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Resumo 
 

A cibercultura estabeleceu uma nova maneira de relação entre produtores e consumidores 
da telenovela. Agora espraiada para as mídias digitais, a teleficção convive com 
espectadores que também criam conteúdos, dialogando com a produção da narrativa 
principal. Neste cenário, propomos uma análise da presença da telenovela Cheias de 
charme (Rede Globo) nas redes digitais. Ao utilizar os recursos da transmidialidade e 
crossmedia, a novela estabelece diferentes relações de interação entre os polos de emissão e 
recepção. Neste trabalho empreendemos uma análise das ressignificações estabelecidas a 
partir da teleficção. Interessa-nos mapear os rastros das ressignificações presentificadas nas 
produções realizadas pelos interatores, que nos fornecem dados para investigarmos o que 
acontece com a ficção televisiva quando esta se transmidializa.  
 

 
Palavras-Chave: Ficção televisiva seriada; teledramaturgia; comunicação; consumo; 
narrativa transmídia. 
 
 
Introdução 

As redes digitais estabeleceram novas configurações nos âmbitos da produção e do 

consumo dos meios de comunicação de massa. De um lado, produtores realizaram ações 

diversas – tanto para assegurar sua presença no ambiente digital quanto para tentar garantir 

manutenção de público. De outro, consumidores encontram um novo cenário para consumir 

produtos midiáticos. Castro (2012, p. 33) chama a atenção para o surgimento de um modelo 

em que as lógicas estabelecidas pela comunicação de massa convivem com a ubiquidade 

das redes digitais. Ela define que “a ampla apropriação social das tecnologias digitais deu 

origem a uma nova forma cultural, denominada cibercultura”.  

                                                
1 Trabalho proposto ao GP Ficção Seriada XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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A definição de Castro remete ao pensamento de Martín-Barbero e às conexões que propõe 

entre comunicação e cultura. O autor considera a tecnicidade um dos processo relevante nas 

mudanças culturais ocorridas em nossa sociedade a partir da cibercultura. Ao fugir do 

determinismo tecnológico, ele direciona nosso olhar para enxergar a tecnicidade não como 

sinônimo de aparatos digitais, mas como uma nova maneira de percepção e linguagem 

surgida a partir da apropriação social das redes comunicação digital interativa. (2002, p. 10-

11). Ainda, ao advogar contra as análises centradas no caráter puramente tecnológico, 

Martín-Barbero, no prefácio do livro Hipermediaciones, do argentino Scolari, reflete:  

Todas as tecnologias da comunicação são sociais pelo valor que imprimem a seus 
produtos, pelos processos de consumo que desatam e pelas ligações que 
estabelecem com outras tecnologias […]. Todas as tecnologias da comunicação são 
cognitivas, pelo modo que transformam nossa percepção de mundo, pela capacidade 
de nos reprogramarmos como usuários, pelo que nos deixam (e nós nos deixamos) 
fazer (MARTÍN-BARBERO, in SCOLARI, 2008, p. 14, tradução nossa)4. 

A partir do nosso entendimento da relação entre comunicação e práticas de consumo 

enquanto lugar de significação, centramos nossa análise deste artigo nos caminhos que a 

narrativa da telenovela está tomando na cibercultura. Recorremos a Slater (2002, p. 131), 

para quem “é através das formas de consumo culturalmente específicas que produzimos e 

reproduzimos culturas, relações sociais e, na verdade, a sociedade”. Assim, estabelecemos 

um diálogo entre a presença das telenovelas nas redes digitais e a construção social ocorrida 

a partir dos diversos modos de consumo da narrativa teleficional. 

Nossa análise tem como foco a telenovela Cheias de charme (Rede Globo). Destacamos o 

protagonismo da telenovela na cultura brasileira, produto midiático que alcança altos 

índices de audiência5, ressaltando que é na dinâmica social que os sentidos se concretizam: 

As culturas dos sujeitos, as práticas socioculturais de ambos os polos (emissão e 
recepção) dão as trilhas da produção e da recepção e fundamentam a interpretação 
dos programas televisivos. E provavelmente servem de suporte às transformações 
desses conteúdos televisivos nas outras plataformas (BACCEGA, 2012, p. 1304). 

