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Resumo 

 

O presente artigo discute a interação da televisão com a sociedade na atualidade, marcada 

pela demanda, produção e exibição de vídeos produzidos pelos telespectadores. Como 

estudo de caso apresenta-se a promoção “A empregada mais Cheia de Charme do Brasil” 

realizado pelo programa Fantástico na sua versão televisiva e digital, a partir da narrativa da 

novela Cheias de Charme exibida pela TV Globo no ano de 2012. Entende-se que este tipo 

de relação, -a interação a televisão e o telespectador na atualidade-, está influenciada pelos 

processos de midiatização. Uma das características desta influência é o acesso dos atores 

sociais ao sistema midiático que ocorre por meio de protocolos de ingresso engendrados a 

partir de ações tecno-discursivas. Um dos resultado desse processo é a complexificação do 

mercado discursivo contemporâneo. 
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1- Introdução 

 

Este estudo aqui apresentado nasce da percepção da presença cada vez mais comum 

das marcas da produção do telespectador na programação televisiva brasileira. Não é difícil 

perceber que as imagens e os vídeos produzidos por esses atores sociais, -por meio de 

dispositivos móveis, como celulares, câmeras fotográficas e filmadoras portáteis- estão cada 

vez mais visíveis, no discurso televisivo contemporâneo. Tal produção vem sendo utilizada 

em vários produtos audiovisuais, que vão dos telejornais aos programas de auditório, 

produzidos através de operações discursivas, de diversos gêneros e subgêneros, a partir da 

informação ou do entretenimento. Esse tipo de produção revela indícios da operação das 

mídias no contexto contemporâneo, no qual a conexão e a interação têm um papel 

fundamental. Os resultados de tal movimento reconfiguram o sistema midiático, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, no XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Doutorando em Ciências da Comunicação Unisinos- São Leopoldo-RS, e-mail: dspedroso@gmail.com 
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complexifica a circulação dos discurso na sociedade e desloca o telespectador de seu lugar 

clássico no âmbito da recepção reposicionando-o no âmbito da produção. 

Esse processo em atividade, (1) a utilização das tecnologias (smartphones e outros 

dispositivos móveis) como forma de expressão, como meio de comunicação; (2) meios de 

comunicação cada vez mais convergentes (mídias tradicionais e novas mídias integradas) 

(3) e a ampliação da oferta de acesso ao sistema midiático por meia da internet, criam um 

ambiente propício para a geração e circulação de discursos na sociedade. No passado esse 

ambiente era dominado das mídias, os meios de comunicação produziam os discursos sobre 

a sociedade praticamente sozinhos. Atualmente, em função dos pontos acima mencionados, 

não há mais exclusividade nessa produção, as instituições e os atores sociais (que 

aprenderam com os meios de comunicação como gerar conteúdo) se juntam a mídia na 

produção de discursos sobre a realidade social, (VERÓN, 1997). Esse movimento acaba 

gerando outro papel para mídia na atualidade -que é o de organizar o mercado discursivo 

que se torna cada dia complexo-, repleto de disputas de sentidos, reunindo várias visões 

sobre vários assuntos que são produzidos por vários integrantes da sociedade. Todo esse 

processo é parte de um fenômeno maior caracterizado como midiatização. 

A midiatização é um quadro teórico que nos permite entender como a mídia 

influencia as mudanças na cultura e na sociedade e como essas transformações, a seu turno, 

mudam a própria mídia. Nesse artigo, o nosso objetivo é o de propor uma discussão sobre a 

influência do processo de midiatização na relação da televisão com a sociedade. A 

aproximação desta temática se dá a partir do exame do impacto do discurso midiático, nos 

processos institucionais e nas práticas individuais. Nesse sentido se entende que a 

“atividade discursiva” do telespectador é o resultado de um complexo processo interacional 

que se tornou possível na contemporaneidade face às apropriações e os usos que a 

sociedade faz da tecnologia no ambiente da convergência midiática, Jenkins (2009). Com 

base nas operações que protagonizam a presença do receptor, cria-se uma paisagem 

interacional, que traz como resultado uma nova sociabilidade midiática, que se manifesta e 

se fundamenta por uma atividade de coenunciação.  

