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“Nunca subestime o poder da música” 

(Viva, a vida é uma festa, Lee Unkrich, 2017) 
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e Cultura Contemporâneas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2018.  

 

RESUMO 

Essa dissertação tem por objetivo examinar as diferentes formas através das quais a música foi 

utilizada para a construção narrativa da telenovela Cheias de Charme, escrita por Filipe Miguez 

e Izabel de Oliveira, que foi ao ar entre abril e setembro de 2012 na Rede Globo de Televisão. 

Defende-se aqui que Cheias de Charme pode ser considerada uma manifestação do gênero 

musical na teledramaturgia seriada brasileira, e que seu êxito comercial pode ser creditado a 

um projeto que aliou estratégias operadas em musicais clássicos cinematográficos, de uso 

tradicional da música em telenovelas do país, além de uma observação, por parte da equipe, da 

situação socioeconômica da época, que culminou em uma diferenciação de gêneros musicais 

escolhidos e estratégias para sua expressão nesse produto. Para apoiar a análise interna do 

material, foram aliadas uma pesquisa contextual e documental a uma revisão bibliográfica 

compreendendo questões específicas sobre a estrutura dos musicais, levantamento das 

características formadoras do produto telenovela, além de questões estruturais da narrativa, que 

regem de forma geral o produto ficcional. Investigou-se fatores externos que influenciaram nas 

decisões narrativas do enredo, além de um exame imanente do material audiovisual, a partir da 

observação de elementos como a construção de personagens plasmados em gêneros musicais 

específicos, a análise dos números musicais, abertura e videoclipes da trama e o uso do rádio 

como condutor narrativo. O percurso analítico nos conduziu à conclusão de que o projeto 

musical de Cheias de Charme foi inovador para os parâmetros brasileiros, ao mesmo tempo 

que reverente às tradições do musical cinematográfico clássico. Esse produto se utilizou da 

música de forma muito variada para a sua construção narrativa, aplicando prioritariamente 

fórmulas comuns à categoria de musical show clássico proposta por Rick Altman (1987) – como 

o protagonismo de artistas, busca do sucesso e abundância de números musicais em ensaios e 

shows – aliadas à paródia e ironia características da chanchada brasileira. Sua estratégia de 

aproximação da “nova” classe média do país culminou na evidenciação de gêneros musicais 

considerados periféricos, como o tecnobrega e o forró eletrônico, que impactaram na construção 

dos protagonistas e na construção de um produto único, que se destacou no panorama das 

telenovelas no país. 
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ABSTRACT 

The current thesis aims to examine the different ways in which music was used for the narrative 

construction of the telenovela Cheias de Charme (Sparkling Girls), written by Filipe Miguez 

and Izabel de Oliveira, and aired April to September 2012 at Rede Globo (Globo Network). 

This work advocates that Sparkling Girls can be considered a manifestation of the musical genre 

in the Brazilian serial teledramaturgy, and that its commercial success may be credited to an 

alignment of strategies employed in classical cinematographic musicals, of traditional use of 

music in telenovelas in the country, as well as an observation, by the project’s team, of the 

socioeconomical situation of the time, that culminated in a differentiation of chosen musical 

genres and strategies for their expression in this product. In order to support the internal analysis 

of the material, a contextual and documentary research was allied with a bibliographical review 

that comprised specific questions about the structure of musicals, the formative characteristics 

of Brazilian telenovelas, as well as structural narrative issues, that are the basis for the 

construction of fictional products. External factors that influenced the plot’s narrative decisions 

were also investigated, in addition to an immanent examination of the audiovisual material, 

through the observation of elements such as the construction of characters shaped in specific 

musical genres, the analysis of musical numbers, opening clip and video clips of this telenovela, 

and the use of radio as a narrative conductor. This analytical path led us to the conclusion that 

the musical project of Sparkling Girls was innovative for Brazilian parameters, also at the same 

time reverent to the traditions of the classical cinematographic musical. This product used music 

in a varied way for its narrative construction, applying primarily common formulas to the 

‘musical show’ category proposed by Rick Altman (1987) – as the protagonism of artists, the 

search for success and the abundance of musical numbers in rehearsals and concerts – allied to 

the parody and irony characteristic of the Brazilian chanchada. Its strategy of approaching the 

countrie’s “newer” middle class culminated in the emphasis in musical genres considered 

peripheral, such as tecnobrega and electronic forró, that influenced the construction of the 

protagonists, and helped to compose a product that was unique and stood out in the telenovela’s 

panorama in the country.  
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1. INTRODUÇÃO  

Musical é um gênero onde “a emoção é articulada como movimento e voz, dança e canção”1 

(GRANT, 2012, p. 2), que entrelaça música e narrativa, e que se desenvolveu nos mais diversos 

meios. O foco na emoção é o que mobiliza seus espectadores: através de tramas estabelecidas, 

no modelo clássico, a partir de temáticas trazendo sonho e superação, somos levados por 

números musicais a um mundo fantástico e envolvente. 

Originado nos palcos, o musical migrou para o cinema e televisão e trouxe características 

constituidoras que dão sua identidade, como a presença de números de canto e/ou dança e a 

relevância da música na construção narrativa. Além de utilizar diferentes plataformas para seu 

desenvolvimento, o musical se expressou nos mais diversos países ao redor do mundo, 

evidenciando especificidades culturais. No entanto, o maior destaque do gênero – sendo 

inclusive o modelo que traz as características formadoras do que consideramos musical – é a 

experiência estadunidense. Através do desenvolvimento da tecnologia do som no cinema, esse 

padrão pôde ser estabelecido, e possibilitou que a indústria cinematográfica de Hollywood 

trouxesse grande quantidade de musicais produzidos ao longo dos anos, incluindo obras que 

contaram com grandes orçamentos e foram exportadas para outros países do mundo.  

O sucesso atingido pelos filmes musicais durante a “era de ouro” Hollywoodiana foi 

inquestionável: Rick Altman (1981) ressalta que, durante três décadas, o musical teve mais 

investimento financeiro que qualquer outro gênero, e atraiu para seus filmes os mais talentosos 

performers do país, dentre coreógrafos, dançarinos, cantores e diretores. Esse autor indica, 

entretanto, que no âmbito da crítica o sucesso não ressoou, pois os críticos estavam mais 

preocupados em julgar o gênero do que analisá-lo. Ele conclui, portanto, que “se Hollywood 

medisse seu sucesso pela qualidade da crítica inspirada por seus filmes, então o musical 

certamente seria seu pior investimento” (ALTMAN, 1981, p. 1).  

Sendo assim, apesar de seu sucesso em diversos âmbitos, esse gênero teve uma relação 

conflituosa com os campos da crítica e da pesquisa. Como identificam Guilherme Maia e Lucas 

Ravazzano (2014, p. 61), “os filmes musicais foram desprezados pelas teorias do cinema e 

considerados obras ‘menores’, não meritórias de atenção acadêmica”. Altman (1981, p. 4) 

complementa, ao afirmar que o musical é “frequentemente rebaixado como vazio, bobo e 

                                                             
1 No original: “emotion is articulated as motion and voice, dance and song”. A partir desse ponto, todas as 

traduções serão nossas, e os trechos originais serão identificados em notas de rodapé. 
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escapista”2. Somente algumas décadas após o surgimento desse gênero, ele foi identificado 

como um elemento de valor acadêmico. Um dos pesquisadores responsáveis pelo início da 

investigação sobre os musicais foi o previamente citado Rick Altman, autor que será bastante 

evocado durante essa dissertação.  

Esse embate com crítica e academia culminou na falta de bibliografia sobre o tema, dificuldade 

que encontramos durante a realização desse trabalho. Apesar de, como identifica Barry Keith 

Grant (2012) o gênero cinematográfico musical ter começado a ser pesquisado a partir da 

década de 1970, muitas das produções acadêmicas sobre os musicais estão centradas na análise 

de filmes célebres e específicos, além de diretores ou performers relevantes na história do 

gênero, como Fred Astaire e o diretor Busby Berkeley, por exemplo. Além disso, a tradição 

musical cinematográfica estadunidense, além de ser expressiva em produção, exportação e 

orçamento dos seus filmes, é também a mais investigada. Sendo assim, ainda há muito a ser 

explorado academicamente sobre essa questão, principalmente em se tratando das expressões 

do gênero ao redor do mundo. 

A maior parte da bibliografia pertinente à temática aqui analisada aborda os filmes musicais 

estadunidenses, mais especificamente dentro da considerada “era de ouro” de Hollywood – que 

compreende aproximadamente as três primeiras décadas do cinema sonoro. Isso pois, como 

identifica David Desser (2013, p. 201), “nenhum gênero reflete mais claramente o que é 

geralmente classificada como a era clássica de Hollywood [...] que o musical”3. Desta forma, 

no presente trabalho, traremos como base noções sobre a construção desse gênero 

cinematográfico e suas principais características, realizando paralelos possíveis e adequações 

ao produto estudado, uma telenovela brasileira, considerando aqui suas especificidades.  

Consideramos ser importante o estudo da intersecção entre música e televisão, pois essa 

colaboração, no Brasil, é frutífera e relevante para os dois campos. Desde o início da televisão 

no país, a música esteve presente em gêneros e formatos distintos de programas, seja como 

parte da trilha sonora, como atração ou como foco central dos mesmos, auxiliando na captação 

de audiência para a tevê brasileira. Acreditamos que a música foi importante para o 

desenvolvimento da televisão, e que esta última também proporcionou momentos marcantes 

para a música nacional, como a memorável Era dos Festivais, por exemplo.  

                                                             
2 No original: “often denigrated as hollow, silly, and escapist”. 
3 No original: “No genre more clearly reflects what is often labeled the classical era of Hollywood [...] than the 

musical”. 
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Como salientam Sérgio Caparelli e Venício de Lima (2004, p. 105), a importância da televisão 

no Brasil é tal que hoje “a audiência cria hábitos conforme as grades de programação, ao ponto 

de marcar um encontro depois da novela, depois do telejornal, numa familiarização temporal 

que faz o tempo da televisão participar de forma pronunciada no seu cotidiano”. Nesse cenário, 

a telenovela se destaca, sendo um produto de grande relevância na programação da tevê 

nacional, intrinsecamente ligada à rotina dos brasileiros. A música, por sua vez, é um elemento 

que agrega valor e enriquece as produções de teleficção. Como explica Daniel Filho (2003, p. 

323), “a música é o apoio da imagem. Sem ela, qualquer produto sofre enorme perda. Grande 

parte da emoção está embutida no som e na música, que tanto contribuem para o sucesso do 

produto”. 

A telenovela é um dos produtos mais importantes no contexto da televisão brasileira. Desde a 

era do rádio, as narrativas seriadas conquistaram o país, e esse fator só se ampliou com o 

surgimento da televisão. Esse tipo de entretenimento se enraizou de tal forma na cultura do 

povo brasileiro, que, como pontua José Marques de Melo (1988), acompanhar a telenovela 

tornou-se um ritual. Seu estudo justifica-se, portanto, por ser um produto de forte impacto social 

e cultural, que influencia modos de pensar e agir.  

Dentro do contexto de produção de telenovelas no Brasil, é indubitável o destaque da Rede 

Globo, responsável pelo “padrão Globo de qualidade”. Desde seu surgimento, a emissora 

realizou investimentos para a concepção de seus produtos, que culminaram na diferenciação 

dos mesmos no panorama das telenovelas do país. Como indica Melo (1988), “a empresa 

trabalhou a longo prazo, investindo bastante e modernizando-se continuamente”. Hoje, possui 

hegemonia de produção e audiência em relação a esses produtos, sendo inclusive exportadora 

dos mesmos para outros países.  

Escolhemos a telenovela Cheias de Charme, realizada pela Globo, como objeto de estudo, por 

seu destaque em relação ao emprego da música. Esta, é colocada no centro da trama, sendo os 

personagens principais cantores, os números musicais uma constante nos capítulos, e múltiplas 

as aplicações da música durante a narrativa, como por exemplo: a composição de canções 

originais que trazem a trajetória desses artistas específicos; o uso do rádio como elemento de 

narração e de disseminação das canções trazidas pela telenovela; além da identificação dos 

personagens principais com gêneros musicais específicos, de gênese popular. Há, portanto, uma 

aproximação do gênero musical cinematográfico: consideramos que Cheias de Charme seja 

uma telenovela musical.  
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Essa telenovela marcou a estreia de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira como autores titulares 

na Rede Globo, teve direção-geral de Carlos Araújo, e foi exibida entre 16 de abril e 28 de 

setembro de 2012, na faixa horária das 19h, possuindo 143 capítulos4. Cheias de Charme foi 

um sucesso de público, registrando, de acordo com reportagem do portal UOL, 34 pontos de 

audiência na média nacional entre 16 de abril e 15 de setembro. Esse índice torna-se ainda mais 

relevante quando comparado com as outras telenovelas da mesma faixa horária dos quatro anos 

anteriores: Três Irmãs (2008-2009) teve média de 24 pontos de audiência, Caras & Bocas 

(2009-2010), de 31, Tempos Modernos (2010), de 24, Ti Ti Ti (2010-2011), de 30, Morde & 

Assopra (2011), de 30 e Aquele Beijo (2011-2012), de 25 pontos5. 

A trama trouxe Maria Aparecida Santos (Isabelle Drummond), Maria do Rosário Monteiro 

(Leandra Leal) e Maria da Penha Fragoso (Taís Araújo): três empregadas domésticas que 

conquistaram os espectadores. O trio formou o grupo musical “Empreguetes”, que, junto a 

Chayene (Cláudia Abreu) e Fabian (Ricardo Tozzi), compuseram o elenco de personalidades 

musicais da telenovela. Além de serem um sucesso de público no mundo ficcional, os 

personagens migraram para a vida cotidiana: as canções dessa telenovela foram parodiadas, 

exibidas em sites de compartilhamento de vídeos e escutadas fora do contexto ficcional, assim 

como uma obra de artistas reais, o que expandiu o contato do telespectador com o produto. Esse 

fato colocou em evidência o aspecto da construção musical de Cheias de Charme. 

O enredo girava em torno do encontro dessas três empregadas domésticas que se conheceram 

numa delegacia e, a partir daí, desenvolveram uma amizade que culminou na mudança de suas 

vidas. Rosário, Cida e Penha eram mulheres de idades, estados civis e ambientes de criação 

diferentes. Cida era uma jovem órfã sonhadora, filha da arrumadeira e do motorista da casa de 

uma família rica, os Sarmento. Após o falecimento de seus pais, continuou a morar na casa de 

seus patrões junto a sua madrinha, Valda – que lá trabalhava como cozinheira –, e 

eventualmente passou a realizar os serviços pelos quais sua mãe era responsável na casa. 

Romântica, sonhava com o amor verdadeiro. Rosário, também órfã, cresceu em uma instituição 

e somente aos dez anos foi adotada pelo garçom Sidney. “Fabianática” – termo utilizado pelas 

fãs do cantor de sertanejo universitário Fabian, a garota possuía, desde a infância, sonhos de 

estrelato. Já Penha, a mais velha do trio, precisou começar a trabalhar cedo para criar seus dois 

                                                             
4 Dados de ficha técnica coletados na página referente à telenovela Cheias de Charme do site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme.htm. Acesso em: 16 ago. 

2017. 
5 Fonte: reportagem “Fim de “Cheias de Charme” atinge 32 pontos de audiência e supera três novelas 

anteriores”, disponível em: http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/09/28/capitulo-final-de-cheias-de-

charme-alcanca-32-pontos-no-ibope-e-bate-tres-antecessoras.htm. Acesso em: 16 ago. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/09/28/capitulo-final-de-cheias-de-charme-alcanca-32-pontos-no-ibope-e-bate-tres-antecessoras.htm
http://televisao.uol.com.br/noticias/redacao/2012/09/28/capitulo-final-de-cheias-de-charme-alcanca-32-pontos-no-ibope-e-bate-tres-antecessoras.htm
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irmãos, Alana e Elano, após o abandono parental. Casada com Sandro – um pedreiro que se 

utiliza de um problema de coluna como pretexto para não trabalhar – com quem tem um filho 

pequeno chamado Patrick, Penha segura as contas da casa sendo doméstica na casa da cantora 

Chayene, a “rainha do eletroforró”. 

Cheias de Charme traz a relevância da mulher: a maioria dos personagens de destaque é 

feminina, elemento que os autores identificam como marca de seu trabalho. A partir dessa 

questão, Filipe Miguez e Izabel de Oliveira afirmaram em entrevista ao Gshow que decidiram 

mostrar as diversas facetas da mulher guerreira, como Penha, que precisa sustentar a família 

desde que era adolescente, ou como Lygia, advogada que tenta equilibrar uma carreira de 

sucesso com suas funções de mãe e dona de casa6. 

Retomando o enredo, o sonho de Rosário era ser cantora, e, junto às novas amigas, ela 

conseguiu alcançar seu objetivo. Como uma brincadeira, as três mulheres gravaram um 

videoclipe, inicialmente sem intenção de veiculação, com uma música que compuseram, 

chamada “Vida de Empreguete”. Esta, trazia em sua letra a realidade da vida das empregadas 

domésticas e a esperança de um futuro mais próspero. Por acidente, esse clipe foi postado 

online, iniciando um processo de viralização que transformou as três empregadas domésticas, 

desconhecidas, em um trio de sucesso.  

A música é um elemento muito importante em qualquer produto audiovisual, pois, como 

identificado por Debora Lopez (2009, p. 1), “o som apresenta um intenso potencial informativo 

e essa característica, aliada a sua capacidade de transmitir emoções e envolver o público, atribui 

a ele um papel fundamental nas produções ficcionais televisivas”. Em Cheias de Charme, a 

música foi fundamental para a construção da trama e dos personagens, como indicou o autor 

Filipe Miguez (2017), em entrevista para esse trabalho: 

As baladas compostas por Rosário nos revelavam seu estado de espírito. A 

caricatura de cantores populares como a forrozeira tecnobrega Chayene e o 

sertanejo universitário Fabian os tornaram facilmente assimiláveis pelo 

público e o frescor destes tipos, ainda inéditos em novela, deu margem a muito 

humor. 

O próprio título, Cheias de Charme, já traz uma referência musical à canção de mesmo nome 

que está presente na trilha: “Cheia de Charme”, de Guilherme Arantes. Lançada na década de 

1980, essa canção foi retomada para dar nome à telenovela e ser uma das músicas de trabalho 

do cantor Fabian dentro da trama. Em alguns momentos, embala os sentimentos que o cantor 

                                                             
6Como indicado pelos autores em entrevista para o Gshow. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-

homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html. Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
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passa a nutrir por Rosário. De forma geral, caracteriza as protagonistas que, além de seu charme, 

contam com um “desejo enorme de se aventurar” e “de revolucionar”, elementos presentes na 

letra e que representam a transição pela qual elas passam, do anonimato à fama.  

Cheias de Charme foi um produto que se destacou em diversos aspectos, como a sua supracitada 

audiência expressiva, que a colocou em evidência em relação a outras telenovelas que foram ao 

ar no horário das 19 horas nos anos anteriores. Trouxe também amplo projeto transmidiático – 

compreendendo estratégias como blogs de personagens, campanhas nas redes sociais, o 

lançamento de um livro e a disseminação de materiais primeiramente na internet que na 

televisão – que possibilitou a interação dos espectadores com a trama através de outros meios, 

estratégia que influiu em sua popularidade. Além disso, trouxe uma importante discussão 

social: a situação das empregadas domésticas no país. Cheias de Charme colocou a “nova” 

classe média no protagonismo da trama, na figura da empregada doméstica, e se articulou com 

um público que é cada vez mais expressivo no país, também evidenciando gêneros musicais 

considerados periféricos, como o tecnobrega e o forró eletrônico.  

Outro marcador do sucesso de público dessa telenovela foi que, no final do ano de 2012, as 

Empreguetes, Chayene e Maria do Socorro7 realizaram uma participação no Roberto Carlos 

Especial – programa anual caracterizado por um show do artista com a participação de 

convidados, que é exibido na Rede Globo desde 1974. O cantor afirmou, durante o programa, 

que a participação foi algo inédito: “Eu já cantei várias canções para personagens de algumas 

novelas, mas nunca cantei junto com as personagens”. Este episódio caracterizou-se, portanto, 

como mais um destaque da novela e de seus artistas ficcionais. 

Além disso, como identifica Gisela Castro (2012, p.2), “as telenovelas atuam de modo 

significativo na formação social dos gostos e na consolidação de novas práticas de consumo”. 

Houve, portanto, uma grande variedade de produtos da marca colocados à venda – e 

consumidos pelos telespectadores – a partir do lançamento da telenovela: esmaltes, sandálias, 

itens de limpeza, CDs, um DVD, e até o livro Cida, a empreguete: um diário íntimo (Leusa 

Araújo, Casa da Palavra, 2012), que se encontra até hoje disponível para compra em grandes 

livrarias.   

Esses elementos confluíram para a concepção de um produto único dentro da trajetória da Rede 

Globo em relação à abordagem musical, e que também se destaca em um panorama de 

                                                             
7 Maria do Socorro foi uma personagem da telenovela que idolatrava Chayene. Trabalhou como ajudante da 

cantora e também ingressou rapidamente na classe artística, adotando o pseudônimo de Lady Praga.  
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telenovelas musicais brasileiras por se destinar a todas as audiências – não somente a um 

público infantojuvenil, padrão mais recorrente para esse tipo de produto no Brasil – e por aplicar 

uma gama de estratégias para o uso da música, algumas inéditas em telenovelas. 

 

1.1. EQUIPE CRIATIVA E SUA INFLUÊNCIA NO USO DA MÚSICA  

Passando à equipe criativa, destacamos que Filipe Miguez e Izabel de Oliveira são autores que 

já atuavam na Rede Globo, e que realizaram seu primeiro trabalho juntos em 2007, na 

telenovela Duas Caras, como colaboradores de Aguinaldo Silva. Miguez trabalhou junto à 

Globo desde a década de 1990, porém, antes de escrever para telenovelas, realizou redação para 

o programa Contagem Regressiva (1995) que aliava dramaturgia e jornalismo. Posteriormente, 

escreveu a temporada 1996-1997 de Malhação, e a partir daí trabalhou com telenovelas como 

Porto dos Milagres (2001) e Senhora do Destino (2004-2005), sendo frequente colaborador do 

autor Aguinaldo Silva. Em entrevista para esta dissertação, Filipe Miguez (2017) indicou que a 

música sempre está em seu trabalho de alguma maneira, principalmente nas obras de teatro8. 

Já Izabel de Oliveira iniciou sua trajetória na escrita de telenovelas em outra emissora, a 

Bandeirantes, desde o final da década de 1990, como colaboradora de Ana Maria Moretzsohn. 

Estreou na Rede Globo no início dos anos 2000, ao lado da mesma autora, em telenovelas como 

Estrela-Guia (2001) e Sabor da Paixão (2002-2003). É interessante ressaltar, nessa parceria, 

que Moretzsohn, em entrevista a Rafael Righini (2004), salientou ter uma relação especial com 

a música: afirma fazer parte do seu processo de escrita, incluindo a evocação de determinados 

elementos musicais mentalmente no momento da elaboração dos personagens. A trajetória de 

Izabel trouxe também experiências em relação a esse aspecto, compreendendo a temporada 

2004-2005 de Malhação, que possui um expressivo núcleo musical. O sucesso e a centralidade 

da Vagabanda – banda ficcional da trama – trouxeram algumas ações relevantes: o grupo 

ficcional lançou um videoclipe exclusivo no Vídeo Show, uma de suas canções originais figurou 

no CD de trilha nacional da telenovela e canções foram disponibilizadas para download online. 

Nesse trabalho, Oliveira trabalhou junto a Paula Amaral e Daisy Chaves, que posteriormente 

seriam suas colaboradoras nas duas telenovelas em que ela foi autora titular.  

Cheias de Charme foi o primeiro projeto de Miguez e Oliveira como autores titulares. É 

interessante observar que eles percorreram longas trajetórias dentro da emissora antes de 

assumirem um projeto sozinhos. Por ser uma primeira experiência de colaboradores em uma 

                                                             
8 Entrevista realizada pela autora da dissertação com Filipe Miguez, via e-mail, datada de 12 dez. 2017. 
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nova função, a emissora designou a Ricardo Linhares a função de supervisão do texto. 

Posteriormente, Miguez e Oliveira realizaram uma segunda telenovela em parceria no horário 

das 19h: Geração Brasil (2014).  

Além de Miguez e Oliveira, a equipe de escritores da telenovela trouxe Daisy Chaves – parceira 

de Izabel de Oliveira como colaboradora de outros autores desde a década de 1990 –, Paula 

Amaral – que esteve na equipe de roteiristas de Malhação desde a temporada de 2001, e com 

Izabel de Oliveira nas temporadas de 2004 a 2007 –, Isabel Muniz – parceira frequente de Paula 

Amaral –, João Brandão – também autor de algumas temporadas de Malhação, trabalhou com 

Oliveira e Amaral na temporada da Vagabanda –, Sérgio Marques – que foi colaborador de 

Ricardo Linhares, supervisor de texto dessa telenovela, em alguns produtos – e Lais Mendes 

Pimentel. Ocuparam os postos de direção Maria de Médicis, Natalia Grimberg, Allan Fiterman 

e Denise Saraceni9. O diretor-geral foi Carlos Araújo. Já a direção de núcleo ficou a encargo de 

Denise Saraceni.  

Por focarmos, no presente trabalho, no âmbito musical de Cheias de Charme, destacamos aqui 

as funções de diretor musical, produtor musical e consultor musical do projeto. De acordo com 

Mauro Alencar (2004), o produtor musical e o diretor musical trabalham em conjunto, definindo 

fatores como a trilha musical, a composição de músicas e arranjos e o processo de sonorização 

da telenovela. Por conta disso, estão dentre os maiores responsáveis pelo aspecto musical da 

trama. Mais especificamente, Rafael Righini (2004) elabora que cabe ao diretor musical a 

responsabilidade de escolher as canções que figurarão no CD da telenovela, os temas principais. 

O produtor musical, por sua vez, realiza funções como a criação de variações sobre os temas 

escolhidos. 

Righini (2004) também salienta a importância do relacionamento entre o autor da telenovela e 

os profissionais responsáveis pela questão musical. Para que seja possível a identificação de 

canções com as trajetórias que os personagens desenvolverão, é necessário que o diretor musical 

possua mais que uma sinopse em mãos, para se evitar a escolha de temas com pouca conexão 

narrativa. Isso pede a participação do autor principalmente no processo inicial do projeto, já 

que é ele que tem em mente as tramas que serão desenvolvidas.  

Cheias de Charme teve produção musical de Sergio Saraceni, maestro, compositor e intérprete 

de canções que figuraram nas trilhas sonoras de diversas telenovelas da emissora. É também 

                                                             
9 Nos créditos de abertura da telenovela, Denise Saraceni figurava somente como diretora de núcleo. 

Posteriormente, nos dados do Memória Globo, o nome de Saraceni foi incluído na equipe de direção. 
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irmão de Denise Saraceni (ambos filhos do diretor de cinema Paulo César Saraceni), com quem 

já trabalhou em alguns projetos, como a segunda versão de Ciranda de Pedra (2008). Saraceni 

também realizou a função de produtor musical em diversas telenovelas, como Estrela-Guia 

(2001), Celebridade (2003-2004) e Saramandaia (2ª versão - 2013). A relevância de Sergio 

Saraceni para esse produto específico se dá por sua participação também como compositor de 

canções originais: junto a Ronaldo Monteiro de Souza, o produtor compôs sete das 11 canções 

originais dessa trama.  

Ronaldo Monteiro de Souza, por sua vez, é um compositor brasileiro atuante desde a década de 

1960, que participou de diversos festivais de música, inclusive os Festivais Internacionais da 

Canção da Rede Globo. Algumas de suas canções mais conhecidas são em parceria com Ivan 

Lins, como “O amor é meu país” e “Madalena”, tendo esta última sido regravada por Elis 

Regina, versão que figurou na trilha da telenovela A próxima atração (1970-1970). Além disso, 

compôs canções para a apresentadora Xuxa, visando o público infantojuvenil. Monteiro já 

trabalhou com Sérgio Saraceni em outras ocasiões, compondo canções para serem interpretadas 

por personalidades da música brasileira em telenovelas. Por exemplo, em O Cravo e a Rosa 

(2000-2001), em que Saraceni também ocupou a função de produtor musical, a dupla compôs 

as canções “Nada Sério”, que foi interpretada por Joanna, e “Tua Boca”, interpretada por Bello, 

tema do casal protagonista da trama, que até hoje é uma canção referência quando se pensa 

nesse artista. A dupla também compôs o tema de abertura da telenovela A Padroeira (2001-

2002), de título homônimo, interpretada por Joanna. 

Em relação à composição das canções originais, vale ressaltar também a relevância de Quito 

Ribeiro. Compositor de “Vida de Empreguete” e “Vida de Patroete”, canções centrais da trama 

de Cheias de Charme, Ribeiro também esteve presente na trilha de outros produtos da emissora: 

compôs “No ouvido da Sereia”, música de trabalho da protagonista da minissérie O canto da 

sereia (trilha com produção de Eduardo Queiroz), e teve uma de suas canções, “Mais Alguém” 

(em parceria com Moreno Veloso, interpretada por Roberta Sá) como parte da trilha de duas 

telenovelas – Negócio da China (2008-2009) e Viver a Vida (2009-2010). Foi convocado para 

a composição dessas canções de Cheias de Charme pelo consultor Hermano Vianna, de acordo 

com Filipe Miguez (2017).  

