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RESUMO 

 
Este trabalho utiliza a novela Cheias de Charme, exibida na TV Globo para cartografar 
algumas pistas para responder seguintes  questões: a possível existência, na periferia do Rio 
de Janeiro, de uma “multidão esperta” (Rheingold: 2005), conectada pelas redes sociais, 
que produz o que consome, acostumada a fazer download e upload; as formas como as 
redes de TV se apropriam da interatividade e do conteúdo transmídia em seus modelos de 
negócio, para corresponder às novas formas de pensar, agir e sentir da atualidade; existiria 
uma linha de fuga para a dupla captura no universo transmidiático? O referencial  teórico 
está baseado no pensamento de Gilles Deleuze e Felix Guattari, Michel Foucault, Antonio 
Negri & Michael Hardt e na bibliografia específica da área das Tecnologias de Informação 
e Comunicação, da produção de imagens e  dos estudos sobre as tecnologias narrativas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: TV Digital, transmídia, subjetividade, novela 
 

Cheias de charme: televisão, interatividade e produção de subjetividade na novela das 

sete 

Na semana de 21 a 26 de maio de 2012, os capítulos da novela Cheias de charme3 

(TV Globo, 19h30min, de segunda a sexta-feira) divulgaram a organização de uma 

manifestação pública fictícia, organizada via redes socais, para libertar da prisão as 

Empreguetes, um grupo vocal formado por três empregadas domésticas. Protagonistas do 

enredo, as jovens cantoras estavam presas porque um videoclipe gravado por elas de 

brincadeira, na casa da “cantora” Chayene (Cláudia Abreu), tinha “vazado” na Internet, 

através do Youtube4. No videoclipe da música “chiclete” Vida de empreguete, as três 

domésticas satirizam as respectivas patroas. Revoltadas, estas resolvem se vingar das 

jovens, dando um jeito de colocá-las na prisão. Enquanto elas estão presas, os personagens 

amigos comentam que o videoclipe já tem sete milhões de acesso (remetendo ao Youtube, 

fora do espaço diegético) e as domésticas ficam famosas da noite para o dia (tanto na 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
2 Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. FEBF/UERJ.email alitasa.rego@gmail.com  
3 (TV Globo, 19h30min, de segunda a sexta-feira)  com as atrizes  Taís Araujo (Maria da Penha), Leandra Leal  (Maria do 
Rosário) e Isabelle Drumond (Maria Aparecida). 
4 WEB TV onde se assiste aos vídeos postados pelos usuários. 
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novela quanto fora). Durante a manifestação, o personagem Elano (Humberto Carrão), um 

jovem advogado apaixonado por uma das empreguetes comenta que agora é diferente, já 

que, a partir da Internet, as pessoas têm mais facilidade para se reunir e reivindicar seus 

direitos.  

Em 21 de junho, o número de acessos ao videoclipe das personagens já girava em 

torno de 10 milhões5. No site musicasbr.com, as duas músicas do grupo (Vida de 

empreguete e Marias Brasileiras) ficaram, respectivamente, no primeiro e no segundo lugar 

entre as mais ouvidas nas rádios.  O personagem de Tom Bastos (Bruno Mazzeo), 

empresário das jovens, criou o Blog Estrelas do Tom, onde faz um concurso para selecionar 

o melhor videoclipe da música realizado pelos próprios telespectadores. Além disso, foi 

lançado no programa Fantástico, o show da sida, o concurso A empregada mais cheia de 

charme.  Em vários momentos, os personagens fazem marketing de produtos como tablets, 

notebooks, telefones celulares que transmitem para telões, estúdios de música domésticos, e 

todo um universo de gadgets infoeletrônicos. Divulgam-se constantemente os cantores que 

estão presentes em todos os programas da TV Globo, os artistas plásticos como Osgêmeos 

citados pelo jornal O Globo, além dos eventos patrocinados pelas empresas das 

Organizações Globo, como por exemplo as películas produzidas pela Globo filmes. É esse 

universo infopop, que permeia o mundo de uma fictícia “nova classe C”, que dá 

credibilidade ao marketing viral utilizado como estratégia de comercialização pela 

emissora. O recurso transmidiático é baseado na interatividade que já está presente em 

outros programas, mas nunca em um contexto em que se inserisse tão naturalmente e com 

tanta credibilidade. É bom lembrar que, em 2002, a primeira edição do reality show Big 

Brother já utilizava recursos interativos como as votações pelo telefone e pela internet. 

A convergência das mídias modificou o cenário da comunicação contemporânea. 

