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A série 

Donas de Casa Desesperadas é uma série contemporânea que mistura comédia, humor negro e 
drama. No enredo, o cotidiano de mulheres que aparentemente possuem uma vida perfeita, mas 
na verdade, estão à beira de um ataque de nervos. A versão original (Desperate Housewives), 
criada por Marc Cherry e produzida nos Estados Unidos, é sucesso mundial e já ganhou seis 
prêmios Emmy e dois Globos de Ouro.  Desde 2005, foram produzidas três temporadas da série 
americana. 

A parceria 

A RedeTV! assinou um contrato de parceria com a Disney ABC para a produção da versão 
brasileira de Desperate Housewives, intitulada no Brasil como Donas de Casa Desesperadas. O 
investimento da RedeTV! no projeto é de aproximadamente US$ 5 milhões. Pelo acordo, a 
RedeTV! detém os direitos dos roteiros originais (adaptados aos costumes brasileiros), o formato 
da série e fica responsável pela escalação do elenco principal (13 atores), direção e co-direção. A 
produção fica por conta da Disney ABC. Além do Brasil, outros três países fazem parte do acordo: 
Argentina (Artear), Colômbia e o Equador (co-produção RCN/Teleamazonas). A RedeTV! também 
comprou o direito de exibição da 1ª e 2ª temporadas originais. 

As gravações 

As gravações aconteceram na Argentina, na Pol-Ka Producciones (produtora independente). 
Algumas cenas foram gravadas em Buenos Aires e outras em Pilar (cidade a 40 km da capital 
portenha) onde foi reproduzido o cenário da série original, ocupando uma área de 
aproximadamente 45 mil metros quadrados. As locações são as mesmas para todos os países que 
fazem parte do acordo. A temporada tem 23 episódios e as gravações aconteceram entre abril e 
julho. Ao todo são 130 atores envolvidos na produção e 1800 figurantes.  Todo processo de 
captação de imagens e pós-produção da série foi feito em HDTV (High Definition Television), para 
transmissão em TV digital.  

A história 

A série se passa em Arvoredo, um tranqüilo bairro de classe média, que fica na cidade fictícia 
Nova Vista. As histórias se concentram em seis casas e seus moradores. Tudo começa quando 
Alice Monteiro (Sônia Braga) se mata, deixando no ar o mistério sobre o motivo que a levou a 
tomar essa atitude. O suicídio acontece no primeiro episódio e, a partir daí, Alice passa a narrar a 
vida de sua família, amigos e vizinhos sob um ponto de vista inusitado e indiscreto. 

O elenco  

Lucélia Santos como Suzana Mayer 
Dona de casa atrapalhada, romântica e sonhadora. É separada e mora com a filha adolescente.  
 
Tereza Seiblitz  como Lígia Salgado 
Mulher independente que abandonou uma carreira de sucesso para cuidar dos filhos. 
 
Isadora Ribeiro como Vera Marques  



Corretora de imóveis que abusa da sensualidade para atingir seus objetivos.  
 
Franciely Freduzeski como Gabriela Solis  
Jovem e bonita, trocou a carreira de modelo por um casamento seguro e uma vida confortável. 
 
Viétia Zangrandi como Elisa Fernandes  
Dona de casa impecável e obsessiva por arrumação. Casada e mãe de dois adolescentes, finge 
ter uma vida perfeita.  
 
Iran Malfitano como João, o jardineiro  
Jardineiro forte e bonito que desperta a atenção de Gabriela, com quem terá um caso. 
 
Paulo Reis como Paulo Monteiro  
Viúvo, pai de um adolescente, chama a atenção da vizinhança por seu comportamento suspeito.  
 
André Mauro como Miguel Delfino 
Bonito e misterioso, desperta o interesse das mulheres do bairro.  
 
Douglas Simon como Ricardo Fernandes  
Casado com Elisa, não suporta o temperamento controlador da esposa.  
 
Leon Góes como Thomas Salgado  
Casado com Ligia, se esforça para ser um bom marido e trabalha muito para sustentar a família. 
 
Atores convidados 
 
Vera Gimenez como Marta Ramos  
Vizinha bisbilhoteira que tem participação fundamental no mistério envolvendo a morte de Alice. 
Alexandre Schumacher como Carlos Solis  
Casado com Gabriela, faz todas as vontades da mulher, mas é muito ciumento e possessivo. 
 
Participação especial  
 
Sônia Braga como Alice Monteiro 
Dedicada mãe e esposa comete o suicídio no primeiro episódio, levando com ela um terrível 
segredo que dá início a trama. 
 
Direção: Fábio Barreto  
Co-direção e adaptação dos roteiros originais: Marcelo Santiago 

 