Mariozinho Rocha assina a direção musical desse produto. Figura de destaque em relação à 

produção e direção musical no país, atuou como diretor musical da Rede Globo desde 1989, 

gerenciando o aspecto musical dos mais diversos produtos dessa emissora. Seu trabalho foi 

destacado por Righini (2004, p. 243) no livro A trilha sonora da telenovela brasileira, pois esse 
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autor identifica que Rocha foi “o comandante-chefe de toda a personalidade musical” da Globo 

durante longo período. Após 27 anos na função, se desligou da emissora e hoje é Gerente 

Artístico da ABRAMUS (Associação Brasileira de Música e Artes). De acordo com Miguez 

(2017), Mariozinho realizou a escolha das músicas, e também coordenou a gravação das 

canções originais. Precisou, portanto aliar as sugestões dos autores às questões mercadológicas 

para compor a trilha desse produto (RIGHINI, 2004). Saraceni, por sua vez, além da 

composição de muitas dessas canções originais, realizou funções como a produção das 

gravações, das músicas incidentais e a coordenação do processo de sonorização.  

Por fim, Cheias de Charme também contou com consultoria musical de Hermano Vianna, 

antropólogo e estudioso do campo da música, autor dos livros O mundo funk carioca (1988) e 

O Mistério do Samba (1995), respectivamente sua dissertação e tese. A colaboração de Vianna 

é relevante pois é um dos grandes pesquisadores de música no país, que desde cedo se interessou 

por gêneros musicais periféricos: por exemplo, sua atração pelo tecnobrega foi anterior à 

telenovela. Sendo assim, de acordo com Filipe Miguez (2017), foi Viana que trouxe o tema 

geral “Ex-mai love” à equipe, destacando Gaby Amarantos, cujo valor artístico já exaltava em 

seus textos de colunista desde 2011. 

 

1.2. NO RITMO DAS EMPREGUETES: OBJETIVOS E TRAJETÓRIA ANALÍTICA 

Pretendemos, na presente dissertação, verificar o uso da música em Cheias de Charme, com a 

finalidade de compreender como o projeto musical dessa telenovela culminou em um produto 

inovador e, ao mesmo tempo, reverente às tradições dos musicais cinematográficos e 

televisivos. Para tanto, observaremos como a situação socioeconômica brasileira interferiu na 

escolha dos gêneros musicais evidenciados na telenovela, como o tecnobrega e o forró 

eletrônico. Além disso, analisaremos a construção dos personagens principais cantores a partir 

da relação com os gêneros que representavam – Chayene e o eletroforró, Fabian e o sertanejo 

universitário, as Empreguetes e o pop. Também investigaremos os elementos que adequam essa 

telenovela ao gênero musical, perpassando pelas estratégias utilizadas pela Rede Globo para o 

uso da música, como a questão da canção original, da auto-referenciação televisiva e a estratégia 

transmidiática. De forma similar, exploraremos como foram construídos os números musicais, 

a abertura da telenovela e videoclipes criados e exibidos em seus capítulos – tudo isto com a 

finalidade de contribuir com o campo dos estudos sobre música aplicada a produtos 

audiovisuais. 
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Para realizar as análises propostas, construímos um caminho metodológico associando diversos 

estudos e autores, tendo em vista a diversidade de questões evocadas pelo produto audiovisual 

examinado nessa dissertação. Inicialmente nos dedicamos à exposição das expressões do 

gênero musical, evocando características principalmente das experiências cinematográficas dos 

EUA e Hollywood, que se tornaram parâmetros para a realização desse tipo de obra. Sendo 

assim, realizamos, na seção analítica, um esforço de aproximação da telenovela com essas 

tradições, além de utilizar conceitos abordados nesse primeiro capítulo – como as 

categorizações do musical e os estudos sobre as diferentes vertentes de composição e inserção 

dos números musicais na narrativa – para apoiar nosso exame de como esses elementos se 

comportam em Cheias de Charme. 

Compreendemos também que os elementos musicais estão a serviço da narrativa nessa 

telenovela, portanto para verificar como eles auxiliam na construção desse produto, se fez 

necessária uma revisão sobre a estrutura de uma narrativa, sendo conceitos específicos desse 

âmbito também operados durante a análise. Concentramo-nos, nesse trabalho, mais 

especificamente na perspectiva do autor Gérard Genette (1995), cuja obra, apesar de centrada 

nos estudos literários, trouxe contribuições para a pesquisa de produtos audiovisuais. Sua 

abordagem estruturalista da análise do discurso da narrativa serviu de base para diversos 

pesquisadores se aprofundarem nesse campo, sendo que seus estudos, como indicam Aumont 

e Marie (2004, p. 138), são focados nas “relações entre uma narrativa e os acontecimentos que 

ela conta, o acto de narração que a produz”. 

André Gaudreault e François Jost (2009) consideram que é com Genette que a narratologia se 

inicia como disciplina. Não surpreendentemente, portanto, tais autores, proeminentes dentro 

dos estudos da comunicação, adaptaram os procedimentos de análise do texto propostos por 

Genette para a análise audiovisual. Sem dúvida, a análise de um produto textual é bastante 

diferente da de um produto audiovisual. No entanto, cremos que se pode olhar a atividade de 

análise partindo do mesmo local, como propõe Genette (1995): da narrativa, que é o lugar da 

enunciação e do discurso.  

É necessário ressaltar que analisar qualquer produto audiovisual é uma tarefa complexa, pois, 

como explicam Jacques Aumont e Michel Marie (2004), não existe uma fórmula geral para a 

análise de filmes. A análise da narrativa em produtos audiovisuais possui certas peculiaridades 

quando comparada à análise textual. Gaudreault e Jost (2009), portanto, propõem a tentativa de 

considerar o plano fílmico como equivalente a um enunciado, para que a análise da narrativa 

possa ser realizada de uma maneira geral. No entanto, tais autores identificam as dificuldades 
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em concretizar essa proposta, pois a imagem possui muitas especificidades em relação ao 

processo de enunciação. No material audiovisual, é possível mostrar sem dizer: 

Não há narrativa sem que haja uma instância que narre. [...] Porém, como já 

vimos, o filme é muito diferente do romance pelo fato de poder mostrar ações 

sem dizê-las. Nessa atividade de mostrar própria ao relato cênico e 

predominante nas tomadas de cena dos filmes Lumière, é claro que a instância 

discursiva aparece menos nitidamente do que em uma narrativa escrita. Os 

acontecimentos parecem se contar eles próprios. Impressão enganosa, 

evidentemente, pois sem uma mediação prévia, qualquer que seja, não haveria 

filme e não veríamos nenhum acontecimento. (GAUDREAULT; JOST, 2009, 

p. 53) 

O que pretendemos nesta dissertação, portanto, é realizar apostas interpretativas a partir do 

material estudado, levando em consideração a estrutura narrativa da telenovela Cheias de 

Charme e suas tramas, para tentar compreender melhor as estratégias de sua realização. Para 

tanto, é necessário observar as relações entre a enunciação, a forma com que se diz, e o 

enunciado, aquilo que é dito, como ressaltam Aumont e Marie (2004). No entanto, é tarefa 

complexa discernir essas instâncias no produto audiovisual, pois “o filme narrativo, sobretudo 

no seu período clássico, tentou sempre, exactamente, ocultar a sua enunciação, apresentando-

se como um enunciado transparente, que opera no mundo real” (AUMONT; MARIE, 2004, p. 

138). 

Gaudreault e Jost (2009) ressaltam que a enunciação cinematográfica está intrinsecamente 

ligada à figura do espectador: seria a consciência dele de estar diante de uma linguagem do 

cinema, observando questões como iluminação, cenário, montagem e maquiagem. É sair da 

impressão de que não há discurso por trás daquele produto, fugindo do que por tanto tempo foi 

um objetivo dentro do cinema clássico. Há, portanto, um contrato audiovisual: o espectador 

aceita determinados fatos que ocorrem dentro da diegese, por mais absurdos que possam parecer 

na realidade, por perceber que estão em jogo procedimentos da linguagem cinematográfica. O 

que esses autores objetivaram em seu livro, portanto, foi realizar adaptações de teorias da 

narrativa referentes à literatura para o âmbito audiovisual.  

Aumont e Marie (2004), por sua vez, destacam, dentro da obra de Genette, a questão do modo 

da narrativa. Este, é bastante importante dentro do estudo do filme, pois indica a quantidade de 

informações fornecida por ele para o espectador. Os autores sugerem a observação do que sabe 

e o que vê uma personagem, que tem peso diferente em um produto audiovisual em relação a 

um produto textual. Genette (1995) índica que há duas formas de se realizar a narração de 

acontecimentos: o modo telling e o modo showing. O primeiro caso prioriza o “dizer” e traz um 

narrador que sabe menos, trazendo menor detalhamento e precisão para as informações. Já o 
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segundo caso prioriza o “mostrar”, trazendo cenas onde há maior quantidade de informações 

que trazem profundidade e dramaticidade, e que são conduzidas pelos personagens, sem grande 

interferência do narrador. 

De forma geral, Gaudreault e Jost (2009, p. 29) salientam que uma narrativa é um discurso 

formado por um conjunto de acontecimentos e tem começo e fim, mas as “telenovelas ou 

grandes produções [...] tomam a precaução de não responder a todas as perguntas que poderia 

fazer o espectador e deixam zonas de incerteza sobre as quais poderão se construir novas 

histórias”. Além disso, nas telenovelas o processo de mostrar sem dizer é ainda mais extremo, 

uma opção clara pelo showing (GENETTE, 1995). Raramente há a figura de um narrador, sendo 

que a interferência externa nesse processo de mostrar ações se dá somente através de letreiros 

indicando mudanças temporais, como “Algumas horas antes”, ou “Seis meses depois”, por 

exemplo. Tendo em vista essas e outras questões relativas à construção de narrativas em 

telenovelas, evocamos nesse trabalho conceitos desse estudo que se mostraram relevantes 

durante o processo de análise do produto escolhido. 

Para a construção desta pesquisa, se fez também necessário um estudo contextual e documental, 

para além da leitura analítica do material audiovisual da telenovela. Para tanto, recorremos a 

entrevistas e notícias da época, para esclarecer elementos como: o momento socioeconômico, 

através da ascensão da “nova” classe média, como identificado por Priscila Chéquer (2015), e 

explanado no capítulo quatro; a decorrente escolha de gêneros musicais considerados 

periféricos (TROTTA, 2013), como o ascendente tecnobrega e o sertanejo universitário, em 

consonância com o que se escutava à época; a evocação de novos meios de produção e 

distribuição de música, através de plataformas como o YouTube, prática comumente difundida 

naquele momento; e as relações com a indústria fonográfica na realização desse tipo de produto.  

Salientamos que mantivemos como norteadoras as instruções do “Guia para análise dos 

recursos narrativos de filmes ficcionais e de ficção seriada televisiva”, proposto por Maria 

Carmem Souza, no grupo de pesquisa A-Tevê, a partir das fichas filmográficas apresentadas 

por Aumont e Marie (2004), contendo também elementos elencados por Leandro Saraiva e 

Newton Cannito (2004) como constituidores de uma obra audiovisual. Através desse guia, 

seguimos etapas de análise compreendendo o levantamento de dados sobre os contextos de 

produção/criação/distribuição do produto, que engloba elementos como a identificação da 

empresa produtora, dos principais realizadores, a localização da obra na grade de programação 

e o reconhecimento que obteve; a instância de fruição/consumo desse material, onde deve-se 

identificar qual o público-alvo da produção, além de em que circunstâncias ela é assistida, e se 
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há relação entre a obra e elementos extra-textuais; além das próprias indicações de olhar 

internamente para o produto audiovisual efetivamente analisado. Tais informações serviram de 

base para a formulação de questionamentos que orientaram a análise da dimensão interna das 

obras e interpretação de estratégias utilizadas para a produção dessa telenovela. 

A dissertação “No Ritmo das Empreguetes: o projeto musical da telenovela Cheias de Charme” 

está dividida em oito partes, a saber: introdução, quatro capítulos, considerações finais, 

apêndices e anexos. Nesta Introdução, apresentamos a telenovela e os principais conceitos a 

serem abordados ao leitor. Abordamos, também, a justificativa e relevância da pesquisa, assim 

como os objetivos a serem alcançados e a trajetória metodológica escolhida. No primeiro 

capítulo, realizamos um percurso histórico pelas origens do musical estadunidense – paradigma 

quando se trata do estabelecimento desse gênero, sendo o mais estudado e uma referência tanto 

para os que seguem seu modelo quanto para os que desejam se afastar dele – observando 

também a expressão desse gênero ao redor do mundo, principalmente destacando México, 

Argentina e Brasil em um contexto latino-americano, por esse trabalho tratar de uma telenovela 

brasileira.  

O capítulo seguinte se aproxima da televisão, explicitando formas de transição desse gênero 

para o novo meio, e como se desenvolveu a inserção da música e dos musicais na programação 

televisiva no Brasil. Objetivamos também, nesse capítulo, apresentar a Rede Globo, líder em 

produção, distribuição e exportação de telenovelas no país e como se desenvolveram os 

programas musicais de ficção em sua grade ao longo dos anos. Ademais, abordar a questão da 

relação entre indústria fonográfica e mercado audiovisual, e da construção, no mercado 

brasileiro, das trilhas de telenovelas, que impactaram na forma de se selecionar músicas para 

esse tipo de produto. 

Chegando à parte analítica, investigamos no terceiro capítulo, fatores que influenciaram nas 

decisões narrativas do enredo que faziam referência à música – como a situação 

socioeconômica brasileira através do surgimento de uma “nova” classe média –, além de 

explanar porque Cheias de Charme pode ser considerada uma telenovela musical. O quarto 

capítulo, por fim, traz um exame mais imanente do material audiovisual, a partir da observação 

de elementos como: a construção de personagens plasmados em gêneros musicais específicos; 

a análise dos números musicais, abertura e videoclipes da trama; o uso do rádio como elemento 

narrativo; dentre outras questões evocadas.  

Em nossas Considerações Finais, apresentamos, além de um resumo dos resultados da análise, 

um diálogo sobre os desenvolvimentos posteriores da Rede Globo em relação a telenovelas 
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musicais, além de tendências da emissora na abordagem da questão da música, de forma geral. 

Incluímos também, neste trabalho, três apêndices, frutos da decupagem do material audiovisual: 

o primeiro, identificando os números musicais da trama; o segundo, o uso do rádio e as canções 

evocadas em sua programação; o terceiro, as participações de artistas nessa telenovela, 

relevantes para a caracterização dos protagonistas cantores como “reais”. Os dois anexos, por 

sua vez, trazem a ficha técnica resumida dessa telenovela, além das letras de todas as canções 

originais compostas para esse produto.  
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2. O GÊNERO CINEMATOGRÁFICO MUSICAL 

O musical surgiu no cinema a partir do desenvolvimento do som, que acresceu outra camada 

de valor aos já populares filmes mudos e, como ressaltam os pesquisadores Kristin Thompson 

e David Bordwell (1994), se tornou um dos grandes gêneros cinematográficos. Sobre o 

desenvolvimento desse gênero no cinema, é necessário salientar, como destaca Steve Neale 

(2000), a relevância da herança trazida por outros meios como a música popular, o rádio e o 

teatro. Esse autor inclusive reforça que, mesmo antes do advento do som, desde a era do cinema 

mudo, já existiam versões cinematográficas de musicais de teatro e de óperas. Segundo Collins 

(apud NEALE, 2000, p. 104), a maioria dos filmes possuía acompanhamento de exibições de 

música ao vivo, e/ou eram reproduzidos em contextos que incluíam performances musicais, e, 

portanto, a popularidade desse processo instigou o desenvolvimento das experiências com som 

no cinema. 

Consideramos que a relação com as heranças do teatro, em se tratando do gênero musical, 

merece ser destacada. Nos Estados Unidos, a tradição teatral culminou em um centro de 

consagração: a Broadway, importante referência para o cinema musical. De acordo com 

Thomas Hischak (2009), professor de Artes Performáticas, Broadway é sinônimo de teatro 

assim como Hollywood é sinônimo de cinema: “a expressão ‘uma peça da Broadway’ ou 

‘musical da Broadway’ se refere a um tipo de experiência teatral altamente refinada e difundida. 

Sempre foi a mais cara, mais procurada e mais famosa forma de teatro Americano” (HISCHAK, 

2009, p. 1)10. A Broadway não é um polo produtor somente de musicais, mas sim de peças de 

forma geral. No entanto, o termo “Broadway” traz automaticamente uma associação com 

produtos musicais, por existirem diversas peças duradoras desse gênero que marcam a história 

do local: é o caso de O fantasma da ópera, que, presente na Broadway há 30 anos, foi vencedor 

de mais de 70 prêmios e visto por mais de 140 milhões de pessoas11. Além disso, em um aspecto 

quantitativo, é relevante frisar que, ainda hoje, têm-se maioria absoluta de musicais dentro da 

programação do local: de acordo com o site da revista Playbill12, das 29 peças em cartaz no mês 

de dezembro de 2017, 22 são musicais.  

                                                             
10 No original: “The expression ‘a Broadway play’ or ‘Broadway musical’ refers to a highly polished, highly 

publicized kind of theatre experience. It has always been the most expensive, most sought after, most famous form 

of American theatre”. 
11 Informações presentes no website da produção: https://us.thephantomoftheopera.com/. Acesso em: 18 dez. 2017. 
12 Playbill é uma revista mensal de teatro. Diversas peças produzem tiragens específicas da revista com a capa 

contendo a imagem de divulgação do show e com informações da produção do espetáculo, que é entregue aos 

espectadores antes do início dessas produções. O endereço online da revista é: http://www.playbill.com. As 

https://us.thephantomoftheopera.com/
http://www.playbill.com/
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Após o estabelecimento do cinema sonoro, a associação entre os musicais teatrais e os 

cinematográficos não aconteceu somente nos Estados Unidos. No Brasil, por exemplo, o teatro 

de revista influenciou não só os nossos primeiros “filmusicais”13 como também todas as 

chanchadas. Filmes como Morte e vida severina (Zelito Viana, 1977) e Ópera do malandro 

(Ruy Guerra, 1986) são dois exemplos de musicais que foram antecedidos por montagens 

teatrais do mesmo texto. É fato, no entanto, que a sinergia entre a Broadway e o cinema de 

Hollywood aconteceu – e acontece até hoje – em uma intensidade muito maior do que no 

restante do mundo. 

Há uma retroalimentação histórica em relação aos musicais de teatro e cinema nos EUA. 

Inicialmente a via seguiu por uma mão única, considerando que o cinema musical era o meio 

estreante, enquanto no teatro esse tipo de entretenimento já se desenvolvia desde a década de 

1730 (HISCHAK, 2009). Houve, por consequência, um “empréstimo” natural, por parte do 

cinema, da estrutura e profissionais já estabelecidos no teatro (ALTMAN, 1999). Além disso, 

as duas instâncias possuíram forte relação temática: diversos enredos e canções de peças da 

Broadway foram adaptados para o cinema, caso do clássico My fair lady (estreado nos palcos 

em 1956, no cinema em 1964 e de retorno à Broadway em 2018) e do mais recente Mamma 

mia! (peça composta por músicas do grupo sueco ABBA, estreada na Broadway em 2001, que 

deu origem ao filme de 2008); o nome Broadway esteve no título de diversos filmes musicais, 

como Melodia da Broadway (Harry Beaumont, 1929); além de, em obras que tratavam do 

backstage da indústria, a Broadway aparecer frequentemente no enredo, como acontece ainda 

em produtos da atualidade, como por exemplo na série musical Smash (NBC, 2012-2013), que 

traz os bastidores da realização de uma peça musical sobre a vida de Marilyn Monroe.  

Atualmente, essa retroalimentação é mais orgânica: ao mesmo tempo que o cinema fez 

adaptações de peças musicais para as telas, também o teatro adaptou filmes de sucesso, caso de 

um dos musicais mais longevos da história da Broadway, O rei leão, baseado no musical de 

animação da Disney de 199414. Outra obra que exemplifica essa inter-relação entre teatro e 

cinema musical é The producers, filme original de Mel Brooks lançado em 1968, de natureza 

não-musical, que tratava de dois produtores malsucedidos da Broadway que arquitetam um 

                                                             
informações de data de inauguração dos espetáculos na Broadway que são citados nesse texto são provenientes do 

arquivo dessa publicação. 
13 Ver AUGUSTO, 1989; NAPOLITANO, 2009; VIEIRA, 2007. 
14 O musical O rei leão estreou na Broadway em 13 de novembro de 1997, três anos após o lançamento da animação 

musical da Disney. Atualmente, só existem outros dois musicais mais longevos que este ainda em cartaz: O 

fantasma da ópera (estreado em 26 de janeiro de 1988) e Chicago (estreado em 14 de novembro de 1996). 

Informações coletadas no site da revista Playbill. Disponível em: www.playbill.com. Acesso em: 20 dez. 2017. 

http://www.playbill.com/
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plano para ganhar dinheiro com uma peça superfaturada fadada ao fracasso, que, no entanto, 

torna-se um sucesso. Em 2001, o mesmo autor adaptou sua obra cinematográfica para a 

Broadway, tornando-a um musical homônimo, que foi vencedor de 12 Tony Awards, ainda hoje 

um recorde dessa premiação15. Após esse sucesso de público e crítica, a obra foi retomada para 

o cinema em 2005, já como uma adaptação da peça musical, mudando sua natureza original.  

Retomando o aspecto histórico do musical cinematográfico, durante a década de 1920, de 

acordo com Thompson e Bordwell (1994), foram desenvolvidos quatro sistemas que tentavam 

sincronizar imagem ao som e filmes nos Estados Unidos (EUA), dentre eles o Movietone: 

sistema ótico da Fox que venceu a concorrência e trazia uma alternativa aos problemas de ruídos 

e sincronismo presentes na reprodução de som através de discos, em vigência anteriormente. A 

partir do estabelecimento dessa tecnologia, o gênero musical pôde se desenvolver no cinema. 

Como ressalta Altman (1987, p. 131), “quando o filme começou a falar, ele cantou”16: após O 

cantor de jazz (Alan Crosland, 1927), considerado historicamente como o primeiro filme 

sonoro17 (ALTMAN, 1999), cerca de 200 filmes musicais foram feitos nos três anos seguintes, 

de acordo com Neale (2000), um número expressivo para um curto período de tempo.  

Segundo Altman (1999), no início da década de 1930 a quantidade de musicais realizados teve 

uma queda devido a um desgaste do gênero por conta da grande produção anterior. Além disso, 

a situação econômica estadunidense se deteriorou rapidamente a partir da quebra da bolsa de 

valores em 1929, que trouxe a chamada “Grande Depressão”. Alguns filmes da época inclusive 

dialogaram com o momento histórico, trazendo em suas tramas personagens que sofriam dos 

mesmos males que o público espectador durante esse momento – como desemprego e falência 

–, porém fornecendo um escape para a população por meio do entretenimento e de mensagens 

de otimismo (GRANT, 2012). Um exemplo é Gold diggers of 1933 (Busby Berkeley e Mervyn 

LeRoy, 1933) que, segundo Barry Keith Grant (2012), trazia logo em seu início um sinal dos 

tempos: um ensaio para uma peça é interrompido por fiscais que encerram a produção por falta 

de pagamento das contas. Além disso, as protagonistas, atrizes aspirantes, passam dificuldades 

e devem aluguéis à proprietária de seu apartamento. Através do desenvolvimento da trama, o 

                                                             
15 Tony Awards (Antoinette Perry Awards for Excellence in Theatre) é a premiação anual de maior prestígio dentro 

do campo do teatro estadunidense, surgida em 1947. O musical que teve mais nomeações aos prêmios Tony foi 

Hamilton (2016), com 16 indicações (vitorioso em 11 categorias), porém o maior vencedor continua sendo The 

producers, com 12 estatuetas recebidas dentre 15 indicações. Informações presentes no site da premiação. 

Disponível em: https://www.tonyawards.com. Acesso em: 20 dez. 2017. 
16 No original: “When film first learned to speak, it sang instead”. 
17 Apesar de, como indicam Maia e Ravazzano (2014, p. 60), ele ainda ter utilizado o sistema sonoro Vitaphone, 

além de não ser nem o primeiro filme falado, primeiro longa sonorizado, ou o primeiro musical. Nas palavras dos 

autores, “a rigor, O cantor de jazz é um part-talkie, um filme híbrido de cinema mudo, com algumas performances 

musicais e um par de falas com som sincrônico”.  

https://www.tonyawards.com/
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alívio é trazido com a produção de um novo show, o encontro de um patrocinador e com o 

sucesso do projeto.  

A partir de 1934, a produção de musicais começou a se reestabelecer. Observamos, portanto, 

que a primeira década da história dos musicais cinematográficos foi marcada por grande 

movimentação, incluindo picos e quedas de produtividade. Estabeleceu-se, à época, uma 

produção por estúdios – Fox, Warner Bros., MGM, Paramount e RKO, por exemplo –, sendo 

que a maioria das companhias fizeram filmes musicais (NEALE, 2000). Posto que uma 

particularidade dos musicais é seu reconhecimento em grupos de filmes que compartilham certo 

estilo (ALTMAN, 1981), podemos identificar, na história do gênero, conjuntos de obras 

contendo certos intérpretes, coreógrafos ou diretores. Alguns exemplos são os musicais que 

mostravam os bastidores do show business produzidos pela Warner, muitos deles realizados 

pelo diretor Busby Berkeley, e os filmes de um dos duos mais famosos da história do cinema, 

Astaire-Rogers (Fred Astaire e Ginger Rogers), da RKO (ALTMAN, 1999; THOMPSON; 

BORDWELL, 1994).  

O final da década de 1930 trouxe uma obra relevante: O mágico de oz (Victor Fleming, 1939), 

musical de fantasia em que Dorothy, uma garota do Kansas, é levada à fantástica terra de Oz. 

A canção “Over the rainbow”, desse filme, foi considerada pelo American Film Institute (AFI) 

a melhor música dos filmes estadunidenses de todos os tempos18. Aos 17 anos, Judy Garland 

interpretou a protagonista do filme, e se tornou nos anos seguintes um dos grandes nomes do 

cinema musical do país. Em 1944, ela estrelou o filme Meet me in Saint Louis, que iniciou sua 

parceria com o diretor Vincente Minnelli, com quem se casaria ainda na mesma década. 

Vincente, por sua vez, dirigiu outros filmes e atores que marcariam a história do gênero, como 

Um Americano em Paris (1951), protagonizado por Gene Kelly, e Gigi (1958), com Leslie 

Caron no papel principal. Ainda nesse período, salientamos que os musicais, durante a II Guerra 

Mundial (1939-1945), passaram a ter o objetivo de estimular o sentimento de patriotismo e, 

segundo Grant (2012), compreenderam 40% da produção cinematográfica dos EUA em 1943.  

No pós-guerra, apesar de a produção de musicais ter diminuído (GRANT, 2012), Hollywood 

ainda produziu grandes clássicos, como Cantando na chuva (Stanley Donen e Gene Kelly, 

1952) que é “considerado um dos maiores filmes musicais de todos os tempos” (GRANT, 2012, 

                                                             
18 A lista completa, divulgada em 2004, foi parte da comemoração dos 100 anos do cinema nos EUA, e pode ser 

consultada no site do Instituto: http://www.afi.com/100Years/songs.aspx. Acesso em: 04 jan. 2018. 

http://www.afi.com/100Years/songs.aspx
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p. 7)19. A década de 1950 também foi marcada pela inserção do rock nos filmes musicais, 

tendência que permaneceu em filmes das décadas posteriores, trazendo a música que estava em 

voga no momento e almejando um público mais jovem como espectador. Durante a década de 

1960, a partir da “invasão britânica” de grupos como os Beatles, como destaca Grant (2012), 

esse gênero musical se popularizou ainda mais. Segundo o autor, esse tipo de filme trazia 

enredos evidenciando o choque cultural a partir do surgimento do rock, e o medo da 

delinquência juvenil a partir do contato com esse gênero, como ocorreu em Don't knock the 

rock (Fred Sears, 1956), cuja trama se passava em uma cidade onde o rock foi banido por conta 

da preocupação dos adultos.  

Os filmes de rock marcaram o início dos chamados “teenpics”. Jane Feuer (1993) salienta a 

relevância desse tipo de filme, que ganhou popularidade com o passar das décadas. Segundo a 

autora, tais obras destinadas ao consumo de um público mais jovem foram importantes para 

uma modificação na abordagem do gênero pela indústria. Feuer destaca como “teenpics” 

musicais de sucesso posterior os filmes Flashdance (Adrian Lyne, 1983), Footloose (Herbert 

Ross, 1984), Dirty dancing (Emile Ardolino, 1987) e Hairspray (John Waters, 1988). 

Durante a década de 1960, o esquema de produção dos estúdios começou a ruir, e a produção 

de musicais, bastante atrelados a essa estrutura, diminuiu (NEALE, 2000). No entanto, apesar 

de tal decréscimo da produção de filmes do gênero, os musicais tiveram destaque em 

premiações durante a década, como a de melhor filme no Oscar (The Academy Awards), a mais 

importante instância de consagração da grande indústria cinematográfica. West side story 

(Jerome Robbins e Robert Wise, 1961), My fair lady (George Cukor, 1964), A noviça rebelde 

(Robert Wise, 1965) e Oliver! (Carol Reed, 1968) saíram vencedores nesta que é a maior 

categoria desse prêmio em seus respectivos anos. Desser (2013) destaca a relevância desses 

prêmios recebidos durante a década de 1960 – efervescente de manifestações político-culturais 

em todo o mundo – como prova do respeito que o gênero possui e também de sua potência 

como produto de entretenimento, pois, segundo ele, Hollywood recorreu aos musicais como 

uma tentativa de manter boas bilheterias em tempos turbulentos. Ainda de acordo com Desser 

(2013) e tratando do Oscar, inclusive, algo a se frisar é que os musicais se destacam em relação 

a outros filmes de gênero em relação à quantidade de estatuetas de melhor filme ganhas na 

história da premiação: dez, no total. 

