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Resumo 

Considerando o crescente uso da internet pelas emissoras de televisão como ferramenta 
mediadora entre o público e sua programação, o presente artigo visa pontuar a experiência 

transmidiática que ocorre na novela do horário das 19h Cheias de Charme, da Rede Globo. 
A internet passa a ser usada como um lócus de interação entre os telespectadores e 
produtores do gênero telenovela, construindo e reafirmando a narrativa televisiva, 

adicionando elementos extras que atrai a audiência à trama. Baseado nas postagens da 
página oficial da emissora na rede social Facebook e acompanhamento do site da novela, o 

estudo toma como base Jenkins (2008), Hamburger (2005) e Figueiredo (2003).  
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Introdução 

 
A televisão, de algumas décadas para cá, configura-se como o veículo de maior 

amplitude no que diz respeito a mediar à relação entre produção e consumo no Brasil. 

Porém, novas formas de entretenimento e informação vêm alterando o modo de “se fazer” 

TV no país. O crescente número de telespectadores que migram para a internet em busca de 

elementos extras das atrações televisivas, faz com que as emissoras de televisão busquem 

novas formas para manter o público.  
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Cada vez mais as pessoas usam redes sociais para repercutir  a programação 

televisiva, inclusive o seu produto de maior sucesso, a telenovela. Constrói-se, desta 

maneira, uma narrativa transmidiática que Henry Jenkins (2008) conceitua como o 

transporte de informação através de múltiplas plataformas de comunicação contribuindo de 

forma distinta na compreensão do universo. Uma pesquisa realizada pela empresa 

americana SocialBakers5 indica que 16,6 milhões de brasileiros aderiram ao Facebook no 

primeiro semestre do ano, o que trouxe um aumento de 54% no total de usuários no país, 

agora estimado em 47 milhões, representando,  23% da população brasileira. Isso deixa o 

Brasil no segundo lugar no ranking de países com mais usuários na rede social, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos. 

A telenovela, produto de maior aproveitamento da televisão, configura-se como 

um gênero capaz de estabelecer uma relação íntima com o espectador, tomando a realidade 

cotidiana como pressuposto para o desenvolvimento de sua trama, moldando-a ao padrão 

ficcional, onde o produto final permite uma identificação direta com o público. A 

convergência entre a TV e a internet dá uma nova roupagem a este formato tão familiar ao 

público, apontando para uma mudança na forma que o telespectador assiste a atração.  

Apesar de a televisão ser o veículo de comunicação de massa de maior alcance no 

Brasil, vem perdendo audiência, e a internet, ganhando nos últimos anos. Para Jenkins, isso 

ocorre porque “cada vez mais consumidores estão gostando de participar de culturas de 

conhecimento on-line e descobrir como é expandir a compreensão recorrendo à expertise 

combinada das comunidades alternativas” (JENKINS, 2008 p. 178). A internet passa a ser 

um espaço de interação com o público. Deste modo, as interações entre os conteúdos 

exibidos na televisão e os divulgados na internet complementam-se e aproximam cada vez 

mais os consumidores e produtores de TV.  

A novela Cheias de Charme, exibida às 19h pela Rede Globo, é um exemplo desse 

fenômeno. Além da transmissão regular dos capítulos diários na televisão, a novela usa as 

redes sociais para construir uma narrativa como forma de consumo paralela a da televisão.  

Diariamente são postados na fanpage6 do Facebook oficial das novelas da Rede (Novelas - 

                                                 
5
 Dados disponíveis em: http://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook/noticias/facebook-cresceu-54-no-brasil-em-seis-

meses acessado em 09 de junho de 2012  

 
6
 Páginas são para empresas, organizações e marcas compartilharem suas histórias e se conectarem com as pessoas. Assim 

como as linhas do tempo, você pode personalizar as páginas adicionando aplicativos, publicando histórias, promovendo 

eventos e muito mais. Envolva e aumente seu público fazendo publicações regulares. As pessoas que curtirem sua página 

receberão atualizações em seus Feed de notícias. Extraído de: http://www.facebook.com/help/search/?q=fanpage acessado 
em: 15 de junho de 2012.  

