída da Barra 

(Angélica). Os que alcançaram maior audiência foram A Iludida de Copacabana e A Traída 

da Barra alcançando 21 pontos. No geral, o seriado atingiu 19 pontos de audiência. 

Vale ressaltar que o autor Euclides Marinho, que também é cineasta, participou de 

outras  produções  com a  temática  feminina,  entre  eles,  a  minissérie  Capitu (2008),  os 

seriados Malu Mulher (1979), Mulher (1998), A Diarista (2004), a novela Desejo de Mulher 

( 2002 ) e o filme Mulher Sexo Verdades e Mentiras (2008).

Do contexto  no qual  o  seriado está  inserido,  buscamos referências  históricas  de 

outros  produtos,  usos  e  manifestações  culturais.  Entrecruzamos  referências  acerca  da 

concepção do que é ser mulher e do que é ser carioca. Localizamos a garota de Ipanema 
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enquanto  principal  perfil  identitário  de  representação feminina,  além de  apontarmos  os 

traços de Sergio Porto e de outras séries que nos ajudam a pensar os elementos convocados 

em As Cariocas. Tomando como base teórica os conceitos de representação e identidade de 

Stuart Hall e Nestor García Canclini, além das abordagens de João Freire Filho sobre mídia, 

consumo e empoderamento, observamos os discursos presentes no seriado que configuram 

modos de representação identitária da mulher carioca.

2 A MULHER BRASILEIRA E A GAROTA DE IPANEMA

A identidade da mulher carioca foi construída socialmente, por meio de aspectos 

políticos,  econômicos  e  culturais.  Seria  imprudente  analisar  a  construção  da  identidade 

feminina no seriado As Cariocas, sem apontar a construção narrativa da garota de Ipanema. 

Por sua vez,  falar  da mulher  carioca sem analisar  o  lugar  que o Rio de Janeiro ocupa 

simbolicamente no Brasil significaria um esvaziamento em todo o sentido deste trabalho.  

Desde o século XIX, o Rio de Janeiro é o centro propagador de idéias e valores para 

todo o Brasil.  A influência,  que já era forte antes mesmo de a capital  colonial  ter  sido 

transferida  de  Salvador  para  o  Rio,  depois  da  instalação  da  família  imperial  em  solo 

fluminense,  ficou  tão  poderosa  que  se  propagou  até  a  contemporaneidade,  a  partir  da 

música,  cinema,  literatura,  produção  intelectual  e  econômica  (MONNERAT,  2011).  Os 

discursos  que  compõem  a  construção  da  identidade  nacional  apresentam  elementos 

recorrentes que remetem ao Rio de Janeiro. É como se todas as praias do Brasil pudessem 

ser representadas pelas praias da zona sul do Rio, se todos os pontos turísticos brasileiros 

pudessem ser muito bem representados pelo Cristo, e, acima de tudo, todas as mulheres 

brasileiras estivessem contidas na mulher carioca, ou melhor, na garota de Ipanema.

2.1 A GAROTA DE IPANEMA: IMAGINÁRIO NACIONAL SOBRE A MULHER 

CARIOCA

Para compreender como se deu a construção do imaginário nacional sobre a mulher 

carioca, é preciso descobrir quem é a garota de Ipanema. A canção composta pelo baiano 

Vinícius de Moraes, em 1963, virou um hino em louvor à beleza da mulher carioca: “Moça 

do corpo dourado, Do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É a coisa 

mais linda que já vi  passar”.  Esta música foi uma das precursoras de tantas outras que 
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nasceram para exaltar a beleza da mulher carioca como destaque do Brasil. Desde então, a 

mulher carioca foi cantada por grandes nomes da música nacional e internacional, como 

aquela  que  encanta  com  sua  beleza,  sensualidade  e  magia.  Maria  Bethânia  também 

confirma isso, interpretando a música  Da Gema, na qual a mulher carioca aparece como 

“total  colorida,  forte,  bonita,  bacana,  óvulos  férteis,  cadeiras  de  parideira,  parece  até 

estrangeira aos brasileiros demais”. A garota de Ipanema, portanto, seria aquela mulher que 

vive na praia, num cenário de verão, espalhando sua juventude, enfeitando os calçadões 

como parte da beleza natural do Rio de Janeiro. É como se a cidade fluminense precisasse  

ter um pouco de cada cidade brasileira e, ao mesmo tempo, ser melhor e mais bonita que 

todas elas. Esta preferência se repete com a mulher carioca com relação às demais, como 

canta mais uma vez Vinícius de Moraes: “A gaúcha tem fibra, a mineira o encanto tem, a 

baiana quando vibra tem tudo isso e o céu também (...) A mulher carioca, o que é que ela 

tem? (...) Tem um pouquinho que ninguém tem” (Mulher Carioca, 1962).