Convergência de linguagens como texto, vídeo, áudio, fotos e grafismos estão presentes 

tanto em narrativas de ficção quanto em documentários divulgados em diferentes telas, 

ganhando mobilidade. Televisões digitais ou analógicas com conversores, tablets, 

notebooks, netbooks, Ipods, Ifones e telefones celulares fazem parte de um universo 

transmídia que se utiliza desse conjunto de recursos e processos de comunicação para 

produzir uma narrativa complementar. Difundidas em diferentes plataformas, tais narrativas 

criam um território existencial virtual que vai ampliar ou antecipar a compreensão dos 

                                                
5 De acordo com a coluna de televisão do jornal O Globo de 20/06/2012, o clipe já estava com 10 milhões de acessos.  
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personagens e acontecimentos de cada episódio. Talvez por ser uma novela voltada para a 

geração digital conectada, Cheias de charme consegue apresentar os enunciados 

transmidiáticos de forma bastante integrada ao conteúdo melodramático da história das 

Cinderelas da nova classe C. Inspirada nos contos de fadas e nos desenhos animados, em 26 

de junho de 2012 a novela alcançou o recorde de audiência para o horário, marcando 36 

pontos no IBOPE6. Cheias de charme, enquanto novela infopop contemporânea, demonstra 

que as grandes redes de comunicação estão modificando suas estratégias de programação, 

modelo de negócios e de marketing, para corresponder e produzir subjetividade no mundo 

do capitalismo cognitivo e do trabalho imaterial aqui no Brasil. 

Por isso, usaremos esta novela para cartografar algumas pistas que vão orientar os 

primeiros passos de nossa nova pesquisa, Imagens digitais: redes sociais e narrativas 

interativas transmisdiáticas, onde algumas questões se destacam: a possível existência, na 

periferia do Rio de Janeiro, de uma “multidão esperta” (Rheingold: 2005), conectada pelas 

redes sociais, que produz o que consome, acostumada a fazer download e upload; as formas 

como as redes de TV se apropriam da interatividade e do conteúdo transmídia em seus 

modelos de negócio, para corresponder às novas formas de pensar, agir e sentir da 

atualidade; existiria uma linha de fuga para a dupla captura no universo transmidiático? 

Imagens digitais: redes sociais e narrativas interativas transmisdiáticas é uma 

pesquisa prático-teórica, desenvolvida no âmbito da Central de Produção Multimídia 

Kaxinawá (CPMK), integrada pelo Laboratório de Som, pelo Laborav (Laboratório de 

Audiovisual) e pelo Laboratório de Informática da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense, o campus da UERJ em Duque de Caxias (RJ). Seus pontos de partida serão os 

projetos transmídia criados pelos alunos envolvidos em nossa pesquisa (futuros professores 

da graduação em Pedagogia), além do referencial  teórico baseado no pensamento de Gilles 

Deleuze e Felix Guattari, Michel Foucault, Antonio Negri & Michael Hardt, bem como na 

bibliografia específica da área das Tecnologias de Informação e Comunicação, da produção 

de imagens e  dos estudos sobre as tecnologias narrativas. 

 

PISTA 1: TELEVISÃO DIGITAL E INTERATIVIDADE 

Se no início do século XXI muitos viam um computador pela primeira vez na 

televisão, hoje ele está presente no cotidiano coletivo. Todas as atividades estão permeadas 

                                                
6 http://nilsonxavier.blogosfera.uol.com.br/2012/06/26/recorde-de-audiencia-de-cheias-de-charme-comprova-e-a-melhor-
novela-das-sete-dos-ultimos-anos/  
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pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs). A interatividade é total, e vai 

desde a retirada do dinheiro no banco ao controle de atividades de produção com um 

joystick (guindastes e tratores) ou pela programação direta equipamentos industriais (como 

as máquinas de bordar nas confecções).  

O uso da tecnologia geralmente está voltado para melhorar a qualidade de vida das 

pessoas. Acredita-se que, se uma nova tecnologia se impõe sobre a outra que já existe, é 

porque lhe é superior. É claro que, em termos técnicos, esta substituição é pertinente. Mas 

será que, socialmente, ela será útil para uma sociedade como um todo? Quando pensamos 

em uma sociedade do conhecimento, do trabalho imaterial que inclui a produção de signos, 

informações e afetos (HARDT,NEGRI,2001), quem não tem acesso à informação e à 

tecnologia é considerado como excluído. Aqui no Brasil, de acordo com o senso comum, a 

informação está ligada ao conhecimento transmitido pelos meios de comunicação de massa, 

com destaque para a televisão.  