                                                             
19 No original: “acknowledged as one of the best film musicals of all time”. Segundo a AFI, Cantando na Chuva 

está em primeiro lugar na lista dos 25 maiores musicais estadunidense de todos os tempos, divulgada em 2006, 

que pode ser consultada no site do Instituto: http://www.afi.com/100years/musicals.aspx. Acesso em: 04 jan. 2018. 

http://www.afi.com/100years/musicals.aspx
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Apesar de ter possuído um período de grande expressividade durante a Era de Ouro de 

Hollywood – que compreende, aproximadamente, as três primeiras décadas do cinema sonoro 

–, o musical nunca deixou de ser produzido, sendo até hoje encontrado em obras 

cinematográficas e televisivas. O gênero se adequou às particularidades dos diferentes períodos 

históricos, trazendo sucessos como o “teenpic” Grease (Randal Kleiser, 1978), comédia 

romântica musical sobre o enlace amoroso de dois estudantes, um bad boy e uma moça 

inocente. De acordo com dados trazidos por Desser (2013), Grease está presente na lista dos 

cem filmes estadunidenses de maior bilheteria, em dólares não ajustados, subindo para o top 25 

quando se ajusta a diferença monetária. A década de 1970 também trouxe outra perspectiva 

para o musical através do filme Hair (Milos Forman, 1979), que retratava a comunidade hippie 

estadunidense durante os anos 1960, seu uso de drogas, nudez, além de realizar uma crítica 

política à guerra do Vietnã. De forma geral, como indica Grant (2012), essa década trouxe um 

questionamento da estrutura dos musicais da era clássica, seja em obras que realizam uma 

releitura mais próxima aos filmes da era de ouro como o drama musical de bastidores All that 

jazz (Bob Fosse, 1979) ou em obras que quebram temática e estilisticamente com as convenções 

do gênero como o musical de comédia e horror The rocky horror picture show (1975). 

Apesar de Chicago (Rob Marshall, 2002)20 ter sido o último filme musical a receber o Oscar de 

Melhor Filme21, podemos evidenciar diversas produções notáveis na atualidade. Maia e 

Ravazzano, em seu artigo do ano de 2014, identificaram, no Internet Movie Database (IMDB), 

351 títulos classificados como “musical” produzidos nos Estados Unidos no século XXI. 

Atualizando essa pesquisa hoje, chegamos ao número de 557 títulos, um aumento considerável 

de mais de duzentas obras em um período de três anos22. Alguns exemplos da produção a partir 

dos anos 2000 são os filmes Moulin Rouge (Baz Luhrmann, 2001), Dreamgirls (Bill Condon, 

2006) e Os Miseráveis (Tom Hooper, 2012), todos obras premiadas23.  

Mais recentemente, a repercussão de La La Land (2016), de Damien Chazelle, retomou o debate 

sobre o gênero: trazendo como personagens artistas buscando seus sonhos – uma temática 

constante dentro do panorama de filmes musicais –, esse filme traz uma homenagem ao cinema 

                                                             
20 Chicago é um filme lançado em 2002, e baseado em produções musicais originais da Broadway (uma em cartaz 

entre 1975-1977 e outra, como identificado anteriormente, em cartaz há mais de 20 anos). 
21 Sem considerar a premiação de Melhor Animação, inaugurada nos anos 2000, que já contemplou diversos 

musicais ao longo dos anos. 
22 Pesquisa realizada no IMDB compreendendo longas-metragens produzidos e lançados nos Estados Unidos entre 

01/01/2001 e 31/12/2017. 
23 Por exemplo, são todos vencedores de categorias do Oscar: Moulin Rouge (melhor direção de arte, melhor 

figurino), Dreamgirls (melhor mixagem de som, melhor atriz coadjuvante); Os Miseráveis (melhor maquiagem, 

melhor mixagem de som, melhor atriz coadjuvante). 
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musical Hollywoodiano clássico, compreendendo múltiplas referências coreográficas, 

cenográficas, temáticas e musicais. Ao mesmo tempo, traz o cenário de sonhos para a realidade 

atual, deixando uma reflexão sobre a configuração desse gênero no passado e na atualidade, 

principalmente ressaltando a não-resolução de determinados problemas e o desencontro 

amoroso do casal protagonista, situação comum na vida real. Sua indicação a 13 Oscars, com 

vitória em seis categorias, reforça o argumento da expressividade do gênero musical durante a 

história.  

Por fim, ressaltamos a relevância atual dos filmes musicais para o público infantojuvenil. Em 

se tratando dos EUA, a Disney é uma companhia que investe em diversos produtos musicais. 

A empresa iniciou sua atividade com curtas-metragens musicais de animação, e, a partir da 

década de 1930, investiu em longas-metragens, sendo o primeiro Branca de Neve e os Sete 

Anões (David Hand, William Cottrell, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce e Ben 

Sharpsteen, 1937). Segundo Howard Jay Epstein (apud RAVAZZANO, 2016), o grande 

investimento financeiro aplicado à produção dessa obra para o cinema, somado à sua destinação 

ao público infantil, fez com que outras empresas caracterizassem essa empreitada como uma 

loucura de Walt Disney. O sucesso dessa produção, no entanto, culminou no crescimento da 

Disney, que lançou outras animações do gênero nas décadas seguintes.  

Como salienta Ravazzano (2016), a produtividade da empresa oscilou – apesar de não ter sido 

interrompida – entre 1960 e 1980. De fato, houve maior força de produção de musicais de 

animação entre 1980 e 1990, momento em que a empresa ganhou destaque dentro do gênero 

musical, de acordo com Grant (2012), ao trazer obras célebres como A Pequena Sereia (Ron 

Clements e John Musker, 1989), A Bela e a Fera (Gary Trousdale e Kirk Wise, 1991) e O Rei 

Leão (Roger Allers e Rob Minkoff, 1994). Frozen (Chris Buck e Jennifer Lee, 2013) trouxe o 

sucesso dessas animações musicais para os anos 2010. Mais recentemente, Viva, a vida é uma 

festa (Lee Unkrich, 2017), a última animação musical lançada pela empresa, trouxe em seu 

enredo uma reflexão sobre a música. Em uma família que a música era proibida por conta de 

um trauma de abandono parental do patriarca que desejava uma carreira artística, uma criança 

desenvolve paixão pelo violão, canto e pela cultura mexicana. A trama, que se desenvolve 

durante a celebração do día de muertos, traz referências culturais do México e foi indicada a 

dois Oscars: melhor animação e melhor canção original. 

A partir dos anos 2000, os filmes de animação da Disney, sendo alguns musicais, têm recebido 

versões live-action. Ademais, a empresa se expandiu para além do cinema, compreendendo 

hoje diversas instâncias, como resorts, parques de diversão e canais de rádio e televisão. 
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Tratando mais especificamente da última instância citada, o canal Disney Channel se destaca 

ao trazer séries e filmes musicais voltados ao público infantojuvenil, que se mostraram uma 

fórmula de sucesso pela quantidade de produtos lançados até hoje. Exemplos notáveis desse 

fenômeno são High School Musical (franquia contendo três filmes dirigidos por Kenny Ortega, 

lançados em 2006, 2007 e 2008), e Hannah Montana (originalmente uma série encabeçada pela 

cantora Miley Cyrus, que esteve em exibição entre 2006 e 2011, que também originou um filme 

lançado em 2009, dirigido por Peter Chelsom). 

 

2.1. EXPRESSÕES DO GÊNERO MUSICAL NO MUNDO  

Trouxemos até então um panorama de mercado cinematográfico principalmente estadunidense, 

por uma questão de potência de produção, distribuição e consumo, que culminou também em 

uma maior produção acadêmica sobre o tema. É necessário frisar, no entanto, que esse gênero 

também está presente em outros mercados, com adaptações em relação aos formatos e temáticas 

locais. 

Algumas iniciativas acadêmicas passaram a lidar com esse tipo de produção fora do espectro 

dos EUA. É o caso do livro “The International Film Musical” (2012), editado por Corey 

Creekmur e Linda Mokdad24, que, dividido em cinco partes – Europa, América Latina, Ásia, 

Oriente Médio e Hollywood e o mundo – traz novas perspectivas de como o gênero musical se 

expressou nos mais diversos países ao redor do mundo. É interessante notar, no entanto, que, 

apesar de se propor uma perspectiva internacional, a seção do livro referente à Europa é a maior, 

trazendo as experiências de oito países. As demais regiões, apesar de também culturalmente 

expressivas, possuem apenas dois a três capítulos cada, o que fornece mais uma exemplificação 

que um estudo aprofundado sobre a manifestação do gênero musical nesses locais. 

Como destacam Creekmur e Mokdad (2012), apesar de o musical ser um gênero que prosperou 

na indústria cinematográfica de diversos países, não há muitos estudos sobre esse tipo de 

manifestação, e sim um maior conhecimento e pesquisa sobre os musicais Hollywoodianos. Os 

organizadores desse livro observam que a construção das tradições específicas desses gêneros 

                                                             
24 Para que não seja necessário realizar citação de cada capítulo do livro comentado aqui e seus autores nas 

referências finais, optamos por mencionar, ao final desse trabalho, o livro completo, destacando alguns capítulos 

em que nos aprofundamos. Desta forma, esclarecemos nesta nota quem são os autores de cada capítulo do livro: 

Grã-Bretanha (John Mundy); França (Kelley Conway); Alemanha (Antje Ascheid); Portugal (Lisa Shaw); Espanha 

(Inmaculada Sánchez Alarcón); Itália (Alex Marlow-Mann); Grécia (Lydia Papadimitriou); URSS (Richard 

Taylor); México (Ana López); Brasil (João Luiz Vieira); Japão (Aaron Gerow); China (Emilie Yueh-yu Yeh); 

Índia (Michael Lawrence); Egito (Linda Y. Mokdad) e Turquia (Nezih Erdogan). 
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em outros países geralmente traz uma relação de aproximação e distanciamento do modelo 

vigente em Hollywood. 

Essa tensão produtiva entre elementos globais e locais pode estar no centro de 

todos os filmes musicais internacionais, que, tipicamente, reconhecem suas 

relações ao modelo dominante de Hollywood, enquanto reivindicam suas 

especificidades culturais, tradições e singularidades estilísticas em uma região 

nacional às vezes distintamente étnica. (CREEKMUR; MOKDAD, 2012, p. 

2)25 

A indústria cinematográfica da Grã-Bretanha, por exemplo, é altamente influenciada por 

Hollywood. Como recorda John Mundy (2012), em seu capítulo Britain, a influência dos EUA 

trouxe investimento financeiro, técnico e de pessoal que impactou a produção, distribuição e 

exibição de filmes nesse país. Desta forma, os filmes musicais britânicos eram marcados 

inicialmente por muitas similaridades temáticas e formais aos produtos estadunidenses. Apesar 

dessa influência, a identidade britânica foi entrando em questão nesse tipo de obra, trazendo 

musicais que Richard Dyer (apud Mundy, 2012) considera possuir características mais 

intrínsecas ao país: obras menos otimistas, energéticas e deslumbrantes que os parceiros 

estadunidenses, com temáticas de regionalismo e classe social. 

É interessante destacar também que a produção britânica de musicais, apesar de, como indica 

John Mundy (2012), ser negligenciada pela própria academia do país, realizou obras de alcance 

internacional. Por exemplo, o supracitado vencedor do Oscar de Melhor Filme, Oliver! (Carol 

Reed, 1968), é uma produção britânica. Além disso, outros musicais da década de 1960 que 

obtiveram alcance internacional foram atrelados a fenômenos do rock e pop, como o grupo 

musical Beatles, que originou filmes como Help! (Richard Lester, 1965) e A hard day's night 

(Richard Lester, 1964). Posteriormente, a música popular continuou a influenciar o mercado de 

produção de musicais na Grã-Bretanha.  

A França, por sua vez, de acordo com Kelley Conway, autora do capítulo France do livro de 

Creekmur e Mokdad (2012), nunca possuiu infraestrutura industrial para sustentar um sistema 

de gêneros cinematográficos no modelo Hollywoodiano. O musical francês, de forma geral, é 

considerado mais eclético por essa autora no sentido da pluralidade de tramas, relacionamento 

entre imagem e som e escolha de gêneros musicais. Nessa perspectiva, um diretor importante 

para a tradição dos musicais no país é René Clair, que realizou experimentações com o uso do 

                                                             
25 No original: “This productive tension between local and global elements might be at the heart of all international 

film musicals, which typically acknowledge their relations to the dominant Hollywood model while claiming their 

own cultural specificity, traditions and stylistic uniqueness in a national (sometimes distinctly ethnic) realm”. 
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som durante a década de 1930, através da produção de obras célebres como Sous les toits de 

Paris (1930), onde apresentava números musicais alongados e tramas sem o duplo-foco, 

inovações em comparação com o padrão clássico dos EUA (THOMPSON; BORDWELL, 

1994). Atualmente, o musical é um gênero ainda vivo no cinema francês, que se expressa em 

obras como 8 Femmes (François Ozon, 2002), On connaît la chanson (1997) e Pas sur la 

bouche (2003), as duas últimas de Alain Resnais. 

Outra experiência do gênero musical na Europa vem da Alemanha. Como destacam Thompson 

e Bordwell (1994), a Alemanha foi um dos países a se aplicar na pesquisa de tecnologias de 

desenvolvimento do som no cinema durante o início do século XX, ao lado dos EUA. Apesar 

de ter tido problemas empresariais com a indústria estadunidense – relativos à importação e 

exportação de filmes durante a década de 1920 por conta do choque entre sistemas de 

desenvolvimento e reprodução de som nos cinemas do país – que atrasaram a transição do país 

para o cinema sonoro, na década de 1930 a Alemanha já estava em ampla produção de filmes 

falados.  

Sobre os musicais alemães, Antje Ascheid (2012), em seu capítulo Germany, chama atenção 

que os musikfilme (denominação alemã para os filmes musicais) podem se expressar em um 

grande espectro de categorias – indo de operettas a filmes baseados na performance de canções 

populares – que ela considera que se distanciam da tradição estadunidense do gênero. Além 

disso, segundo a autora, o musical se expressou mais fortemente no cinema alemão até a década 

de 1960, sendo menos frequentes os longas-metragens desse gênero em um espectro atual. De 

acordo com Thompson e Bordwell (1994), os filmes musicais realizados na Alemanha durante 

a década de 1930 tiveram sucesso no mercado internacional, caso de The Congress Dances 

(Erik Charell, 1931), um filme com caracterização mais histórico-cultural do país e The Blue 

Angel (Josef von Sternberg, 1930), filme sobre um professor que se apaixona por uma cantora 

e se demite para trabalhar como palhaço para sustentar sua família. Este último, “um musical 

muito diferente, se tornou um dos filmes sonoros alemães mais vastamente assistidos”26 

(THOMPSON; BORDWELL, 1994, p. 222), e trouxe reconhecimento à atriz Marlene Dietrich, 

que posteriormente se tornou uma famosa artista de Hollywood.  

Uma particularidade desse país é a influência de suas diversas circunstâncias políticas na 

produção cultural. Durante a vigência do governo nazista, como salienta Ascheid (2012), muito 

do pessoal ligado à indústria cinematográfica alemã se afastou do país. Sob a regência do 

                                                             
26 No original: “A very different sort of musical became one of the most widely seen of German sound films”. 



42 

 

Ministro da Propaganda Joseph Goebbels, o cinema alemão do Terceiro Reich esteve muito 

influenciado pela temática propagandista dessa ideologia política. No entanto, em relação aos 

musicais, segundo Thompson e Bordwell (1994), a tradição iniciada na década de 1920 pôde 

continuar sem grandes interrupções, pois a característica de intrínseco entretenimento desse tipo 

de filme era considerada um contraponto positivo aos filmes de propaganda, por seu poder de 

distração dos espectadores. Outro cenário que teve influência na produção desse gênero de 

filmes foi a Guerra Fria, em que o país foi dividido em Alemanha Oriental e Ocidental. No 

território sob governo socialista, Ascheid (2012) indica que os musicais eram considerados 

obras suspeitas por serem vistos como uma lembrança dos prazeres apolíticos do ocidente. 

Desta forma, durante esse período, somente 40 musicais foram produzidos na Alemanha 

Oriental, no entanto foram filmes bastante populares e de expressiva audiência. 

A União Soviética produziu seu primeiro filme sonoro em 1930. De acordo com Thompson e 

Bordwell (1994), a partir dessa década os musicais se tornaram bastante populares no país, com 

destaque para o realizador Grigori Alexandrov, que deu início ao gênero de comédias musicais 

na URSS, sendo responsável por obras como The Happy Guys (1934) e Volga-Volga (1938). 

Outro diretor importante desse gênero foi Ivan Pyriev, responsável pelos chamados “musicais 

de trator” (tractor musicals), filmes que enalteciam a vida nas fazendas do país e o valor do 

trabalho. As obras tinham seu enredo montado ao redor da fazenda e dos trabalhadores. Alguns 

exemplos de filmes desse subgênero da URSS dirigidos por Pyriev são The Rich Bride (1938) 

e Tractor Drivers (1939). Neste último, muitos números musicais aconteciam nos campos, 

contendo a representação de personagens trabalhando com felicidade.  

Segundo Richard Taylor (2012), em seu capítulo Soviet Union, o musical na URSS se aliou 

perfeitamente ao ideal artístico do realismo socialista, pois apresentava modelos de mundo 

utópicos, ao mesmo tempo que trazia sentimentos positivos que causavam a identificação do 

público. Para ele, o musical soviético promoveu a ilusão e propagou as mensagens de que a 

vida se tornou melhor nesse regime, e que a população poderia e deveria concretizar a realidade 

que via nas telas de cinema, baseando-se no ideal de Stalin que “a vida se tornou melhor, 

camaradas, a vida se tornou mais feliz” (TAYLOR, 2012, p. 107). 

Em se tratando do Oriente Médio, os pesquisadores do livro organizado por Creekmur e 

Mokdad (2012) indicam diferenças de abordagem do musical. Na Turquia, segundo o autor 

Nezih Erdogan, os filmes musicais são caracterizados de forma diferente do padrão encontrado 

nos EUA: há a ausência das grandes coreografias, e da transição da realidade diegética para 

uma instância de espetáculo durante o número musical, o que o autor considera um 
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desequilíbrio entre narrativa e espetáculo. Na tradição cinematográfica desse país, diversos 

filmes exploraram a questão da canção popular – inclusive colocando algumas em seus títulos 

–, principalmente durante as décadas de 1960 e 1970, e trouxeram de forma central a questão 

do star system, na figura de cantores ou personalidades de sucesso. O Egito, por outro lado, 

teve o musical como um de seus gêneros mais proeminentes entre as décadas de 1930 e 1960, 

e seguiu o modelo Hollywoodiano a um ponto que a autora Linda Mokdad ressalta ter sido 

considerado uma imitação do padrão estadunidense que trazia uma visão estereotipada do país, 

sem trazer discussões reais sobre suas questões identitárias. Consequentemente, isso causou 

muitas críticas e pouca atenção acadêmica nacional para esse gênero cinematográfico, por mais 

que tenha sido um fenômeno expressivo em volume de produções e audiência.  

Chegando ao continente asiático, a pesquisa do livro traz expressões variadas: o musical 

japonês, de acordo com Aaron Gerow, balanceava a influência estadunidense com heranças do 

teatro Noh e Kabuki, associadas a outras formas artísticas, para compor sua identidade. A 

especificidade dessa indústria, para ele, era trazer a questão da identidade nipônica, bastante 

discutida, celebrando a mistura híbrida do país. Já Emilie Yueh-yu Yeh, em seu capítulo China, 

destaca que o musical é um gênero considerado pequeno na tradição cinematográfica desse 

país, porém que compreende uma gama de filmes diversificados que trazem uma contribuição 

para a pesquisa no musical no mundo. Uma particularidade das obras musicais chinesas, em 

que a autora se concentra, nesse capítulo, são os filmes que traziam o protagonismo feminino 

(com quatro tipos de construções possíveis: singsong girl, mambo girl, opera girl e go-go girl), 

enquanto conectados à música popular e à indústria fonográfica. 

Já a tradição indiana de musicais segue outra linha. Segundo Thompson e Bordwell (1994), 

após o desenvolvimento do som, a indústria cinematográfica indiana, incipiente durante o 

cinema mudo, se desenvolveu em um dos maiores sistemas de estúdio do mundo, Bollywood. 

Michael Lawrence (2012), em seu capítulo India, indica a relevância desse país no estudo dos 

musicais internacionalmente, já que o cinema popular na Índia possui uma trajetória 

intrinsecamente musical: as tradições de teatro no país eram arraigadas na música, e isso foi 

transposto para a linguagem cinematográfica. Como indicam Thompson e Bordwell (1994, p. 

286), “durante décadas, quase todos os filmes, independentemente de gênero, continham 

interlúdios de canção e dança”27. 

                                                             
27 No original: “For decades nearly all films, regardless of genre, contained song and dance interludes”. 
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Para Lawrence (2012), os números musicais envolvendo canto e dança são uma das 

características mais específicas desse gênero no país. Eles são frequentemente utilizados para 

expressar situações românticas – como a paixão, a dor da separação ou o casamento –, mas 

também para representar tradições religiosas. Desde os tempos antigos, narrativa, canto e dança 

eram considerados elementos inseparáveis. A música, no cinema indiano, se desenvolveu 

durante os anos com a finalidade de expressar a identidade nacional, trazendo instrumentos 

típicos do país, como a cítara. Isso culminou em um estilo musical reconhecível desses filmes, 

que possui a função de trazer afeto, unidade e expressar a identidade nacional, provocando, 

desta forma, segundo o autor, uma relação de empatia, aproximação e pertencimento ao país 

para as audiências.  

Destacamos também, por fim, dentro do panorama de musicais do mundo, algumas obras que 

fogem do modelo “tradicional” dos musicais Hollywoodianos – geralmente filmes focados no 

espetáculo, que no período clássico continham um ar de conto de fadas – ao trazerem temáticas 

de drama ou crime, por exemplo. Dançando no Escuro (Lars Von Trier, 2000), é um musical 

dinamarquês que pode ser considerado inclusive um anti-musical. Ele traz o sofrimento de uma 

mãe com problemas de visão degenerativos hereditários, que imigra para os EUA com o 

objetivo de juntar dinheiro para realizar uma cirurgia em seu filho, impedindo que ele fique 

cego. No entanto, o desfecho do filme não traz um tom positivo para situação: a protagonista é 

envolvida em um assassinato, e a trama se encerra com um número musical que culmina em 

sua sentença de enforcamento. Os números musicais nesse filme são originados do sofrimento 

da vida da protagonista, portanto não trazendo o colorido, felicidade ou alívio característicos 

dos musicais clássicos.  

Outro exemplo de obra musical com abordagem diferenciada é London Road (Rufus Norris, 

2015), um filme britânico de mistério e drama, adaptado de um musical homônimo de teatro, 

que é estruturado a partir das entrevistas da polícia sobre os crimes cometidos pelo serial killer 

Steve Wright em uma pacata rua de Londres. Por fim, citamos também a recente produção 

estadunidense Sweeney Todd (Tim Burton, 2007), um filme que traz a abordagem musical para 

uma instância ficcional de tragédia: a obra aborda a história de vingança de um barbeiro 

assassino, que mata suas vítimas na cadeira do salão de beleza.  
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2.1.1. O MUSICAL NA AMÉRICA LATINA  

Seguindo o modelo de alguns países identificados acima, “os musicais latino-americanos se 

configuram como espécies peculiares, permeados por símbolos de identidades nacionais, em 

um movimento ao mesmo tempo de aderência e confronto com os musicais exportados 

massivamente pelos EUA” (MAIA; RAVAZZANO, 2015, p. 216). Três países da região se 

destacam em relação à produção de musicais: Argentina, Brasil e México, aos quais daremos 

maior enfoque aqui. As indústrias mexicana e argentina inclusive influenciaram muitos países 

da América Latina, sendo que o impacto da produção brasileira não foi tão intenso por conta da 

barreira linguística.  

De acordo com Thompson e Bordwell (1994), esses países basearam sua produção em gêneros 

de sucesso em Hollywood – como os musicais e melodramas familiares, por exemplo – 

adaptando esses tipos de filme à situação cultural de cada país. Dessa forma, os autores indicam 

que o cowboy virou o gaucho argentino, e os cantores e dançarinos dos musicais estadunidenses 

passaram a ser estrelas do carnaval do Rio de Janeiro, nas obras brasileiras. Números trazidos 

na pesquisa de Maia e Ravazzano (2015) ilustram o destaque dessas três nações: de acordo com 

dados presentes no IMDB, foram produzidos, entre 1930 e 1960, 232 filmes musicais no 

México, 131 na Argentina e 96 no Brasil.  

O destaque dos três supracitados não significa que outros países da região não tenham 

produzido musicais. É necessário salientar, no entanto, que muitas dessas nações possuem 

produção cinematográfica ainda hoje incipiente, tendo realizado seus primeiros filmes a partir 

da década de 1960, como por exemplo Honduras e Haiti. Além disso, algumas nações menores 

têm suas obras realizadas em regime de coprodução, sendo raros os filmes inteiramente 

nacionais. Os casos mais complicados, nesse sentido, dentro da região, são dos países da 

América Central e América Andina pois, como indicam Maia e Ravazzano (2015), suas 

instâncias cinematográficas tiveram problemas para se desenvolver por questões políticas e 

econômicas, além da dominância das películas dos EUA, México e Argentina em seus circuitos.  

Em se tratando da América Central, a pesquisa “O Cinema Musical na América Latina: ficção, 

documentários e novos formatos”, realizada pelo Laboratório de Análise Fílmica do Póscom-

UFBA28, identificou os seguintes cenários para os países dessa região pertencentes à América 

Latina: a pesquisa não encontrou filmes musicais em Honduras ou Haiti; só foram encontrados 

                                                             
28 Dados da pesquisa podem ser acessados através do site do Laboratório de Análise Fílmica: 

www.lafposcom.com.br. 

http://www.lafposcom.com.br/
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dois filmes musicais tanto na Guatemala quanto no Panamá; a República Dominicana se destaca 

em relação aos países vizinhos, tendo quatro filmes musicais encontrados no IMDB; Nicarágua, 

Costa Rica e El Salvador, apesar de incipientes, possuem algumas produções musicais no 

âmbito do documentário, mais expressivas que obras de ficção.  

Cuba, por sua vez, teve produção cinematográfica mais constante apesar da intermitência de 

períodos produtivos e improdutivos que marca a produção latino-americana de forma geral, 

como destacam Maia e Ravazzano (2015). De acordo com esses autores, os filmes musicais no 

país apareceram no período entre 1930 e 1958, incluindo coproduções com a Espanha, como 

Embrujo Antillano (Juan Orole Geza P. Polaty, 1946). Segundo Paulo Antonio Paranaguá 

(1985), o primeiro filme sonoro do país foi um curta-metragem musical, Maracas y Bongó 

(Max Tosquella, 1932). Após uma queda de produtividade, a feitura de musicais foi retomada 

a partir da década de 1980, com maior presença de documentários. Os musicais de ficção 

também podem ser encontrados nesse país, como o recente Irremediablemente Juntos (Jorge 

Luis Sánchez, 2012). 

Na América Andina, a pesquisa apresentada por Maia e Ravazzano (2015) não encontrou 

musicais de ficção na Bolívia, enquanto o Equador possui três filmes do gênero em sua história. 

A Venezuela iniciou sua produção cinematográfica no começo do século XX, tendo realizado 

musicais espaçados desde a década de 1960 até a atualidade, como de El Desliz (Englys 

Acconciagioco, 2013). Além disso, segundo esses autores, Colômbia, Peru e Chile apresentam 

uma produção cinematográfica mais expressiva em relação a seus vizinhos. Entretanto, a 

produção específica de musicais na Colômbia é bastante esparsa: durante as décadas de 1930 e 

1940 o país produziu alguns filmes musicais, que só foram retomados, de acordo com a 

pesquisa, a partir da década de 1980. Nessas obras, encontram-se em destaque gêneros musicais 

do país como bambuco e vallenato. No Chile, os primeiros filmes musicais datam da década de 

1940, sendo que o gênero possuiu destaque durante os anos de 1960, ao fazer uso do star system: 

as obras traziam estrelas musicais da rádio e da televisão da época, como Los Perlas e Gloria 

Simonetti. Já no Peru, Maia e Ravazzano (2015) destacam as produções da “idade de ouro” de 

sua indústria cinematográfica (entre 1937 e 1940), que trouxe filmes musicais como Gallo de 

mi galpón (Sigifredo Salas, 1938), cujos números musicais evocam canções de valsas, 

marineras e tonderos, gêneros musicais relevantes nesse país.  

Quanto ao Paraguai, o país não apresenta grande produção cinematográfica de ficção. Devido 

ao governo militar, muitos filmes paraguaios eram documentários do regime. Desta forma, 

quase não há obras que possam ser consideradas musicais, sendo que as poucas existentes estão 
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no domínio do documentário. O Uruguai apresenta um panorama diferenciado: seu primeiro 

longa-metragem falado, Dos Destinos (Juan Etchebehere, 1936), já trazia em seu elenco um 

cantor de rádio (PARANAGUÁ, 1985), tendência de homenagem a esse meio que permaneceu 

nas produções do país até a década de 1940. A produção cinematográfica uruguaia foi oscilante, 

tendo chegado ao mínimo durante o regime militar, porém foi retomada com mais força a partir 

dos anos 2000, inclusive em se tratando de filmes musicais (MAIA; RAVAZZANO, 2015). 

 

2.1.1.1. ARGENTINA E O FILME MUSICAL DE TANGO 

Prosseguindo na América Platina, chegamos ao primeiro dos países de destaque em relação à 

criação de musicais. De acordo com Thompson e Bordwell (1994), a Argentina possuía uma 

produção de sucesso de filmes hispânicos na América Latina durante a década de 1930. Esta 

posição distinta foi perdida devido à neutralidade do país durante a II Guerra Mundial, que 

culminou na retaliação dos EUA através do suporte financeiro dado à indústria cinematográfica 

mexicana, que auxiliou seu processo de desenvolvimento, e, por consequência, tornou o México 

o país de destaque na região.  