Para dar conta desta discussão dividimos este artigo em três partes (1) reflexão sobre 

o conceito de midiatização como aporte para o entendimento da interação da televisão com 

a sociedade, (2) apresentação do estudo de caso “A empregada mais cheia de charme do 

Brasil” realizado pelo programa Fantástico, a partir da narrativa da novela Cheias de 

Charme (2012), e (3) discussão deste caso como um fenômeno da midiatização. 
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2-  Características do conceito de midiatização  

 

A midiatização ganha força como quadro teórico para os estudos da mídia a partir dos 

últimos 20 anos do século passado. A teoria tem despertado o interesse de estudiosos na 

Europa e na América Latina. Entender a mídia a partir do seu impacto, do seu alcance e da 

sua penetração na sociedade forma o amplo conjunto de desafios que se impões para a 

teoria da midiatização. Duas perspectivas de trabalho dessa tradição, a norte-europeia a 

partir do trabalho de Stig Hjarvard (2013), e a latino americana a partir de Eliseo Verón 

(1997) e do grupo da Unisinos, iluminam essa discussão. Em ambas as abordagens percebe-

se a teoria da midiatização como um framework, um ponto de partida, um princípio teórico, 

uma suposição estrutural que encontra fundamentos na expressão: “algo acontece ou age a 

partir da mídia e pela mídia”, suposição essa que se torna a base axiomática da própria 

teoria. No entanto, como ponto de partida, a teoria da midiatização -para dar conta e 

iluminar a reflexão sobre a mídia-, solicita o acoplamento de outras teorias e conceitos 

complementares que nos permitem construir a resposta ao que Hjarvard (2013), considera 

ser a pergunta clássica da teoria, que vem do campo da sociologia da mídia: “como a mídia 

influencia amplamente a cultura e a sociedade?”  

  Na busca deste entendimento, a abordagem norte-europeia, a partir do enfoque 

histórico e institucional pensa a midiatização por meio da articulação de três diferentes 

níveis de investigação: o macro, o institucional e o micro, o que nos permite colocar em 

perspectivas o sistema midiático, os meios de comunicação, atore e práticas sociais. A 

abordagem histórico-institucional, chama atenção para a localização espaço-temporal das 

formas de estruturação e dos impactos da mídia na sociedade, com foco nos reflexos que a 

midiatização impôs tanto às instituições sociais e aos fenômenos culturais quanto nas 

práticas sociais individuais, como a construção da subjetividade e as formas como os 

indivíduos se relacionam uns com os outros.   

A abordagem latino-americana, a partir do trabalho de Fausto Neto (2010) do grupo da 

Unisinos, inspirada entre outros autores, no esforço de Eliseo Verón (2004) em direção a 

uma teoria discursiva, aponta os estudos da linguagem e as noções de “discurso” e 

“circulação”, como operadores fundamentais da teoria da midiatização. A vertente latino 

americana percebe as transformações na sociedade e nos fenômenos culturais a partir dos 

discursos que afetam a mídia e são por ela afetados. Entretanto, a teoria da midiatização nos 

permite ainda, -observar a própria mídia-, o que segundo Hjarvard (2013), revela outra 
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dimensão da midiatização que é sua capacidade de “meta teorização”, ou seja, a capacidade 

de dar suporte teórico para a investigação das formas como as ações da mídia impactam a 

sociedade e que, ao mesmo tempo, impactam e transformam a própria mídia. 

Entender esse movimento passa pela compreensão de uma ruptura epistemológica na 

forma como se investiga o trabalho das mídias na sociedade. Fausto Neto (2008), observa 

que no que chama de “Sociedade dos Meios”, os estudos da mídia centravam-se no trabalho 

referencial através do qual a mídia representada a sociedade para a própria sociedade, e 

onde o seus estudos se focavam em premissas funcionalistas. No conceito de sociedade 

midiatizada, que caracteriza a contemporaneidade, o autor ressalta que o trabalho das 

mídias se torna autorreferencial centrando-se nas formas como organiza o discurso social 

(que se constitui enquanto mercado discursivo) e na forma como estabelece contatos por 

meios de pontos de articulação.  