                                                
4 No original: “Todas las tecnologías de la comunicación son sociales por los valores que imprimen a sus 
procuctos, por los procesos de consumo que desatan, por las concatenaciones que establecen con otras 
tecnologías[…]. Todas las tecnologias de la comunicación son cognitivas, por la manera en que transforman 
nuestra percepción del mundo, por la capacidad de reprogramarmos como usuários, por lo que nos dejan (y no 
nos dejan) hacer. 
5A título de ilustração, no dia 30 de maio, dentre os dez programas de maior audiência na televisão aberta 
brasileira, nove eram telenovelas, com a liderança da produção Avenida Brasil, com 33 pontos. Lembramos 
que cada ponto equivale a 60.204 aparelhos ligados no programa. Disponível em: 
<http://maxximotv.blogspot.com.br/2012/05/audiencia-da-teve-consolidados-30052012.html>. Acesso em 
junho de 2012. 
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A Internet como personagem 

Levada ao ar no horário das 19 horas, a telenovela Cheias de Charme estreou em 16 de 

abril de 2012 com um claro propósito: ampliar a audiência na emergente classe C, que em 

2011 passou a representar 54% da população brasileira6. A novela inovou ao colocar como 

protagonistas três empregadas domésticas, tradicionalmente relegadas a personagens 

secundárias neste tipo de teleficção. Na trama, as domésticas, Penha (Taís Araújo), Rosário 

(Leandra Leal) e Cida (Isabelle Drummond) formam um grupo musical e conquistam 

sucesso. Com bons índices de audiência, que ultrapassam os 30 pontos7 no Ibope, Cheias de 

charme representou uma inovação na Rede Globo pois, pela primeira vez, uma cena 

importante do enredo estreou na Internet antes de ser exibida na televisão. Trata-se do 

videoclipe Vida de empreguete8,  protagonizado pelo trio musical em ascensão na trama, 

que foi lançado no site oficial da emissora ao final de um dos capítulos da novela. Em 24 

horas, o clipe obteve 4 milhões de acessos. Apresentando uma caprichada coreografia de 

dança e produção esmerada, o clipe lançou a canção cuja letra reproduzimos a seguir:  

Vida de empreguete 

Todo dia acordo cedo, moro longe do emprego 

Quando volto do serviço quero o meu sofá 

 

Tá sempre cheia a condução 

Eu passo pano, encero chão 

A outra vê defeito até onde não há 

 

Queria ver madame aqui no meu lugar 

Eu ia rir de me acabar 

                                                
6 Disponível em: <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/03/22/classe-c-inclui-mais-da-
metade-da-populacao-brasileira-em-2011-mostra-pesquisa.jhtm>. Acesso em junho de 2012. 
7 Disponível em: <http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/diversao/2012/05/17/300447-cheias-de-charme-
surpreende-e-conquista-audiencia-de-novela-das-nove>. Acesso em junho de 2012. 
8 Disponível em: <http://tvg.globo.com/novelas/cheias-de-charme/empreguetes/>. Acesso em 22 de junho de 
2012. 
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Só vendo a patroinha aqui no meu lugar 

Botando a roupa pra quarar 

 

Minha colega quis botar 

Aplique no cabelo dela, 

Gastou um extra que era da parcela 

 

As filhas da patroa, 

A nojenta e a entojada, 

Só sabem explorar, não valem nada 

 

Queria ver madame aqui no meu lugar 

Eu ia rir de me acabar 

Só vendo a cantora aqui no meu lugar 

Tirando a mesa do jantar 

 

Levo vida de empreguete, eu pego às sete 

Fim de semana é salto alto e ver no que vai dar 

Um dia compro apartamento e viro socialite 

Toda boa, vou com meu ficante viajar 

 