Em relação ao processo de transição para o som, Paranaguá (1985) indica que a Argentina 

implantou rapidamente a tecnologia e passou a produzir filmes sonoros. Tal produtividade se 

deve, segundo esse autor, à relevância do tango, “verdadeiro veículo da expansão do cinema 

argentino, dentro e fora do país” (PARANAGUÁ, 1985, p. 41). É fato que a indústria 

cinematográfica argentina – e, consequentemente, sua produção de musicais – está intimamente 

ligada ao tango, gênero musical surgido no final do século XIX, que, “fortalecido como símbolo 

de nação; difundido pelo rádio e pelo disco, [...] já é um signo de ‘Argentina’ fixado, consumido 

internamente e exportado quando o cinema sonoro se estabelece” (MAIA; RAVAZZANO, 

2015, p. 216). 

Paranaguá (1985) ressalta que o tango já estava presente desde o cinema mudo, através do 

acompanhamento musical de filmes dos mais diversos gêneros. Por conta disso, o autor defende 

que a experiência musical se tornou um dos atrativos para a ida do público ao cinema, visto que 

a rádio nacional não privilegiava esse gênero, por seu caráter popular. A partir do 

desenvolvimento das películas sonoras, esse gênero musical foi incorporado aos filmes, o que 

possibilitou que o tango saísse de um lugar de marginalização para posteriormente se tornar um 

símbolo da identidade nacional argentina. Prova desse fato é que em produções 

hispanohablantes realizadas para empresas estadunidenses durante a década de 1930, o tango 
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já aparece no título: caso de El tango en Broadway (L Gasnier, 1935) e Tango Bar (J. Reihart, 

1935).  

Segundo Paranaguá (1985, p.44), o star system de cantores de tango e personalidades da rádio 

foi importante para o desenvolvimento do cinema argentino: “no início, bastava entrelaçar 

números musicais [...] pois o público se contentava com aplaudir seus artistas prediletos na 

tela”. A relação era tão íntima que, como indica esse autor, filmes passaram a adotar nomes de 

canções e vice-versa. De fato, o tango andou de mãos dadas com o cinema a ponto que houve 

um intercâmbio também de funções dentro dessas instâncias: de acordo com Maia e Ravazzano 

(2015), compositores musicais se tornaram produtores e diretores de filmes. Duas 

personalidades se destacam em relação ao vínculo entre cinema e tango: Carlos Gardel, um dos 

maiores cantores do gênero, protagonizou diversas películas tangueras, como El día que me 

quieras (John Reinhardt, 1935), até sua morte prematura em 1935. Já o também cantor Hugo 

del Carril trabalhou como ator e posteriormente realizador de filmes musicais, a exemplo de El 

astro del tango (Luis Bayón Herrera, 1940) e Buenas noches, Buenos Aires (Hugo del Carril, 

1964). 

 

2.1.1.2. MÉXICO: COMÉDIAS RANCHERAS E FILMES CABARETEROS  

O México, como salientado anteriormente, é o país de maior destaque em relação à produção 

de musicais na América Latina: Maia e Ravazzano (2015, p. 219) consideram que a partir do 

final dos anos 1940, esses filmes foram “produzidos em regime industrial, com apuro técnico e 

narrativo, e exportados massivamente para todo o mundo hispânico e, em menor medida, para 

o Brasil”. Mais que isso, sua indústria cinematográfica, de forma geral, teve uma era de ouro 

de alta produtividade, entre as décadas de 1930 e 1960.  

A pesquisadora Ana López (2012b, p. 121) ressalta que a América Latina é uma região sempre 

associada ao ritmo. Dessa forma, nos musicais da região, “canções, ritmos e performances são 

tipicamente evocados como marcadores de nacionalidade”29. Segundo essa autora, o cinema 

mexicano incorporou diversos gêneros musicais, tanto nacionais quanto de países vizinhos, 

sendo que os ritmos regionais tipicamente mexicanos foram evocados para expressar um 

símbolo de nação nos filmes. De acordo com López (2012b), gêneros musicais como o mariachi 

e canções rancheras (originadas de melodias cantadas por trabalhadores rurais), além dos 

boleros (com raízes no bolero cubano, o bolero no México passou por uma transformação a 

                                                             
29 No original: “songs, rhythms and performances are typically invoked as markers of nationality”. 
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partir das obras do cantor e compositor Augustín Lara) se tornaram símbolos de mexicanidade, 

processo similar ao acontecido com o tango na Argentina. Com o desenvolvimento do cinema 

sonoro, esses gêneros puderam ser transpostos para a tela, representando a identidade nacional 

tanto para o público interno quanto externo. 

No México, López (2012b) reconhece que música e dança estiveram presentes em muitos 

gêneros de filmes durante a era de ouro do cinema, porém com um mesmo ponto de partida: o 

melodrama. Segundo a autora, o melodrama se tornou o gênero central do cinema sonoro, tanto 

no México quanto em outros países da região: “o melodrama, junto à comédia musical, se 

tornou sinônimo do cinema na América Latina depois da introdução do som”30 (LOPÉZ, 2012a, 

p. 87). No México, mais especificamente durante a Era de Ouro, segundo López (2012a) foram 

frequentes os filmes estruturados a partir de melodramas de família, melodramas centrados em 

problemas amorosos e melodramas épicos, trazendo questões da história do país. A partir da 

matriz melodramática, dois subgêneros do musical se destacaram no México: as comedias 

rancheras e os filmes cabareteros, que constituem a “espinha dorsal” (LÓPEZ, 2012b) do 

musical mexicano da Era de Ouro. O primeiro trazia a hacienda, o ambiente rural das fazendas 

da região. Já o segundo, o cabaret, com seu aspecto mais urbano e noturno.  

A comédia ranchera surgiu, de acordo com López (2012b), em um momento de 

experimentação do cinema, em que os produtores desejavam encontrar uma fórmula de sucesso 

de bilheteria. De acordo com Paranaguá (1985, p. 50), ela era rural, caipira e “abundantemente 

cantada”. A partir da obra Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, 1936), esse 

subgênero se estabeleceu como um sucesso de audiência, trazendo elementos de apreço para o 

público: uma trama melodramática romântica e rural com canções rancheras e mariachis, 

danças folclóricas, além de figuras-chave como os charros – figura do cowboy mexicano – e as 

chinas poblanas – garotas jovens de visual específico relacionado à região, como tranças e 

vestidos longos bordados (LÓPEZ, 2012b). Esse filme inaugurou o subgênero trazendo uma 

fórmula que foi posteriormente reproduzida e modificada, dando origem a outros filmes de 

grande audiência, como ¡Ay Jalisco . . . no te rajes! (Joselito Rodríguez, 1941), filme que, por 

sua vez, apresentou outra tendência do subgênero ao destacar a figura do homem mexicano com 

sua vigorosa masculinidade e macheza. Outro elemento comum a esse tipo de obra são os duelos 

musicais, geralmente ligados ao triângulo amoroso presente nas tramas. De forma geral, 

                                                             
30 No original: “el melodrama, junto con la comedia musical, se hizo sinónimo del cine en América Latina después 

de la introducción del sonido”. 
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segundo López (2012b) esses filmes são melodramas que trazem questões de identidade e ideal 

de nação como centrais, contendo também elementos de romance. 

Já o subgênero cabaretera traz a centralidade da mulher, em oposição à comedia ranchera, que 

trazia a masculinidade. De acordo com Paranaguá (1985), os filmes de cabaretera surgem 

durante a década de 1940, trazendo a figura da prostituta como central. Apesar de o México ter 

uma tradição prévia de filmes com a temática da prostituição, a abordagem era diferente: 

inicialmente retratadas como mulheres inocentes forçadas à vida do bordel que se regeneram 

por meio da morte, a representação dessas prostitutas apresenta mais nuances, maior 

complexidade, apesar de ainda refletir em muitos filmes a moralidade da sociedade patriarcal e 

religiosa (LÓPEZ, 2012b). As personagens desses filmes são mulheres sensuais, obstinadas e 

vingativas, de acordo com López (2012a).  

O gênero musical mais evocado nessas obras era o bolero, sendo que as canções de Augustín 

Lara – um dos maiores compositores desse tipo de obra – eram extremamente românticas, 

marcadas pelo melodrama sentimental, arraigadas nos bordéis e traziam tramas de homens 

apaixonados por prostitutas, ou prostitutas desejando redenção (LÓPEZ, 2012b). Esse tipo de 

filme trouxe a realidade para a zona urbana, em um momento em que o espaço do cabaret se 

tornou central para o entretenimento no país. É um subgênero que traz questões de raça e classe 

social, não tão abordadas anteriormente, e onde “música e dança atuam não para a união 

nacional ou para construir uma comunidade, mas como um instrumento para as subjetividades 

marginalizadas”31 (LÓPEZ, 2012b, p. 133). Um exemplo desse tipo de filme é Salón México 

(Emilio Fernández, 1948), obra que Ana López crê ser definidora do estilo cabaretera.  

 

2.1.1.3. BRASIL E AS CHANCHADAS  

O desenvolvimento sonoro no Brasil, de acordo com Paranaguá (1985), seguiu o modelo 

estadunidense aplicado na Argentina e no México. Para João Luiz Vieira (2012), por muito 

tempo os países da América Latina foram enxergados apenas como mercado consumidor de 

produtos estadunidenses. A resistência a esse sistema era realizada pelas indústrias nacionais e 

seus filmes que representavam características de identidade. No Brasil “os filmes musicais 

ocupam um lugar fundamental na História do Cinema Brasileiro, principalmente durante as três 

décadas iniciais do cinema sonoro” (MAIA; RAVAZZANO, 2015, p. 224), e a resistência foi 

                                                             
31 No original: “music and dance function not for national bonding or building community but as the vehicle for 

marginalised subjectivities”. 
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marcada pela presença massiva de comédias musicais, pejorativamente chamadas de 

chanchadas, termo originado no italiano cianciata, que significa um discurso sem sentido 

(VIEIRA, 2003). Chanchada, de acordo com Vieira (2012, p. 141), é um gênero de filmes 

contendo “predominantemente tramas cômicas intercaladas a números musicais que, com 

poucas exceções, rompiam a coerência e previsibilidade do mundo narrativo”32. A obra que 

definiu a forma definitiva desse tipo de filmes, segundo esse pesquisador, foi Carnaval no Fogo 

(1949), de Watson Macedo, autor que realizou posteriormente outras obras musicais relevantes 

para o país como Este mundo é um pandeiro (1947) e Aviso aos Navegantes (1950).  

No início do cinema sonoro no país, durante a década de 1930, foi fundada a Cinédia, no Rio 

de Janeiro, produtora nacional de filmes carnavalescos e comédias musicais. Segundo 

Paranaguá (1985), essa empresa trabalhou inicialmente trazendo personalidades do rádio para 

as telas, como Carmem Miranda, Araci de Almeida e Francisco Alves, e realizando filmes 

arraigados na cultura do rádio e na canção popular, como Alô alô Brasil (Wallace Downey, 

1935). Já no período pós-guerra, dois estúdios dominaram a produção cinematográfica 

brasileira, de acordo com Thompson e Bordwell (1994): Vera Cruz, em São Paulo (criada em 

1949), com uma proposta mais ideológica-cultural, e Atlântida, no Rio de Janeiro (aberta em 

1941), um estúdio com menos recursos e reconhecido principalmente por suas comédias 

musicais, que foram muito populares durante as décadas de 1940 e 1950 e se tornaram uma 

“marca identitária” da empresa (VIEIRA, 2003, p. 49).  

Vieira (2003, p. 53), complementa que as obras da Atlântida “conseguiram chegar a um público 

realmente imenso, habituando os espectadores a ver em nossas telas atores e atrizes com cujos 

corpos, comportamentos, atitudes, expressões e fisionomias conseguiam se identificar”, 

situação que não ocorreu com frequência na história do cinema brasileiro. Inclusive um dos 

artistas mais reconhecidos em obras da Atlântida foi Grande Otelo, um ator negro que 

protagonizou diversas obras, algo raro no cinema nacional. Vieira (2012) ressalta que as 

chanchadas traziam a cultura nacional para a tela, com personagens que representavam figuras 

da vida real e que atraíam a população para consumir essas obras, o que era possível pois ir ao 

cinema era uma atividade democrática e acessível à época. Sendo assim,  

Os musicais brasileiros conhecidos como chanchadas, com sua constelação de 

personagens populares e comuns, comédia pastelão e interlúdios de música e 

dança, tornaram visível uma classe social no cenário sociocultural do Brasil, 

exaltando o oprimido que tem sucesso ao triunfar sobre oponentes mais 

                                                             
32 No original: “predominantly comic plots interspersed with musical numbers that, with few exceptions, disrupted 

the coherence and predictability of the narrative world”. 
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poderosos – a burocracia do Estado, a alta sociedade, a elite cultural do país e 

até representantes de nações estrangeiras (VIEIRA, 2012, p. 151)33. 

A chanchada sofreu muito pela desvalorização por alguns fatores, dentre eles seu caráter 

intrínseco de entretenimento, julgamento que ecoa na história do gênero musical 

cinematográfico de forma geral. Como nota Paranaguá (1985, p. 64), no entanto, ela possuiu 

grande sucesso de público: “a comédia carioca, desprezada pela crítica e apreciada pelo público, 

[...] propiciou a vida mais longa jamais tida por qualquer gênero cinematográfico brasileiro”. 

Além disso, muitas chanchadas realizavam críticas sociais em meio às comédias, 

principalmente utilizando elementos de ironia e paródia. Como destaca Vieira (2012), muitos 

desses filmes criticavam, por exemplo, trâmites políticos nebulosos, além de problemas dos 

sistemas de transporte, água e iluminação das grandes cidades brasileiras. Isso além da 

supracitada crítica social – os filmes eram protagonizados por pessoas comuns, enquanto a 

parcela rica da população era satirizada.  

Ademais, as chanchadas parodiavam os filmes estadunidenses. Como indica Lisa Shaw (2007), 

no início da década de 1930 era comum se realizar uma adaptação nacional dos padrões dos 

filmes hollywoodianos. Posteriormente, o país saiu da imitação para a paródia, e a inspiração 

livre em Hollywood trouxe versões de filmes como How to marry a millionaire (Jean 

Negulesco, 1953), que se tornou o musical Garotas e Samba (Carlos Manga, 1957): no 

primeiro, as protagonistas moravam em um elegante apartamento, enquanto na versão 

brasileira, em uma pensão. Essas obras “apontavam o choque cultural entre a visão 

hollywoodiana de mundo e a realidade da vida brasileira, devorando o original para criar algo 

novo e autenticamente nacional em essência” (SHAW, 2007, p. 69). A paródia, nessa época, 

era algo intrínseco à comédia nacional, sendo que não era realizada somente com filmes 

estadunidenses: como salienta Shaw (2007), tais filmes poderiam parodiar momentos e 

personalidades históricas, ou até outras obras nacionais. 

Outra temática relevante nessas produções foi o carnaval: mesmo que a festa não aparecesse de 

forma direta na trama, havia referências a esse universo e suas tradições. A relevância da 

temática do carnaval é também lembrada por Vieira (2012) no sentido de ser uma festa marcada 

pela possibilidade de se ser o que quiser: utilizando fantasias, o pobre vira rei, os marginalizados 

tomam a rua, o ser humano se expressa. Usá-lo como temática, portanto, possibilitava a 

                                                             
33 No original: “The Brazilian musicals known as chanchadas, with their constellation of stock popular characters, 

slapstick comedy, and song and dance interludes, rendered visible a social class within Brazil’s socio-cultural 

landscape, praising the underdog who succeeds in triumphing over more powerful opponents – state bureaucracy, 

high society, the cultural elite of the country and even representatives of foreign nations”. 
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expressão de suas vertentes, passando da festa à crítica social. Esse pesquisador lembra também 

que alguns filmes eram feitos não só sobre o carnaval, mas também para promover músicas de 

carnaval. Desta forma, houve uma inter-relação forte entre cinema e música que Vieira (2003, 

2012) crê ter possibilitado a sobrevivência do cinema brasileiro entre as décadas de 1930 e 

1950, pois a música popular é característica central das comédias musicais. Estiveram em 

destaque, por consequência, gêneros regionais como o samba, marchinhas e frevos.  

Assim como na Argentina e no México, o Brasil apresentou grande produção de filmes durante 

as primeiras décadas do cinema sonoro, com posterior queda do número de obras realizadas a 

partir da década de 1960 (MAIA; RAVAZZANO, 2015). Vieira (2012) identifica que o declínio 

da chanchada veio com a expansão da televisão, também associada ao desenvolvimento do 

Cinema Novo, que, com sua característica intrinsecamente política, vinha de encontro à 

ideologia de entretenimento das chanchadas.  

Após a década de 1960, a produção de musicais no Brasil foi menos concentrada, passando por 

algumas fases, como: filmes ligados ao movimento da Jovem Guarda nos anos de 1960, cujo 

maior representante é Roberto Carlos, que estrelou em algumas das obras, como Roberto Carlos 

em ritmo de aventura (Roberto Farias, 1968); filmes musicais infantojuvenis, que passaram por 

obras do grupo Os Trapalhões até filmes da apresentadora Xuxa, como Os Saltimbancos 

Trapalhões (J. B. Tanko, 1981) e Lua de Cristal (Tizuka Yamasaki, 1990); obras com cunho 

artístico e político entre as décadas de 1970 e 1980, como Ópera do Malandro (Ruy Guerra, 

1986); filmes ligados ao pop-rock nacional, pautados na obra de bandas de sucesso da década 

de 1980, como Bete Balanço (Lael Rodrigues, 1984); destacam-se, também, até hoje, as 

cinebiografias musicais de artistas como Luiz Gonzaga e Tim Maia (MAIA; RAVAZZANO, 

2015). 

 

2.2. REFLEXÕES SOBRE O MUSICAL ENQUANTO GÊNERO 

CINEMATOGRÁFICO  

Definir um gênero é uma tarefa complexa, à qual diversos autores se dedicam extensamente. 

Frisamos de início, portanto, que não temos pretensão, nesse trabalho, de realizar uma revisão 

absoluta sobre o tema, tampouco assinalar definições corretas ou incorretas, mas sim de 

apresentar uma discussão sobre a natureza do musical cinematográfico que consideramos 

necessária para os propósitos deste trabalho.  
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A noção de gênero, como indica Jason Mittell (2004, 2008), é utilizada de diversas formas: a 

indústria do entretenimento a evoca para organizar sua produção; a audiência, para estabelecer 

suas preferências pessoais e realizar suas práticas de fã; na televisão, mais especificamente, o 

gênero serve como norteador da construção identitária de programas e canais, assim como da 

organização desses produtos dentro da grade horária; para os críticos, os gêneros são evocados 

com a finalidade de localizar e agregar produtos de características similares; os acadêmicos o 

utilizam para organizar aulas e projetos de pesquisa. Sendo assim, não há como pensar produção 

audiovisual, principalmente em indústrias como a filmográfica ou a televisiva, sem evocar esse 

conceito.  

Grant (2012) ressalta que os gêneros servem para nos ajudar a fazer sentido das coisas do 

mundo, porém Mittell (2008) destaca que um consenso dos estudiosos do tema é que não há 

critério específico para se identificar um gênero: eles podem ser categorizados por forma 

narrativa, por ação, espaço onde a narrativa é estruturada, dentre outras possibilidades. Em sua 

contribuição para esses estudos, Jason Mittell ressalta então a necessidade de se olhar para além 

do texto do produto e notar o papel dos elementos “externos” como as indústrias produtoras e 

a audiência na formação desses gêneros, pois eles “existem somente através da criação, 

circulação e recepção dos textos no interior dos contextos culturais”34 (MITTELL, 2008, p. 43). 

Esse autor traz a noção de que, por estar inserido em uma dinâmica cultural, o gênero não é 

algo fixo, e está em contínua modificação enquanto procura se estabilizar. A noção de gênero 

como um processo reforça sua concepção de algo fluido e mutável. Além disso, Mittell (2008, 

p. 56) acrescenta que “gêneros são processos culturais que são melhor examinados em 

instâncias históricas específicas”35. Para compreendê-los, portanto, faz-se necessário analisar 

seu contexto. No entanto, outro ponto observado por esse autor é que, apesar de ser 

caracterizado por sua fluidez, é necessário que o gênero possua certa estrutura estável para que 

possamos classificar produtos específicos. Há, portanto, determinadas características comuns 

dentre eles. 

O hibridismo é outro ponto relevante para a caracterização do estudo dos gêneros (MACHADO, 

2009; MITTELL, 2008). Principalmente em televisão, atualmente, as demandas do público 

culminam na elaboração de produtos culturais cada vez mais híbridos e, portanto, difíceis de 

classificar (MITTELL, 2008). Em se tratando do musical, esse aspecto veio como uma 

complicação desde sua gênese: ele se originou do diálogo com outros gêneros, portanto 

                                                             
34 No original: “exist only through the creation, circulation, and reception of texts within cultural contexts”. 
35 No original: “Genres are cultural processes that are the best examined in specific historical instances”. 
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dificultando a identificação de suas características norteadoras, o que culminou na 

diversificação de conceituações dos mais diversos autores.  

Vimos acima que são diversas as expressões do gênero musical ao redor do mundo, porém o 

modelo do musical de Hollywood aparece sempre como parâmetro de diferenciação ou 

aproximação, e é ainda o mais estudado, por isso o retomaremos como referência para nossas 

reflexões seguintes acerca desse gênero. Sobre o musical, Rick Altman (1999) assinala algo 

curioso: no surgimento do gênero, o termo “musical” sozinho não existia, era adjetivo de outros 

gêneros, como por exemplo comédia com música, romance musical ou drama musical. A 

classificação de “musical” para designar o gênero que englobava todas essas obras previamente 

identificadas com outras terminologias surgiu entre 1930 e 1933, justamente e no período de 

leve declínio de produtividade desses filmes. Isso porque “somente retrospectivamente 

poderiam filmes de tão diferentes naturezas aparentarem constituir um grupo coerente”36 

(ALTMAN, 1999, p. 33). E isso não surpreende, segundo Altman (1999), pois no período de 

surgimento do som no cinema, diversos tipos de filme passaram a incluir música em sua 

estrutura – de melodramas a western – sendo portanto compreensível que, à época, essas obras 

não fossem alocadas dentro de um gênero específico, sendo mais fácil realizar essa catalogação 

a posteriori.  

As observações dos estudiosos do musical sobre o que seria o gênero são bastante variadas. 

Alguns autores, como Bill Marshall e Robyn Stilwell (2000, p. 1), pensam o musical como 

“qualquer filme em que a música é uma parte integral da narrativa”37. Essa perspectiva é 

bastante ampla, e acabaria por englobar os filmes caracterizados em plataformas como o IMDB 

como “music”, ou seja, filmes de música, não necessariamente musicais. Isso porque, como 

destaca Barry Langford (2005, p. 83), muitos filmes não-musicais incluem canções integradas 

narrativamente. Esse autor, portanto, somente identifica que “dança e canção oferecem as 

formas de prazer visual que ajudam a definir o musical”38, focando na questão da “ajuda”, não 

de uma conceituação fechada. 

Rick Altman (1987, p. 12), por sua vez, aborda uma perspectiva da indústria, para a qual o 

musical pode ser considerado “um filme com música, isto é, com música que emana do [...] 

mundo ficcional criado pelo filme (em oposição à música de fundo típica de Hollywood, que 

                                                             
36 No original: “only retrospectively could films of such differing natures appear to constitute a coherent 

grouping”. 
37 No original: “any film in which music is an integral part of the narrative”. 
38 No original: “dance and song offer the forms of visual pleasure that help define the musical”. 
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vem de lugar nenhum)”39. Novamente é uma definição abrangente, porém, segundo o autor, 

suficiente para caracterizar o que seria esse gênero em uma perspectiva comercial, o que é 

relevante, visto que, como salienta Mittel (2004), as indústrias utilizam as categorizações de 

gênero a fim de definir marcas, identidades, e elaborar seus produtos. 

Steve Neale (2000, p. 105), por sua vez, observa fatores comuns dentro do gênero para embasar 

sua categorização: o musical, para ele, “sempre foi um gênero híbrido. Em variáveis medidas e 

combinações, música, canção e dança tem sido seus únicos ingredientes essenciais. Em 

consequência, sua história, no palco e nas telas, tem sido marcada por numerosas tradições, 

formas e estilos”40. A definição de Neale (2000) nos traz uma discussão sobre quais seriam os 

elementos constituidores do musical. Outros autores, como Barry Keith Grant (2012, p. 1), 

indicam que, apesar do debate em relação à questão da definição, “podemos dizer que, como 

um gênero distinto, o musical se refere a filmes que envolvem a performance de música e/ou 

dança pelos personagens principais e também incluem o canto e/ou a dança como um elemento 

importante”41. O uso do “e/ou” em sua definição antecede um debate que abordaremos a seguir: 

um filme somente com performances de dança poderia ser considerado musical?  

Em uma perspectiva narrativa, Jane Feuer (2013, p. 59) observa que, “intuitivamente, 

chamamos um filme de musical quando ele contém canto diegético: canções ou números que 

contribuem para a narração do filme”42. Há também autores, como David Desser (2013, p. 212), 

que entram na perspectiva da função da música dentro do filme. Segundo ele, “para um filme 

se qualificar como musical [...] a música deve fazer avançar a trama de alguma forma ou ser 

reflexiva dos desejos, objetivos, pensamentos ou do ser interior do personagem”43. Como 

trabalharemos posteriormente, há pesquisadores, como John Mueller (1984), que descartam 

essa perspectiva ao destacar que, em filmes musicais, alguns números podem ser 

completamente irrelevantes para o andamento da trama. Desta forma, a noção de Desser (2013) 

da necessidade do andamento narrativo através dos números pode ser questionada. 

                                                             
39 No original: “a film with music, that is, with music that emanates from [...] the fictional world created by the 

film (as opposed to Hollywood’s typical background music, which comes instead out of nowere)”. 
40 No original: “The musical has always been a mongrel genre. In varying measures and combinations, music, 

song and dance have been its only essential ingredients. In consequence its history, both on stage and on screen, 

has been marked by numerous traditions, forms and styles”. 
41 No original: “While definition of the film musical is a matter of some debate, we might say that as a distinct 

genre, the musical refers to films that involve the performance of song and/or dance by the main characters and 

also include singing and/or dancing as an important element”. 
42 No original: “Intuitively, we call a film a musical when it contains diegetic singing: songs or numbers that 

contribute to the telling of the film’s narrative”. 
43 No original: “For a film to qualify as a musical [...] the music must advance the plot in some fashion or be 

reflective of a character's desires, goals, and state of mind or inner being”. 
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Ao nos depararmos com estas diversas classificações, algumas discussões podem ser suscitadas. 

Inicialmente, é clara a variedade de definições do que constituiria o gênero. Como identifica 

Jane Feuer: 

Uma definição de senso comum de um filme musical seria que é uma obra que 

possui muita música. Não é uma questão que uma pessoa comum consideraria 

válida perguntar. Para bem ou para mal, o estudo acadêmico dos musicais 

evoluiu um pouco além desse fato. E ainda assim, nós discordamos em quanta 

música exatamente um filme precisa conter para ser chamado de musical, 

como essa música deve se relacionar com a diegese (o mundo narrativo do 

filme) e que proporções de canto e dança devem existir. (FEUER, 2013, p. 59, 

tradução nossa)44 

Podemos compreender, portanto, que, como ressalta essa autora, apesar dos estudos sobre o 

gênero musical terem sido aprofundados, a tarefa de classificar exatamente o que constitui esse 

gênero continua complexa. Como dito anteriormente, o musical é um gênero oriundo do 

hibridismo; além disso, não possui características de delimitação histórica ou geográfica – o 

filme pode se passar em um futuro distópico ou em uma construção ficcional da cidade de Nova 

Iorque; da mesma forma, seus personagens podem ser quaisquer pessoas, de astronautas a 

cantores com sonhos de show business. Dessa forma, como destaca Langford (2005), o musical 

é um gênero bastante heterogêneo em relação a suas temáticas, estilos musicais evocados e 

tramas possíveis.  

Retomamos Mittell (2008) então para lembrar que, sendo um gênero, o musical é fluido e está 

inserido em um contexto cultural, porém possui alguns elementos textuais comuns para sua 

identificação. Podemos reconhecer, dessa forma, alguns itens de consenso dentre os 

pesquisadores do campo: inicialmente, a noção que, no gênero musical, a música é central para 

a construção da trama. Mais especificamente, a canção é tratada pela maioria dos teóricos como 

elemento constituidor. Em segundo lugar, a presença de números musicais é essencial, apesar 

de não se quantificar numericamente a porcentagem necessária para tornar um filme musical 

ou não, nem se indicar qual deve ser sua função específica na narrativa. A questão da dança, no 

entanto, não é identificada como consensual: alguns autores a consideram como elemento 

constituidor do gênero, outros não reconhecem sua presença como uma necessidade para 

realizar essa categorização. 

                                                             
44 No original: “A commonsense definition of a musical film would be that it is a film that has a lot of music in it. 

It is not a question that your average person would consider worthy of asking. For better or for worse, the scholarly 

study of musicals has evolved a bit further than this. And yet, we still disagree as to just how much music a film 

must contain to be called a musical, how that music must relate to the diegesis (the narrative world of the film), 

and what proportions of singing and dancing there must be”. 
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Para além dessas questões, há autores que tensionam atualmente ainda mais as possibilidades 

desse gênero. É o caso da pesquisadora Jane Feuer (2013), que abordou, em seu artigo Is Dirty 

Dancing a musical and why shoud it matter? a discussão sobre o lugar dos filmes de dança e se 

caberia inseri-los como uma subcategoria do gênero musical. No artigo, a autora indica que, 

para classificar um musical, o público se concentra intuitivamente muito mais na presença de 

performances de canto diegético e menos nas performances diegéticas de dança. No entanto, 

ela observa que Dirty Dancing (Emile Ardolino, 1987), que é um filme quase sem canto 

diegético, poderia ser classificado como pertencente ao gênero musical.  