Em 2003, o Ministério das Comunicações enviou uma carta de intenções à 

Presidência da República7, em que afirmava que 90% dos lares brasileiros tinham 

receptores de TV, a maioria deles recebendo exclusivamente sinais de TV aberta. Esse 

índice representava de três a dez vezes mais usuários regulares do que qualquer outro meio 

de comunicação. Ao reconhecer que a programação da TV era a maior fonte de informação 

e entretenimento da população e um dos principais elementos de formação para a cidadania 

nacional, o documento afirmava a importância do processo de digitalização do veículo, de 

modo a ampliar a inclusão digital no país. A TV digital assumiria o papel dos computadores 

nos lares que ainda não o possuíam, através do uso de um conversor e uma setup box.  

Ser privado do acesso, desconhecer as funções e não saber como utilizar uma 

tecnologia reduz oportunidades profissionais, diminui o retorno financeiro e, 

consequentemente,  a qualidade de vida do indivíduo. Por isso, desde 2004, a posição do 

governo era utilizar a tecnologia da TV Digital para reverter o processo de exclusão. Essa 

tecnologia tem possibilidade de criar um canal de interatividade bi-unidirecional, ou um 

canal de retorno da informação enviada pelo telespectador para a emissora através do 

controle remoto. Com isso, ele se transforma em um usuário e a TV passa a oferecer 

serviços como governo eletrônico, atendimento em saúde, educação, vendas e programas 

culturais. A exclusão tecnológica é inerente à introdução de toda nova tecnologia em uma 

sociedade. No início, a exclusão se dá por desconhecimento ou por falta de condições  
                                                
7 http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD18-IgorVilasBoas.pdf. 
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financeiras. Mas pelos números, podemos reconhecer que a situação mudou, de 2004 para 

cá.  

De acordo com o IBGE, em 2009 45% dos televisores eram ligados diariamente 

durante cinco horas. Em 2010, 95% dos lares brasileiros já tinham televisão digital. E já se 

podia detectar uma mudança no comportamento dos telespectadores. Houve uma queda de 

2% no número de aparelhos ligados. Talvez porque 24,1% da programação das TVs 

abertas, fossem de programas de telecompras e de religião8 e o acesso à internet pelo 

computador tenha se ampliado9, criando novas oportunidades de conexão. Em 2012, dois 

anos depois, pode-se perguntar se a introdução da TV digital com o canal de retorno10 e sua 

integração transmidiática ameaçou o formato um/todos da transmissão em broadcasting. Ou 

se, pelo contrário, constata-se que a possibilidade de fazer download e upload das novas 

televisões estão limitadas por um modelo de negócio voltado para o consumo de bens, 

ideologias e religiões, da mesma forma que no tempo da TV analógica. Para se pensar essas 

questões, é preciso levar em consideração que a interatividade oferecida pelas emissoras de 

TV, sejam elas digitais ou não, geralmente se dá de forma reativa, já que o espectador 

apenas responde a estímulos já programados, não podendo tomar iniciativas. A 

interatividade da televisão já existia, mesmo antes da possibilidade de retorno oferecida 

pela tecnologia digital. Com o controle remoto já era possível trocar de canais, ligar e 

desligar a TV. Além disso haviam outros dispositivos interativos como o telefone fixo, o 

próprio correio e, logo depois, o celular com as mensagens em SMS, e a internet através do 

email. 

 Desde a criação do IBOPE em 194211, acreditava-se na necessidade de inserir o 

espectador na programação para fidelizar a audiência. Até hoje, os resultados das pesquisas 

do Instituto são referência para este processo. Isso pode ser verificado na coluna de TV de 

Patrícia Kogut, publicada no jornal O Globo12, comentando o fim da programação matutina 

                                                
8 Uma programação ilegal, segundo João Brant, membro da coordenação executiva da Intervozes, ONG que defende o 
direito à comunicação in http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?option=com_content&task=view&id=8702.   
9 De acordo com o IBGE, em 2000, apenas 10,6% das casas no País tinham computador; em 2010, percentual subiu para 
38,3% dos domicílios. In http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5473020-EI12882,00-
Numero+de+lares+com+computador+triplica+em+anos+diz+IBGE.html.  
10 O canal de retorno pode ser  a partir  de um setup box embarcado no aparelho com a plataforma interativa Ginga ou e 
seu upgrade, as Smart TVs com acesso direto à internet via banda larga, através da rede com fio ou de um modem 
acoplado ao aparelho e conexão Wifi.  
11 IBOPE é idealizado e fundado pelo empreendedor paulista Auricélio Penteado, dono da Rádio Kosmos de São Paulo, na 
década de 40. Empresa lança a pesquisa de audiência de rádio e a de consumo de produtos. in 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=
Grupo+IBOPE&docid=C7A15DC40BA26F0883256E66005E082B  
12 Também encontrado na internet em http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/posts/2012/06/26/critica-cheias-de-charme-
conquista-publico-infantil-452381.asp , consultado em 27/06/2012. 
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infantil da TV Globo (TV Globinho), substituída pelo programa da jornalista Fátima 