Nas décadas  de 60 e  70,  a  Europa e  os  Estados  Unidos viviam um período de 

efervescência da revolução feminista, e o Brasil passava por uma fase de ditadura militar. 

Entretanto, uma personalidade chamada Leila Diniz, através de atitudes despretensiosas, já 

evidenciava os valores de tais movimentos no país. A revolução simbólica realizada por 

Leila, defensora da liberdade, que chocou o país ao posar grávida de biquíni, não poderia se 

realizar em outro lugar, que não o Rio de Janeiro, por ocupar um lugar histórico e político 

de  destaque,  além  de  concentrar  uma  região  boêmia  responsável  por  grande  parte  da 

produção artística e intelectual da época. Segundo Goldenberg (2001) “Eleita Rainha da 

Banda de Ipanema, musa de O Pasquim8, Rainha das Vedetes de Ipanema, Leila se tornou a 

representante ideal da cultura carioca”, ao evidenciar um estilo próprio de ser mulher.

2.2 – A REPRODUÇÃO DA SOBERANIA CARIOCA

Esta  constante  revitalização da  carioquicidade e  sua  profunda articulação com a 

identidade nacional construída no imaginário da sociedade se reproduzem, frequentemente, 

no Turismo.  Siqueira  (2006,  p.3)  aborda  esta  perspectiva  ao  analisar  os  cartões  postais 

cariocas, que apresentavam imagens de mulheres de biquínis, em praias da Zona Sul do Rio 

de Janeiro.   Em novembro de 2005,  uma lei  estadual  proibiu a  comercialização desses 

8 O Pasquim foi um semanário brasileiro nascido em 1968, editado entre 1969 e 1991, reconhecido por seu 
papel de oposição ao regime militar. Depois de publicada a entrevista com Leila, em 1969, foi instaurada 
a censura prévia à imprensa, com o nome de Decreto Leila Diniz. Disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pasquim. Acesso em 05 de Julho de 2011, 21h.

4

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Pasquim


postais,  que  estampavam as  cariocas  como  pontos  turísticos  do  Rio  de  Janeiro  e,  por 

consequência, do Brasil. Parte-se então para um ciclo repetitivo de produção de sentido: o 

Rio é cartão postal do Brasil, e a mulher é o cartão postal do Rio. Esta analogia pode ser 

observada em diversos  produtos  culturais,  como telenovelas,  revistas  e,  principalmente, 

campanhas publicitárias. Destacamos dois exemplos9 para mostrar como esta construção se 

mantém ao longo da história:  a  do picolé  Chicabon, lançado em 1942, e  das  sandálias 

Havaianas, de 2011.

2.3 STANISLAW PONTE PRETA (1923 – 1968)

Observador  meticuloso  e  atento  à  vida  cotidiana,  Sergio  Porto  era  um cronista 

dedicado às temáticas que envolviam o Rio de Janeiro. Com ironia e senso crítico singular, 

foi  um  representante  relevante  da  sociedade  carioca.  Suas  colunas  eram  regadas  de 

irreverência e humor, e o machismo era construído através das sátiras condizentes à época. 

Em sua coluna publicada por treze anos (1955-1968) no jornal Última Hora, Sergio Porto 

descreveu tipos urbanos capturados pelas ruas do Rio, consolidando a reprodução do jeito 

de ser carioca. Em As Cariocas, suas personagens principais são denominadas a partir das 

características mais marcantes de seus respectivos bairros.

Sua dedicação para identificar a variedade de tipos urbanos, não poderia deixar 

de fora a representação da mulher ideal: bem feita de corpo, atraente, desinibida, sensual, 

vaidosa, elementos do modelo construído para os meios de comunicação de massa, presente 

na publicidade, revistas femininas e telenovelas.