Para justificar essa classificação possível, Feuer (2013) ressalta, dentro desse filme, a presença 

de alguns elementos constituidores de musicais “tradicionais”, como: o lip-synching (a ilusão 

de cantar); o uso de “números”, não necessariamente trazendo canto diegético; a relevância da 

canção “(I’ve Had) The time of my life” como leitmotif, sendo evocada durante cenas do casal, 

como acontecia nos musicais clássicos, e expressando o sentimento dos personagens, mesmo 

que não sejam eles que a interpretem; a construção narrativa trazendo protagonistas com 

grandes diferenças, sendo a mais relevante a questão da classe social; um desfecho que, apesar 

de incerto sobre o futuro dos personagens, traz um número musical que permite que eles se 

expressem da forma que desejam; uma aproximação das classificações do musical clássico 

propostas por Rick Altman, com elementos de musical show e folk, das quais trataremos em 

breve. Em suma, indica que se trata de um musical étnico, que influenciou muitos outros filmes 

de dança produzidos posteriormente, concluindo que “certamente Dirty Dancing é um filme de 

dança, mas o ciclo fílmico de dança pós-1987 pode ser visto como uma transformação do 

musical de Hollywood tradicional se alguém desejar realçar continuidade ao invés de diferença” 

(FEUER, 2013, p. 70)45.  

Apesar de não escreverem especificamente sobre o tópico, alguns autores, como Desser (2013) 

e Altman (1987), corroboram a hipótese levantada por Feuer (2013) ao utilizarem como 

exemplos, ao tratar de musical, filmes de dança. Desser intitula esse tipo de filme de “dance-

oriented films” ou “filmes orientados para a dança”, em tradução livre, identificando-os dentro 

do gênero musical. Já Altman (1987), na conclusão de seu livro The American Film Musical, 

ao tratar da produção das décadas de 1970 e 1980, frisa o sucesso de musicais baseados na 

dança como Flashdance (Adrian Lyne, 1983) e Os embalos de sábado à noite (John Badham, 

1977), que trouxeram novos estilos de dança, como o disco e o break dancing, que se 

                                                             
45 No original: “Certainly Dirty Dancing is a dance film, but the post-1987 dance film cycle can be viewed as a 

transformation of the traditional Hollywood musical if one wishes to stress continuity over difference”. 
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popularizaram principalmente entre a camada mais jovem da população estadunidense nesse 

período. 

 

2.3. TENTATIVAS DE CATEGORIZAÇÃO 

A questão da categorização não é menos complexa que a discussão sobre o que seria o musical. 

Durante a história do gênero, os filmes musicais foram categorizados como pertencentes a 

diferentes subgêneros, dependendo do autor/crítico que propusesse tal classificação. Segundo 

Altman (1981), por conta do grande fluxo de filmes nos primeiros anos de surgimento do 

gênero, os críticos começaram a categorizá-los muitas vezes em comparação com terminologias 

utilizadas na Broadway. Daí surgiram classificações como o musical de dançarinos, musical de 

cantores, musical original (de Hollywood) ou adaptação da Broadway. Isso além, é claro, da 

classificação em comparação com outros gêneros – cinematográficos ou musicais: musical de 

comédia, musical de drama, musical de rock (NEALE, 2000).  

Alguns subgêneros estiveram presentes desde o surgimento dos musicais: a revue trazia 

números musicais ligados por um tênue enredo, e não se manteve muito tempo no cenário; na 

operetta, derivada da ópera, as tramas se passavam em um local mítico ou exótico; o backstage 

mostrava os bastidores da criação de um show; star vehicle trazia filmes centrados em 

intérpretes estrelas, cujos enredos serviam às habilidades específicas de cada um; a biografia 

musical é um filme biográfico sobre a vida e obra de um artista do entretenimento; por fim, o 

musical integrado é o ideal do musical, onde todos os elementos – história, diálogo, música, 

letra, dança – funcionam para trazer uma história coerente, cada item acrescentando e fazendo 

a história avançar (DESSER, 2013; FEUER, 1993; GRANT, 2012; THOMPSON; 

BORDWELL, 1994). 

O fato é, como indica Neale (2000), que os musicais são obras multifacetadas, híbridas e 

complexas, portanto difíceis de se categorizar, um problema caro aos gêneros de forma geral. 

Rick Altman, como dito anteriormente, é um autor que se debruçou sobre a questão dos 

musicais, em um dos seus livros realizando uma pesquisa específica sobre os musicais da era 

clássica: o previamente citado The American Film Musical (1987). A relevância dessa obra, de 

acordo com Neale (2000) é de não só ter sido uma das primeiras incursões nesse gênero, mas 

também um dos esforços mais detalhados de trabalhá-lo teoricamente. Altman (1987) propõe, 

inicialmente, uma estrutura de duplo-foco como constituidora dos musicais estadunidenses, e a 

partir daí sugere que os musicais clássicos poderiam ser alocados em apenas três categorias: 
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musical conto de fadas (fairy tale musical), musical folk (folk musical) e musical show (show 

musical). Segundo Desser (2013), essa categorização agrupa os filmes de acordo com suas 

características compartilhadas de forma, função e estrutura, servindo para alocar a maioria das 

obras desse período, e englobando as categorias usadas previamente, citadas acima. É 

necessário salientar que nenhuma classificação é absoluta, portanto a proposição de Altman 

também recebeu críticas de seus pares. Além disso, essa categorização foi pensada para um 

corpus específico de filmes até a década de 1960. Trabalharemos com ela aqui, no entanto, por 

crermos que essa separação proposta ainda pode encontrar ressonância em produções atuais, 

com as devidas adaptações, incluindo a telenovela estudada nessa dissertação.  

Tratemos inicialmente da questão do duplo-foco. Como observado anteriormente, a 

característica da dualidade é ressaltada por Altman como constituidora de muitos filmes de 

gênero. Mais especificamente em relação aos musicais, Altman (1987) constata que, nesse tipo 

de obra, as narrativas são focadas em um casal de protagonistas – no período clássico 

geralmente um do sexo feminino e um do masculino – que possuem características opostas, por 

exemplo, de personalidade, posição social ou valores, e não precisam necessariamente se 

relacionar de forma amorosa. Para Altman, é essa contraposição entre os dois personagens 

principais que constituiria o duplo-foco nesses filmes, sendo que o desfecho da trama viria 

através da resolução das disparidades desse casal. Estruturalmente, em obras do período 

clássico cada número musical do personagem masculino era sucedido por um da personagem 

feminina, fazendo avançar a narrativa em uma progressão que chega ao “grande final”, via de 

regra um dueto, no qual a canção e a dança confirmam para o espectador que o que separava o 

casal foi suplantado por algo que os une, seja o amor, a solidariedade ou até mesmo a morte, 

como em West side story (Jerome Robbins e Robert Wise, 1961).  

Passando às categorias, iniciemos com o conto de fadas. Com raízes na operetta, esse tipo de 

musical, para Altman (1987), trazia a questão do desejo sexual de forma central em suas tramas. 

Destacamos que, por se tratar de obras realizadas no período de 1920 a 1960, o tópico do sexo 

era abordado de forma diferente da noção atual que temos do assunto. Sendo assim, esses filmes 

traziam uma discussão mais leve e romântica. Altman identifica três formas em que a 

sexualidade era colocada nos filmes musicais conto de fadas: “sexo como sexo”, “sexo como 

batalha” e “sexo como aventura”. No primeiro tipo, a trama é mais evidentemente focada em 

questões sexuais, como relacionamentos, adultério e desejo, a exemplo do filme The great waltz 

(Julien Duvivier, Victor Fleming e Josef von Sternberg, 1938), que traz em seu enredo um 
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relacionamento adúltero. Altman identifica que esse caso não é tão comumente utilizado por 

sua característica mais direta e também mais rara no contexto do cinema conservador da época.  

O “sexo como batalha” já apresentava uma temática mais comum: a energia sexual era 

convertida em disputas e competições entre os membros do casal. Altman exemplifica esse caso 

com o filme Gay divorcee (Mark Sandrich, 1934), onde a conquista da personagem feminina é 

realizada pelo protagonista masculino através de insultos cômicos e confusões, incluindo um 

episódio onde o vestido dela é rasgado. Por fim, no “sexo como aventura”, o casal protagonista 

é apresentado em oposição através de um personagem com aparente medo da sexualidade e o 

outro mais rebelde, sem tantos limites. Altman exemplifica esse último caso com o filme 

Yolanda and the thief (Vincente Minnelli, 1945), onde a personagem feminina, uma jovem rica 

e ingênua, se apaixona por um criminoso, que finge ser seu anjo da guarda. Podemos concluir, 

dessa forma, como identificam Maia e Ravazzano (2014, p. 62), que o musical conto de fadas 

está focado no romance entre os personagens, porém “essa natureza sexual é mascarada por 

uma visão mais romantizada dos relacionamentos, disfarçada sob cenários exóticos e 

fantásticos, diluída em narrativas sobre batalhas e aventuras”. 

A questão da fantasia é relevante para o musical conto de fadas. Altman (1987) coloca que esse 

tipo de filme evocava a questão de se estar em outro lugar, seja em palácios, cidades misteriosas 

ou locais frequentados pela aristocracia. Desser (2013) acrescenta que esse tipo de musical traz 

uma característica mágica, seja na criação de cenários míticos ou apenas trazendo uma 

atmosfera exótica para um lugar pré-existente, destacando-o do mundano. Nesse contexto, 

muitos enredos se passavam no extremo oriente, em países exóticos da América Latina ou até 

na cidade romântica de Paris. Esta última é o cenário de Moulin rouge (Baz Luhrmann, 2001), 

que podemos citar como exemplo de um musical conto de fadas contemporâneo, que traz a 

história de amor entre um poeta inocente e uma cortesã de clube noturno. Por meio da 

ambientação misteriosa e cenários fantásticos, além do envolvimento amoroso dos 

protagonistas em oposição, há uma saída para um mundo de sonhos, trazendo uma retomada às 

características do musical clássico.  

O musical folk, por sua vez, traz como personagens pessoas comuns, e como elementos 

relevantes a família, o lar e os laços de comunidade. Como ressalta Altman (1987), é um tipo 

de filme que traz a noção de estar em outro tempo, em uma recuperação nostálgica dos EUA 

do passado, trazendo o cenário das pequenas cidades e das paisagens rurais, onde a música 

aparece como uma forma natural de expressão. É uma categoria que, segundo Feuer (1993), 

olha para uma versão utópica do passado estadunidense. Desser (2013) destaca que alguns dos 



62 

 

cenários utilizados nesses filmes são espaços de congregação de pessoas comuns em suas 

cidades pequenas – escolas, igrejas, além do espaço da própria casa dos personagens. Nesse 

tipo de filme, a busca do amor é possível, segundo Altman, estando em um local familiar e com 

pessoas familiares, reforçando a noção de comunidade. Podemos exemplificar esse tipo de 

musical através das obras anteriormente citadas Meet me in Saint Louis (1945) e West side story 

(1961), que trazem histórias centradas em famílias, porém que se desenvolvem de formas 

distintas. Grease (1978) é outro exemplo mais recente, que traz o desenvolvimento de um amor 

juvenil em uma pequena cidade dos EUA.  

Por fim, o musical show trata do mundo do entretenimento e da produção de algum tipo de 

espetáculo. Altman (1987) rejeita a terminologia antiga de “bastidores” por esta ser restritiva, 

implicando que a montagem deveria ser necessariamente teatral. Desta forma, como musical 

show, de forma geral, o centro da trama está na construção de algum tipo de espetáculo, seja 

ele uma peça de teatro, filme de Hollywood ou montagem escolar. Por conta disso, como 

ressaltam Maia e Ravazzano (2014), há uma oposição entre o mundo real (composto pelos 

ensaios, problemas da produção e pessoais) e o mundo idealizado (o show já realizado, o 

sucesso e a carreira que decorre dele), sendo que a resolução dos problemas do casal, nesse tipo 

de filme, está atrelada à realização do show.  

Altman (1987) observa que o musical show traz uma maior oposição entre arte e realidade: são 

filmes que, de forma geral, trazem histórias de luta, ensaios e constante trabalho, associadas ao 

desemprego e pouco pagamento. Os números musicais entram, então, como um contraponto 

positivo, trazendo alegria e motivação. Por vezes, por meio de delírios, trazem inclusive o sonho 

do show pronto com o sucesso que o acompanha. Sendo assim, o público tem acesso, através 

desse tipo de obra, a informações desmistificadoras de como é a vida do entretenimento em 

seus bastidores, acompanhando a trajetória geralmente de personagens desconhecidos, que 

almejam o sucesso. 

De acordo com Grant (2012), o musical show forneceu a fórmula narrativa mais durável para 

os filmes musicais: através da temática de produção de um espetáculo, há uma razão plausível 

para a aparição dos números musicais na narrativa. A partir de Melodia da Broadway (1929), 

que tratava de irmãs buscando fama através do teatro, esse tipo de filme se desenvolveu através 

das décadas. Jane Feuer (1995) reforça que essa categoria foi a mais central e presente na 

história dos musicais, por tratar do show business. A autora ressalta também a característica 

auto-referencial desse tipo de obra, pois o filme contém em sua estrutura o mesmo tipo de 

entretenimento que está representando. Inclusive Feuer destaca que muitos musicais se 
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utilizaram do subgênero de bastidores para refletir sobre o próprio gênero musical. Esses filmes 

trazem a performance musical também fora dos palcos, o que, segundo Feuer (1995) auxilia a 

ideia de que o entretenimento musical permeia a vida cotidiana.  

O filme Cantando na chuva (1952) é um bom exemplo do musical de bastidores reflexivo 

indicado por Feuer (1995). Como ressalta Grant (2012), esse filme trata justamente do período 

de transição do cinema mudo para o falado, mostrando o processo de produção de um filme, 

incluindo os problemas técnicos para se adequar à tecnologia. Na trama, uma estrela do cinema 

mudo, com voz estridente e sem habilidades para cantar, passou a ser dublada por outra atriz 

para esconder sua inaptidão do público no momento de desenvolvimento de um filme sonoro. 

O enredo reflete o momento histórico pois, após a transição para o cinema sonoro, diversos 

atores precisaram realizar aulas de canto para se adequar à nova realidade. Quando não era 

possível que os atores cantassem suas próprias cenas, dublês entravam em questão. Como 

recorda Grant (2012), essa estratégia foi utilizada no próprio Cantando na chuva (1952): Kathy 

Reynolds – atriz que interpretava a dublê da estrela de voz estridente – foi dublada por uma 

cantora não-creditada em algumas canções dentro do filme. Dessa forma, ao mesmo tempo que 

a obra traz um enredo cômico a partir dessas dificuldades, ela se utiliza das mesmas estratégias 

para conseguir ser realizada com sucesso. 

Por fim, destacamos que muitos filmes dessa categoria são centrados no mundo do teatro, mais 

especificamente na Broadway, tendo como cenário, portanto, a cidade de Nova Iorque: é o caso, 

por exemplo, do anteriormente citado The producers (2005). Desser (2013) destaca também 

que o foco no show business traz uma quantidade mais limitada de personagens possíveis – 

performers, diretores, coreógrafos, dentre outros artistas envolvidos com o mundo do 

entretenimento. Muitos filmes recorrem à temática comum de ascensão ao sucesso por 

intermédio da arte – presente desde obras como O Cantor de jazz (1927) até a atualidade – 

mostrando os bastidores das produções, ensaios, percalços até o alcance do sucesso.   

 

2.4. NÚMEROS MUSICAIS: ARTICULAÇÕES COM A NARRATIVA 

Para finalizar o presente capítulo, trataremos mais especificamente dos números musicais – 

centrais para o gênero e também para a análise de Cheias de Charme proposta neste trabalho. 

Sua presença é globalmente compreendida como fator intrínseco de um produto musical, sendo 

que os números possuem grande destaque narrativo. Como afirma o cineasta Vincente Minnelli, 
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nos filmes musicais “aos números deve ser dada tanta importância quanto às sequências 

dramáticas”46 (HIGHAM; GREENBERG, apud GRANT, 2012, p. 85). 

No entanto, a discussão sobre a quantidade necessária de números musicais para classificar um 

produto audiovisual como pertencente ao gênero varia. De acordo com Desser (2013), na era 

clássica de Hollywood um filme que contivesse ao menos três números musicais poderia ser 

considerado musical. O aprofundamento dos estudos sobre o gênero provou que tal definição 

simplista não poderia ser adotada – inclusive esse autor ressalta que alguns dos filmes 

previamente identificados como musicais hoje não alcançariam essa classificação segundo o 

crivo de alguns estudiosos.  

O recurso do número musical é utilizado em filmes, e, atualmente, também em obras de 

televisão não-musicais, onde a inserção de números pontuais ocorre em diversas séries, 

independentemente de seu gênero. Um exemplo da presença de número musical em série de 

comédia ocorreu em The Big Bang Theory (CBS, 2007-presente), que em alguns episódios 

trouxe elementos como uma declaração musical cantada por todos os personagens, ou um 

delírio musical de um personagem indiano em um cenário típico de Bollywood. Outro caso, já 

em uma série de ação/drama, ocorreu no primeiro episódio da quarta temporada de Scorpion 

(CBS, 2014-2018), em um momento de fantasia que marcava o êxtase do protagonista ao 

finalmente estar em um relacionamento com a personagem por quem era apaixonado desde o 

princípio da série. Desta forma, apesar da presença de números musicais ser indispensável para 

a construção de um produto do gênero musical, ela não pode ser o único fator de classificação 

para se um produto pertence ou não a esse gênero. Deve-se considerar também, por exemplo, a 

função narrativa desses números, a frequência em que aparecem, a relevância da música na 

construção da trama, dentre outros fatores. 

Destacaremos aqui a pesquisa de três autores em relação a aspectos distintos da constituição 

dos números musicais que cremos ser relevantes para a análise de Cheias de Charme. Rick 

Altman (1987) trouxe a noção de dissolução para tratar da inserção dos números musicais na 

narrativa, mais especificamente da transição entre regimes dentro do filme. John Mueller (1984) 

pesquisou a função narrativa desses números musicais, propondo uma tentativa de 

categorização. Já David Desser (2013) especificou tipos estruturais desses números. Os 

apresentaremos aqui de forma a associar essas diferentes classificações como operadores 

analíticos em nosso objeto de estudo.  

                                                             
46 No original: “Numbers should be given as much importance as dramatic sequences”. 
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2.4.1. O CONCEITO DE DISSOLUÇÃO E A TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES 

Comecemos por Rick Altman. Em seu livro supracitado The American Film Musical, Altman 

(1987) dedica um capítulo ao estudo do que chama de estilo do filme musical americano. Nele, 

trata mais especificamente sobre a estrutura dos filmes, e traz, em relação aos números 

musicais, o conceito de dissolução para tratar das transições de entrada e saída desses números 

na narrativa. Maia e Ravazzano (2014, p. 64), ao analisarem a produção de Altman, identificam 

que para esse autor “durante a progressão narrativa de um musical, portanto, temos um 

contraponto entre a realidade vivida pelos personagens e a abordagem exagerada, idílica e 

fantasiosa dos números de canto e dança que permeiam estas obras”. Sendo assim, são 

utilizados recursos para realizar a transição entre essas duas instâncias da diegese: o “real” e o 

número musical, colocados por Altman como real/ideal ou real/imaginário, que trazem a 

“quebra do mundo normal para um reino de performance e arte”47 (ALTMAN, 1987, p. 61). 

Desta forma, o autor elenca três possibilidades de se realizar esse tipo de transição: dissolução 

de áudio, dissolução de vídeo e dissolução de personalidade.  

A dissolução de áudio, segundo Altman (1987, p. 63) “sobrepõe sons para passar de uma faixa 

de som para a outra”48. De acordo com esse autor, a forma mais comum de dissolução de áudio 

ocorre quando passamos de uma faixa diegética para uma faixa de música extradiegética através 

da música diegética: ou seja, saímos, por exemplo, das falas e ruídos da faixa diegética por meio 

da introdução de um elemento como o canto, que nos leva à música extradiegética, gravada 

com acompanhamentos e recursos que por vezes não estão em cena. Em muitos musicais, é 

comum acontecer esse tipo de dissolução quando o personagem está falando, sua fala se torna 

rítmica e introduz uma canção que inicia um número musical. A canção introduzida geralmente 

não faz parte da faixa diegética, somente aparenta fazer, através do processo de dublagem. 

Altman (1987) inclusive destaca também a função do murmúrio nesse processo de transição 

entre o falar e o cantar. Além disso, Maia e Ravazzano elaboram outra possibilidade de 

dissolução de áudio em musicais, quando o que vemos difere do que escutamos: 

Em muitos musicais, ouvimos a voz do protagonista cantando (som diegético) 

ao som de um acompanhamento orquestral que muitas vezes não está sendo 

tocado na cena (som não diegético) ou a quantidade de instrumentos em cena, 

realizando a performance, não corresponde ao que ouvimos. Do mesmo modo, 

sons e ruídos da diegese incorporam-se ao ritmo da música extradiegética. 

Assim sendo, os dois níveis de som de um filme estão em constante interação, 

e esta relação, para Altman, está no coração das características estilísticas do 

cinema musical americano. Ao quebrar a barreira que separa essas duas faixas 

                                                             
47 No original: “break out of the normal world into a realm of performance and art”. 
48 No original: “superimposes sounds in order to pass from one sound track to another”. 
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de som, o musical borra as fronteiras entre as duas realidades apresentadas no 

filme. (MAIA; RAVAZZANO, 2014, p. 65)  

Podemos exemplificar a dissolução de áudio com o número musical “My favorite things”, do 

filme A noviça rebelde (Robert Wise, 1965). Nele, durante uma tempestade, as crianças, 

amedrontadas, vão para o quarto da babá Maria, que as acalma ao interpretar uma canção sobre 

lembrar de coisas favoritas no mundo para se sentir melhor em momentos de medo ou tristeza. 

Na faixa diegética, temos os barulhos de chuva e trovoadas, além da fala de Maria, que conta 

às crianças alguma das coisas que ama. A música é introduzida quando a personagem passa a 

citar os itens de forma rítmica, puxando um acompanhamento orquestral que não existe na 

diegese. Dessa forma, é introduzida a faixa extradiegética e iniciado o número musical. Esse é 

um bom exemplo de como essas faixas são entrelaçadas no filme musical, pois se retorna de 

uma à outra quando há necessidade: temos a inserção de ruídos de trovão da diegese enquanto 

a personagem canta, assim como há uma pausa no canto para que as crianças falem de suas 

coisas favoritas, enquanto o acompanhamento orquestral é continuado. O número é finalizado 

de forma abrupta pelo retorno à realidade, com a chegada surpresa do pai das crianças, com sua 

seriedade, ao quarto. 

O segundo modo de transição observado por Altman é a dissolução de vídeo, definida por ele 

como um processo onde “duas imagens distintas são feitas para parecer contínuas através da 

superposição”49 (ALTMAN, 1987, p. 74). O autor ressalta que a dissolução de vídeo deve ser 

pensada como um artifício que faz uma ponte entre diferentes níveis de realidade, espaço ou 

tempo. Mais especificamente, Altman trabalha com a forma com a qual são conectados 

visualmente um espaço diegético de natureza realista e um espaço idealizado, que pode ou não 

ser diegético. O autor ressalta a contribuição dessa categoria em relação a um elemento 

estilístico que ele considera central para o gênero: a fusão entre o real e o ideal. Segundo Altman 

(1987), os usos frequentes da dissolução de vídeo ocorrem para realizar uma transição temporal 

entre o presente diegético e um futuro ou passado distantes e para mostrar memórias ou 

sentimentos dos personagens de forma idealizada.  

Um filme que utiliza bastante as dissoluções de vídeo para inserção de números musicais é 

Across the Universe (Julie Taymor, 2007). Sua trama é construída em cima das canções do 

grupo musical Beatles, em um panorama da década de 1960. Já no primeiro número musical do 

filme, temos uma mistura entre as canções “Girl” e “Helter Skelter”, sendo que a transição entre 

elas é realizada por meio de efeitos visuais: o protagonista masculino Jude, que cantava na 

                                                             
49 No original: “Two distinct images are made to seem continuous through superimposition”. 
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praia, olha para as ondas, e então a segunda canção é introduzida pela dissolução de vídeo 

contendo efeitos de imagens da guerra, violência e por fim um close-up do rosto da protagonista 

feminina Lucy, sendo que estas imagens são uma antecipação do futuro, marcam uma transição 

temporal. Em seguida, o número musical de “Hold me tight” realiza uma dissolução de vídeo 

com finalidade de transição espacial: temos inicialmente a protagonista feminina cantando em 

um baile nos EUA, e através da dissolução de vídeo somos levados a um pub no Reino Unido 

onde o protagonista masculino está. A dissolução vai e volta entre esses espaços até o fim do 

número musical. Há, inclusive, uma modificação no áudio para acompanhar a dissolução de 

vídeo: no ambiente estadunidense quem canta é Lucy, acompanhada ao fundo por uma banda 

mais melódica. No espaço britânico, quem canta é a então namorada de Jude, com 

acompanhamento de uma banda de rock, destacando o som de guitarras e bateria. Por fim, o 

número musical de “Because” exemplifica uma dissolução de vídeo por conta de um delírio 

dos personagens: posteriormente à ingestão de psicotrópicos, eles cantam enquanto imaginam 

que saíram da grama em que estavam deitados para se abraçarem e realizarem atos sexuais 

embaixo d'água. 

O último tipo de dissolução identificado por Altman (1987) é a de personalidade, que acontece 

com os personagens. Para explicar essa categoria, Altman retoma a questão do musical ser 

estruturado em um duplo-foco, com o casal protagonista representando polos opostos. O autor 

argumenta que cada parte representa o que falta em seu parceiro. Desta forma, a dissolução de 

personalidade ocorre durante os números musicais, que gradativamente tiram o casal dessa 

situação de oposição, e que nos mostram que os “valores e desejos associados a cada um estão 

presentes no outro, porém em um estado escondido, reprimido”50 (ALTMAN, 1987, p. 81). 

Segundo esse autor, isso nos leva a crer que os traços de personalidade exteriores de um 

personagem correspondem a traços profundos e reprimidos da personalidade do outro, como 

ocorre no filme A Noviça Rebelde, onde as características de leveza e felicidade de Maria se 

complementam às de responsabilidade e estabilidade do pai das crianças, sendo que os 

personagens se equilibram através do relacionamento amoroso.  

Por intermédio dos números musicais, portanto, podemos ter acesso a esses traços de 

personalidade reprimidos, aos desejos mais profundos dos personagens. De acordo com 

Altman, a dissolução de personalidade é diferente das anteriores, em que tratamos de um 

aspecto técnico de transição, por lidarmos aqui com a expressão de sentimentos. Porém, como 

                                                             
50 No original: “the values and drives associated with each one are present in the other, but in a hidden, repressed 

state”. 
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ocorre nas dissoluções de áudio e vídeo, há também a relação entre três faixas no filme: o que 

é expresso na superfície do personagem, qual o sentimento em seu íntimo, e como o número 

musical traz, no “faz-de-contas”, um entrelaçamento entre os dois. Desta forma, geralmente por 

meio de números contendo cenários de sonho, delírio ou interpretação de papéis, como em uma 

paródia, o personagem pode expressar essas fantasias pessoais sem o julgamento que ocorreria 

na vida “real”. 

Podemos citar como exemplo da dissolução de personalidade o filme Chicago (Rob Marshall, 

2002). Uma de suas protagonistas é Roxie Hart, aspirante a cantora que na vida real é sem graça 

e desengonçada. Por intermédio dos números musicais – que inicialmente surgem em forma de 

delírio ou sonho – ela se apresenta como uma mulher fatal, sensual e segura. Desta forma, os 

números de Chicago são muito marcados por esse tipo de dissolução, trazendo uma forma da 

personagem expressar seus desejos escondidos, ou traços de personalidade reprimidos. Nos 

aproximando da televisão, podemos exemplificar também a dissolução de personalidade por 

meio de Glee (FOX, 2009-2015). Seriado que parte de um coral da escola e seus membros, Glee 

traz Artie, um personagem jovem, cadeirante, cujo sonho é ser dançarino. Por sua condição não 

ter possibilidade de cura, o personagem somente consegue realizar o que almeja por meio de 

alguns números musicais.  Exemplo disso ocorre durante o 19º episódio da primeira temporada, 

quando o personagem tem um delírio em que levanta da cadeira de rodas para dançar em um 

flash mob no shopping center. O sonho de Artie é cortado com a chegada de sua namorada, que 

o puxa para a realidade, de forma literal fazendo-o cair de volta na cadeira. Desta forma, nesse 

número musical, podemos ter acesso aos desejos mais profundos do personagem.   

 

2.4.2. FORMA E NATUREZA DOS NÚMEROS MUSICAIS 

Passando a David Desser (2013), ele ressalta algumas das formas que o número musical pode 

assumir: solo, dueto, pas de deux (adaptado do ballet, um dueto de dança), número do coro 

(realizado por um grupo) e números de especialidade. Esse autor argumenta que o solo, número 

focado em apenas um personagem, pode se dividir em: número declarativo, em que o 

personagem declara elementos formadores de sua personalidade; solo amoroso, declaração do 

novo amor; e solos de lamento ou arrependimento. Os duetos, para ele, podem ser cômicos ou 

declarações de amor, e geralmente ocorrem em momentos de ápice da película. Os duetos em 

modelo pas de deux são observados por ele como bastante representativos da construção do 
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filme musical: “cantar e dançar bem juntos confirma abertamente o acerto do casal estar junto”51 

(DESSER, 2013, p. 230). Já os números de especialidade podem ser realizados pelo 

protagonista, o casal ou personagens coadjuvantes, e estão focados na demonstração de seus 

talentos, no virtuosismo. Acrescentamos que o número do coro pode conter pequenos e grandes 

grupos, incluindo as grandes coreografias características dos musicais clássicos.  

A variedade de formas possíveis de criação de números musicais para filmes é grande. Para 

exemplificar os tipos propostos por Desser (2013), propomos então uma observação dos 

números constituidores do filme Grease (Randal Kleiser, 1978). Nessa obra, os protagonistas, 

Danny e Sandy (respectivamente John Travolta e Olivia Newton-John), representam o clássico 

duplo-foco: ela, uma garota inocente proveniente da Austrália, e ele um bad boy estadunidense. 