A partir desse posicionamento epistemológico, podemos dizer que a midiatização gera 

novas estratégias de formação de vínculos entre produtores e consumidores de discursos. 

Nesse raciocínio, a tecnologia convertida em meios de comunicação empodera o ator social 

para o mercado discursivo. O resultado deste empoderamento é o deslocamento do receptor 

da âmbito da recepção para o âmbito da produção, um movimento que requer a 

compreensão da dinâmica da circulação como um âmbito de observação, potencializador do 

processo de midiatização a partir da linguagem. 

Fausto Neto (2010) propõe examinar a circulação comunicativa pela sua complexidade. 

As transformações dos regimes sociotécnicos surgidos no cenário da midiatização revelam 

a dinâmica do trabalho da circulação, enquanto um dispositivo constituído pelas “lógicas 

das interfaces”, na arquitetura comunicacional. Tais lógicas geram enunciações que levam 

os sujeitos para novos espaços discursivos, que se transformam em “superfícies 

multimediáticas” controladas pelo receptor. Os receptores se tornam cogestores do processo 

comunicacional, ainda que o controle das novas interfaces esteja no âmbito do sistema 

midiático. Para o autor:  

 

“A complexificação tecnológica expõe o trabalho da circulação, muda os 

ambientes, as temporalidades, as práticas sociais e discursividades, o status dos 

sujeitos (produtores e receptores), as lógicas de contatos entre eles e os modos de 

envio e reenvio de discursos (...) em favorecimento desta nova ‘zona de contato’, 

mas também de indeterminações”. (FAUSTO NETO, 2010, p. 12).  
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Nesse abordagem, a produção de sentido se realiza no âmbito de “complexas zonas 

de enunciação – ou por elas responsáveis – como é o caso da circulação – sugerindo 

expectativas previsionais acerca do ato de troca”, (FAUSTO NETO, 2010, p.7).  Ademais, 

aponta que as novas condições de circulação surgidas com a sociedade   midiatizada afetam 

as lógicas de funcionamento do sistema midiático e dos atores sociais.   

Percebemos que, ao reunir sistema midiático e atores sociais em operações 

discursivas, o âmbito da circulação se transformar num “locus” de observação do processo 

de midiatização e suas influencias, evidenciando a partir da linguagem e da geração de 

discursos, de pontos de articulação e de estratégias de contato, o que vem transformando os 

mecanismos de geração de vínculos entre o sistema midiático e os atores sociais e, em 

especial, entre a televisão e o telespectador na contemporaneidade.  

 

3- A promoção “A empregada mais Cheia de Charme do Brasil”, como estudo de 

caso   

 

Um conjunto de especificidades aponta este caso como um exemplo da relação da 

televisão com o telespectador na contemporaneidade. Tais especificidades estão 

relacionadas às dimensões que permitem visualizar os vários componentes que se oferecem 

como insumos de análise. Dentre as dimensões que revelam a constituição deste caso, 

apontam-se: a) o funcionamento das estratégias de interação do quadro; b) o funcionamento 

de suas estratégias discursivas; c) a relação do quadro com o contexto midiático 

contemporâneo; b) a relação que o quadro apresenta com o contexto sociocultural 

brasileiro. A seguir, propomos uma breve discussão sobre cada um desses. 

  

3.1. Funcionamento da estratégia de interação do quadro  

 

O quadro “A Empregada mais Cheia de Charme do Brasil”, engendrado pelo 

Fantástico, é o resultado de um conjunto de estratégias de interação e desenvolveu-se a 

partir de uma cadeia de circuitos (BRAGA 2012) gerados pela telenovela Cheias de 

Charme, exibida pela Rede Globo, no ano de 2012. 