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook/noticias/facebook-cresceu-54-no-brasil-em-seis-meses
http://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook/noticias/facebook-cresceu-54-no-brasil-em-seis-meses
http://www.facebook.com/help/search/?q=fanpage
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TVG) conteúdos sobre a trama, os capítulos, resumo do que vai acontecer no dia e votação 

a respeito do destino dos personagens, o que faz manter, consequentemente, uma 

comunicação mais intimista com um público cada vez mais híbrido e que assiste a 

programação televisiva enquanto navega na internet.  

A escolha dessa novela se deve ao fato de, notoriamente, construir uma narrativa 

transmidiática com auxílio da internet - em especial das redes sociais – e por ainda está 

sendo exibida, permitindo um acompanhamento diário dos capítulos e das postagens, 

tornando a análise mais atual e fidedigna. Desta forma, para a elaboração do presente artigo 

foram analisados os conteúdos dos endereços online e os capítulos diários, acompanhando 

os três primeiros meses de exibição da novela (abril a junho de 2012).  

Portanto, o trabalho busca apresentar uma análise a respeito da transmidiação que 

ocorre na novela Cheias de Charme, para que se possa compreender a nova relação que se 

firma entre TV e internet, alterando a forma passiva de se assistir a televisão. 

 

A televisão e a teledramaturgia no Brasil 

 

A televisão é o veículo de comunicação de massa de maior alcance no Brasil, 

estando presente em 97% das residências do país7. A TV Tupi, emissora de Assis 

Chateaubriand, foi a primeira rede de televisão brasileira e da América Latina, 

posicionando-se na época como a 4ª maior do mundo. Sua inauguração ocorreu em 18 de 

setembro de 1950, quando no país existiam apenas 200 receptores.  

 Os primeiros aparelhos de TV chegaram ao território nacional em 1950, cinco anos 

após sua consolidação em muitos países do mundo. Segundo Hamburger, “a introdução do 

novo meio de comunicação em uma sociedade rural, pobre e desigual não desencadeou 

evolução semelhante à norte-americana” (Hamburger, 2005, p.21), o que hoje se caracteriza 

como um bem de consumo popular, já foi considerado artigo de luxo. Além do custo 

elevado, outro fator dificultava a disseminação do produto, a exemplo da falta de rede para 

que se pudesse obter sinal. Sua expansão, porém, ocorreu entre os anos 50 e 69.  

 

“A distribuição de aparelhos no território nacional acompanhou o crescimento 
urbano: em 1960, dez anos após a inauguração da TV, de acordo com o Censo, 
apenas 4,6% dos domicílios brasileiros possuíam um aparelho; esse número subiu 

                                                 
7
 Segundo o último Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Dados extraídos no site da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Disponível em: http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-
noticias/ibge-divulga-dados-estatisticos-de-radio-e-tv.html Acesso 09 junho. 2012. 

http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/ibge-divulga-dados-estatisticos-de-radio-e-tv.html
http://www.abert.org.br/site/index.php?/noticias/todas-noticias/ibge-divulga-dados-estatisticos-de-radio-e-tv.html
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para 22,8% em 1970 e para 56,1% em 1980. Apenas na segunda metade da década 
de 1980, os sinais televisivos se tornaram disponíveis na maior parte do território 
nacional, mas, ainda em 1991, apenas 71% dos domicílios possuíam pelo menos um 
aparelho” (HAMBURGER, 2005, p. 22). 
 

 
Na década de 60 a TV tupi começava a sentir o peso da concorrência através da TV 

Excelsior, que se formatava aos moldes de televisão que conhecemos hoje, assumindo um 

caráter comercial competitivo pela audiência e pelas verbas publicitárias.  Em 1964, durante 

o período da Ditadura Militar, a TV Globo é fundada. O modelo de venda publicitária 

baseada no sistema americano garantiu sua popularidade, podendo se expandir por território 

nacional e monopolizar o sistema de televisão. Com isso, a Rede Globo incorporou outras 

emissoras: TV Paulista em 1966 e a Excelsior em 1969.  