No filme, temos um total de nove números musicais que exemplificam alguns dos tipos 

elencados por Desser. Os solos estão em maioria, sendo cinco números: “Look at me I’m Sandra 

Dee”, é um solo declarativo onde a personagem Rizzo faz uma sátira da pudica protagonista 

Sandy; em “Hopelessly devoted to you”, a protagonista feminina canta um solo de declaração 

de amor e também de lamento, onde exprime seu amor por Danny, porém com sentimentos 

conflituosos por conta das atitudes de desprezo por parte de seu amado; “Beauty School 

Dropout” é um número de delírio da personagem Frenchy, em que seu anjo da guarda vem 

aconselhá-la a voltar para a escola e se diplomar, um solo cômico; em “Sandy”, o protagonista 

masculino interpreta um solo de lamento por ter sido deixado por seu par; por fim, “There are 

worse things (I could do)” traz a personagem Rizzo em um solo declarativo íntimo em que 

compartilha aspectos de sua personalidade. O número de especialidade aparece em “Greased 

Lightning”, que também é um número de coro do grupo de personagens masculinos, porém 

focado em mostrar as habilidades de canto e dança do ator principal, John Travolta. Há, nesse 

filme, outras passagens de especialidade focadas somente na dança. Outro número de coro é a 

grande coreografia que encerra o filme, “We go together”, com participação de todo o elenco.  

Já os duetos aparecem marcando início e fim da película. Inicialmente, “Summer Nights” é o 

primeiro número musical do filme e um dueto cômico sobre o romance de verão desses dois 

jovens: cada um apresentando sua perspectiva do tempo passado juntos – ele contando aos 

amigos de forma maliciosa, e ela romantizando. O segundo dueto dos protagonistas, “You’re 

the one that I want”, é uma canção de declaração amorosa que pode ser considerada um pas de 

deux atualizado – visto que aqui temos uma música pop dos anos 1970, enquanto esse tipo de 

                                                             
51 No original: “Singing and dancing well together overtly confirms the rightness of the couple’s being 

together”. 
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número musical era mais frequente em musicais clássicos, portanto trazendo outros gêneros 

musicais para a canção – que traz os protagonistas sincronizados em canto e passos de dança. 

 

2.4.3. ARTICULAÇÃO ENTRE CONTEÚDO DO NÚMERO MUSICAL E TRAMA 

Passando por fim à pesquisa de John Mueller (1984), autor que trabalhou principalmente com 

as obras de Fred Astaire, temos a questão do entrelaçamento entre números e trama. Mueller 

sugeriu que há pelo menos seis possibilidades de permutações entre números musicais e o 

enredo dos filmes, compreendendo desde números “que são completamente irrelevantes para a 

trama” aos que “avançam a trama” seja por sua configuração e função narrativa e/ou através do 

conteúdo. Para exemplificá-los, realizaremos uma aproximação com o objeto desta dissertação, 

um produto televisivo, portanto utilizaremos números musicais das séries televisivas 

contemporâneas Glee (Fox, 2009-2015), Smash (NBC, 2012-2013) e Crazy Ex-Girlfriend (CW, 

2015-atualmente). De acordo com Mueller, são os seguintes casos: 

 Números que são completamente irrelevantes para a trama 

É o caso, como exemplifica Mueller (1984), de uma situação em que os protagonistas vão para 

uma festa, e um número musical é realizado sem os incluir. Os personagens são entretidos no 

interior do enredo, porém o número poderia ser retirado da película sem grande perda narrativa. 

Para ilustrar esse caso, podemos citar Smash, uma série sobre a produção de peças musicais na 

Broadway – uma sobre a vida de Marilyn Monroe e outra, uma produção original sobre o show 

business. No sexto episódio da primeira temporada, há uma cena de uma festa em que a 

protagonista Karen Cartwright está trabalhando como cantora. Um número musical é 

introduzido com a canção “Shake it out”, de Florence and the Machine, de sucesso à época. 

Nele, Karen entretém os convidados da festa, assim como a nós espectadores, porém o número 

é completamente irrelevante para o andamento da trama. Ele é utilizado como contraposição de 

outros espaços que não o de ensaios, mostrando Karen na vida exterior, trabalhando com o que 

pode para ganhar dinheiro, além de expor as habilidades vocais da personagem. No entanto, se 

retirado da série, não faria falta.  

 Números que contribuem para o espírito ou tema 

São números que, teoricamente, também poderiam ser retirados do filme sem perda narrativa, 

pois não avançam a trama. No entanto, trazem uma colaboração para o tom e o tema almejados 

pelo filme. Podemos exemplificar essa categoria com o uso de Crazy Ex-Girlfriend, uma série 

de comédia “romântica” musical criada e estrelada por Rachel Bloom. O enredo trata da vida 
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de uma jovem advogada bem-sucedida que tem o trabalho dos sonhos em Nova Iorque, mas é 

infeliz. Ao receber uma promoção no trabalho, ela reencontra um ex-namorado de sua 

adolescência que expressa sua felicidade em morar em uma cidade pequena no interior da 

Califórnia. Esse encontro motiva a personagem a rejeitar sua promoção, se demitir e se mudar 

para a cidade do antigo amor para buscar a felicidade. Essa série de comédia musical traz uma 

construção baseada na ironia como chave. Seus números musicais – e letras das canções – são, 

portanto, construídos de forma bastante peculiar, alguns utilizados somente para reforçar o 

caráter sarcástico e “escrachado” da produção. É o caso do número “Sexy getting ready song” 

(“Canção sexy de se arrumar”), que mostra a protagonista se preparando para um encontro 

romântico. Tanto a letra da canção quanto o conteúdo imagético trazem os muitos sacrifícios 

aos quais as mulheres historicamente precisam se submeter para estarem “adequadas” à 

sociedade e agradar seus homens, incluindo múltiplas depilações e o uso de cinta modeladora 

– todas essas etapas mostradas ao público em contraste irônico com a noção de “sexy”. 

Consideramos que este número poderia ser retirado do episódio, cortando a ação diretamente 

para o restaurante onde a personagem se encontra com seu par. No entanto, ele reforça o tom 

que a série deseja passar, mostrando ao espectador que o objetivo dessa produção é questionar, 

por meio da comédia, determinados fatores comuns da vida e relacionamentos. 

 Números cuja existência é relevante para a trama, mas cujo conteúdo não o é 

Categoria que inclui, por exemplo, os musicais de bastidores de um show. É necessário haver 

números musicais contendo ensaios, personagens trabalhando no show, parte fundamental da 

narrativa desse tipo de filme. O conteúdo desses números, no entanto, não é tão relevante: eles 

existem para mostrar o processo ao espectador. Um modelo dessa situação pode ser encontrado 

na supracitada série Smash, que, em sua primeira temporada, acompanha a construção de um 

novo musical da Broadway, Bombshell. No nono episódio dessa temporada, um dos números 

musicais traz o espetáculo de sucesso Heaven on Earth, peça musical de Tom e Júlia, também 

autores de Bombshell, e obra onde Ivy Lynn, a outra protagonista da série, trabalha no coro. O 

número possui relevância pois, como a série é centrada na Broadway, é necessário mostrar ao 

espectador como funciona um show que está em cartaz. Além disso, o número nos mostra como 

é estruturado um trabalho já reconhecido e aclamado dos autores que vemos apenas trabalhando 

em ensaios e rascunhos. No entanto, a inserção desse número se dá apenas para mostrar o 

processo – show em funcionamento contendo a protagonista trabalhando frustrada em um 

emprego sem protagonismo –, não havendo relevância da letra da canção ou conteúdo do 

número.   
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 Números que enriquecem a trama, mas não avançam 

Números musicais que podem ser utilizados para estabelecer determinada atmosfera ou 

aprofundar em algum personagem ou situação. De acordo com Mueller (1984), tais números 

poderiam ser retirados do filme sem perdas de continuidade, visto que os personagens e 

situações centrais já foram anteriormente apresentados ao público. No entanto, esses números 

são enriquecedores e aumentam o conhecimento do espectador daquele determinado universo, 

mostram diferentes camadas de construção da trama. Para esse autor, a maioria dos duetos 

amorosos poderia pertencer a essa categoria, assim como os “ballets de sonho” dos musicais 

clássicos. Podemos exemplificar esse tipo de número utilizando o seriado Glee, que acompanha 

as trajetórias de um coral de adolescentes e do professor que o coordena. Em um dado momento, 

o mentor do coral, Will Schuester, é inspirado pelo sonho de estrelato de seus alunos e decide 

retomar sua atividade em peças musicais. Desta forma, se inscreve em uma audição para o papel 

do protagonista Jean Valjean na adaptação de “Les Misérables” pelo teatro comunitário da 

cidade de Lima, Ohio. No entanto, lá encontra seu rival – musical e romântico – do passado, 

que havia aparecido previamente na série. Após uma disputa, em que os dois afirmam querer 

cantar a mesma música na audição, o diretor ordena que eles façam um dueto. É iniciado, 

portanto, o número musical de “Dream On”, que enriquece a trama ao expor as habilidades 

vocais de Will, além de aprofundar a narrativa em relação à rivalidade de seu passado. Através 

da letra da canção, que prega sonhar até a concretização de seus sonhos, nos aprofundamos nos 

desejos do professor. Além disso, a oposição coreográfica e expressão corporal dos dois 

personagens expressa a rivalidade desses homens e a vontade de ganhar o papel, de ser melhor 

que o outro.  

 Números que avançam a trama, mas não por seu conteúdo 

Mueller (1984) diferencia os números que avançam a trama em duas categorias – os que 

avançam, mas não por seu conteúdo, e os que avançam por seu conteúdo. Nesse primeiro caso, 

ele dá como exemplo o número musical, dentro dos musicais de bastidores, contendo uma 

audição ou performance de abertura do show, momentos sempre importantes nesse tipo de 

musical. O relevante, no caso, e que faz com que a trama seja avançada, é o personagem realizar 

esses números – e ter sucesso ou falhar neles –, não necessariamente o que ele esteja cantando 

ou dançando. Desta forma, esse autor advoga que o conteúdo específico do número é 

irrelevante, apesar de ele ser responsável pelo avanço da trama. Exemplificamos aqui 

novamente com Smash. O primeiro número musical da série é o elemento inicial do piloto. Ele 

traz Karen, vestida de Dorothy, de O Mágico de Oz (1939), cantando “Somewhere over the 
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rainbow” em um palco vazio que parece o céu repleto de estrelas. A canção é interrompida por 

um toque de celular, que, por meio de dissoluções de áudio e vídeo nos traz para a realidade: 

Karen está realizando uma audição com roupas regulares, em uma sala de ensaios, que se 

desenvolve tão mal a ponto que a diretora atende o telefone em meio à sua apresentação. Esta 

é nossa introdução ao universo da série e a uma das protagonistas, e um exemplo de número 

que avança a trama, mas não por seu conteúdo: o que interessa nele é ver Karen realizando a 

audição e fracassando, o que avança a trama, porém não por consequência do que ocorre no 

número musical. A personagem poderia estar cantando qualquer outra música em qualquer 

outro cenário, que a estrutura do número funcionaria da mesma forma. 

 Números que avançam a trama por seu conteúdo 

O último caso identificado pelo autor seria o ideal dos musicais, números que os tornariam 

totalmente integrados. São números que progridem a história: durante eles, algo acontece e 

transforma os personagens ou sua situação. Desta forma, o número não pode ser retirado do 

enredo sem grande perda narrativa. Podemos exemplificar esse cenário com o primeiro número 

musical de Crazy Ex-Girlfriend. Intitulado “West Covina”, ele avança a trama por seu conteúdo 

por apresentar a protagonista em transição: ela se muda de Nova Iorque para West Covina, na 

Califórnia, cidade natal de Josh, seu ex-namorado da juventude. Acompanhamos, nesse 

número, a progressão da história: tanto através da letra da canção, em que Rebecca canta sobre 

as maravilhas que imagina para a cidade, quanto por meio das imagens, que nos levam das ruas 

movimentadas de Nova Iorque para a Califórnia através de uma animação. As imagens também 

atuam como um contraponto à letra e música da canção: enquanto Rebecca enaltece a região 

cantando de forma animada, por conta dos elogios que Josh fez à cidade, as imagens nos 

mostram uma cidade precária, comum, inclusive suja, cujos atrativos são shows de pornografia 

e pretzels gigantes. Isso colabora para o tom irônico da série, e é um número que pode ser 

considerado totalmente integrado. 
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3. OS MUSICAIS NA TELEVISÃO 

Passemos então ao campo televisivo. Constituída de formas distintas em países ao redor do 

mundo, a televisão, assim como o cinema, foi influenciada por outros meios antecessores. 

Como indica Ron Rodman (2010, p. 6), “à medida que a televisão se desenvolveu, a 

programação em seus primeiros anos emprestou muito dos códigos do rádio, incluindo códigos 

musicais”52. Apesar de tratar especificamente da experiência televisiva estadunidense, que 

iniciou seu desenvolvimento a partir do início da década de 1930, a afirmação de Rodman 

encontra ressonância no desenvolvimento desse meio em muitas outras nações, incluindo a 

França (JOST, 2010) e o Brasil. Daniel Filho (2003, p. 11), por exemplo, compara a televisão 

brasileira, em seus primeiros anos, a “um rádio com imagem”, visto que tanto a programação 

quanto a equipe desse novo meio eram oriundos do rádio. Por conta disso, é compreensível que 

a música estivesse na gênese da televisão brasileira.  

Retomemos, inicialmente, alguns dados relevantes sobre a elaboração de programas musicais 

na televisão nos EUA. Desde as primeiras emissões televisivas nos Estados Unidos, a música 

já era evocada para os programas: de acordo com Rodman (2010), em 1931 a emissora CBS já 

realizava seus primeiros musicais, dentre comédias musicais e séries musicais de variedades. 

Além disso, a transmissão de shows também era algo recorrente na programação televisiva, por 

ser, de acordo com o mesmo autor, uma forma barata de se produzir conteúdo para a televisão. 

De forma geral, nos anos subsequentes, alguns programas musicais foram bastante relevantes 

na história da televisão estadunidense. Um deles foi The Partridge Family, série de comédia 

musical que abordava a vida de uma família de cantores, estando no ar durante quatro anos, 

entre 1970 e 1974, possuindo quatro temporadas. Sua relevância musical se deu, pois cinco 

canções dessa série estiveram no top 10 das paradas de sucesso da Billboard, a exemplo de “I 

think I love you”53. No Brasil, foi exibida pela Globo também durante a década de 1970, 

trazendo o nome de A Família Dó-Re-Mi.  

Outro aspecto relevante dentro da programação televisiva musical estadunidense é que se cria 

muitos produtos para um público infantojuvenil. Essa tradição traz produtos como Sesame 

Street, programa que protagonizava os Muppets, grupo de fantoches criados em 1955. No ar 

desde 1969, é um dos programas de maior tempo de exibição na história da televisão dos EUA, 

                                                             
52 No original: “As television developed, programming in its early years borrowed heavily from the codes of 

radio, and these included musical codes”. 
53 Informação verificada no site da Billboard. Disponível em: https://www.billboard.com/music/the-partridge-

family. Acesso em: 10 fev. 2018. 

https://www.billboard.com/music/the-partridge-family
https://www.billboard.com/music/the-partridge-family
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que utiliza a música como parte de sua estratégia educativa54. Indicamos anteriormente o papel 

da Disney na indústria cinematográfica musical dos EUA. Na televisão, essa empresa também 

se destaca através do seu canal Disney Channel, focado na produção de programas para um 

público mais jovem, dentre animações e live-action. Muitos deles são musicais, que foram 

responsáveis pelo lançamento de alguns ícones da música estadunidense ao decorrer dos anos, 

como Demi Lovato, Hillary Duff e Selena Gomez. Hannah Montana (2006-2011), previamente 

citado, foi um programa que lançou a cantora Miley Cirus ao sucesso, e tratava da vida de 

Miley, uma garota que era regular durante o dia, e à noite se transformava na popstar Hannah 

Montana. Outro exemplo que pode ser citado é o programa Jonas (2009-2010), estrelado pelo 

grupo musical Jonas Brothers.  

Durante as décadas de 1980 e 1990, houve algumas experimentações com a ficção televisiva 

musical para todas as idades nos EUA. A série Dirty Dancing (CBS, 1988-1989), por exemplo, 

trazia uma adaptação do filme homônimo lançado em 1987, porém sem o elenco original. Em 

1990, a série Cop Rock (ABC, 1990) trouxe uma outra proposta para esse tipo de programa: foi 

um produto policial e musical, onde números musicais se entrelaçavam à solução de crimes. 

Ambas experiências, no entanto, apenas figuraram na grade de programação durante uma 

temporada (GRANT, 2012). 

Em um panorama mais atual, a partir dos anos 2000 algumas séries musicais passaram a ter 

destaque de audiência e crítica, sendo mais longevas que as experiências das décadas anteriores. 

Alguns deles foram utilizados como exemplo no primeiro capítulo desta dissertação, como Glee 

(FOX, 2009-2015), série musical longeva, que foi encerrada em sua sexta temporada. Se 

passava em um colégio da cidade interiorana de Lima, Ohio, com um enfoque no Glee Club 

(coral) desse colégio: New Directions. O coral, instituição sem prestígio dentro do colégio, 

cujos integrantes eram marginalizados, vai crescendo em destaque através do sucesso que um 

grupo de estudantes alcança em competições estaduais, regionais e nacionais. É, portanto, uma 

história da transformação desse lugar e da vida desses participantes, trazendo temáticas caras 

ao universo juvenil como relacionamentos amorosos, gravidez na adolescência, opção sexual, 

dentre outros elementos. Novamente em relação à relevância da Broadway e dos musicais na 

história dos EUA, é interessante destacar que essa série se passa entre 2009 e 2015, e o sonho 

de uma das protagonistas, Rachel, é fazer sucesso na Broadway, o que prova que a Broadway 

permanece sendo um ponto de interesse de diversos artistas estadunidenses até hoje.  

                                                             
54 Informações disponíveis no artigo da Enciclopédia Britânica sobre o programa. Disponível em: 

https://www.britannica.com/topic/Sesame-Street. Acesso em: 10 fev. 2018.  

https://www.britannica.com/topic/Sesame-Street
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Vários atores dessa série – assim como em outros produtos musicais contemporâneos, como 

Smash – vêm para Glee após ter trabalhado em peças musicais da Broadway, como por exemplo 

Lea Michelle, que interpreta a protagonista Rachel, Matthew Morrison, o professor Will 

Schuester, além de atrizes como Kristen Chenoweth e Idina Menzel, que realizaram 

participações na série e são performers premiadas da Broadway, sendo inclusive protagonistas 

do elenco de ouro do musical Wicked. A abordagem musical de Glee prioriza versões de 

músicas pré-existentes em detrimento de canções originais. O elenco apresentou números 

musicais em programas de TV, como o The X Factor, e também realizou turnês pelos EUA: 

Glee! Live! In concert!. Na história da série, houve também a criação da competição em reality 

show The Glee Project (Oxygen, 2011-2012), que possuiu duas temporadas e mostrava um 

processo seletivo com várias etapas, com a finalidade de escolher atores que representariam 

personagens que seriam incorporados ao elenco de Glee na temporada subsequente. A série 

possuiu apreço de público e crítica, que apoiam sua longevidade, sendo inclusive vencedora da 

categoria “Melhor série televisiva – comédia ou musical” do Globo de Ouro nos anos de 2010 

e 201155.  

Smash é um seriado musical da NBC que teve duas temporadas, exibidas entre 2012 e 2013, 

criado por Theresa Rebeck e que teve Steven Spielberg como um dos produtores executivos. 

Seu enredo tratava dos bastidores da produção de duas peças musicais da Broadway, Bombshell 

e Hit List, trazendo os bastidores da comunidade teatral de Nova Iorque. O elenco dessa série é 

composto de atores de televisão e cinema, porém majoritariamente de intérpretes do teatro, com 

real atuação na Broadway: por exemplo, Megan Hilty, que interpreta Ivy, uma das 

protagonistas, é uma atriz prioritariamente do teatro musical americano, que já participou de 

musicais célebres como Wicked. Outros nomes que participaram da série são o ator premiado 

pelo Tony Christian Borle, que interpreta Tom Levitt; além de Leslie Odom Jr, recém-vencedor 

do Tony de melhor ator em um musical por Hamilton, em 2017.  

A série mostra os âmbitos da busca pela fama e do showbusiness, trazendo as dificuldades de 

produção de um musical da Broadway, como escolha da equipe, questões financeiras de 

produção e relevância da escolha da protagonista. Traz também temáticas como a pressão para 

ser sempre o melhor, o envolvimento com drogas, a questão do assédio de diretores e produtores 

em relação às atrizes para garantir papeis, o processo exaustivo e na maior parte do tempo não-

recompensador das audições. Foca também nas vidas pessoais desses personagens, com suas 

                                                             
55 A lista de todas as indicações e vitórias de Glee em prêmios pode ser encontrada no site Imdb. Disponível em: 

http://www.imdb.com/title/tt1327801/awards. Acesso em: 10 fev. 2010. 

http://www.imdb.com/title/tt1327801/awards
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questões íntimas e emocionais, enquanto trabalha essa questão da vida no teatro musical. Por 

conta disso, se enquadra muito bem na categoria de musical show, ou musical de bastidores, 

proposta por Rick Altman (1987). Ao contrário de Glee, no entanto, essa série não teve índices 

constantes de audiência, o que acarretou no seu cancelamento com apenas duas temporadas56. 

Outra série de destaque que citamos no capítulo anterior é Crazy ex-girlfriend (CW, 2015-

presente), criada por Rachel Bloom e que se encontra atualmente na quarta temporada. Sua 

permanência na grade de programação se dá mais pelo apreço da crítica que por índices 

expressivos de audiência: a série recebeu indicações e prêmios de instâncias célebres como o 

Globo de Ouro e o Emmy Awards. Destacamos aqui também The Get Down (2016-2017), série 

original da Netflix criada por Baz Luhrmann e Stephen Adly, que possuiu duas temporadas. 

Diferentemente dos produtos citados anteriormente, essa série musical aborda o mundo do hip 

hop e do disco em Nova Iorque durante a década de 1970. O enredo se passa no bairro do Bronx, 

marcado por ser marginalizado e possuir muita criminalidade, seguindo Zeke, um órfão poeta 

que, ao conhecer o DJ Shaolin Fantastic desenvolve uma carreira artística, se transformando 

em cantor famoso de hip hop.  

Outras séries musicais podem ser citadas nesse panorama atual. Nashville (ABC, CMT, 2012-

2018) é uma série musical de drama finalizada em 2018, em sua sexta temporada, cujo enredo 

tratava do universo da música country – gênero musical de muito destaque nos EUA – 

acompanhando a trajetória de uma estrela no auge da fama e uma superstar mais velha, em 

decadência, que possuem a mesma gravadora. Nashville, nome da série, é a cidade mais 

importante da cena country estadunidense. Empire (FOX, 2015-presente) é também uma série 

dramática que se encontra na quarta temporada e se passa em Nova Iorque, focada na gravadora 

Empire Entertainement, e nas disputas da família dona pelo controle da empresa.  

Isso sem mencionar a quantidade de programas musicais de forma geral, de não-ficção: de 

acordo com Grant (2012), desde a década de 1950 a televisão estadunidense veiculou programas 

de calouros originados no rádio, como Ted Mack’s Original Amateur Hour (1948-1954) e 

Arthur Godfrey’s Talent Scouts (1946-1956) que formaram as bases para a expressiva 

quantidade de reality shows musicais que se apresentam na grade de programação de diversas 

emissoras principalmente a partir dos anos 2000. American Idol (FOX, 2002-2016), The Voice 

                                                             

56 Como pode ser observado em análise veiculada pelo Huffington Post. Disponível em: 

https://www.huffingtonpost.com/chris-harnick/smash-ratings-drop-what-went-wrong_b_2821404.html. Acesso 

em: 10 fev. 2018. 

https://www.huffingtonpost.com/chris-harnick/smash-ratings-drop-what-went-wrong_b_2821404.html
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(NBC, 2011-presente) e The X Factor (FOX, 2011-2013) são exemplos de programas longevos 

focados na descoberta de novos talentos para o país. Através dos exemplos citados acima, 

podemos perceber que a FOX é uma emissora que investiu na veiculação de diferentes tipos de 

programas musicais em sua grade horária ao longo dos anos.  

Em um panorama mundial, José Carlos Aronchi de Souza (2004) indica que a Bélgica é um 

país cuja programação televisiva é bastante ancorada na questão musical, incluindo alguns 

canais específicos. Além disso, ressalta que França e Suíça também tem programação com 

expressiva relevância desse gênero desde as primeiras emissões televisivas.   

Consideramos pertinente indicar aqui também que as indústrias de México e Argentina devem 

ser destacadas em relação à concepção de produtos televisivos musicais, possuindo grande 

influência na produção brasileira, principalmente em relação a telenovelas infantojuvenis. A 

Argentina é origem, por exemplo, das telenovelas Floricienta (2004-2005) e Chiquititas (1995-

2006), cujas versões brasileiras alcançaram sucesso com o público infantil. Já no México, 

podemos citar telenovelas musicais infantojuvenis como Carrusel (1989-1990) e Cómplices al 

rescate (2002) que também foram repaginadas no Brasil pelo SBT. 

 

3.1. O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS MUSICAIS NA TELEVISÃO 

BRASILEIRA 

No Brasil, de forma geral, os programas musicais estiveram presentes desde a gênese da 

televisão. A TV Tupi, primeira emissora televisiva da América Latina, iniciou suas atividades 

no ano de 1950. Nela, a música possuiu relevância dentro da grade de programação: já no Show 

da Taba, programa de estreia da emissora, atrações musicais foram evocadas para compor o 

espetáculo de entretenimento (DANIEL FILHO, 2003; MORAIS, 1994). Por conta de seu 

elenco ter se originado quase em sua totalidade da empresa de rádio homônima que a antecedeu, 

sua programação era muito similar, nos primeiros anos, ao que se fazia anteriormente no rádio. 

Como a música é um elemento intrínseco à programação radiofônica, o gênero musical também 

foi relevante para o desenvolvimento da programação televisiva no Brasil, de forma geral.   

Marcos Napolitano (2010, p. 86) ressalta que “o triunfo da música popular na TV ocorreu em 

meados dos anos 1960”. De fato, essa década trouxe um destaque dos programas musicais, em 

um momento em que esse autor considera de transição entre a hegemonia de programas de 

variedades, populares no início da televisão no país, e a era das telenovelas, iniciada na década 

de 1970. Napolitano (2010) destaca que, nesse período, apesar de os programas musicais 
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trazerem uma aproximação dos padrões do rádio em programas de auditório, com a solenidade 

dos apresentadores e números musicais, por exemplo, evidenciou-se também a nova música 

popular brasileira que efervescia, compreendendo da Jovem Guarda e às canções de protesto. 

Foi, portanto, um período de grande relevância não só na história da televisão brasileira, como 

também da música do país.    

A Rede Record é uma emissora que se destaca em relação ao histórico de programas musicais 

no Brasil. No ar desde 1953, ela é mais antiga em atividade no Brasil, visto que Bandeirantes e 

Globo somente surgiram durante a década de 1960, e o SBT nos anos de 1980. A música possuiu 

papel relevante na construção de sua identidade desde seu início: o primeiro produto exibido 

por essa tevê foi um musical, Grandes Espetáculos da União57. Além disso, o teatro da TV 

Record, durante os anos de 1950 e 1960, recebeu ícones musicais como Louis Armstrong e Nat 

King Cole (MELLO, 2010), e a emissora passou a estruturar sua programação com grandes 

sucessos do gênero que iam ao ar durante toda a semana, em seu auge de popularidade: 

Segunda - “O fino”. Terça - “Esta noite se improvisa”. Quarta - “Show em 

Si...monal”. Quinta - Hebe Camargo. Sexta - “Bossaudade”. Sábado - “Astros 

do disco”. Domingo - “Jovem guarda”. Além do “Show do dia 7”, que reunia 

o cast inteiro durante três horas uma vez por mês. A Record arrasava as 

concorrentes todas as noites no horário nobre. (MOTTA, 2001, p. 140) 

Como explicitou Nelson Motta (2001), durante a década de 1960, marcada pela grande 

relevância dos musicais na televisão, a Record contratou grandes nomes da música brasileira 

para apresentar programas contemplando gêneros musicais – e públicos espectadores – 

diferentes: Elis Regina e Jair Rodrigues apresentavam O fino da bossa, enquanto Roberto e 

Erasmo Carlos tocavam o Jovem Guarda.  

Assim como a Globo é sinônimo de produção de telenovelas, a Record é uma emissora que se 

destacou na feitura de musicais, sendo seu ápice durante a Era dos Festivais (1965-1972). Esse 

período foi central para a música popular brasileira, e consideramos que marca um ápice do 

entrelaçamento entre televisão e música no país. Em um contexto de ditadura militar (1964-

1985) e repressão política, as manifestações culturais efervesciam, sendo os festivais de música 

um dos locais de luta. Os compositores e intérpretes brasileiros se utilizaram de seu trabalho 

para ir de encontro a esse sistema. A televisão, por sua vez, um artigo de luxo durante a década 

de 1950, começou a se tornar mais popular nesse momento, portanto se apresentando como 

uma boa plataforma para a exibição desses produtos.  

                                                             
57 Registros da história da emissora presentes no site especial de 60 anos de sua existência. Disponível em: 

http://recordtv.r7.com/record60anos/. Acesso em: 30 jan. 2018. 

http://recordtv.r7.com/record60anos/
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Segundo Zuza Homem de Mello (2010), foram quinze os festivais mais relevantes nesse 

período, sendo as emissoras mais expressivas a Excelsior, a Record e a Globo. Segundo o autor, 

eles eram gravados para posterior exibição sem edição, o que dava ao público uma impressão 

de ao vivo. Os espectadores podiam torcer pelas canções e artistas prediletos dentro do 

concurso, e a adesão massiva do público ao formato marcou a relevância desse tipo de programa 

tanto para a história da música brasileira, da televisão no país e da história do Brasil de forma 

geral. 