A apropriação do conteúdo da novela pelo Fantástico já é resultante de um 

movimento autorreferencial midiático, ao passo que a Rede Globo gerou um acontecimento 

a partir de uma produção própria, criado assim, um conjunto de outras interações.  
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Vale salientar que foi pela autorreferencialidade que o quadro foi estruturado. O 

programa retomou pontos importantes da telenovela, utilizando-se de fragmentos da trama - 

como o videoclipe “Vida de Empreguete”, que acabou se tornando a matriz de operação do 

contato.  Dessa forma, a produção de sentido gerada através da novela foi ativada pelo 

Fantástico, que a transformou numa promoção, criada a partir de uma matriz de “contrato 

de leitura” ficcional, anteriormente proposta.   

A partir do videoclipe, o quadro se organizou discursivamente, gerando chamadas, 

reportagens e esquetes, que foram dinamizadas como operadores de contato. No gráfico 

subsequente, é possível visualizar, de forma mais concreta, o ambiente circulatório do 

fenômeno, bem como os circuitos que foram ativados.  

A trama da novela se transformou num capital simbólico (BOURDIEU, 2007) que 

extrapolou os limites da ficção para se tornar uma realidade midiática em outros produtos, 

avançando, na grade de programação da Rede Globo. Mas, os circuitos mobilizados 

extrapolaram, também, os limites da televisão e se instauraram na ambiência midiática - 

mais especificamente, na internet. Além dos sites da própria novela e do programa 

Fantástico, o capital simbólico ofertado pela telenovela se expandiu para as redes sociais, 

com destaque para o You Tube - espaço que foi utilizado pelos telespectadores como um 

lugar de apropriação do discurso da trama, a partir da bricolage de partes da novela, na 

geração de outros textos. 

Figura 1 - Ambiente circulatório  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A partir do capital simbólico gerado pelo fenômeno, que é, por nós, entendido como 

o deslocamento das empregadas domésticas da posição de profissionais do lar para o lugar 

de celebridades, o Fantástico cria o quadro, que busca se comunicar com o grupo de 

telespectador espelho da trama - que são as empregas domésticas reais, com carteira 

assinada.  

O quadro é montado a partir de um conjunto de estratégias de interação (formas de 

contato, formação de circuitos, formas de acesso) (BRAGA 2012, FAUSTO NETO, 

SGORLA 2013) que é enunciado como promoção. O programa fez um convite às 

profissionais para que enviassem um vídeo, de até um minuto de duração, gravado no 

ambiente de trabalho, cujo objetivo seria o de parodiar o videoclipe “Vida de Empreguete”, 

peça central da trama que caracteriza o insumo principal para o estabelecimento do contato.  

A ativação de circuitos no âmbito da circulação foi o elemento-chave da estratégia de 

interação do Fantástico, no engendramento do quadro. 

A estratégia de promoção durou um mês. Os vídeos eram enviados para a página do 

Fantástico e passavam por uma seleção interna; apenas dezesseis semifinalistas tiveram 

seus vídeos exibidos pelo programa e disponibilizados para a votação do público, o que 

aconteceu via internet. Durante a promoção, a cada semana, o quadro mostrava os vídeos de 

quatro semifinalistas e, na semana subsequente, apresentava a finalista eleita pelo público. 

Foram classificados, para a final da promoção realizada pelo quadro, quatro vídeos, 

produzidos por quatro empregadas domésticas telespectadoras.   

A etapa final do concurso aconteceu ao vivo, durante a exibição do Fantástico, 

quando as atrizes que interpretavam as empregadas domésticas na telenovela foram  

juradas. Durante a exibição da final da promoção, foram produzidas entradas ao vivo dos 

locais onde estavam as finalistas, com as suas patroas e seus familiares. 

Depois de divulgada a vencedora da promoção, o fato foi repercutido pelo Jornal 

Hoje e, também, em outro programa da casa, o Vídeo Show.  No domingo posterior à final 

do concurso, no Fantástico, foi apresentada uma reportagem sobre a premiação da 

doméstica vencedora: a participação como convidada especial de uma cena da novela 

Cheias de Charme.  