Figueiredo (2003) ressalta que “desde o seu início, a TV tem desempenhado três 

funções: informar, educar e entreter. As duas funções primordiais, com a popularização da 

televisão, foram sendo superadas pela função de entreter” (Figueiredo, 2003, p.18). Dessa 

maneira, a audiência era garantida por programas de maior apelo popular como os de 

auditório e as telenovelas. 

A teledramaturgia é um gênero cuja origem está ligada diretamente ao 

entretenimento.  Originada nos folhetins franceses, ocupava um lugar sem destaque no 

veículo, dividindo espaço com diversos outros temas, que variavam de receitas culinárias, 

piadas a resoluções de crimes. A partir do século XIX o gênero ganhou visibilidade perante 

a imprensa e desencadeou a produção seriada. “Essas fatias, como diz Marly Meyer, uma 

estudiosa do assunto, obedeciam a certas fórmulas de comunicação para inteirar o leitor do 

movimento da história” (Figueiredo, 2003, p. 25). Porém, apenas em 1836 a conhecido 

formato diário foi inserida nas obras. Criando expectativa para a continuação da história, 

“esse recurso, aliado à forma de contar a história diariamente, ou seja, em série, recriava o 

suspense a cada fatia, a fim de manter o leitor curioso e instigá-lo a acompanhar o desfecho 

da trama” (Figueiredo, 2003, p. 26).  

A primeira telenovela diária foi exibida em 1963, pela TV Excelsior, a “2-5499 

Ocupado”, estrelada por Tarcísio Meira e Glória Menezes. Porém, o primeiro grande 

sucesso de audiência foi “O Direito de Nascer” veiculada pela TV Tupi entre 1964 e 1965. 

Nas décadas de 70 e 80, a televisão se consolidava com o sistema hegemônico da Rede 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Direito_de_Nascer_(1964)
http://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Tupi
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Globo e as telenovelas começavam a se posicionar como um dos programas mais lucrativos 

e populares da televisão, até os dias atuais8.  

 

Cheias de Charme: a novela no Facebook 

 

Cheias de Charme é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo, 

escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira. A novela começou a ser exibida em 16 de 

abril de 2012, sucedendo a “Aquele Beijo”, sendo a 80ª novela do horário das sete. Segundo 

dados do Ibope, é o folhetim9 mais assistido, nos últimos cinco anos, às 19h.  

Cheias de Charme conta a história de três mulheres que trabalham como empregadas 

domésticas em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. A trama se desenvolve em 

núcleos diferentes, variando do luxo das mansões do condomínio fictício “Casa Grande” ao 

grafite do núcleo pobre da comunidade do Borralho. As três personagens principais – 

interpretadas pelas atrizes Taís Araújo (Penha), Leandra Leal (Rosário) e Isabelle 

Drummond (Cida) – movimentam a trama e possuem um apelo popular muito grande 

perante o público.  

Penha é uma mulher batalhadora que trabalha para a personagem Chayene (Cláudia 

Abreu), vilã da estória. Após uma discussão e ser agredida pela patroa, Penha se demite. Ela 

conhece a advogada Lygia (Malu Galli), inicialmente contratada para defender Chayene, 

porém, comovida com a história da empregada - que cria sozinha o filho Patrick (MC 

Nicolas), além do irmão Elano (Humberto Carrão) e sua irmã Alana (Sylvia Nazareth) - a 

defende na luta contra a Chayene.  

Já Rosário sonha em ser cantora. Fã desmedida do cantor Fabian (Ricardo Tozzi), o 

“Príncipe das Domésticas”, apaixona-se por Inácio (Ricardo Tozzi), um homem misterioso 

que é idêntico ao seu ídolo. O mesmo odeia tal semelhança e o mundo artístico. Rosário se 

vê dividida entre seu sonho de ser uma estrela da música brasileira e o de viver uma história 

de amor com Inácio.  