3 O GLOBAL E O LOCAL EM AS CARIOCAS

A partir dos conceitos de Canclini, observamos que o seriado As Cariocas articula 

elementos locais e globais na construção do universo feminino. Os aspectos globais dizem 

aqui das características que remetem as personagens a um tipo de universalização, que é a 

9 No primeiro caso, a Kibon lançou o novo produto em homenagem a Francisca, uma mulata carioca, 
carinhosamente, apelidada de “Chica”. Vemos a transposição do corpo feminino a um objeto de consumo no 
discurso proferido pela campanha, ao comparar o picolé com o corpo de uma afrodescendente. Já no segundo 
caso, a personagem da propaganda é uma francesa, que descobre o lugar ideal para passar sua lua de mel 
enquanto lê uma revista sobre o Brasil. Entretanto, ao ver uma bela mulher de biquíni estampada como parte 
da paisagem brasileira, a francesa muda de ideia e decide ir para Veneza. Nas duas propagandas, a mulher é 
construída como ponto turístico do Rio de Janeiro e do Brasil. 
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imagem da Garota de Ipanema, a qual, de certo modo, é uma forte representação da mulher  

brasileira,  da beleza  nacional.  Em contrapartida,  todas as “heroínas” são marcas  de um 

bairro diferente do Rio de Janeiro, e é deste modo que o seriado apresenta aspectos locais, 

próprios  da  vida  cotidiana.  Características  do  bairro,  como  localização,  condição 

econômica, suas histórias e tradições estão intimamente conectados aos conflitos vividos 

pelas  personagens.  Partindo  do  pressuposto  de  que  as  identidades  contemporâneas  se 

configuram em relação permanente com o consumo, é incoerente, dentro de um produto 

televisivo, que pretende alcançar uma fatia significante do público, falar de homogeneidade 

identitária. Portanto, a hibridização se configura aqui como uma lógica de produção própria 

do sistema capitalista. Canclini afirma que:

“(...)  a  lógica  dos  mercados  culturais  mantem  sua  diversidade. 
Desenvolve-se nas redes multicêntricas que foram sendo instauradas pela 
globalização comunicacional, é muito vasta e tem ciclos demasiado longos 
que se instalam nos hábitos cotidianos.” (CANCLINI, 2008, P. 71).

É  simplista  a  idealização  de  um  mundo  único,  “globalizado”,  sem  referências 

específicas, sem a devida atenção ao contexto, ao local. As transformações sociais ocorridas 

no  mundo  modificam as  representações  coletivas  e,  por  consequência,  repercutem  nos 

diferentes meios, se atualizando, disseminando e reconstruindo as novas formas de vida na 

sociedade  (RUBIM,  2003).  O  esforço  em  enfatizar  os  aspectos  locais,  estratégia 

identificada como reterritorialização das identidades bairristas,  ficou claro na construção 

das  personagens  do  seriado  (CANCLINI,  2008).  No  entanto,  estes  deslocamentos 

observados não são feitos de modo radical, ao contrário, todos eles são negociados a partir 

das características clássicas da garota de Ipanema. A construção das personagens do seriado 

é  feita  com base na sensualidade,  sexualidade,  beleza  e  encanto que são características 

genuínas  da  garota  de  Ipanema.  Identificamos  desde  o  primeiro  episódio  A  Noiva  do 

Catete, até A Traída da Barra, esta construção da sensualidade. A garota de Ipanema saiu do 

calçadão, acenou para o Cristo, subiu o morro, cruzou os arcos da Lapa e atingiu a zona 

norte. Nesse processo de constante reterriorialização da garota carioca, abrem-se as portas 

para  novas  possibilidades  de  construção  e  mistura  de  identidades  e,  por  conseguinte, 

inúmeras alternativas de articulação da representação feminina. Visto que esta articulação 

entre  o  global  e  o  local  se  dá  através  de  uma  negociação,  concluímos  que  as 

particularizações regionais tematizadas no seriado são complementares à universalização da 

imagem construída da mulher carioca. Ponderamos então que, apesar de introduzir algumas 
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rupturas em relação ao imaginário nacional sobre a mulher carioca, principalmente no que 

diz respeito aos bairros incluídos no seriado, estas não são de forma alguma vanguardistas.

4 PROBLEMÁTICA FEMININA X PERSPECTIVA MASCULINA

Ao longo das últimas décadas, as mulheres vêm sendo representadas de tal modo, 

que  sua  inclusão  no  mundo  é  sempre  feita  num processo  incessante  de  construção  e 

reconstrução de sua identidade e individualidade. Para os Estudos Culturais, as identidades 

são culturalmente construídas e historicamente condicionadas (ESCOSTEGUY, 2003), são 

produtos de várias histórias e culturas interconectadas (HALL, 1999). Numa tentativa de 

problematizar a representação romântica da identidade brasileira do século XIX, Rita T. 