A reportagem, em nosso entender, celebrou o acesso do ator social ao sistema 

midiático. A matéria acompanhou, passo a passo, a saída da doméstica, desde a sua casa, na 

Bahia, até a chegada aos estúdios de gravação, revelando detalhes da viagem de avião, da 

chegada ao Rio de Janeiro, do ingresso no Projac, da entrada nos camarins, quando, 
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finalmente, foi saudada por parte do elenco da novela. A reportagem se encerra com as 

imagens da cena da novela, na qual a vencedora do concurso aparece e contracena com as 

atrizes principais, que interpretavam as domésticas que se transformaram em celebridades, 

fechando, assim, o ciclo da estratégia. 

Logo, vê-se um conjunto de estratégias de interação que se apresentam como um 

importante vetor, na constituição do quadro como um dispositivo interacional. Dentre elas, 

apontam-se: a) estratégias autorreferenciais; b) estratégias de geração de circuitos; c) 

estratégias de geração de contato; d) estratégias de caráter promocional; e) estratégias de 

indução da participação.  

 

3.2 Funcionamento das estratégias discursivas do quadro  

 

A estruturação do quadro, sob o ponto de vista da estratégia discursiva, 

desenvolveu-se por meio de um complexo jogo de enunciações e de coenunciações, que 

envolveram tanto o sistema midiático via Fantástico, quanto os atores sociais, através das 

empregadas domésticas. A estratégia discursiva articula-se por meio de ações discursivas 

convergentes entre o espaço televisivo e o espaço virtual. No espaço televisivo, as 

estratégias obedeceram aos pressupostos discursivos deste meio. A estratégia de divulgação 

da promoção foi apresentada via chamadas na programação, apresentações em estúdio, 

reportagens, esquetes cômicas, entradas ao vivo, notas cobertas e apresentadores ao vivo.  

No espaço virtual, as estratégias, também, obedeceram aos pressupostos discursivos 

do meio. Criaram-se hiperlinks que levavam o público às páginas destinadas à atração. Na 

página do Fantástico, foram disponibilizados textos relativos à promoção, fotos e todos os 

vídeos dinamizados na versão televisiva do programa. Nesse espaço, foram apresentadas, 

ainda, as regras do concurso, os formulários de autorizações e os vídeos selecionados. 

Percebe-se que a página do programa na internet significou a porta de acesso à promoção, 

tanto para as empregadas que enviaram seus vídeos para o quadro, quanto para o público, 

que se manifestou por meio da votação.   

Em nosso estudo de caso, a todo o momento, a matriz ficcional foi induzida 

estrategicamente para acionar o imaginário das empregadas domésticas que participaram da 

promoção. A ativação do videoclipe gravado pelas empregadas da trama da novela operou 

não apenas como modelo narrativo a ser seguido pelas domésticas que enviaram seus 

vídeos, mas também, como subsídio para o imaginário das próprias empregadas que, de 
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alguma forma, contrastaram a vida privada com o estereótipo da empregada, que foi 

dinamizado pela novela. A riqueza do quadro está justamente nos “modos de dizer”, que 

dão suporte a qualquer ato enunciativo e que se dá a perceber, a partir de operações 

discursivas realizadas pelas telespectadoras. 

Verificou-se que, de um lado, há o “modo de dizer” do próprio Fantástico, marcado 

pela autorreferencialidade e pela autoridade de quem está dentro do sistema e faz um 

convite; e, de outro, surge o “modo de dizer” do telespectador. As empregadas domésticas, 

embora submersas nas regras e nos modelos oferecidos, de alguma forma, ao visibilizarem 

o seu universo privado, através do suporte do vídeo, acessam as formas discursivas 

midiáticas e se tornam coenunciadoras das estratégias discursivas. 

 

3.3 Funcionamento do quadro do ponto de vista do contexto midiático 

 

A estruturação do quadro, do ponto de vista técnico, se desenvolve dentro do 

ambiente da convergência midiática. Os telespectadores foram induzidos a participar da 

promoção, por meio do envio de vídeos ao programa. O convite para a participação, 

enquanto estratégia de interação, foi praticado, inicialmente, dentro do ambiente televisivo 

e expandido para a internet. Já o envio dos vídeos pelos telespectadores foi efetivado a 

partir do sistema de recebimento de vídeos no site do programa, num espaço que, também, 

oferecia informações adicionais sobre a promoção, regras de participação, visibilidade dos 

vídeos já selecionados e espaço para votação.  