A relação entre a Internet e a narrativa é ainda mais próxima porque, no enredo, as 

personagens ficam famosas do dia para a noite logo após este videoclipe, que teria sido 

gravado como brincadeira, ter sido lançado na rede digital. Em crítica de Kogut publicada 
em seu blog no site O Globo, um dos autores da telenovela, Filipe Miguez, confirma a 

relevância da Internet na trama, dando-lhe o status de personagens. “E o internauta, quando 
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reproduz o clipe, criando memes, passa a difundir e viralizar conteúdo para a novela” 

(20129). 

A estratégia adotada pela Rede Globo em Cheias de charme vem ratificar esse olhar 

voltado ao universo digital por parte da maior emissora de televisão brasileira. A Globo, 

que em abril de 2012 completou 47 anos, atinge 98,44% do território brasileiro e produz 

cerca de 90% de seu conteúdo. Até 2008, havia exibido 309 novelas, minisséries e seriados.  

Desde abril de 2011, o slogan da TV Globo passou a ser A gente se liga em você. O 

lançamento oficial do filme publicitário com a nova assinatura ocorreu no programa 

Fantástico de 24 de abril de 2011. Durante o 5º Seminário Temático Intercom10, Mônica 

Albuquerque, diretora de Comunicação Corporativa da emissora, afirmou: “Hoje, vivemos 

um momento de convergência de mídias, interação e novas possibilidades. O novo slogan – 

'A gente se liga em você' – traduz isso”11. 

A Globo foi pioneira no país na inclusão da transmidialidade12, integrando novas 

plataformas de comunicação em suas produções teleficcionais. Possui uma de suas centrais 

dedicada a projetos dessa natureza – Central Globo de Desenvolvimento Artístico (CGDA). 

As ações voltadas à transmídia tiveram início em 2007. A temporada 2006-2007 de 

Malhação contou com um blog para uma das personagens da série, que consistia na 

publicação de conteúdo com histórias sobre esoterismo – um dos temas abordados na 

ficção. Em 2009, a emissora ampliou a proposta interativa de Malhação, promovendo sua 

primeira websérie. No mesmo ano, foi lançado o programa Ger@l.com que, além da 

plataforma televisiva, utilizava também a Internet, o microblog Twitter e o celular.  

Em telenovela, podemos destacar o caso de Caminho das Índias e Viver a vida (ambas de 

2009): a Globo lançou mão de conteúdo informativo ou serviços em blogs, revista feminina 

on-line, newsletter, vídeos das gravações etc. No caso de Viver a vida, criou o Portal da 
                                                
9 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/kogut/posts/2012/05/25/critica-cheias-de-charme-pioneira-
em-casamento-com-internet-446958.asp>. Acesso em junho de 2012. 
10 Esse evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom) em parceria com a Globo Universidade. Em 2011, foi realizado no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 
de julho. 
11 Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/07/seminario-tematico-
intercom-pesquisa-na-tv-globo.html>. Acesso em junho de 2012. 
12 Utilizamos o conceito de transmidialiade de Henry Jenkins (2009, p. 138), para quem: “uma história 
transmídia desenrola--se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de 
maneira distinta e valiosa para o todo. Na forma ideal da narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 
melhor [...]. Cada produto determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida 
por meio de diversas mídias sustenta uma profundidade de experiências que motiva mais consumo”. 
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Superação e o blog Sonhos de Luciana como complementos da narrativa televisiva. O 

primeiro, como o nome já adianta, apresentou casos de superação, com depoimentos 

verídicos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, mas que transpuseram as 

adversidades. Já Sonhos de Luciana apresentou relatos em primeira pessoa da personagem 

(vivida pela atriz Alline Moraes) e de sua rotina de superação após tornar-se tetraplégica em 

um acidente ocorrido durante a trama. Em ambos os casos, a emissora abriu espaço para 

comentários do público. Sonhos de Luciana trouxe ainda antecipação de elementos da trama 

da telenovela na mídia social (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2011, p. 45-48).  