Bernardes. De acordo com uma pesquisa (group discussion) realizada no início de junho 

pelo IBOPE, o sucesso da novela entre as crianças é o enredo baseado nos contos de fadas e 

nas escaramuças dos desenhos animados como os do Papa Léguas contra o Bip Bip13 e do 

gato Tom contra o rato Jerry14. A cenografia muito colorida e a adição de efeitos especiais 

acentuam o caráter ficcional da narrativa – e a personagem mais querida pelas crianças é a 

“cantora Chayene”. Da mesma forma que nos desenhos animados citados, ela “sempre se dá 

mal” quando tenta destruir as empreguetes. O resultado da pesquisa garante a presença, 

praticamente todas as semanas, de um episódio Chayene versus empreguetes. KOGUT 

(2012) termina a coluna afirmando que o público infantil, essencial para a criação do 

hábito de ver TV na fase adulta, não deixa de estar servido (O Globo, Segundo Caderno, 

p.08).  

Nos anos 80, quando implantou a tecnologia de medição de audiência ao vivo, o 

Instituto se tornou o primeiro canal de interatividade15 brasileiro. Cinquenta anos depois, as 

formas de interatividade ultrapassaram as pesquisas convencionais. Programas como Você 

decide, exibido pela TV Globo entre 1992 e 2000 já permitiam que os telespectadores 

escolhessem, através do telefone, um dos finais já definidos pelos produtores de enunciados 

pré-fabricados. Logo depois surgiram os reality shows, onde é  possível usar o telefone para 

decidir o destino dos candidatos aos prêmios milionários. Uma decisão baseada numa 

narrativa transmidiática construída a partir dos clipes dos acontecimentos da casa 

produzidos pela produção, pelas entrevistas do tipo “o povo fala” nas ruas e pela edição 

caprichada dos episódios, destacando os personagens de acordo com o “pré-enredo” do 

programa, e também pelos comentários postados no site do programa e o acesso às redes 

sociais de cada um dos integrantes, além da loja virtual do BBB, entre outros recursos. 

Com o lançamento das Smart TVs, conectadas à internet através da rede doméstica 

ou via um moden WIFI, o grau de interatividade do usuário se ampliou. Ele já pode buscar 

mais informações a partir de diferentes funções oferecidas pelo aparelho, responder a 

questionários e até mesmo postar seus comentários, exatamente como os leitores de jornais 

faziam na seção de cartas ainda no início do século XX, prenunciando as novas relações 

entre os leitores e os meios de comunicação de massa (BENJAMIN:1992). No entanto, os 

                                                
13 http://www.dailymotion.com/video/x2vewh_papa-leguas-chariots-of-fur-road-ru_shortfilms. 
14 http://www.youtube.com/watch?v=rpt_t9JF_ro. 
15 A diferença entre interação e interatividade é que a primeira é pessoal, enquanto a segunda é mediada por um 
dispositivo tecnológico. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 7

leitores ainda não têm a possibilidade de agir sobre as palavras de ordem utilizadas pelos 

produtores, vivenciando um grau médio de interatividade e mantendo o hábito de frequentar 

os portais que reúnem os links e as chamadas para acessar a mesma informação nos outros 

suportes. 

Esse tipo de telespectador não tem a postura típica de um internauta capaz de 

produzir e fazer upload de seus próprios conteúdos. Nesse caso, o que devemos pensar no 

sentido de poder aproveitar de forma criativa a capacidade interativa das novas TVs que são 

computadores? Será que o conteúdo de nossas empresas de comunicação está de acordo 

com as possibilidades apresentada pela nova tecnologia? Mesmo com essas questões, já se 

pode constatar que a televisão digital não é apenas um upgrade da tecnologia analógica. É 

uma nova plataforma de comunicação, apesar de quase todos os cenários sobre suas funções 

estarem voltados para o modelo de negócios e as formas de remuneração e lucro das 

empresas.  Será possível modificar esse cenário? 