A década de 1970 trouxe a Rede Globo para o protagonismo das empresas televisivas. A 

Record, por sua vez, passou por problemas financeiros que culminaram, inicialmente, na 

inserção de Sílvio Santos como um dos donos da empresa, e, já no final da década de 1980, em 

uma guinada diferente: a Record foi adquirida em 1989 pelo bispo Edir Macedo, fundador da 

Igreja Universal do Reino de Deus, portanto a emissora passou a ter vínculos religiosos que 

influenciam sua programação, incluindo as recentes minisséries e telenovelas bíblicas. Nesse 

período mais recente, em relação à música, destacaram-se programas de variedades com 

quadros de concurso de calouros, como por exemplo o Programa Raul Gil, atualmente exibido 

no SBT.  

Sílvio Santos, empresário e apresentador, trabalhou em diversas emissoras do país, como a Tupi 

e a Record, antes de montar a sua própria: o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), em 1981, 

caracterizado por uma multiplicidade de programas de variedades com diversos quadros de 

música, e também programas de auditório como o Qual é a música, que esteve no ar em diversas 

versões desde a década de 1970. Esse padrão de produtos foi também apresentado na história 

da programação da Rede Bandeirantes, surgida em 1967. Outra das emissoras abertas de 

televisão que destacamos aqui é a TV Cultura, fundada em 1960, cuja programação destaca 

programas educacionais. A Cultura apresenta produtos destinados ao público infantil, como 

Vila Sésamo (1972-presente) – versão brasileira de Sesame Street – e outros programas de 

variedades, como Castelo Rá Tim Bum (1994-1997), que possuíam quadros musicais: por 

exemplo, instruindo a criança sobre a importância de realizar atividades higiênicas como lavar 

as mãos, escovar os dentes ou tomar banho.  

Retomando a Rede Globo, o primeiro programa musical da emissora se chamou 

“Musicalíssima”, e foi ao ar desde o seu dia de estreia, 26 de abril de 1965. Em pesquisa prévia 

de monografia, Hanna Nolasco (2014) mapeou a presença e natureza dos programas musicais 

na grade de programação da Rede Globo entre os anos de 1965 e 2013, identificando 11 

formatos desse tipo de programa na emissora. Em conclusão, observou que os musicais foram 
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constantes na programação da Globo durante as décadas estudadas, porém modificando seus 

formatos, frequência e horários de exibição, com uma tendência de diminuição em todos os 

âmbitos observados na atualidade.  

Notou-se o seguinte comportamento neste período: houve uma tendência gradual de 

crescimento do gênero musical na grade dessa emissora entre as décadas de 1960 e 1980, com 

uma multiplicidade de produtos e formatos; a partir de 1990, seguiu-se um decréscimo, com 

menos programas, de poucos formatos e não regulares; os anos 2000 e 2010 trouxeram a 

proliferação dos reality shows, e a Globo acompanhou essa tendência trazendo FAMA e The 

Voice Brasil. Outros tipos de programas musicais perderam prestígio nesse contexto, sendo que 

os remanescentes foram primordialmente transmissões de shows ou especiais unitários. 

Atualmente, outros realities musicais foram elaborados, a exemplo do SuperStar (2014-2016), 

concurso para bandas, e do Popstar (2017-presente), competição que trazia artistas famosos, 

constituindo uma real mudança na produção de programas musicais nessa emissora. 

Além da Globo, todas as grandes emissoras abertas se aventuraram com o formato reality show: 

o Ídolos, adaptação brasileira da franquia Idols, passou por Record e SBT entre 2006 e 2012. 

Também nesta última emissora, foram ao ar realities como Popstars (2012-2013), pautado na 

criação de grupos musicais. Já a Bandeirantes trouxe o X Factor Brasil (2016). Esse tipo de 

programa bebeu na fonte dos programas de calouros, populares na televisão brasileira há 

décadas. A tendência de seu uso foi mundial: de acordo com Edgerton e Rose (2008), a partir 

dos anos 2000 esse tipo de programa se proliferou na programação televisiva.  

O formato trouxe como central a questão da interatividade, instigando a participação do público 

e buscando exibir cenas que pareçam espontâneas, trazendo a impressão de uma ausência de 

roteiro (SIMON, 2008). A disseminação desse tipo de produto na programação das mais 

diversas emissoras – não só em um âmbito musical, mas também passando por programas 

culinários e até de testes de sobrevivência – é prova que se apresenta com uma tendência de 

continuidade dentro do mercado brasileiro e também mundial. 

 

3.1.1. INCURSÕES NA FICÇÃO TELEVISIVA 

Em se tratando mais especificamente do foco desse trabalho, de produtos que aliam dramaturgia 

e música, pudemos constatar que a maior parte dos programas realizados no Brasil se destina a 

um público infantojuvenil. Todas as maiores emissoras do país já transmitiram e/ou produziram 

musicais infantojuvenis, sejam seriados ou unitários. Por vezes esses produtos são denominados 
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telenovelas, por outras, séries, porém a constante é que possuem múltiplos episódios e 

geralmente mais de uma temporada. Rafael Righini (2018)58 destaca que, nesse tipo de musical, 

há uma diferença em relação à construção das canções, não só no teor das letras, mas também 

em relação à construção melódica e arranjo dessas músicas, para uma maior identificação com 

o público-alvo. 

A emissora que se destaca, no âmbito de musicais infantojuvenis brasileiros, é o SBT, com 

diversas incursões nesse modelo. Essa empresa construiu fenômenos como Chiquititas, versão 

brasileira de uma telenovela argentina que estreou sua primeira etapa em 1997, sendo reprisada 

algumas vezes a posteriori. Desde então a emissora já concebeu outra versão, realizada no ano 

de 2013, tornando essa telenovela uma referência para as crianças nascidas durante essas 

décadas. A história se passava em um orfanato, Raio de Luz, e era centrada na vida das crianças, 

seus pais, o processo de adoção, e a relação com a diretora bondosa. Os números musicais eram 

inseridos em momentos diversos da trajetória dos personagens: poderiam ser evocados em um 

momento de diversão culinária, como em “O chefe Chico”, ou de tristeza pela ausência parental, 

como o caso de “Mentirinhas”. Chiquititas foi um produto de grande sucesso no Brasil, que 

teve 807 capítulos em sua primeira versão e 545 na segunda. Essa telenovela comercializou 

diversos produtos, dentre eles oito CDs e quatro DVDs, somando suas duas versões. O elenco 

dessa telenovela participou de programas do SBT como o Domingo Legal e o programa Hebe, 

e também saiu em turnê pelo país.  

Outra produção de destaque dessa emissora, mais atual, é Cúmplices de um resgate, versão de 

telenovela mexicana que esteve no ar entre 2015 e 2016. Também foi um sucesso nesse espectro 

de audiência, revelando a atriz Larissa Manoela, destaque de atuação infantojuvenil no país 

atualmente. O enredo trazia a história de duas irmãs gêmeas que foram separadas no 

nascimento, uma muito talentosa para a música e outra que desejava ser cantora, porém não 

sabia cantar. A trama foi repleta de números musicais, e o elenco saiu em turnê pelo país e 

continua na itinerância: passou novamente por Salvador em março de 201859, por exemplo. Por 

fim, citamos Carinha de Anjo, telenovela estreada em 2016 e atualmente no ar, que foi inserida 

na mesma faixa horária de Cúmplices de um resgate. Ela segue o padrão de telenovelas 

infantojuvenis dessa emissora, trazendo números musicais com grande quantidade de canções 

originais que se relacionam com a trajetória dos personagens: por exemplo, a criança 

                                                             
58 Em entrevista concedida a autora para essa dissertação, realizada em 12 fev. 2018. 
59 De acordo com informações do site: http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/turne-do-cumplices-de-um-

resgate-volta-a-salvador/. Acesso em: 03 mar. 2018. 

http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/turne-do-cumplices-de-um-resgate-volta-a-salvador/
http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/turne-do-cumplices-de-um-resgate-volta-a-salvador/
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protagonista, Dulce Maria, sonha um número musical da canção “Amor”, pensando em sua 

falecida mãe. 

Na Record, destacamos a telenovela musical Rebelde. Seu produto original, mexicano, foi 

exibido pelo SBT entre os anos de 2005 e 2006. A Rede Record, por sua vez, realizou uma 

versão brasileira que foi ao ar entre 2011 e 2012. O enredo trazia jovens adolescentes com uma 

grande paixão pela música. Uma banda na ficção, “Rebeldes” se expandiu para o mundo real 

após o termino da trama: os atores mantiveram o nome da banda, porém não interpretavam mais 

personagens. O grupo lançou três álbuns, um DVD e saiu em turnê pelo Brasil.  

A Bandeirantes, apesar de não ser uma emissora com tradição na concepção de telenovelas, 

possui duas de destaque em relação ao âmbito musical: Floribela (2005-2006) e Dance, dance, 

dance (2007-2008). A primeira, foi uma versão de telenovela argentina, que acompanhava a 

trajetória de uma babá que traz de volta a felicidade para uma casa muito triste e rígida, em 

referência direta ao enredo do musical cinematográfico estadunidense A noviça Rebelde. 

Já Dance, Dance, Dance foi um projeto de grande elaboração da Bandeirantes, cuja trama era 

pautada na temática da busca dos sonhos através da dança. A trilha de canções dessa telenovela 

também trouxe quantidade expressiva de originais, além da abundância de números musicais: 

segundo Rafael Righini (2018), diretor musical da telenovela, a produção ocorria no intuito de 

se realizar ao menos um grande número por capítulo. Em relação ao alcance de público, essa 

telenovela teve uma média de 3 pontos60 de audiência, índice baixo em comparação às 

produções da Globo, porém satisfatório para o histórico de audiência de telenovelas dessa 

emissora.  

A Globo, por sua vez, não realizou programas musicais de grande extensão envolvendo 

dramaturgia e música. Para um dos formatos identificados, a pesquisa supracitada de Nolasco 

(2014) estabeleceu a nomenclatura de “Musical (dramaturgia e música)”, elemento que nos 

interessa nessa dissertação pela presença da construção narrativa. A investigação concluiu que 

esse tipo de programa teve pouca expressividade ao longo dos anos, não sendo muito utilizado 

pela emissora. Só foram catalogados os seguintes programas como pertencentes a esse formato: 

Musicalíssima (04-06/1965); Dick & Betty 17 (04-08/1965); Viva a revista! (03-04/1969); 

Sandra & Miele (03-12/1976); Brasil Pandeiro (03/1978-02/1979); Show do mês (03-12/1981); 

Aventura Musical (05-08/1985) e Não fuja da Raia (27/12/1995; 04-10/1996). 

                                                             
60 Fonte: http://www.otvfoco.com.br/audiencia-detalhada-dance-dance-dance/. Acesso em: 7 nov. 2017. 

http://www.otvfoco.com.br/audiencia-detalhada-dance-dance-dance/
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A pesquisa revelou também que a maioria absoluta de produtos musicais realizados pela Globo 

é do formato “Infantojuvenis” que, a partir da década de 1980, começou a surgir com maior 

expressividade na emissora, sendo que muitos desses programas possuíam exibição única. A 

criança Aretha conduzia diversas tramas, e também se destacou, nesse panorama, a 

apresentadora Xuxa61.  

De forma geral, alguns casos merecem destaque no histórico dessa emissora. O seriado Sandy 

& Junior (04-1999-03/2003), por exemplo, teve quatro temporadas, foi exibido e reprisado na 

Globo e também no Viva, canal fechado da empresa. Marcou a estreia de Sandy & Junior, 

estrelas da música brasileira, como atores. Os irmãos interpretavam a si próprios em um 

contexto ficcional, e a série se passava em um colégio onde eles supostamente estudavam, e 

trazia as aventuras de um grupo de amigos adolescentes e sua rotina na escola. Posteriormente, 

em temporadas subsequentes, o cenário da escola foi trocado pela faculdade, trazendo os 

protagonistas estudando e também realizando o seu sonho de cantar, como artistas famosos. Os 

números musicais estavam presentes dentro da narrativa, e também ao final de cada episódio, 

quando era exibido um videoclipe de encerramento, relacionado à temática do dia. 

Outro exemplo dos musicais na grade da Globo ocorreu em Malhação, um programa que está 

no ar desde 1995 e que tem como temática o universo dos jovens. Cada temporada desse 

programa destaca algum aspecto diferente, e em algumas delas a música teve relevância. 

Destacamos aqui a temporada 2004-2005 – em que uma das roteiristas foi a autora de Cheias 

de Charme, Izabel de Oliveira – com a presença da Vagabanda, uma banda de rock que era 

formada por Guilherme Berenguer, Marjorie Estiano e João Velho. A temporada teve boa 

repercussão e a Vagabanda lançou clipe exclusivo no Vídeo Show. Já na temporada de 2013, o 

                                                             

61 Alguns exemplos dos programas musicais infantojuvenis da Rede Globo são: Pirlimpimpim (08/10/1982); 

Plunct Plact Zuuum (03/06/1983); Casa de Brinquedos (09/10/1983); A turma do Pererê (12/10/1983); Plunct 

Plact Zuuum II (23/03/1984); Tiradentes, nosso herói (20/04/1984); Aventura no corpo humano (18/05/1984); 

Tem criança no samba (08/06/1984); Verde que te quero ver: a lenda de Luana (17/08/1984); Blitz contra o gênio 

do mal (14/09/1984); A turma do Balão Mágico em “amigos do peito” (21/09/1984); Pirlimpimpim II 

(12/10/1984); Raça Humana (25/12/1984); A era dos Halley (11/10/1985); Uma viagem ao mundo da fantasia 

(20/12/1985); Canção de todas as crianças (06/10/1987); Xuxa Especial: fábrica de ilusões (21/12/1991); A nave 

mágica: Byte-Bit (04/06/1992); Xuxa Especial: presentes mágicos (24/12/1993); Xuxa Especial: crer pra ver 

(21/12/1994); Xuxa Especial: deu a louca na fantasia (20/12/1995); Xuxa Especial: o direito de ser feliz 

(08/10/1996); Xuxa Especial: natal sem noel (24/12/1996); Xuxa Especial: festa dos brinquedos (07/10/1997); 

Xuxa Especial: luz da paz (25/12/1997); Alice no país da música (31/12/1997); Leitura nas férias (19/12/1998); 

Xuxa Especial: uma carta para Deus (23/12/1998); Asas pra que te quero (24/12/1998); Sandy & Junior (04-

1999-03/2003); A festa da Cuca (26/12/2001); A terra dos meninos pelados (21/12/2003, 28/12/2003, 04/01/2004 

e 11/01/2004); Xuxa especial: siga aquela estrela (24/12/2003); Xuxa especial: papai noel sumiu? (24/12/2004); 

Clara e o chuveiro do tempo (18/12/2005, 25/12/2005, 01/01/2006 e 08/01/2006); Xuxa especial: folias de natal 

(24/12/2005); Xuxa especial: natal todo dia (20/12/2006); Xuxa especial: Xuxa e as noviças (24/12/2008); Xuxa 

especial: natal de luz (24/12/2009). 
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colégio apresentou um musical nas ruas da cidade, e além disso havia também uma banda, a 

Giobanda. Na temporada 2014-2015, foi criada a Escola de Artes da Ribalta, que tinha como 

uma das vertentes a musical, incluindo uma banda chamada Galera da Ribalta. Essa temporada 

também contou com Emannuele Araújo e Léo Jaime como atores, se apresentando em números 

musicais.  

Em se tratando de telenovelas musicais, no entanto, a Rede Globo não desenvolveu produtos 

desse gênero até a estreia de Cheias de Charme. Após essa experiência, já houve outra trama 

musical no horário das 19h, Rock Story (2016-2017). Salientamos, no entanto, que algumas 

telenovelas traziam personagens cantores, como é o caso de Vamp (1991-1992), cuja 

protagonista era uma cantora de rock que vendeu sua alma para os vampiros pela fama. Sendo 

assim, houve a presença esparsada de números musicais nessa telenovela, e Cláudia Ohana, 

intérprete da protagonista Natasha, gravou o tema de sua personagem, “Simpathy for the devil”. 

No entanto, a trama não se desenvolveu em cima da questão musical, este foi somente um dos 

fatores abordados. Destacamos também no histórico da Globo a obra Duas Vidas (1976-1977), 

pelo caso do ator Mário Gomes, que interpretava um cantor nessa trama, e decidiu investir 

brevemente na carreira musical após o encerramento dessa telenovela, gravando um álbum 

(BRYAN; VILLARI, 2014).  

É relevante destacar que também os canais fechados brasileiros apresentam programas musicais 

infantojuvenis. Destacamos uma produção nacional do Gloob, Gaby Estrella, série exibida 

entre 2013 e 2015 que pautava a vida de uma jovem de 13 anos que descobre que tem talento 

musical, começa a desenvolver sua carreira, participa de um reality show do qual sai vencedora, 

se tornando uma grande estrela. Além desse programa, foi também desenvolvido o seriado Julie 

e os fantasmas, cuja protagonista também almejava uma carreira musical. Co-produção entre a 

Nickelodeon e a Rede Bandeirantes, com apenas uma temporada, essa série foi ao ar entre 2011 

e 2012.  

Por fim, indicamos que há, atualmente, uma tendência de transposição de telenovelas para os 

palcos. Como salientado em reportagem da Veja62, estão em cartaz atualmente três peças 

musicais baseadas em telenovelas: Carrossel – o musical, Roque Santeiro – o musical e Vamp 

– o musical. Ainda têm estreias previstas até o próximo ano, segundo a nota, O Bem amado e 

A escrava Isaura. Esse movimento é interessante como relação à previamente explanada forte 

simbiose entre Hollywood e Broadway nos EUA. O teatro musical tem se proliferado nos 

                                                             
62 Que pode ser lida em: https://veja.abril.com.br/entretenimento/nova-onda-de-musicais-leva-a-telenovela-para-

o-palco/. Acesso em 20 mar. 2018. 

https://veja.abril.com.br/entretenimento/nova-onda-de-musicais-leva-a-telenovela-para-o-palco/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/nova-onda-de-musicais-leva-a-telenovela-para-o-palco/
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últimos anos no Brasil, principalmente apresentando versões de musicais estadunidenses 

exibidas no eixo Rio-São Paulo. O desenvolvimento de adaptações de telenovelas não-musicais 

para peças musicais entra, portanto, como uma abordagem nacional para a relação entre o teatro 

e a televisão, importantes instâncias culturais do país. Sendo assim, esse desenvolvimento tanto 

de equipe quanto de público possibilita que outras manifestações artísticas desse gênero possam 

ocorrer futuramente nos palcos, o que seria ainda mais enriquecedor para a experiência 

brasileira com musicais. 

 

3.2. O FENÔMENO DA TELENOVELA NA AMÉRICA LATINA  

Telenovela é um fenômeno latino-americano. Cristiane Costa (2000) a qualifica inclusive como 

um gênero transnacional, que adquire características locais em cada país dessa região. Mercados 

televisivos como os de Brasil e México a possuem como elemento central, inclusive item de 

exportação. No entanto, em outros países da região, a exemplo de Argentina e Venezuela, esse 

tipo de produto também é bastante popular. Como ressalta Ana López (2012c, p. 111), “em 

todo o continente, as redes e conglomerados de empresas televisivas se consolidaram a partir 

da popularidade das telenovelas e seguem dependendo de seu potencial comercial”63. A autora 

continua seu argumento ao identificar que a persistência da telenovela é a característica mais 

marcante da televisão da América Latina. 

López (2012c) destaca também a relevância do sucesso da telenovela para o desenvolvimento 

das indústrias televisivas nessa região. Antes muito ligada a modelos trazidos por grandes 

mercados, como o dos EUA, a telenovela trouxe uma possibilidade de conexão com a questão 

regional, e sua popularidade auxiliou no desenvolvimento das cadeias de TV latino-americanas 

inclusive no âmbito internacional.  

Costa (2000) destaca em números a expressividade das telenovelas no mercado televisivo dessa 

região: segundo a autora, no ano de 2000 foram exibidas 29 telenovelas diferentes na Colômbia, 

18 em México e Venezuela, 16 no Chile, 13 na Argentina, 12 no Uruguai e 11 no Peru. 

Percebemos, portanto, que este é um tipo de produto muito evocado por seu sucesso popular, 

portanto compreendendo grande parte das programações televisivas de muitos países latino-

americanos.   

                                                             

63 No original: “en todo el continente, las redes y conglomerados de empresas televisivas se han consolidado a 

partir de la popularidade de las telenovelas y siguen dependendo de su potencial comercial”. 
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É indispensável, ao tratar de telenovelas, apresentar a função do gênero melodramático na 

constituição desse produto. López (2012c, p. 113) categoriza a telenovela como “um modo 

narrativo essencialmente melodramático”64, cujas raízes estão relacionadas a usos prévios do 

melodrama tanto localmente quando em um âmbito internacional. A autora ressalta também 

que a estrutura melodramática foi sempre importante para atrair os públicos de massa na 

América Latina, principalmente, na telenovela, abordando questões de classe. 

Gênero que data do século XVIII na França, nascido na época da Revolução Francesa, o 

melodrama é caracterizado, segundo Jean-Marie Thomasseau (2005), por ser um teatro popular, 

que tinha como base o triunfo dos virtuosos em detrimento dos desonrados. O autor indica 

também que é um gênero onde a emoção e a sensação são destacadas, e que “deixa os nervos à 

flor da pele” (THOMASSEAU, 2005, p. 139). 

De maneira geral o melodrama, inalteradamente, apresenta a luta entre bem e 

mal absolutos, busca ser ao mesmo tempo universal e quotidiano, procurando 

comover o público através de uma estética moralizante que corresponde a 

códigos preestabelecidos. Sua trama também é de certa forma imutável; o 

vilão acaba sempre desmascarado pelo herói, o bem sempre vence o mal, e 

assim a virtude é sempre premiada e o crime sempre punido. (BRAGA; 

PENJON, 2005, p. 6-7) 

Como ressaltam Braga e Penjon (2005, p. 5-6), esse gênero permanece vivo há séculos, e por 

isso vemos, através “de seus personagens e temas, inúmeros pontos em comum entre o 

melodrama e, por exemplo, a nossa tão atual telenovela”. Dentro da televisão, mais 

especificamente nas telenovelas, esse gênero se mostra essencial, sendo fortemente utilizado 

ainda hoje para compor as narrativas seriadas mais diversas. A partir do uso da dicotomia 

bem/mal, do uso de peripécias e do desfecho com a vitória dos virtuosos, elementos 

melodramáticos, muitas telenovelas estruturam seus enredos. Os paralelos vão além, sendo 

ambos o teatro melodramático e a telenovela consagrados pela audiência, porém, por vezes 

criticados e menosprezados por críticos e estudiosos justamente por seu caráter popular.  

Por conta de sua estrutura consagrada, o melodrama conseguiu perdurar há tanto tempo em 

diversos tipos de construções narrativas. Como salienta Flávio Silva (2005, p. 47), ele se ajustou 

“facilmente na programação televisiva e renasce plenamente na telenovela, comovendo e 

prendendo o interesse de milhões de telespectadores”. Segundo Sílvia Oroz (1999), esse gênero 

encontrou esquemas de sucesso que eram repetidos, em diferentes construções, para que o 

espectador soubesse o que o aguardava. É por conta disso que as temáticas abordadas são ainda 

                                                             
64 No original: “un modo narrativo esencialmente melodramático”. 
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bastante atuais, como Silva (2005) mostra, por exemplo, ao realizar um paralelo entre Coelina 

ou l’enfant du mystère (Pixérecourt, 1800), uma radionovela cubana adaptada no Brasil, O 

Direito de Nascer (Rádio Tupi, 1951, posteriormente transformada também em telenovela) e 

uma telenovela brasileira, Força de um Desejo (Rede Globo, 1999). A temática que permanece 

é a dos filhos do pecado, separados dos pais, que descobrem não serem realmente filhos de 

quem pensavam. Esse elemento é ainda hoje utilizado como temática e causador de intrigas nas 

telenovelas, assim como outros recorrentes, como as disputas por heranças, crianças perdidas e 

o ciúme. Esses fatores garantem a prosperidade desse gênero, que se transforma e permanece 

nas mais diversas produções artísticas atuais.  

É interessante indicar também, no contexto específico de Cheias de Charme, que a música é 

um elemento relevante para o melodrama desde seu surgimento. Rose Calza (1996, p. 12) 

identifica que “melo (que forma a palavra melodrama) vem do grego mélos, que significa 

música, como em melodia”. Thomasseau (2005) complementa que esse termo, de origem 

italiana, significa drama cantado. Sendo assim, a questão do acompanhamento musical sempre 

foi utilizada pelo gênero. De acordo com esse autor, a música no melodrama é descritiva e 

expressiva, existindo temas de entrada e saída dos personagens, o que ocorre também com os 

temas musicais dos personagens em telenovelas.  

Nos interessa também aqui que Sílvia Oroz (1999) destaca que a base do melodrama em países 

latino-americanos foi a música popular. Para essa autora, “a música converte-se num elemento 

de efeito dramático, constituindo-se num suporte fundamental da narração” (OROZ, 1999, p. 

122), sendo que os gêneros musicais nacionais geralmente entram como alicerce para a 

construção dessas funções.  

 

3.2.1. FORMATO E PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA TELENOVELA 

BRASILEIRA 

Apesar de ser por vezes tratada como um meio de menor valor (MACHADO, 2009), a televisão 

acumula uma compilação de gêneros e programas importantes de serem estudados 

academicamente. Dentre eles, destaca-se a telenovela, um produto de grande relevância na 

programação da tevê nacional, que está intrinsecamente ligada à rotina dos brasileiros.  

De acordo com Esther Hamburger (2005, p. 30), “a história das novelas se confunde com a 

história da própria televisão, do mercado consumidor, da indústria fonográfica, estimulada por 

trilhas sonoras, e do ramo da pesquisa de mercado, incrementado pela demanda de anunciantes 
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e emissoras”. Essa autora ressalta ainda que esse produto se tornou tão característico, popular 

e difundido que passou a destacar nossa indústria em um panorama mundial. Sendo assim, 

trouxe grande impacto cultural e comercial desde seu surgimento, ainda na década de 1950. 

Maria Carmem Souza (2004a) elabora sobre o destaque desse produto, identificando que é 

uma das programações de maior alcance da televisão brasileira – a telenovela 

– um gênero ficcional audiovisual, uma obra cultural de caráter comercial 

elaborada por um coletivo de realizadores. Um produto que guarda um 

conjunto de particularidades no seu processo de criação, distribuição e 

consumo em função da época de sua elaboração, do seu caráter comercial e 

lucrativo, da equipe responsável pela sua realização, das características e 

expectativas dos telespectadores e, por fim, da importância política cultural e 

ideológica que possuem. (SOUZA, 2004a, p. 17) 

A telenovela é, segundo Renato Ortiz, Sílvia Borelli e José Ramos (1991, p. 54), “o produto 

por excelência do sistema televisivo brasileiro”, sendo um dos gêneros mais rentáveis da 

televisão nacional. Ela “reflete momentos da história, dita modas, mexe com o comportamento 

da sociedade, influencia outras artes, presta serviços sociais, enfim, está ligada à vida do 

brasileiro de todas as idades e faixas sociais” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 123). É também 

“um produto lucrativo, de alto retorno financeiro, que se firmou no mercado brasileiro como 

um dos maiores fenômenos da indústria cultural do nosso tempo” (CALZA, 1996, p. 9) 

Estudos indicam que a telenovela se originou do folhetim francês, que consistia em histórias 

contadas de maneira seriada nos jornais. A novela de rádio, de acordo com Mauro Alencar 

(2004), surgiu na década de 1930, nos Estados Unidos. A tradição americana, no entanto, era 

de novelas que se estendiam por diversos anos sem final previsto (PALLOTTINI, 2012), as 

soap-operas, a exemplo de The young and the restless, no ar desde 197365. Esse modelo era 

diferente do que mais influenciou a novela brasileira: aqui, seguiu-se principalmente os 

modelos cubano e argentino, de novelas com início, meio e fim. Assim como a televisão teve 

seu começo muito atrelado ao que se produzia no rádio, com as telenovelas não foi diferente: 

seguiram o modelo das radionovelas. Inclusive, eram utilizadas temáticas latino-americanas, e 

versões de novelas criadas em países vizinhos. Somente após o sucesso do gênero no Brasil, 

investiu-se em telenovelas inteiramente nacionais.  

A primeira telenovela brasileira foi Sua Vida me Pertence, exibida pela TV Tupi, em 1951. 

Ainda não era diária, sendo exibida apenas duas vezes por semana. Somente doze anos depois, 

em 1963, foi ao ar a primeira telenovela diária do país, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, uma 

                                                             
65 Vide página dessa soap opera: https://www.cbs.com/shows/the_young_and_the_restless/about/. Acesso em: 

12 fev. 2018. 

https://www.cbs.com/shows/the_young_and_the_restless/about/
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adaptação de produto argentino. No ano seguinte, segundo Samira Campedelli (2001), se inicia 

a “era da telenovela”, a partir da obra de grande audiência da TV Tupi, O direito de nascer. 

Posteriormente, outro marco de sucesso foi Beto Rockfeller (1968-1969), também da Tupi, que 

inaugurou uma tendência de telenovelas que refletissem questões culturais do Brasil, uma 

aproximação da realidade do espectador (DANIEL FILHO, 2003).   

Inicialmente, de acordo com Ortiz, Borelli e Ramos (1991), as telenovelas brasileiras eram 

realizadas de forma improvisada, pois não existia uma estrutura empresarial nas tevês nacionais. 

A divisão de setores – como por exemplo de figurino e cenografia – só surgiu quando da entrada 

da TV Excelsior no mercado. Aos poucos, as emissoras foram se aprimorando na feitura de 

telenovelas, que deixaram de ser um produto artesanal para algo feito de forma mais 

profissional possível. A maior profissionalização desse produto veio com a Rede Globo, 

emissora que se especializou na produção de telenovelas e auxiliou o estabelecimento de um 

padrão para as telenovelas entre as décadas de 1970 e 1980 (HAMBURGER, 2005).  