No estudo que empreenderam sobre interação e publicidade no blog Sonhos de Luciana, 

Castro e Tondato (2012, p. -) refletem sobre a presença da novela em multiplataformas, 

trazendo interessante colocação sobre o jogo que se estabelece entre realidade e ficção:  

O recurso do blog permite explorar a novela para além das cenas mostradas na TV, 
estimulando um jogo comunicacional no qual os fãs interagem de modo ativo, 
comentando os posts da personagem, solidarizando-se com ela nas situações difíceis 
e confraternizando nas alegrias, num interessante embaralhamento de fronteiras 
entre ficção e realidade. 

Em período mais recente, novelas como Passione, Ti Ti Ti, Insensato coração (2010-2011), 

Cordel encantado e Morde & Assopra (2011) investiram na transmidialidade e na 

interatividade. Em Passione, o site da teleficção apresentava pistas e vídeos para que o 

espectador formulasse teorias sobre os assassinatos de personagens. Já Ti Ti Ti fez uso do 

site da telenovela para ampliar a rivalidade entre Jacques Leclair (Alexandre Borges) e 

Victor Valentim (Murilo Benício). Foram criados blogs fictícios para ambos e neles, eram 

postados comentários com tal teor. Em diversas cenas da telenovela, Jacques Leclair e 

Victor Valentim liam trechos de seus posts. O mesmo ocorreu com Natalie Lamour 

(Deborah Secco), em Insensato Coração. Em várias passagens, a personagem falou sobre a 

necessidade de atualizar o blog, que trazia dicas de saúde e beleza e abordava fatos 

ocorridos com ela na trama. 

Merece destaque ainda o blog informativo Caçadora de dinossauros, da personagem Júlia 

(Adriana Esteves) de Morde & Assopra, com informações sobre o universo da 

paleontologia. Lembramos ainda dos jogos – para vestir as personagens no site de Cordel 

encantado e para encontrar fósseis em Morde & Assopra. 
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Mas, se anteriormente a Rede Globo já utilizava estratégias transmidiáticas e interativas, a 

novela Cheias de charme tem se revelado a experiência mais audaciosa e, ao mesmo tempo, 

mais bem-sucedida da emissora neste processo de integração entre redes digitais e 

telenovela. Além do uso da Internet para adiantar um conteúdo da trama que se transformou 

em sucesso em si mesmo (o clipe e a canção ganham vida própria para além da trama 

televisiva), a emissora criou o concurso “A empregada mais cheia de charme do Brasil”, 

convidando telespectadores a criar um videoclipe mostrando seus talentos. Nesse caso trata-

se de uma iniciativa de crossmedia (história levada a outras mídias), já que o concurso foi 

lançado no programa jornalístico Fantástico. O produtor do clipe mais criativo ganharia 

participação na telenovela. Além disso, elaborou-se uma campanha para as redes sociais 

que nasceu na ficção e migrou para a vida real. Na novela, as domésticas foram presas 

depois do sucesso conquistado pelo clipe. Como reação, os amigos Elano (Humberto 

Carrão) e Kleiton (Fábio Neppo) lançaram no Twitter a campanha #empregueteslivres. 

Demonstrando a popularidade da trama e também do microblog junto ao público brasileiro, 

na vida real a campanha criada na ficção entrou para os assuntos mais comentados 

(trending topics) daquela semana.  

A chegada aos trending topics não é novidade nas telenovelas da Globo. Personagens como 

Gérson (Marcello Antony) e Diana (Carolina Dieckmann) de Passione, Naomi (Flávia 

Alessandra) de Morde & Assopra, Vinícius (Thiago Martins) de Insensato coração são 

alguns dos que ganharam notoriedade no Twitter. Inovadora é a maneira como Cheias de 

charme faz uso das redes digitais, utilizando estratégias de transmídia e crossmedia e, 

especialmente, abrindo novos espaços na trama para a participação do interator. Utilizamos 

o conceito de interator de Murray para designar receptores que são também produtores em 

plataformas transmidiáticas. 