 

PISTA 2: INTERATIVIDADE TRANSMIDIÁTICA E PRODUÇÃO DO SABER-

PODER NA SOCIEDADE DE CONTROLE 

 

A interatividade reativa do modelo broadcasting no formato um/todos da televisão 

digital também se reflete nos portais das grandes organizações de comunicação. Conhecidos 

como portais-currais, eles procuram manter o usuário dentro dos seus limites, oferendo 

todos os tipos de serviços/informações, remetendo sempre para os demais suportes cujo 

conteúdo é produzido pela mesma organização. A produção verticalizada e horizontalizada 

dos enunciados midiáticos é a norma nas empresas de comunicação brasileiras, por isso a 

mesma informação está presente no rádio, na TV, no jornal, além das páginas do Facebook, 

Twiter e Orkut gerenciadas pela organização16. Sua lógica está subordinada às holdings ou 

conglomerados de produção transnacionais, em que os limites entre a produção de signos e 

produtos estão cada vez mais difusos. Sendo assim, enuncados necessárias ao 

funcionamento do mercado estão ligadas a dados que vão gerar as decisões mercadológicas 

que garantem a audiência das emissoras e valorizam a venda dos espaços comerciais. 

 Há alguns anos a TV Globo procura a melhor forma de se integrar aos diferentes 

                                                
16 É sempre bom lembrar que, como afirma McLuhan, sempre que uma nova tecnologia surge, ela vai herdar traços da 
anterior para se desenvolver. Isso pode ser verificado nas interfaces gráficas dos computadores, onde as imagens do 
desktop são uma analogia com uma escrivaninha com gavetas, onde podemos guardar nossos documentos, e as 
ferramentas (softwares) para escrever, desenhar  etc. (JOHNSON,2001). 
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formatos das mídias. Uma narrativa transmidiática combina diferentes plataformas 

tecnológicas para contar uma mesma história, onde a audiência colabora ativamente. É uma 

consequência da tecnologia digital, que permitiu o barateamento dos equipamentos, a 

facilidade de manuseio de hardwares e de softwares no processo de criação, produção e 

distribuição. A nova tecnologia transformou o telespectador em prosumidor 

(KERCKHOVE,2005)17. 

 Nesse sentido, poderíamos afirmar a teoria de comunicação de Shannon, que 

preconiza que emissores e receptores são instâncias separadas, não são mais pertinentes 

quando se trata de mídias digitais interativas. A relação do prosumidor com os enunciados 

do ciberespaço está mais de acordo com a relação dialógica de Bakhtin (1997), já que 

incorpora ao seu o enunciado de um outro conscientemente percebido e distinguido em sua 

alteridade (p. 318). Sendo assim, a pluralidade das mídias digitais estimula os consumidores 

a interagir com os diferentes conteúdos midiáticos oferecidos e a fazer conexões entre eles, 

abrindo mão do papel um consumidor passivo de mídia. Podemos considerar, então, que os 

conteúdos disponíveis no ciberespaço não possuem um autor. Eles fazem parte de um banco 

de dados produzido coletivamente, pelo intelecto geral (General Intellect)18. 

Mas, ao mesmo tempo em que essa configuração midiática amplia o General 

Intellect  e democratiza a informação, também dá origem a uma paixão participativa que 

facilita novas formas de vigilância da sociedade de controle. Uma vigilância consentida e 

produtora de um  saber-poder rapidamente capturado pelo espírito do capitalismo 

contemporâneo. A vigilância digital pode ser definida como o monitoramento sistemático, 

automatizado e à distância de ações e informações de indivíduos no ciberespaço, com o fim 

de conhecer e intervir nas suas condutas ou escolhas possíveis (BRUNO: 2008, p. 169). A 

reunião dessas informações vai constituir um banco de dados que servirá para a elaboração 

de padrões de comportamento e consumo capazes de substituir o conceito de identidade no 

universo virtual.  

Este conhecimento é um dos elementos do dispositivo biopolítico da sociedade do 

controle, que permite a implantação do biopoder, o poder que regula a vida social por 

                                                
17 Aquele que produz o que consome (KERCKHOVE: 2005). O termo prosumer, em inglês, designa o público de uma série 
de dispositivos técnicos de produção audiovisual com uma qualidade que está acima dos equipamentos amadores 
caseiros, mas que não têm as mesmas propriedades dos equipamentos de broadcasting. No entanto, com a evolução 
técnica,  os equipamentos prosumers estão sendo utilizados nas produtoras independentes.  
18 Entendo por General Intellect [Inteligência Geral] o conjunto da força de trabalho de/para o conhecimento, que 
substituiu, na geração de mais-valia, a classe operária industrial; e que é hoje explorada em todo o terreno social. 
(NEGRI, Antonio. In http://redecastorphoto.blogspot.com.br/2012/06/reflexoes-amistosas-sobre-crise-atual.html, acessado 
em 24/06/2012. 
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dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando (HARDT e 

NEGRI: 2001, p.43). Trata-se de um processo de dupla captura, em que as grandes 

organizações midiáticas mantêm os desejos e sonhos do prosumidor dentro dos limites das 

identidades prêt-à-porter19 produzidas pelo capitalismo de consumo. Nesse caso, a 

produção semiótica e semântica está ligada à ideia de marketing, modelo de negócios e de 

manutenção do controle da informação a partir de uma interatividade reativa em resposta 

aos estímulos produzidos (ainda) no modelo um/todos.  