O referido ponto específico oferece marcas de uma configuração tecno-interacional, 

que não pode ser lida como há vinte anos, quando o ambiente convergente dava seus 

primeiros passos. Para a consumação da participação do telespectador, foi necessário o 

desenvolvimento de circuitos, o que permitiu, por um lado, a geração de uma cultura da 

convergência, ativada pela criação de protocolos de troca de vídeos via internet. Por outro, 

precisou-se da criação de protocolos de interação que, ao seu turno, geraram transformações 

na linguagem.  

Ainda sob o ponto de vista técnico, deve-se levar em conta, também, a capacidade 

cognitiva do telespectador, que foi desenvolvida a partir do surgimento do ambiente da 

convergência. Isso vem expandindo a potencialidade participativa do telespectador para 

além de ligações, de envio de mensagens e de entrevistas. No caso da promoção realizada 
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pelo Fantástico, o telespectador necessitou de conhecimentos inerentes à produção de 

vídeos e ao envio dos mesmos, via internet. 

Ampliando a discussão para o contexto midiático contemporâneo, nota-se que o 

quadro em questão ganha relevante especificidade. O ato da participação do telespectador 

como produtor de mensagens é uma atividade cada vez mais evidente e, por trás dessa 

participação, há uma série de fatores que precisam ser considerados. O desenvolvimento 

sóciotécnico desempenha um papel fundamental na construção deste olhar, em função de 

sua capacidade de gerar vias de comunicação com os diferentes mercados discursivos; 

historicamente, os usos possibilitados pela tecnologia produziram reconfigurações, 

mudanças, transformações e rupturas na forma como os meios de comunicação operam e 

propõem interações com suas audiências.  

A televisão, enquanto meio de comunicação, pode ser citado com um exemplo. O 

surgimento do videoteipe e da televisão em cores, o início das transmissões via satélite e a 

transição da televisão de modelo analógico para o digital foram evoluções tecnológicas que 

tiveram grande impacto, não apenas na forma de operação, mas também, na reconfiguração 

da linguagem televisiva, transformando as formas de interação, de consumo e de uso, no 

que se refere à audiência.  

O surgimento da internet é outro marco importante, que cabe ser destacado, em 

nosso esforço de apontar as especificidades do quadro engendrado pelo Fantástico. Com o 

desenvolvimento da internet e sua conversão em meio de comunicação e, posteriormente, 

com a criação da Web 2.0 (O’REILLY, 2004) marcada pela disponibilização de ferramentas 

de interação e pelos protocolos de troca de informações, em especial, pelos vídeos, surge 

um novo paradigma comunicacional que dividiu os meios de comunicação entre 

tradicionais e novos.  

Nesse olhar que estamos construindo, o desenvolvimento da telefonia celular e, em 

especial, das tecnologias móveis são indicadores de grande relevância3.  Há mais aparelhos 

celulares do que habitantes no Brasil e é crescente o consumo de smartphones, em todas as 

classes sociais. Por meio desses aparelhos, é possível fotografar, gravar imagens e áudio, 

além de editar o que foi captado. A conexão via internet permite que vídeos sejam postados 

nas redes sociais e enviados para sites, televisões, rádios e jornais, o que acaba convertendo 

tais dispositivos em meios de comunicação e criando um novo nicho de interação. 

                                                 
3    Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) divulgou que o Brasil fechou o mês de março de 2013 com mais 

de 264,05 milhões de linhas ativas de celulares, sendo que o acesso à internet, a partir do uso de telefones móveis, foi 

de mais de 67 milhões de acessos. (BRASIL..., 2013). 
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Esse processo, que foi facilitado pela evolução e pela conversão da tecnologia em 

meios, afeta o sistema midiático e suas formas de interação com as audiências, elaborando 

outras linguagens e promovendo a atuação dos meios de comunicação, na sociedade. 