De fato, interpelar e engajar o espectador como interator parece ser cada vez mais 
importante, não somente em termos propriamente comerciais como também para 
conferir uma roupagem contemporânea a formatos e gêneros midiáticos mais 
tradicionais, como no caso da telenovela, preservando seu interesse e relevância em 
tempos de convergência e transmidialidade (CASTRO, 2012, p. 36). 

A participação do receptor de maneira ativa – modificando inclusive a trama – também não 

é inovação. O que muda no cenário de redes digitais é a velocidade e a capilaridade – 

“agora tudo ocorre com uma velocidade maior e tem condições de atingir um número 

quase incalculável de pessoas” (BACCEGA, 2012, p. 1298). Além da quantidade de 
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usuários, há ainda um caráter tribal estabelecido. São criadas novas redes de pessoas, que 

se relacionam tendo como base gostos em comuns. Em defesa de seu caráter social, Lemos 

afirma que “a cibercultura não é uma cibernização da sociedade, mas a tribalização da 

cibernética” (2010, p. 90). Outro autor que traz reflexões sobre a participação social dos 

espectadores é Scolari: 

Basta terminar a emissão de um episódio de uma série televisiva, para que, poucos 
minutos depois, os fóruns e páginas web entrem em estado de agitação. Os 
espectadores discutem o texto que acabaram de ver, analisam suas possíveis 
continuações e debatem sobre os personagens e a trama do episódio. Ou seja, em 
muitos casos a construção de mundos possíveis deixou de ser um processo 
individual para converter-se em um processo coletivo que se desenvolve nas redes 
sociais (2011, p. 130). 

Em diálogo com a teoria proposta por Martín-Barbero – de transferir os estudos 

comunicacionais dos meios para as mediações – Scolari sugere que ampliemos nosso 

campo de visão para as hipermediações. Segundo este autor, hipermediação é o processo 

de “intercâmbio, produção e consumo simbólico desenvolvidos em um entorno 

caracterizado pela grande quantidade de sujeitos, meios e linguagens interconectados 

tecnologicamente e de maneira reticular entre si” (2008, tradução nossa)13.  

  

Ainda em seu blog, ao comentar sobre o conteúdo proferido por Martín-Barbero em 

conferências realizadas em universidades de Barcelona no ano de 2010, Scolari enfatiza a 

atenção dada pelo teórico à narrativa: 

Jesús Martín-Barbero não deixou de mencionar a fragmentação das audiências e 
experiências de consumo audiovisual, a dissolução das barreiras entre os meios e os 
processos de convergência… Qual convergência? A tecnológica? A empresarial? 
Segundo ele a convergência mais interessante é a narrativa, a convergência de 
relatos que moldam nossas indentidades e surfam pelos meios e pelas redes (2010, 
tradução nossa)14.  

 

 

 

                                                
13 No original: “Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino a procesos 
de intercambio, producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran 
cantidad de sujetos, medios y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. 
14 No original: “JMB no dejó de mencionar la fragmentación de las audiencias y experiencias de consumo 
audiovisual, la disolución de las barreras entre los medios y los procesos de convergencia… ¿Cuál 
convergencia? ¿La tecnológica? ¿La empresarial? Según JMB la convergencia más interesante es la narrativa, 
la convergencia de relatos que moldean nuestra identidad y surfean por medios y redes. 
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Os caminhos da narrativa – apropriações e ressignificações das tecnicidades 
 