                                                 
8
 Pesquisa realizada na América Latina em 2010 pela Media Book 2011, com dados consolidados das pesquisas do IBOPE 

Media revela que as transmissões de futebol e as telenovelas continuam a ser grandes atrações da televisão aberta. 

Disponível em: 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=

IBOPE+Media&docid=18F79BFD17926B05832579650062537C acessado em: 17 de junho de 2012 

 
9
 Dados referentes a Ibope da Grande São Paulo. Disponível em: http://natelinha.uol.com.br/noticias/2012/06/26/cheias-

de-charme-bate-novo-recorde-de-audiencia-na-globo-123002.php  acessado em: 26 de junho de 2012  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Izabel_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADs_Ara%C3%BAjo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Leandra_Leal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Drummond
http://pt.wikipedia.org/wiki/Isabelle_Drummond
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+Media&docid=18F79BFD17926B05832579650062537C
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=IBOPE+Media&docid=18F79BFD17926B05832579650062537C
http://natelinha.uol.com.br/noticias/2012/06/26/cheias-de-charme-bate-novo-recorde-de-audiencia-na-globo-123002.php
http://natelinha.uol.com.br/noticias/2012/06/26/cheias-de-charme-bate-novo-recorde-de-audiencia-na-globo-123002.php
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Cida tem como meta estudar para ter vida melhor. No começo da novela namorava 

com o grafiteiro Rodinei (Jayme Matarazzo), porém, após ser traída pelo moço, conhece 

Conrado (Jonatas Faro), por quem se apaixona. Entretanto, o jovem não sabe que Cida é 

empregada doméstica e ao descobrir, termina o relacionamento.  

Após reviravolta na trama, Penha, Rosário e Cida formam o grupo musical “As 

Empreguetes”, graças ao sucesso estrondoso de um clipe lançado na internet “Vida de 

Empreguete”. O clipe foi lançado no site da novela no dia 19 de maio de 2012 e divulgado 

na novela por vários personagens, virando hit na ficção e nas rádios de todo o país, 

ultrapassando os 10 milhões de acessos na internet10. Para Oliveira (2012), a quantidade de 

acesso ao clipe é uma prova que as pessoas tem vontade de interagir com a trama e estão 

inseridas nela11. A ampla participação de internautas em um movimento fictício intitulado 

#EmpreguetesLivres criado pelos personagens da novela e lançado na internet para libertar 

Penha, Rosário e Cida, reafirma a importância que as redes sociais possuem atualmente na 

construção de uma narrativa paralela. O movimento ultrapassou o espaço diegético12, tendo 

adesão de internautas convocados pelo site oficial da novela a participar do movimento.  

 

Figura 1: Chamada para o movimento “#EmpreguetesLivres” exemplificando a narrativa 

transmidiát ica da novela  

                                                 
10

 Segundo a coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI5847705-

EI20218,00-Cheias+de+Charme+clipe+das+Empreguetes+atinge+mi+de+acessos.html acessado em 15 de junho de 2012 

 
11

 Disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1098471-apos-sucesso-empreguetes-de-cheias-de-charme-lancarao-
mais-videos.shtml acessado em: 15 de junho de 2012  

 
12

 Diegese é a realidade da narrativa, o “mundo ficcional”. Uma realidade à parte da “vida real”. O tempo/espaço diegético 

são o tempo/espaço existente no decorrer da trama. Retirado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diegese acessado em: 15 de 
junho de 2012.  

http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI5847705-EI20218,00-Cheias+de+Charme+clipe+das+Empreguetes+atinge+mi+de+acessos.html
http://diversao.terra.com.br/tv/noticias/0,,OI5847705-EI20218,00-Cheias+de+Charme+clipe+das+Empreguetes+atinge+mi+de+acessos.html
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1098471-apos-sucesso-empreguetes-de-cheias-de-charme-lancarao-mais-videos.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1098471-apos-sucesso-empreguetes-de-cheias-de-charme-lancarao-mais-videos.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diegese
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Considerando se tratar de um movimento fictício, o “#EmpreguetesLivres” obteve a 

adesão significativa de 1.315 internautas que “curtiram”13
 a publicação, aderindo a causa até 

a data da saída das empreguetes da prisão, na novela, em 25 de maio de 2012. Além dos 

internautas, o elenco de atores da Globo participaram da campanha gravando vídeos “pró-

empreguetes” e estimulando a participação do público no movimento.  