Afetada pelo cenário midiático contemporâneo, a televisão vem explorar formas de 

convivência com os novos meios. O próprio Fantástico serve como exemplo: ao longo dos 

últimos dez anos, o programa vem implementando ações de caráter convergente como uma 

forma de interação com sua audiência, o que só foi possível graças à convergência entre 

televisão e internet.  

3.4 Funcionamento do quadro do ponto de vista do contexto sociocultural brasileiro 

 

Outra especificidade importante do estudo de caso sobre o quadro engendrado pelo 

Fantástico é a sua relação com o contexto sociocultural brasileiro. Os meios de 

comunicação - tradicionais e novos - têm papel social fundamental, ao articular e visibilizar 

os discursos sociais que a própria sociedade produz sobre si mesma. Nesse sentido, 

imaginários, linguagens e identidades entram em circulação e são ativados por diferentes 

meios de comunicação, atendendo a diferentes correntes e orientações políticas e 

ideológicas, que são combinados num discurso social cada vez mais polifônico.     

O fenômeno da mobilidade de classes, no Brasil, que trouxe mais de cinquenta 

milhões de pessoas para o consumo de bens e de serviços, também, teve seus efeitos 

refletidos, no campo midiático. Atingida por esse fenômeno sociológico, a mídia vem 

buscando efetivar a comunicação com esse grupo social, em função de sua capacidade de 

consumo. Nesse sentido, a televisão vem produzindo uma série de programas de apelo 

popular, nos mais diferentes gêneros, passando pelo esporte, pelo jornalismo e pela 

teledramaturgia. Em suas abordagens e tramas, o universo da nova “classe C” e, em 

especial, das empregadas domésticas4, recebeu um destaque jamais visto, até então.  

Hoje, no Brasil, existem 6,7 milhões de mulheres que trabalham como empregadas 

domésticas, contra apenas 500 mil homens. A formalização desta atividade profissional é 

considera baixa: apenas 26,3% das trabalhadoras têm carteira assinada e somente em 2013 

estes profissionais passaram a ter direitos similares a outros trabalhadores, regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).  No entanto, a profissão de empregada 

                                                 
4 A cartilha do “Trabalho Doméstico- Direitos e Deveres”, editado pelo Ministério do Trabalho, considera como: 

empregado(a) doméstico(a) aquele(a) maior de dezesseis anos que presta serviços de natureza contínua (frequente, 

constante) e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. Assim, o traço 

diferenciador do emprego doméstico é o caráter não econômico da atividade exercida, no âmbito residencial do(a) 

empregador(a). Disponível em: http://www.mte.gov.br/fisca_trab/cartilha.pdf  – Acesso em 16/11/2012. 

http://www.mte.gov.br/fisca_trab/cartilha.pdf%20%20–%20Acesso%20em%2016/11/2012
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doméstica passou por uma valorização na última década, em função do crescimento da 

economia brasileira.  

Cheias de Charme, também, expandiu seu enredo para outros meios: no último 

capítulo da trama, um livro escrito pela personagem Cida foi lançado, simultaneamente, na 

vida real; o videoclipe, gravado incidentalmente pelas personagens, teve mais de dez 

milhões de acessos no You Tube. Infere-se que os altos níveis de audiência da novela5, o 

número de acessos nas redes sociais e a necessidade mercadológica de estar cada vez mais 

próxima do público formado pela nova “classe C”, foram os fatores que alavancaram e 

motivaram a equipe de produção do Fantástico para a elaboração do quadro “A Empregada 

mais Cheia de Charme do Brasil”.  

 

4- O estudo de caso como fenômeno da midiatização  

 

Neste tópico, que tem efeito de considerações finais, o objetivo é o de apontar o que 

constitui a promoção “A empregada mais Cheia de Charme do Brasil”, como estudo de caso 

do processo de midiatização.  Nos pontos anteriores discutiu-se algumas características do 

processo de midiatização, apresentou-se também o estudo de caso, a partir de características 

que o constituem como um exemplo das formas por meio das quais a televisão interage com 

o telespectador na atualidade. A partir da articulação destes pontos, visualiza-se as 

influências do processo de midiatização neste estudo de caso. 