No portal-curral globo.com, por exemplo, tags de notícias, esportes, entretenimento 

e vídeos transmitem informações que têm a mesma origem. Neste portal encontra-se o site 

de Cheias de charme, um espaço virtual capaz de produzir um mais real a partir da relação 

com os telespectadores da novela.  Neste mais real a interatividade diz respeito à 

possibilidade de poder assistir aos capítulos anteriores, os melhores momentos, ler o resumo 

dos próximos capítulos, aprender a dançar como as empreguetes, assistir aos videoclipes 

produzidos pelos telespectadores, saber das fofocas sobre as personagens, atores e atrizes 

(há uma confusão proposital entre eles), saber onde comprar os produtos utilizados no 

território virtual diegético, fazer comentários sobre a novela, responder a enquetes etc. O 

lançamento do videoclipe Vida de empreguete  no site foi o responsável pela virada da 

novela naquele momento. Foi a primeira vez em que a transmidiação e a interatividade do 

telespectador verificada através do número de acessos ao videoclipe interferiu diretamente 

no desenrolar do enredo de uma novela, ameaçando a supremacia das pesquisas do IBOPE. 

Paradoxalmente, o site de Cheias de charme, com seu modelo interativo-reativo, ainda 

mantém o prosumidor no papel de espectador passivo. Haveria uma linha de fuga para este 

paradoxo, ou a vigilância consentida e a adesão ao consumo de massa seria uma 

característica da subjetividade contemporânea?    

 

 PISTA 3: SUBJETIVIDADE ESPERTA? 

 

O movimento pela liberdade das empreguetes promovido pelas redes sociais no 

espaço diegético da novela Cheias de charme remete ao processo de dupla captura das  

muitas manifestações políticas que aconteceram ao redor do mundo, nas quais as redes 

                                                
19 Tais identidades definem-se não só por certas competências, mas também por uma certa aparência, um “estilo” de 
corpo, roupa e comportamento ditado pelas tendências do mercado do momento. Mantém-se, portanto, o princípio 
identitário, com a única diferença que as figuras a partir das quais a subjetividade se formata deixam de serem fixas e 
locais, para serem flexíveis e globalizadas (ROLNIK: 1998, p.14).  
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sociais foram as principais protagonistas. Uma consequência da subjetividade produzida 

pela soma das produções semióticas e semiológicas dos meios de comunicação de massa, 

da informática, dos dispositivos móveis, pela convergência das mídias e pelo 

desenvolvimento dos dispositivos móveis como os telefones celulares, netbooks e tablets, 

além da WEB 2.0.  

Como define GUATTARI (1992, p.14), a subjetividade produzida em um território 

existencial é a soma das máquinas sociais como a família, a escola, a religião, os esportes, o 

meio ambiente, as artes e as mercadorias culturais às máquinas tecnológicas que operam na 

memória, na inteligência, na sensibilidade e nos afetos. A subjetividade é produzida 

polifônica e coletivamente, tanto a partir dos componentes semiológicos significantes 

quanto pela dimensão semiótica assignificante. Tanto pelos significantes e significados, 

conotações e denotações estudados pela semiologia quanto pela percepção estética dos 

signos, além dos produtos materiais e dos afetos. Podemos encontrar uma ressonancia da 

dimensão semiótica assignificante no aforismo de McLuhan, o meio é a mensagem, na 

década de 60. McLuhan (1969) dizia que, a verdadeira mensagem dos meios de 

comunicação era a transformação provocada nos modos de pensar, agir  e sentir. 