Herdeira do folhetim produzido na França no século XIX, a telenovela também descende 

da novela radiofônica. O melodrama televisivo traz em sua construção desde a narrativa 

dos contos, passando pelo romance literário até pelas radionovelas e pelos filmes 

produzidos pelo cinema (MARTÍN-BARBERO, 2009; MOTTER, 2004). Gênero narrativo 

híbrido por natureza, a telenovela adapta-se rapidamente, adicionando novidades aos 

elementos que a compõem: “Sempre igual a si mesma do ponto de vista de sua estrutura, 

sua agilidade para incorporar inovações garante-lhe permanência como forma narrativa e 

mantém seu poder de sedução, ainda que a iminência de seu esgotamento seja 

permanentemente alardeada” (MOTTER, 2004, p. 251). Em época de novas mídias, 

retomamos a colocação de Machado, que, ao mirar o futuro, considera o hibridismo como 

“a própria condição estrutural dos produtos culturais” e, em consequência, também da 

telenovela (2000, p. 68).  

 

A ficção estabelece um fio condutor para a criação de elementos nas redes digitais, 

propondo lugares e temas ou acontecimentos relacionados ao cotidiano dos personagens. 

Para Motter (2004, p. 258), a telenovela brasileira contém dois níveis constitutivos: o 

melodramático (ora sério, ora cômico) e o realista, elaboradora pela estrutura do cotidiano. 

Também Baccega (1999, p.10) reconhece a existência de assuntos recorrentes no dia a dia 

na ficção televisiva, “alçados à condição de elementos do universo ficcional”. Eles 

constroem uma lógica de consumo, que oferece estilos de vida, mas também abordam 

temas sociais, políticos e econômicos.  

No caso da novela Cheias de charme, o cotidiano, utilizado como elemento da ficção, 

ganha espaço também nas criações dos interatores. Videoclipes usam a melodia e a 

coreografia de Vida de empreguete para tratar de questões sociais como greve dos 

professores de escolas públicas e crítica às piriguetes, mulheres de vida libertina que trocam 

de parceiro constantemente.  

No primeiro caso, as estudantes baianas Isabele Alcântara, 20 anos, e as primas Bruna e 

Jamile Moreira, ambas de 18, gravaram um vídeo que, até a data de conclusão deste artigo15 

recebeu 261.121 visitas. No original da telenovela, o trecho “Queria ver madame aqui no 
                                                
15 O fechamento deste artigo ocorreu em 24 de junho de 2012. 
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meu lugar/Eu ia rir de me acabar/Só vendo a patroinha aqui no meu lugar/Botando a roupa 

pra quarar” é substituído por “Queria ver o governador aqui no meu lugar/Eu ia rir de me 

acabar/Só vendo os seus filhinhos aqui no meu lugar/Sem um futuro pra contar”16.  

Já a atriz curitibana Kéfera Buchmann, de 19 anos, produziu um videoclipe bem-humorado 

que retrata o universo das piriguetes e teve mais de 1,6 milhões de visitas até 24 de junho de 

2012. No lugar de “Todo dia acordo cedo/Moro longe do emprego/Quando volto do serviço 

quero o meu sofá/Tá sempre cheia a condução/Eu passo pano, encero chão/A outra vê 

defeito até onde não há”, a letra do videoclipe traz: “Todo dia acordo tarde/Porque tava na 

balada/Vou dormir até às 3, não vem me acordar/Balançando o popozão/Eu passo o rodo, 

nego não/Quero posar pelada, não vou nem cobrar”. Vida de piriguete ganhou até elogios 

de Leandra Leal, atriz que vive a personagem Rosário, que o recomendou no Twitter.17 Um 

exemplo de interpelação para garantir a “roupagem contemporânea” que Castro bem 

colocou como estratégia narrativa da teleficção nas redes sociais.  

As ressignificações narrativas citadas anteriormente nos fazem recordar as colocações de 

Rincón (2006, p. 102) sobre os modos de contar. Para este autor, a narração ocorre a partir 

de regras narrativas para compreender e imaginar histórias. Ele entende que as regras 

narrativas são estabelecidas “pela presença rotineira na vida” e pela retomada de “modelos 

de referência canônicos a partir dos quais se constrói o imaginário narrativo”. O filósofo 

Ricoeur apresenta uma elucidativa reflexão sobre inovação e sedimentação no discurso: 

qualquer desvio só é possível com base numa cultura tradicional, que cria expectativas para 

o que será revelado por quem cria a narrativa (2000, p. 194).  