A dinâmica do quadro engendrado pelo Fantástico desenvolve-se no âmbito da 

circulação e é composto por uma teia de afetações que reúne o sistema midiático e atores 

sociais em complexas configurações interacionais, marcadas por novos processualidades 

que são constitutivas do processo de midiatização como: a) as mutações do estatuto dos 

meios na contemporaneidade; b) deslocamentos dos atores sociais da recepção para o 

âmbito da produção; c) as formas de interação entre a televisão e os telespectadores são 

consumadas a partir de operações tecno-discursivas por meio do ambiente da convergência 

midiática; b) a tecnologia convertida em meios de comunicação gera o empoderamento do 

ator social para a produção de discurso; c) a promoção “A empregada mais Cheia de 

                                                 
5 “Cheias de Charme” conseguiu, em seu primeiro capítulo, 35 pontos. Suas antecessoras, “Aquele Beijo” e “Morde & 

Assopra” conquistaram 35 e 32 pontos de média, respectivamente, no primeiro capítulo. Em 18 de julho, a novela teve 

média de 34 pontos, encostando-se a “Avenida Brasil” que, no mesmo dia, teve 36 de média. No último capítulo, 

alcançou média de 33 pontos no Ibope, superior à audiência do último capítulo de sua antecessora, “Aquele Beijo” (30 

pontos). Terminou com média geral de 30 pontos, porém, a média geral do PNT (Painel Nacional de Televisão) foi de 

35 pontos, assim superando “Aquele Beijo, Morde & Assopra”, “Ti Ti Ti” e “Tempos Modernos”. Disponível em: 

Cheias de Charme. Disponível em http://tvg.globo/novelas/Cheias-de-Charme/personagem.html#perfil;  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquele_Beijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morde_%26_Assopra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morde_%26_Assopra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquele_Beijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquele_Beijo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Morde_%26_Assopra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ti_Ti_Ti_(2010)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempos_Modernos
http://tvg.globo/novelas/Cheias-de-Charme/personagem.html#perfil
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Charme do Brasil” se transforma numa “zona de contato” entre a televisão e o 

telespectador; d) como resultado desta interação o modelo de geração de discursos ocorre 

em forma de coprodução e de coenunciação. 

O modelo de interação por meio do qual o quadro foi engendrado está fortemente 

afetado pelos pressupostos do conceito de midiatização. As empregadas domésticas foram 

induzidas a participar do quadro a partir do envio de vídeos, numa operação que só foi 

possível graças à conversão da tecnologia em meios que forneceram os aparatos técnicos 

necessários para que as mesmas pudessem converter a sua realidade individual em realidade 

midiática. A construção de sentido foi baseada na ficção, a partir da telenovela e 

transformada em realidade midiática pelo Fantástico, com base na formação de circuitos 

entre televisão e internet. Essas operações redesenham os vínculos entre o sistema e os 

atores sociais (televisão e telespectadores) que se desenvolvem por meio de uma “zonas de 

contatos” (FAUSTO, 2010), marcada por operações complexas, o que acaba transformando 

o exercício da experiência da própria mediação, que é afetada por protocolos sociotécnicos 

e discursivos. 

O trabalho discursivo das empregadas domésticas solicitou, além de capacidade 

técnica, capacidade cognitiva, o que permitiu acionamentos relativos aos imaginários, às 

regras de linguagens e à representação de identidades, indo, assim, mais longe do que outras 

formas tradicionais de participação do telespectador.  Percebe-se esse movimento como 

característica do processo de midiatização da sociedade, que tem como resultado o acesso 

dos atores sociais ao sistema midiático, o que ocorre por meio de protocolos de ingresso 

engendrados a partir de operações tecno-discursivas. Essas operações geram vínculos que 

caracterizam as formas de relação entre a televisão e o telespectador na atualidade. 
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