 A segunda geração de serviços on line  é responsável pela diversificação nas formas 

de publicação, pelo compartilhamento e organização da informação e pela ampliação dos 

espaços para a interação entre os usuários. Em Web 2.0:participação e vigilância na Era da 

Comunicação Distribuída, ANTOUN (2008) analisa o surgimento da WEB 2.0 como o 

substituto do padrão das mídias de massa com suas mensagens redundantes, repetitivas e 

hipnóticas. Para ele, a nova mídia iria reverter a concentração da informação característica 

das grandes redes globais de comunicação, transformando o consumidor em um usuário 

capaz de criar, produzir, editar, transmitir e controlar sua própria informação. Somando a 

WEB 2.0 aos dispositivos móveis digitais, RHEINGOLD(2005) detectou que a 

comunicação instantânea promovida pela convergência das mídias deu origem a uma 

“multidão esperta” (Smart Mobs / Foules Intelligents). Uma geração que se utiliza das 

tecnologias de cooperação desenvolvidas a partir da Internet, para criar uma nova cultura 

alternativa, libertária e criativa, capaz de derrubar governos e ampliar exponencialmente a 

produção de informação/conhecimento. Unida pelo desejo de um mundo diferente, essa 

multidão foi para as ruas  reivindicando mais democracia, mais emprego, mais saúde, mais 

liberdade. Em resumo, reivindicando uma nova forma de vida. Uma análise histórica 

realizada por  GUATTARI (1992), a respeito dos movimentos pela democracia na China 
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em 1989, aponta que, mais do que uma luta política, as reivindicações ultrapassavam o 

sentido ideológico, como se pode verificar no texto do blog Vista chinesa, de Fabiano 

Maisonnave: 
Os manifestantes também almejavam uma distribuição mais justa dos 
frutos gerados pela política de abertura econômica. Eles estavam 
preocupados com os efeitos colaterais das reformas: aumento da inflação, 
corrupção e perda de benefícios sociais antes assegurados pelo Estado. 
Entre as sete reivindicações iniciais dos estudantes em 17 de abril estava o 
aumento da remuneração dos intelectuais e a publicação da renda dos 
governantes e seus familiares. Wu’er Kaixi, outro líder do movimento, 
enfatizou que: “Nós não temos o idealismo fanático que nossos irmãos e 
irmãs mais velhos tinham. Então o que queremos? Tênis Nike e muito 
tempo livre para levarmos as nossas namoradas para 
bares.”(MAISONNAVE: 20120)20 

 

Os jovens manifestantes  queiram mais do que uma mudança nas práticas políticas. 

Queriam um novo estilo de vida que refletisse a concepção das relações sociais e 

econômicas enunciadas pelos meios de comunicação de massa ocidentais. Na subjetividade 

do século XXI, a revolução produzida nos territórios existenciais virtuais das redes sociais e 

da blogosfera ocidental incorporou o elemento transmidiático. Através dos significantes 

semiológicos e semióticos assignificantes produzidos pela multidão esperta, tal 

incorporação chegou ao Oriente, com reflexos profundos nas manifestações da Primavera 

Árabe21, e retornou ao Ocidente nos movimentos de ocupação pela reconquista do espaço 

público pelos jovens americanos, pelos indignados espanhóis e por outros com menos 

visibilidade. 

 No Brasil, a revolução subjetiva se refletiu nas marchas nacionais pela 

descriminalização da maconha, das vadias e dos gays. Mas, de acordo com a análise do 

postada no blog luso-brasileiro Passa palavra22 , os movimentos realizados pelos jovens 

aqui no Brasil não têm a mesma repercussão que as ocupações internacionais. Aqui, os 

efeitos da crise do capitalismo internacional são menos catastróficos, já que o estímulo ao 

consumo faz com que o país cresça economicamente e as políticas de distribuição de renda 
                                                
20 http://vistachinesa.blogfolha.uol.com.br/2012/06/08/o-mito-dos-protestos-pro-democracia-na-china-em-1989/  
21 Onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra os governos do mundo árabe em 2011. 
22 Passa palavra é o jornal on-line do Coletivo Passa Palavra,   grupo de orientação anticapitalista, independente de 
partidos e demais poderes políticos e econômicos, formado por colaboradores de Portugal e do Brasil,  cujo intuito maior é 
o de construir um espaço comunicacional que contribua para a  articulação e a  unificação prática das lutas sociais. O site 
disponibiliza notícias, artigos  opinativos, cartuns,  denúncias,  vídeos, áudios,  debates e outros materiais informativos de 
produção própria, visando à construção de uma rede de solidariedade e colaboração entre todos aqueles que lutam contra 
as injustiças sociais. Como a maior parte dos coletivos atuais, lutam por uma forma de vida mais justa e igualitária. O site 
abre espaço para a participação daqueles que sentem na pele e se indignam diante dos abusos cometidos pelos poderes 
públicos e privados, conhecem casos de exploração, opressão e discriminação de todo tipo, possuem quaisquer 
informações ou relatos valiosos a esse respeito e sentem a necessidade de fazê-los circular. Além informativo em 
hipertexto, o coletivo também possui a TV Passa Palavra, no endereço http://passapalavra.info/                                            .  
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amenizam os conflitos sociais. Assim, o movimento dos jovens mobilizou os universitários, 

levando a diretora da Faculdade de Comunicação da UFRJ, Ivana Bentes, a se perguntar em 

uma entrevista durante o Colóquio Deleuze e Guattari23: onde estão os pobres? Como uni-

los às lutas dos jovens universitário por um mundo melhor às demandas de uma população 

que, apesar de ter um índice de desemprego em torno de 6% em abril  ainda está na 84a 

posição no Índice de Desenvolvimento Humano?  