Nas colocações de Rincón e Ricouer, é possível vislumbrar um diálogo com o papel das 

temporalidades no processo cultural. Williams (1979) classifica as mediações culturais em 

três categorias: residual, dominante e emergente. Embora haja narrativas dominantes, elas 

estão em constante negociação com os discursos residuais (aqueles que surgem no passado 

mas mantêm sua presença na atualidade) e com os emergentes (matrizes culturais recentes).  

                                                
16 Mantivemos a grafia original das letras dos videoclipes. 
17 Informação disponível em: 
<http://www.redebomdia.com.br/blog/detalhe/8860/Leandra+Leal+abencoa+parodia+das+empreguetes>. 
Acesso em 24 de junho de 2012. 
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Nos videoclipes produzidos pelos espectadores a partir de Vida de empreguete, fica clara a 

existência de discursos que imperam e que dão origem a outros que surgem, num processo 

de negociação entre dominante, residual e emergente. No vídeo feito pelas estudantes 

baianas, estão presentes críticas às desigualdes sociais e ao descaso com o ensino. Elas 

atuam em conjunto com apropriações de narrativas da atualidade, como a inclusão do Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio), criado em 1998. Termos e gírias utilizados nos dias de 

hoje ganham espaço nessa negociação de sentidos. Assim, o uso de estudete deriva de 

empreguete que, por sua vez, parece uma derivação de piriguete.  

Já o videoclipe Vida de piriguete, ao mesmo tempo que mantém discursos residuais, insere 

uma narrativa emergente. Nele, a crítica implícita às mulheres de conduta libertina 

(discurso residual) convive com a inserção de narrativas como “A sua namorada paro de 

implicar/Ela topou o ménage à trois” – esta última, um reflexo da sociedade atual e da 

existência de comportamentos sexuais mais permissivos. Tanto Vida de estudete quanto 

Vida de piriguete constituem formas de narrar nascidas na contemporaneidade e carregadas 

de historicidade, que ganham ainda mais força com a possibilidade de divulgação nas redes 

digitais.  

Quando a telenovela reaparece nas outras plataformas podemos também verificar as 
camadas de sentido presentes nos novos produtos. Ou seja: acompanhar o 
palimpsesto, verificar quais “pergaminhos” foram apagados, quais os mantidos nas 
transformações de linguagem, logo de sentidos, que caracteriza cada uma das 
plataformas – e acompanhá-las na sua apropriação pelas várias plataformas nas 
quais se desdobre essa matriz. Cada nova plataforma carrega as anteriores, 
modifica- as, mas sem se desfazer delas (BACCEGA, 2012, p. 1306). 

Na telenovela, da mesma forma, estão presentes narrativas dominantes, residuais e 

emergentes. A história da Gata Borralheira mantém-se principalmente na figura de Cida, 

que é empregada da família Sarmento. Na casa, vive como “meio empregada, meio cria de 

Sônia Sarmento, meio irmã das filhas dela, Ariela e Isadora”18. As irmãs da Borralheira, 

personagens fixadas na memória social, aparecem na música Vida de empreguete: são “as 

filhas da patroa, a nojenta e a entojada”, que “só sabem explorar, não valem nada”. Mas, no 

discurso das empreguetes, são colocadas como “as filhas da patroa”, e não “as filhas da 

madastra”. Verificamos ainda a predominância da narrativa de personagens comuns, 

                                                
18 Disponível em: < http://tvg.globo.com/novelas/cheias-de-charme/personagem/cida-isabelle-
drummond.html#perfil>. Acesso em 24 de junho de 2012. 
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denominados por Rincón19 como anti-heróicos. São aqueles que “transformam sua vida e de 

sua comunidade a partir do cotidiano” (2006, p. 106).  