Schmidt  (2000),  recupera  da  marginalidade  obras  literárias  de  autoria  feminina,  que 

criticavam as bases ideológicas masculinas de idealização da nação, e que foram silenciadas 

no processo de narrativização do Brasil e na própria historiografia literária. Durante o seu 

trabalho a autora evidencia como, na construção da genealogia brasileira, não houve espaço 

para a alteridade, destacando a relação estreita entre literatura e identidade nacional, a partir 

de  uma  elite  masculina  empenhada  na  criação  de  uma  narrativa  que  representasse, 

simbólica  e  ideologicamente,  a  independência  política,  silenciando  as  ameaças  à 

homogeneização, como questões de raça, classe e gênero. O que temos em vista é que, por 

mais  que  fossem  silenciados,  sempre  existiram  fissuras  graças  aos  movimentos  de 

resistência e de problematização dos valores hegemônicos propagados.         

O esforço de recuperar essas questões baseia-se na vontade de mencionar o fato que, 

em diversos momentos, o seriado obedece a uma lógica, uma concepção de mulher que 

guiou, durante muito tempo a sociedade brasileira, e que está presente na construção das 

personagens.  Isso  é  visto  de  forma  clara  através  da  cristalização de  comportamentos  e 

condutas femininas que, no seriado, apegam-se às concepções hegemônicas, tradicionais da 

representação  feminina,  baseada  na  atenção  ao  outro,  na  sensibilidade  e  intuição,  em 

detrimento da ênfase em aspectos profissionais, na competência, ou até mesmo na posse do 

saber científico e artístico. Nenhum dos eixos narrativos do seriado apresenta um ambiente 

de produção, de carreira profissional, por mais que, em certos momentos, localizemos as 

heroínas  nos  locais  “consagrados”  de  trabalho,  como  por  exemplo  no  escritório,  nos 

episódios  A Adúltera da Urca e  A Atormentada da Tijuca; nas passarelas, no episódio  A 

Desinibida  do  Grajaú;  ou  na  sala  de  aula,  onde  a  professora  do  ensino  fundamental, 

interpretada por Adriana Esteves, é assediada pelos colegas e pais de alunos, no episódio A 
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Vingativa do Méier. Entretanto, nos policiamos a fim de evitar uma análise tendenciosa, 

tentando encontrar no produto aspectos outros, posto que a proposta do seriado é apresentar 

as “heroínas” em seus contextos sentimentais, e não profissionais. 

Todas as personagens do seriado vivem conflitos em torno de seus relacionamentos 

amorosos. Esses relacionamentos aparecem sempre enquadrados no modelo patriarcal de 

casamento, mesmo que em contextos e temáticas diversas. Nota-se ainda que todos esses 

relacionamentos  são  construídos  através  da  heteronormatividade,  embora  a  temática 

homossexual apareça em três dos episódios. Para Tomaz Tadeu da Silva (2000b), o processo 

de produção simbólica e discursiva da identidade, constrói hierarquias valorativas nas quais 

observamos  a  convocação  persistente  desses  elementos  hegemônicos,  na  tentativa  de 

universalizar a representação feminina e suas caracteristicas identitárias. Dessa forma não é 

descabido dizer que existe um processo de significação dos aspectos que vão predominar na 

construção da representação das personagens, apaziguando outras possibilidades, vez ou 

outra negociando “pequenas rupturas”, mas que vão revelar sempre, valores dominantes. 

 No Brasil, sobretudo nos grandes centros urbanos, há uma crescente glorificação do 

corpo, com uma ênfase cada vez maior na exibição pública do que antes era escondido e, 

aparentemente,  mais  controlado  (GOLDENBERG,  2002).  O  ser  feminino  é  um  ser 

percebido, seu corpo é um corpo-para-o-outro, um corpo cuja imagem de si é formulada 

com base na percepção dos outros (BOURDIEU, 2007). Em  As Cariocas, o corpo é um 

elemento central na representação da mulher.  Destacamos também, o fato das histórias e 

dos perfis das personagens serem narradas por um homem. Esse narrador, que dá voz ao 

texto  de  Geraldo  Carneiro,  é  a  própria  tentativa  de  resgatar  Stanislaw  Ponte  Preta, 

convocando uma série de estilos, como a sátira e o erotismo, elementos comuns em sua 

trajetória,  marcadamente,  carioca.  É  através  dos  dizeres  do  narrador  que  o  corpo  das 

personagens vai desfilar na abertura do seriado e nas ruas, durante os episódios. Mesmo 

tendo mulheres no papel principal de cada uma das histórias, cabe ao narrador emitir sua 

opinião e descrever a sua versão dos fatos. Ao fazê-lo, usa vários ditos populares, ironias, 

piadas machistas e pejorativas: “não há nada de errado que uma mulher não possa piorar”. 

É a problemática feminina vista a partir da perspectiva masculina. 