 

 

Figura 2: Elenco da Rede Globo grava vídeo apoiando a campanha “#EmpreguetesLivres”  

 

A participação de internautas e, consequentemente, telespectadores da novela em 

campanhas como esta, mostra que cada vez mais telespectadores migram para a internet, o 

que ocasionou, na última década, a perda de aproximadamente 25% de audiência para a TV 

aberta14. Todavia, Jenkins afirma que “velhos meios de comunicação não estão sendo 

substituídos. Mais propriamente funções e status estão sendo transformados pela introdução  

de novas tecnologias” (JENKINS, 2008, p. 39-40) 

 

 

                                                 
13

 O botão Curtir é um plug-in social lançado em abril de 2010 como uma forma de as pessoas compartilharem seus 
interesses em conteúdo fora do Facebook (artigos, vídeos, produtos etc.) e oferecer recomendações para seus amigos no 

Facebook – conceito retirado da Central de Ajuda do Facebook disponível em: 

http://www.facebook.com/help/search/?q=O+que+%C3%A9+o+bot%C3%A3o+Curtir%3F  acessado em 15 de junho de 

2012 

 
14

 Dado extraído do site: http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2012/04/10/tv-aberta-tem-fuga-inedita-de-
telespectadores-veja-os-numeros.htm Acesso 09 de junho 2012. 

http://www.facebook.com/help/search/?q=O+que+%C3%A9+o+bot%C3%A3o+Curtir%3F
http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2012/04/10/tv-aberta-tem-fuga-inedita-de-telespectadores-veja-os-numeros.htm
http://noticias.uol.com.br/ooops/ultimas-noticias/2012/04/10/tv-aberta-tem-fuga-inedita-de-telespectadores-veja-os-numeros.htm
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A Transmidiação em Cheias de Charme 

 

Com o crescimento do acesso a internet, a experiência de se assistir televisão está 

mudando. Segundo pesquisa Social TV, realizada em fevereiro de 2012, pelo IBOPE 

Nielsen Online, 43% dos internautas assistem televisão enquanto usam o computador15. A 

pesquisa revela também que 29% dos consumidores simultâneo têm o hábito de comentar 

na internet e são as novelas o principal tema de interesse. Sobre o assunto, Calazans (2012) 

afirma que “O consumo simultâneo de televisão e de internet mostra que não há abandono 

de um meio em prejuízo do outro e que há a oportunidade de explorar a grande afinidade 

que os brasileiros têm pelos dois meios”. 

Por convergência, Jenkins refere-se 

 

“ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre 
múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos 

meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências 

de entretenimento que desejam” (JENKINS, 2008 p. 48)  
 

 

A convergência não depende unicamente dos meios, mas dos consumidores das mídias que 

devem interagir e assim, unir os conteúdos. Para Jenkins (2008), a busca de conteúdos 

extras não é uma novidade, pois os  

 

“fãs sempre foram os primeiros a se adaptar às novas tecnologias de mídia; (...) Os 
fãs são o segmento mais ativo do público das mídias, aquele que se recusa 
simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito de se tornar um participante 

pleno” (JENKINS, 2008 p. 181). 
 

Ao entrar no ar, a telenovela lançou o site oficial em link direto do portal da Rede 

Globo. Segundo dados disponíveis no site da novela, 11 pessoas trabalham na equipe de 

internet atualizando os conteúdos online. No site é possível encontrar diversas editorias 

como “capítulos”, “personagens”, “vem por aí”, “bastidores”, “fotos”, “vídeos”, “tudo 

sobre a novela”, além de links para matérias sobre conteúdos relacionados à trama.  