O anti-herói como entendido por Rincón, parece-nos a melhor classificação para as 

empregadas Penha, Rosário e Cida. Elas encarnam o brasileiro comum da classe 

trabalhadora. Na descrição das personagens no site da telenovela, Penha é apresentada 

como “típica heroína brasileira, que tem que lidar com o salário que não cobre as contas do 

fim do mês e as dívidas se acumulam”20. Até a criação do videoclipe na trama acontece ao 

acaso, em meio à rotina das domésticas. Elas estão na casa da vilã, a estrela do eletroforró 

Chayene (Cláudia Abreu), onde Rosário trabalha como doméstica. Como há um estúdio no 

local, resolvem gravar a música e o videoclipe, após um lampejo de criatividade de Rosário, 

a empregada que é também aspirante a cantora e compositora. 

 
Cultura da mídia, cultura social 

Conhecer as narrativas que se contam na mídia é mapear a cultura de uma sociedade 

(BACCEGA, 2012, p. 1300). A reflexão sobre os discursos presentes na telenovela Cheias 

de charme – e o diálogo que se estabelece entre eles com os videoclipes criados por 

interatores – ratifica esse olhar. São elementos que nos dão sinais das ressignificações 

estabelecidas.  

Por isso podemos afirmar que, tal qual em outras obras ficcionais, a telenovela se 
caracteriza pela autonomia, mas não pela independência: suas raízes se fundam na 
cultura que a produz. A realidade que ela constrói não é nem pode ser separada de 
tudo o que a rodeia. Se assim fosse, não haveria possibilidade de compreendê-la, 
pois o sentido se forma a partir do que já é, do que já está. Ela se relaciona com 
outras telenovelas. Se a telenovela tem normas específicas, também é verdade que 
não é nela própria que ela vai encontrar substância para elaborar estas normas 
(BACCEGA, 2012, p. 1301). 

Os dizeres presentes nas narrativas dos interatores também reforçam o papel da 

cotidianeidade social, que age como mediadora no processo de ressignificação. A 

multiplicidade dos dizeres e a riqueza dos discursos, adaptados de maneiras diversas, 

revelam ainda assuntos em destaque na sociedade brasileira.  

                                                
19 Rincón afirma que os “gêneros trabalham sobre arquétipos ou referenciais morais universais [...] pois todo 
gênero recupera mitos, temas e problemas” de maneira a contribuir para uma “leitura de mundo e estruturar o 
sentido social” (RINCÓN, 2006, p. 106).  
20 Disponível em: < http://tvg.globo.com/novelas/cheias-de-charme/personagem/penha-tais-
araujo.html#perfil>. Acesso em 24 de junho de 2012. 
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No caso de Cheias de charme e de Vida de empreguete, são as domésticas que representam 

a ascendente classe C, que “acorda cedo, mora longe do emprego e enfrenta condução 

cheia”, que trabalha muito e sonha com a casa própria e a ascensão social: “um dia compro 

apartamento, viro socialite”.  

Nas produções dos interatores (o público que interage com a telenovela por meio das 

ferramentas de comunicação digital), as narrativas criticam as desigualdades sociais e 

defendem a urgência de um ensino público brasileiro de qualidade. Da mesma forma, há 

narrativas que combinam discursos dominantes na sociedade sobre o comportamento sexual 

das mulheres e práticas sexuais mais permissivas na contemporaneidade. 

Rincón defende que “somos na medida em que sabemos narrar em relação a nossos 

modelos de referência, que podem ter alterações mas jamais podem ser esquecidos” (2006, 

p. 108). Assim, Cheias de charme, Vida de empreguete, Vida de estudete e Vida de 

piriguete revelam aproveitamentos e apropriações das narrativas na cibercultura. Elas 

revelam ainda caminhos que a ficção televisiva percorre quando se transmidializa. 

Caminhos que convivem com discursos de ontem e de hoje, narrativas da 

contemporaneidade que controem hoje a maneira que contaremos histórias no amanhã.  
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