4.1 A FALÁCIA DO EMPODERAMENTO

É interessante pontuar essa obsessão com o corpo, sobretudo se relembrarmos que a 

representação das mulheres poderia usufruir de todas as rupturas e processos de resistência 

das  gerações  anteriores,  quando  houve  uma  revolução  do  comportamento  e  nos  ideais 
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femininos.  Segundo  Freire  Filho  (2006)  existe  um processo  pelo  qual  os  indivíduos  e 

grupos sociais passam a ampliar a capacidade de configurar suas próprias vidas, a partir de 

uma evolução na compreensão de suas potencialidades e sua inserção na sociedade. De fato 

isso é dado, parcialmente, às protagonistas do seriado, num movimento que nos leva, num 

primeiro olhar, a acreditar que essas mulheres são empoderadas, no sentido em que elas 

protagonizam suas  próprias  histórias,  assumem o papel  da  conquista  de  seus  desejos  e 

refletem sobre eles a partir das escolhas que estão ao seu dispor. No entanto, duas condições 

problematizam isso, primeiro, as conquistas das personagens estão sempre colocadas em 

suas expectativas com relação aos homens e segundo, a construção de sua identidade é 

pautada no corpo. Como, então, pensar que essas mulheres são empoderadas, se estas não 

são desvinculadas dessa condição hegemônica de representação? E se fossemos adiante e 

cruzássemos os aspectos simbólicos que Leila Diniz nos convoca, como poderíamos aceitar 

que as mulheres do seriado são empoderadas? Se a sexualidade, o corpo e a beleza são os 

aspectos mais destacados das mulheres do seriado, e aqui cabe destacar a influencia de 

Sergio Porto nesse processo,  qualquer  possibilidade  de empoderamento será interditada. 

Durante a concepção do produto, seus principais idealizadores afirmaram concentrar-se na 

atualização da obra de Sergio Porto e, em certa medida, das outras produções que já haviam 

adaptado  As  Cariocas,  com  o  objetivo  de  deixar  o  discurso  mais  contemporâneo. 

Observamos,  entretanto,  que  esta  atualização  foi  pautada  num  referencial,  meramente, 

temporal,  visto  que,  em  questões  subjetivas  e  até  mesmo  materiais,  o  seriado  parece 

condizer com a obra originária. 

4.2 SOBRE OS VALORES MORAIS

Vimos  que  o  seriado  apresenta  negociações  dos  valores  morais  com  posturas 

consideradas inadequadas socialmente, como a traição, o adultério, o sexo por dinheiro, a 

mentira e as relações de aparência. Essa negociação entre as fronteiras do certo e errado é 

justificada,  no  seriado,  enquanto  representações  de  práticas  recorrentes  na  sociedade, 

acentuadas em diversos momentos pelo narrador. Por exemplo, no episódio  A iludida de 

Copacabana,  a  traição  cometida  pela  personagem principal  é  justificada  pelo  fato  de  o 

marido não satisfazer suas necessidades sexuais. Segundo o narrador: “Quando o marido 

não comparece nem no horário nobre do samba lêlê a situação é grave”. Também é possível 

observar a marca do Stanislaw, quando o narrador se refere à noiva do catete:  “mulher 

quando fala com voz de criança, em geral, costura para fora”, ou à vingativa do Méier: 

“para  mulher  que  está  no  estaleiro,  o  maior  consolo  é  a  fofoca”.  Embora  sejam essas 
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mulheres  confiantes  que assumem o controle,  se fizeram presentes,  ainda que de forma 

sutil,  negociações  com valores  dominantes,  já  que  as  suas  problemáticas  estão  sempre 

relacionadas aos homens. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No  seriado  As  Cariocas,  compreendemos  que  a  construção  da  identidade  das 

personagens está, fortemente, relacionada ao local, mas através de uma cumplicidade com 

aspectos globais.  O seriado fez novas apropriações  do chamado imaginário  nacional  da 

garota de Ipanema, ao apresentar uma “mulher carioca” não mais restrita à zona sul, porém, 

conservou os traços característicos daquela garota, num esforço em unificar as dez cariocas 

ao modelo de mulher brasileira.

Concluímos que o seriado não promove rupturas intensas, já que os dramas vividos 

pelas  personagens  são  concepções  hegemônicas  da  representação  feminina,  deixando 

apagados outros aspectos, como a competência profissional, evidenciando a construção das 

personagens relacionadas ao corpo e à sensualidade. Em  As Cariocas, percebemos que a 

comicidade machista trazida pelo narrador é o principal elemento que reforça a presença de 

valores patriarcais na construção das personagens femininas. 
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