A novela Cheias de Charme, através de seus suportes na internet, estimula a 

participação efetiva dos internautas, tanto por enquetes, como por postagens na rede social 

                                                 
15

 Dados extraídos de: 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=
Internet&docid=66A43BC611E674AB83257A2800683047 acessado em: 26 de junho d 2012  

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Internet&docid=66A43BC611E674AB83257A2800683047
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Internet&docid=66A43BC611E674AB83257A2800683047
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Facebook. Desta forma, a novela insere mais elementos a serem explorados por outras 

mídias, pois, “cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de 

universos, à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não podem ser 

completamente explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma única 

mídia” (JENKINS, 2008, p. 158). Neste sentido, o Facebook configura-se como uma 

ferramenta de apoio a novela, construindo uma narrativa paralela através da tra nsmidiação 

do produto para esta plataforma. Desta maneira, abre-se um espaço amplo para discussão, 

que hoje vai além dos limites físicos da sala de estar. Por consequência, aproxima os 

telespectadores dos produtores de conteúdo.  

O uso de plataformas como blogs, é outra maneira de “transmidiar” os conteúdos da 

na trama. Hospedado no site da novela, o blog “Estrelas do Tom” é um endereço eletrônico 

do personagem de Bruno Mazzeo, Tom Bastos, empresário de vários artistas na ficção. O 

blog possui editorias como “sobre mim”, “shows”, “Chayene”, “Fabian” e “As 

Empreguetes”, cada link leva para páginas com conteúdos referentes à novela. Em “sobre 

mim”, por exemplo, encontra-se uma curta biografia profissional do personagem. 

“Chayene”, “Fabian” e “As Empreguetes” levam para páginas com notícias referentes aos 

“artistas”. A plataforma poderia ser uma ferramenta muito importante na construção do 

discurso não linear traçado pela novela, pois é como se “Tom Bastos” publicasse suas 

experiências com os artistas, além de notícias sobre eles. Porém, o blog é atualizado 

esporadicamente, deixando uma falha na comunicação.  

 

Considerações Finais   

 

Com o crescente número de telespectadores que migram para a internet em busca de 

conteúdos extras a ficção, as telenovelas entram em uma nova fase, cujo hibridismo com a 

internet, é a grande marca.   A transmidiação em novelas da Rede Globo não é uma 

novidade de “Cheias de Charme”. A emissora começou a explorar esse tipo de narrativa 

quando exibiu, em 2010, o remake da novela Tititi. Hoje, as atuais novelas da Rede Globo 

(“Amor, Eterno Amor”, “Cheias de Charme”, “Avenida Brasil” e “Gabriela”) usam este 

suporte para estreitar a relação telespectador/internauta.  

Apesar da queda significativa de audiência, a televisão atrela cada vez mais os seus 

conteúdos à internet, mediante o crescimento de plataformas do uso da internet e de 

plataformas sociais como a do Facebook.  Para Souza (2011) “as narrativas ficcionais se 
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caracterizarão por uma estrutura não linear e multiforme (...), pois muitas destas obras 

contarão com a participação efetiva e decisiva de seu espectador através da interatividade”.  

Neste sentido, a rede social apresenta-se como ferramenta importante de interação entre 

seus usuários. Os telespectadores encontram no Facebook um tipo de extensão da 

telenovela Cheias de Charme, onde há um espaço para discussão e possibilidade da 

participação ativa na construção de uma realidade paralela à trama exibida na TV.  

O que se propôs com o artigo foi uma análise da narrativa transmidiática existente 

na telenovela Cheias de Charme, com o objetivo de diagnosticar o novo momento da 

teledramaturgia brasileira. A trama, atrelada à internet, consegue ter um alcance além da 

sala de estar da casa e atingi novos públicos, por meio desta narrativa que se faz presente 

nas diversas mídias. 
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