 Quem sabe a resposta poderia estar nos dados colhidos em 2011 sobre a inclusão 

digital pelo Senado Brasileiro?  De acordo com o relatório, entre a população 10% mais 

pobre do país, apenas 0,6% tem acesso ao computador com internet. Entre os 10% mais 

ricos, a proporção é de 56%. Em dados mais completos, pode-se constatar que apenas 

13,3% dos negros usam internet e que os índices de acesso à web nas regiões Sul (25,6%) e 

Sudeste (26,6%) são mais do que o dobro das outras regiões. Essa desigualdade no acesso 

permite que a grande mídia manipule o descontentamento popular, ocupando os espaços de 

reivindicação coletiva como a internet para gerar mobilizações em torno de palavras de 

ordem vagas e despolitizadas. Movimentos “pela paz” ou a favor do “combate à corrupção” 

são apresentados da mesma forma que o movimento pela libertação das empreguetes.  

Questões vagas e demandas localizadas evitam uma discussão mais consistente 

sobre os problemas sobre a produção de conhecimentos, códigos, informações e afetos que 

NEGRI (2012) designa pelo nome de “comum”. Essa nova riqueza que vai além da 

natureza (água, ar, frutos da terra etc.),  produzida pelas forças do trabalho imaterial, é 

justamente aquela da qual o capitalismo deseja se apropriar.  

A televisão digital, que recentemente substituiu a TV analógica, soma-se aos 

dispositivos móveis interativos e sua ação conjunta configura alguns dos principais 

elementos que estão na base dos enunciados coletivos  que dão origem à  produção da 

subjetividade contemporânea.  Aqui no Brasil, os meios de comunicação de massa, com 

destaque para a televisão, presente em 95%  dos lares brasileiros, são os grandes difusores 

das  palavras de ordem difundidas pela sociedade de controle, que tem como dispositivo 

biopolítico de gestão das massas os meios de comunicação, no formato um/todos. Podemos 

nos perguntar, então: de que forma, no Brasil podemos lidar com o conteúdo multimídia e 

audiovisual veiculado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), de forma a 

                                                
23 O Colóquio Deleuze Guattari, filosofia prática foi realizado no Rio de Janeiro entre os dias 28 de agosto e 2 de 
setembro de 2011, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. 
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oferecer alternativas às  identidades prêt-à-porter difundidas pelos dispositivos biopolíticos 

de gestão das massas na sociedade de controle? 

 

Algumas considerações  

  

As primeiras pistas que seguimos na cartografia realizada para a pesquisa Imagens 

digitais: redes sociais e narrativas interativas transmisdiáticas nos levaram a constatar que 

as Tecnologias de Informação e Comunicação interativas, somadas aos dispositivos móveis, 

são alguns dos elementos heterógenos que produzem a subjetividade contemporânea. A 

novela Cheias de charme, com seus significados e significantes semiológicos e sua 

semiótica assignificante é um reflexo dessa subjetividade, produzida a partir da captura dos 

modos de pensar, agir e sentir do telespectador que habita um território existencial virtual 

interativo e transmidiático. Quando constatamos os números da inclusão digital brasileira, 

chegamos à conclusão de que a possibilidade de existência de uma multidão esperta, capaz 

de utilizar a potência criativa das mídias transmidiáticas interativas depende do acesso à 

internet. Um acesso que, até o momento, está nas mãos das classes de maior poder 

aquisitivo. Por isso acreditamos que, no território existencial dominado pelos meios de 

comunicação de massa, com destaque para a televisão, presente em 95% dos lares 

brasileiros, as identidades prêt-à-porter ainda predominarão. Cabe a pesquisas como a 

nossa, que trata da convergência entre a Comunicação e a Educação, realizada em uma 

Faculdade de Educação na periferia de uma grande cidade como o Rio de Janeiro, abrir 

espaços para que os futuros professores sejam capazes de utilizar o território existencial 

virtual como uma linha de fuga às palavras de ordem do capitalismo cognitivo e em sintonia 

com a subjetividade alternativa transmidiática.  
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