De acordo com Maria Lourdes Motter (2004), a telenovela brasileira é ancorada em questões 

de interesse humano e social. Para Hamburger (2005), traz também um espaço legítimo para 

discussões da nação, como os próprios símbolos da nacionalidade brasileira, questões familiares 

e relações de gênero, por exemplo. Sua estrutura básica, segundo Renata Pallottini (2012), é a 

de uma história de ficção contada através de imagens televisivas, baseada em tramas principais 

e subtramas, com conflitos provisórios, que vão sendo resolvidos durante a história, e 

definitivos, que se resolvem no fim.  

Os protagonistas são personagens de destaque nas tramas principais, cujos conflitos possuem 

mais importância na composição da história. Atualmente, no Brasil, a telenovela possui em 

média cerca de 200 capítulos, com duração aproximada de 60 minutos, sendo 45 de ficção 

efetiva e 15 para publicidade e afins, e é exibida de segunda a sábado. É uma obra aberta, sendo 

escrita enquanto vai ao ar, podendo ter seu enredo modificado por conta do julgamento de 

crítica e público. Para exemplificar a estrutura de uma telenovela, Pallottini (2012) a compara 

a uma árvore: as raízes são as visões de mundo do autor, o tronco traz a história central e os 

múltiplos ramos são as consequências dessa história, com múltiplas subtramas, personagens e 

desenlaces. 

O elemento básico da telenovela é o capítulo. Marcel Vieira ressalta que a diferença entre 

episódio e capítulo está para além de simples nomenclatura. No capítulo, 

acompanhamos o desenrolar progressivo e gradual de tramas que não 

apresentam estrutura unitária em sua emissão única, tecendo continuamente 
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situações dramáticas para o acompanhamento diário [..] no capítulo, o 

desfecho é o auge de uma situação dramática que não se resolve, deixando em 

suspensão o desenrolar de uma das tramas desenvolvidas paralelamente. 

Resumindo: o episódio resolve a trama, perfazendo uma estrutura semântica 

unitária, e o capítulo expande a trama, amarrando para o futuro a solução dos 

problemas encenados. (VIEIRA, 2014, p. 10) 

O primeiro capítulo de uma telenovela possui a difícil tarefa de engajamento de um público que 

estava acostumado a outro universo ficcional, visto que uma telenovela sucede imediatamente 

a outra. Desta forma, para Pallottini (2012, p. 72), precisa ser interessante, movimentado e 

informativo, com a finalidade de tentar fazer o espectador esquecer da outra telenovela e se 

interessar pela trama que é iniciada: “uma telenovela deve se abrir mostrando toda a sua força, 

toda a sua potencialidade”. 

Pallottini (2012) identifica como características ideais para um capítulo: algo que o move, 

preferencialmente envolvendo os protagonistas; tratar também de subtramas; uso de cenas 

curtas, sendo preferencial a existência de momentos cômicos e de respiros através de cenas 

externas; o final com um gancho que envolva os protagonistas; é preciso que haja uma mudança 

real na história. A ordem habitual do capítulo, para essa autora, deve trazer um início em alta, 

resolvendo o gancho do capítulo anterior, um período de menos ação nas cenas do meio, e uma 

nova alta no momento do fim, que irá gerar um novo gancho para finalizá-lo.  

Os ganchos são um recurso narrativo importante para prender a atenção do espectador e criar 

expectativa, sendo inerentes à estrutura seriada da telenovela. Por conta de a telenovela possuir 

de três a quatro intervalos comerciais por capítulo, segundo Pallottini (2012), os ganchos são 

evocados inclusive nesses momentos de quebra, porém com menor intensidade. O mais 

relevante, no entanto, é o que encerra o capítulo (CAMPEDELLI, 2001). 

Outra questão relevante para a telenovela é a da repetição e redundância: 

A telenovela é um gênero ficcional constituído a partir da característica básica 

das séries – a tensão entre novidade e repetição –, contando com 

telespectadores que desejam desfrutar da novidade da história, ao mesmo 

tempo em que se distraem seguindo um esquema narrativo constante, 

satisfazendo-se com o encontro de personagens, aventuras e soluções de 

problemas já conhecidos (SOUZA, 2004a, p. 78). 

Como ressalta Pallottini (2012), as informações relevantes da telenovela têm que ser 

constantemente reafirmadas, para fixação, e, se o espectador perdeu um capítulo, ele deve poder 

ser minimamente esclarecido sobre o que ocorreu nele através do seguinte. Sendo assim, se 

utiliza frequentemente o recurso do flashback para retomar cenas. Ao mesmo tempo, como 

destacado acima, também deve-se inserir a novidade, realizando uma negociação entre esses 

elementos para construir o andamento da narrativa.  
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3.2.1.1. O CASO DA REDE GLOBO 

Dentro do contexto de produção de telenovelas no Brasil, é indubitável o destaque da Rede 

Globo, responsável pelo “padrão Globo de qualidade”. Desde sua criação, a emissora investiu 

em qualificação na feitura de seus produtos, e se diferenciou principalmente em relação à 

qualidade das telenovelas no país. Hoje, possui hegemonia de produção, distribuição e 

audiência em relação a esses produtos, sendo inclusive exportadora dos mesmos para outros 

países.  

Em seu surgimento, essa emissora trabalhou em cooperação com o grupo americano Time-Life, 

o que a proporcionou um contato com uma empresa experiente na produção televisiva e a deu 

um diferencial técnico em relação às empresas televisivas nacionais. Segundo Calza (1996, p. 

25), “desde o início, a Globo manteve audiência cativa pela qualidade e eficiência técnicas das 

quais sempre dispôs. Tinha e tem infra-estrutura tecnológica, todo um instrumental de precisão 

e de ponta, garantindo excelência de recepção”. A emissora se tornou conhecida por seu padrão 

de qualidade, que, segundo José Marques de Melo (1988, p. 18), era caracterizado por uma 

união de “eficiência empresarial, competência técnica e sintonização com as necessidades 

subjetivas dos telespectadores, através da pesquisa”.  

Através do investimento da emissora, do seu padrão técnico elevado e do cuidado em conhecer 

o telespectador, a Rede Globo conquistou, a partir da década de 1970, uma hegemonia no campo 

televisual do Brasil, ultrapassando as redes Record e Excelsior, anteriormente líderes do 

mercado de telenovela no país (CAMPEDELLI, 2001). A partir daí, de acordo com Calza 

(1996), houve um aprimoramento da telenovela, que se tornou rapidamente um sucesso de 

público. A Globo, segundo Melo (1988), teve um papel importante na popularização da 

telenovela, transformando o gênero melodramático e estrangeiro num produto que evidenciava 

a realidade brasileira. Calza (1996, p. 8-9) acrescenta, afirmando que a Globo “determinou a 

maneira de se fazer e de se consumir telenovela” no Brasil. A partir daí, se expandiu para o 

mercado internacional, onde, segundo Motter (2004), a telenovela brasileira ultrapassou 

fronteiras, passando a participar de um fluxo cultural transnacional.  

Concordamos aqui com Daniel Filho (2003), que considera a grade de programação um dos 

fatores mais estratégicos e complexos da tevê. Há diversos elementos que influenciam a 

programação de uma emissora, sendo o mais importante deles a audiência. Como salienta 

Elizabeth Bastos Duarte (2004, p. 40), “a televisão quer e precisa ser assistida, isto é, conquistar 

e manter sua audiência, pois disso depende sua sobrevivência enquanto mídia”. Sem público, 
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não há tevê, e é por isso que a grade de programação das emissoras traz como destaque os seus 

produtos de maior sucesso.  

Além disso, como ressaltado por François Jost (2010, p. 53), “fazendo as escolhas de programas 

e de programação, a emissora afirma-se não só como responsável editorial, mas contribui para 

construir uma imagem de si própria como pessoa e como parceira do telespectador”. Aronchi 

de Souza (2004) complementa, afirmando que a junção dos programas é o que dá identidade à 

emissora. Por conta disso, por exemplo, quando pensamos em produção de musicais no país 

vem à lembrança a Rede Record durante a Era dos Festivais, e em produção de telenovelas 

lembramos imediatamente da Rede Globo. 

A importância de se estudar a faixa horária mais indicada para o programa exibido também é 

fundamental, pois “o sucesso ou o fracasso de um programa depende enormemente do horário 

em que ele é difundido. E isso se deve a duas razões: ele pode não atingir o público pretendido, 

ou interessá-lo menos que a emissão proposta por uma emissora concorrente” (JOST, 2010, p. 

75-76). Por conta disso, consideramos que a ideia da Rede Globo de classificar suas telenovelas 

por temas gerais e direcioná-las a públicos específicos, a partir da década de 1970, foi um 

diferencial em relação às outras emissoras brasileiras, que a auxiliou a despontar como líder na 

produção do gênero no país.  

Como indica Mauro Alencar (2004), a partir dessa década fixou-se que a faixa das 18h seria 

destinada à adaptação de obras literárias para a teledramaturgia; a das 19h, de comédias leves e 

histórias românticas, visando o público jovem; a das 20h, de temáticas rurais e urbanas, focada 

no momento de encontro familiar; a das 22h, final e não sempre presente, de histórias para o 

público adulto. Houve poucas alterações na atualidade, como a telenovela das 20h passando a 

ser exibida às 21h, e a das 22h, às 23h, primordialmente por questões de adequação à 

classificação indicativa.  

Além desses horários regulares, há também, à tarde, o “Vale a pena ver de novo”, programa 

caracterizado pela reprise de telenovelas populares do passado. Em seguida, Malhação, 

denominada por Maria Carmem Souza, Rodrigo Lessa e João Araújo (2013) como uma soap 

opera. Malhação estreou em 1995, estando no ar portanto há mais de vinte anos. Identificamos 

que se trata de um híbrido entre o formato telenovela e o de série – sendo que é organizada em 

temporadas, porém com elenco que se renova a cada etapa, mantendo a temática central do 

universo jovem, através de espaços como um colégio. Assim sendo, podemos constatar que em 
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pelo menos cinco vezes na programação diária da emissora, a teledramaturgia é evocada66. 

Constitui-se, portanto, como um elemento basilar da identidade da Globo. É por isso que, como 

sinaliza Daniel Filho (2003, p. 348), “a grade da Globo é algo que vem fazendo sucesso há mais 

tempo do que tem de duração, ou teve, qualquer emissora no Brasil. Faz parte hoje da vida, do 

cotidiano, dos hábitos das pessoas”.  

 

3.2.2. TRILHA MUSICAL E RELAÇÃO COM A INDÚSTRIA FONOGRÁFICA 

A música em produtos audiovisuais teve relevância desde a era dos filmes mudos. Como 

ressalta Grant (2012, p. 39), “a ‘indústria da música’ e a ‘indústria do filme’ são sistemas 

capitalistas de produção e distribuição de bens de consumo, uma cadeia de estruturas 

econômicas incluindo o artista, estúdios, fabricantes, distribuidores e consumidores”67. Além 

disso, como ressalta Altman (2012, p. 264), “em muitos países em vários períodos, é de fato a 

música que impulsiona os filmes. E em particular, é frequentemente a indústria musical – por 

vezes mais lucrativa que a indústria cinematográfica – que dá as ordens”68. Sendo assim, 

compreendemos que a influência da indústria fonográfica nos produtos audiovisuais é bastante 

relevante. 

Jeff Smith (1998), em seu livro The sounds of commerce, explica que desde a década de 1950 

a produção de discos de “trilha sonora”69 é um elemento importante tanto para a promoção do 

filme quanto das bandas e cantores neles veiculados. A partir desse período, foi estabelecido 

um “maquinário” entre as indústrias do filme e da música – inicialmente através do rádio e das 

mídias físicas – que permanece até hoje, considerando também as tecnologias digitais. 

Esse autor ressalta que a música dos filmes possuía relevante função econômica desde a década 

de 1910. Uma forma de vender os filmes, nessa época do cinema mudo, era anunciar também 

como atração a performance ao vivo dos cantores. No final dessa década, Smith (1998) ressalta 

também que se iniciaram os esforços de se compor músicas específicas para filmes: a música 

                                                             
66 Nos finais de semana, a programação se modifica. Permanecem as telenovelas até o sábado, e Malhação e o 

Vale a pena ver de novo só retornam na segunda-feira. 
67 No original: “The ‘music industry’ and the ‘film industry’ are capitalist systems of production and distribution 

of goods of profit, a chain of economic structures including the talent, studios, manufacturers, retailers, and 

consumers”. 
68 No original: “in many countries at various periods, it is indeed the music that drives the films. And in particular, 

it is often the recording industry – at times more lucrative than the film industry – that calls the shots.” 
69 Utilizamos aqui “trilha sonora” entre aspas pois, apesar de ser a nomenclatura indicada em português para a 

coletânea de músicas de um filme ou de uma telenovela, a trilha sonora de um produto audiovisual envolve muito 

mais que as canções utilizadas: inclui elementos como ruídos e fala. No entanto, por ser o termo evocado no Brasil, 

continuaremos a utilizá-lo no decorrer desse trabalho, sempre entre aspas. 
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composta para o filme Mickey (F. Richard Jones e James Young, 1918) se tornou um hit e a 

venda de suas partituras foi impulsionada através da adição de uma foto da protagonista, 

indicando os primórdios da promoção cruzada. 

O desenvolvimento do som no cinema, para Smith (1998) trouxe a certeza às empresas de 

cinema que a mesma música seria tocada em cada exibição do filme: uma revolução tecnológica 

que padronizou as músicas dos filmes. Sendo assim, essas empresas passaram a investir em 

cantores e compositores para a construção de suas trilhas. Ressaltamos que até então as vendas 

eram de partituras, não discos. Com o desenvolvimento do LP, já na década de 1950, esse 

quadro mudou, e as empresas precisaram se adequar à nova produção de música gravada. No 

final da década de 1960, Smith (1998) identifica que as vendas de álbuns de filmes eram das 

mais significativas do mercado.  

Smith (1998) ressalta que o período em que as indústrias do filme e da música se uniram foi um 

momento de transição, em que se percebeu que a promoção cruzada entre filmes e discos traria 

lucro quase igual às duas partes da equação. Segundo esse autor, o termo “sinergia” foi utilizado 

a partir da década de 1980 para explicar essa interação: para os filmes, os lucros das vendas de 

discos de “trilha sonora” abatiam uma parcela dos custos de produção, além da exibição das 

músicas no rádio ser uma forma barata de divulgação dessas obras; para as empresas de discos, 

a associação com os filmes trazia uma especificidade necessária para impulsionar as vendas de 

seus produtos em um mercado altamente competitivo. Sendo assim, o interesse por um dos 

produtos aumentava o interesse pelo outro, constituindo um consumo sinérgico. Para Smith 

(1998), portanto, a associação dessas duas instâncias trazia sucessos de bilheteria e das paradas 

musicais.  

O tempo trouxe mudanças nos aportes tecnológicos utilizados, comportamento do mercado, e 

surgimento das mídias digitais, em contraste recente com a queda das vendas de CDs físicos. 

No entanto, o relacionamento entre as instâncias produtoras de audiovisual e de música 

permaneceu, se adequando às especificidades do momento, a exemplo das trilhas de 

telenovelas, que abordaremos a seguir. 

 

3.2.2.1. TRILHAS DE TELENOVELAS 

Como a televisão no Brasil se desenvolveu a partir do rádio, também seu aspecto musical foi 

originado desse meio. Sendo assim, inicialmente, nas telenovelas brasileiras, havia trilhas de 

músicas clássicas, incidentais ou músicas de arquivo, elaboradas por um sonoplasta. Eram 
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usadas também músicas estrangeiras, e segundo Daniel Filho (2003) a questão dos direitos 

autorais era mais simples pois os produtos das emissoras brasileiras não eram exibidos no 

exterior. A partir da maior profissionalização e desenvolvimento das telenovelas, os elementos 

que se relacionavam a elas também passaram a ser valorizados: “a popularidade da telenovela 

foi acompanhada de perto pelo sucesso de suas trilhas sonoras” (FERNANDES, 1994, p. 25) 

De acordo com Rafael Righini (2004), na telenovela Beto Rockfeller, de 1968-1969, o 

sonoplasta Salatiel Coelho começou a pensar a associação das músicas aos personagens, já 

dando pistas da possível função dramatúrgica da música na telenovela, que seria posteriormente 

mais desenvolvida por profissionais como o maestro Júlio Medaglia. Em 1969, a telenovela 

Véu de Noiva, da TV Globo, foi a primeira a ter uma trilha montada especialmente para ela. 

Essa seleção de músicas foi realizada pelo diretor e produtor Daniel Filho e pelo produtor 

musical Nelson Motta. Além disso, de acordo com Daniel Filho (2003), ele e Motta construiram 

um disco de “trilha sonora” da novela, uma jogada de marketing que vingou, pois, segundo 

informações do Memória Globo, o LP foi um sucesso, com 70 mil cópias vendidas70. A seleção 

de músicas englobava canções que se tornaram icônicas dentro da música popular brasileira, 

como Teletema, de Tibério Gaspar e Antônio Adolfo e Gente Humilde, de Chico Buarque, 

Garoto e Vinícius de Moraes. A partir dessa experiência, se padronizou o lançamento de discos 

com trilhas das telenovelas, processo que permanece até os dias atuais. Segundo Leonardo De 

Marchi (2015), as trilhas de telenovelas alcançaram expressivo sucesso comercial a partir da 

década de 1970. As telenovelas eram lançadas com o acompanhamento de um disco de trilha 

de canções nacionais e internacionais.  

Guilherme Bryan e Vincent Villari (2014, p. 21) defendem, em seu livro “Teletema”, que apesar 

dos programas musicais e de auditório apresentarem caminhos muito claros para a divulgação 

das músicas em um cenário nacional, “nenhum outro programa de televisão tenha sido tão 

determinante para a construção do cenário musical brasileiro da década de 1970 em diante como 

a telenovela”. Isso, por conta da relevância que as “trilhas sonoras” de telenovela possuíram 

para o surgimento e estabelecimento de artistas no país.  

Entre 1975 e 1979, de acordo com entrevista realizada por Rafael Righini (2004) com o maestro 

Júlio Medaglia, é que esse aspecto dramatúrgico da “trilha sonora” foi aperfeiçoado. Segundo 

o maestro, se realizava uma “radiografia” dos personagens e principais situações da telenovela 

em questão, através de reuniões com a equipe, buscando compreender a maior parte das 

                                                             
70 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/veu-de-noiva/trilha-

sonora.htm. Acesso em: 10 ago. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/veu-de-noiva/trilha-sonora.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/veu-de-noiva/trilha-sonora.htm
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características específicas que fosse possível. A partir daí, se dava o processo de ida às 

gravadoras a fim de buscar canções que se identificassem o mais próximo possível com a ideia: 

as “canções do disco”, os temas de personagens. De acordo com De Marchi (2015), as empresas 

televisivas realizavam parcerias com gravadoras, estabelecendo um casting de artistas 

escolhidos para construir as trilhas de seus produtos.  Existindo tais canções-tema, a equipe de 

sonoplastia indicava arranjadores para fazer variações em cima dos temas de cada personagem, 

que poderiam ser acionadas a depender da situação colocada: romance, comicidade, suspense, 

etc. Esse foi um período de destaque para a valorização da relevância dramatúrgica das músicas 

em telenovelas.  

Com o decorrer dos anos, esse processo de “radiografia” descrito acima foi se perdendo a partir 

da maior rapidez para produção dos materiais. Como ressalta Righini (2004), foi-se 

implantando um ritmo mais industrial, visto que a telenovela já é um produto diário, rápido. 

Segundo Daniel Filho (2003), a busca das músicas na televisão ocorre logo após a entrega do 

texto, então não há muito tempo para realizar um processo extremamente elaborado como 

ocorria durante a década de 1970.  

Após iniciado o processo de concepção de trilhas específicas para cada telenovela, projetos 

diferentes eram realizados de formas diversas. De acordo com Daniel Filho (2003), por vezes 

as músicas eram completamente encomendadas, o que ocorreu com mais frequência no passado, 

no início de lançamento das “trilhas sonoras”: houve telenovelas com todas as músicas 

compostas por apenas uma dupla de compositores, como por exemplo O Bem Amado (1973), 

cujas músicas eram de autoria de Toquinho e Vinícius. Esse processo ficou mais comum em 

minisséries, posteriormente, visto que são um produto menor.  

Por vezes também, ainda segundo esse mesmo autor, se seleciona músicas antigas, pré-

existentes, e se transformava nos títulos de telenovelas, trazendo uma gravação diferente: foi o 

que ocorreu, por exemplo, com Cheias de Charme. Também se realiza encomendas de músicas 

específicas para compositores, apresentando um breve briefing e vendo o que eles trazem. 

Compreendemos, portanto, que se trata de um processo variado.  

De forma geral, nas telenovelas mais recentes, se estabeleceu praticamente como regra a 

compilação de músicas (RIGHINI, 2004). De acordo com Ismael Fernandes (apud Righini, 

2004), abandonou-se a ideia da composição de trilhas originais, e passou-se a utilizar músicas 

já existentes, adaptando-as à telenovela. A trilha de músicas passou a ter um aspecto 

mercadológico, tornando-se um negócio lucrativo para empresa – a partir da vendagem de CDs 

de músicas nacionais e por vezes também internacionais – e artistas, que tinham na telenovela 
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uma vitrine de exibição constante de suas canções. Um bom exemplo desse processo é a novela 

Roque Santeiro, de 1985, que, de acordo com informações da própria gravadora, vendeu mais 

de um milhão de cópias de sua trilha musical em poucos meses, o que fez que pela primeira vez 

a Som Livre lançasse um segundo volume de trilha de canções nacionais. Como salienta 

Campedelli (2001, p. 50-51), “compor “música de novela” tornou-se para o artista brasileiro 

sinônimo de sucesso imediato: um bom negócio, mercado garantido, por força da diária 

presença na grande vitrina do vídeo”.  

Quando se iniciou o processo de escolha de canções para compor a trilha das telenovelas, uma 

questão importante foi levantada: a vertente comercial. Como ressalta Daniel Filho (2003, p. 

323), “a escolha da música é uma especialidade; afinal, ela tem que completar o aspecto 

dramático da obra, mas também tem que ‘tocar no rádio’”. Sendo assim, os diretores e 

produtores precisaram apostar em músicas que fizessem sucesso, contribuindo para a vendagem 

tanto do produto telenovela quanto dos LPs e, posteriormente, CDs contendo essa trilha, um 

alavancando o outro, a exemplo da supracitada promoção cruzada. Além disso, Rafael Righini 

(2018) ressalta, através de sua experiência como diretor musical de telenovelas na Bandeirantes 

e no SBT, que as emissoras estão sempre preocupadas em angariar o público do momento ao 

inserir na telenovela os gêneros musicais e canções populares da atualidade, eventualmente 

também inaugurando alguma nova tendência71. 

O aspecto comercial é fundamental para essa equação. Reforçando a informação anterior, 

Righini (2004) indica que, geralmente, nas telenovelas brasileiras, a escolha das músicas 

depende de uma relação econômica entre empresa televisiva e a indústria fonográfica, 

considerando gêneros musicais e canções que fazem sucesso no momento específico, aliados à 

proposta dramatúrgica da telenovela. Segundo esse autor, a porção original da trilha sonora é 

geralmente a incidental, que, no entanto, não é o foco do nosso trabalho. A telenovela é um 

produto que, por ser muito assistido e ter grande audiência, é uma janela de grande potencial 

para a venda de produtos, e a música é um deles. Como indicado anteriormente, esse produto 

também tem influência nas modas e comportamentos. Dessa forma, para o artista, ter uma 

música em telenovela é bastante interessante, significa ter uma exposição de seu trabalho em 

uma obra de meses de duração, que está no ar seis dias por semana.  

É relevante destacar que, em relação ao aspecto da trilha das telenovelas, a Rede Globo também 

se destacou, tornando padrão o processo de comercialização de discos nacionais – e, por vezes, 

                                                             
71 Informações fornecidas por esse autor através de entrevista para essa dissertação em fevereiro de 2018. 
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também internacionais – contendo a seleção de músicas utilizadas em cada telenovela. Esse foi 

um ponto comercial relevante para a história da empresa e, antes parceira da Phillips, a Rede 

Globo montou sua própria gravadora: a Som Livre, criada em 1969 objetivando comercializar 

as trilhas das produções da emissora. Segundo Alencar (2004), inicialmente, ela era a 

responsável pela produção de trilhas originais para as telenovelas da emissora. O Cafona, de 

1971, foi a primeira novela a ter uma trilha produzida pela Som Livre, incluindo composições 

de personalidades da música brasileira como Roberto Menescal e Dori Caymmi72. O sucesso 

dessa trilha nacional fez com que se lançasse uma outra trilha internacional.  

De acordo com Bryan e Villari (2014), em 1977 a Som Livre se tornou líder do mercado 

fonográfico brasileiro, contando com grandes artistas em seu casting de contratados, como Rita 

Lee e Moraes Moreira. A partir desse sucesso, a Globo estabeleceu, desde essa época, um 

modelo de relacionamentos entre gravadora e ficções televisivas que permanece até os dias 

atuais – com adequações às situações socioeconômicas e culturais, evidentemente –, inclusive 

compreendendo a venda desses produtos também para mercados internacionais. Isso pois, como 

salienta Ismael Fernandes (1994), a emissora líder, com seu também competente departamento 

comercial, teve a perspicácia de se inserir desde a gênese das trilhas nesse mercado 

extremamente lucrativo. Nenhuma surpresa para a Globo, emissora que está sempre buscando 

novas possibilidades de desenvolvimento de seus produtos, e seu consequente potencial de 

retorno financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Fonte: https://www.somlivre.com/quem-somos. Acesso em: 10 ago. 2017. 

https://www.somlivre.com/quem-somos
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4. O PROJETO MUSICAL DE CHEIAS DE CHARME 

Chegamos então ao objeto dessa dissertação: a telenovela Cheias de Charme. Em seus 143 

capítulos de aproximadamente 40 minutos de duração, a obra trouxe elementos caros ao horário 

das sete da Rede Globo – humor, tramas leves e divertidas – mas também colocou em pauta 

questões relevantes para a sociedade brasileira, tais como a situação das empregadas domésticas 

e da população periférica. Conforme explanado anteriormente, o enredo era centrado em três 

empregadas domésticas que vão do anonimato à fama através da música: um videoclipe de 

sátira de suas patroas foi o elemento que trouxe sucesso repentino ao trio. 

O ponto de partida, “ângulo de abordagem escolhido para apresentar ao espectador a situação 

dramática” (SARAIVA; CANNITO, 2004, p. 121) trazia as três personagens empregadas, que 

ainda não se conheciam, em uma delegacia. Quando elas começaram a conversar, através do 

recurso de flashback73, foram apresentadas as razões das protagonistas estarem ali: Cida foi 

levada pela polícia por conta de uma briga com uma “piriguete” que beijava seu então 

namorado, o grafiteiro Rodinei, em uma festa; Rosário foi apreendida por invasão do camarim 

do cantor Fabian, seu grande ídolo, durante um serviço do buffet em que trabalhava; Penha foi 

dar uma queixa de sua patroa, Chayene, que a agrediu ao jogar sopa nela. Ao se conhecerem na 

delegacia, as três mulheres identificaram seus pontos de consonância: Rosário e Penha 

moravam no Borralho, bairro periférico da trama, e Cida e Penha trabalhavam no condomínio 

de luxo Casagrande. Durante o evento da delegacia, elas foram presas por desacato, por 

reclamar da demora do atendimento, e, em sua cela, fizeram uma promessa: “dia de empreguete, 

véspera de madame”. Posteriormente, essas personagens desenvolveram uma amizade que 

transformaria suas vidas. 

A temática central já é apresentada no primeiro capítulo: através do encontro dessas três 

mulheres, seus destinos serão alterados. A própria Cida anuncia esse fato ao final do capítulo, 

ao escrever em seu diário uma mensagem destinada à sua falecida mãe, em que dizia acreditar 

que esse encontro com Penha e Rosário mudaria sua vida. A telenovela, portanto, é pautada a 

partir da trajetória dessas três protagonistas do anonimato à fama, do sofrimento na vida de 

empregada doméstica à realização de sonhos. No caminho, obstáculos são colocados 

principalmente pela associação entre a cantora Chayene e a empregada Socorro. A primeira, 

sofrendo um período de decadência em sua carreira, quer acabar com o trio que a ridicularizou. 

                                                             
73 Onde os eventos do presente são interrompidos para se mostrar eventos que ocorreram em um tempo anterior 

(THOMPSON; BORDWELL, 1994). 
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Já a segunda, fã e seguidora de Chayene, é quem efetivamente executa os planos da cantora, 

trazendo consequências drásticas às Empreguetes. A ação combinada dessas personagens 

causa, por fim, o rompimento do trio, grande desequilíbrio inserido na trama, que constitui, 

segundo Leandro Saraiva e Newton Cannito (2004), o ponto sem retorno da narrativa, momento 

de crise.  

Compreendemos portanto que o foco narrativo mobilizado ao longo da telenovela oscila entre 

essas três personagens – Cida, Penha e Rosário –, além de Chayene. Isso porque, como 

salientado por Saraiva e Cannito (2004, p. 131), em um tipo de narrativa “em que os conflitos 

são passíveis de solução, o foco narrativo tende a variar, uma vez que é preciso compreender 

os vários lados para que uma conciliação seja possível”. Desta forma, em um produto como 

Cheias de Charme, a resolução dos problemas entre as Empreguetes e Chayene só é possível, 

ao final da trama, por ser uma história com tom predominantemente cômico de narração, em 

que o espectador pode ter acesso aos pontos de vista principalmente das três empregadas, porém 

também de sua principal opositora, e pode compreender – e talvez perdoar – o que motivou 

toda a perseguição realizada.  

Consideramos, além disso, que Cheias de Charme apresenta uma mistura de gêneros, sendo os 

mais evidentes o melodrama e o musical, com o tom narrativo cômico previamente identificado, 

recorrente em tramas dessa faixa horária na Globo. Como argumentado no segundo capítulo 

dessa dissertação, a estrutura melodramática é padrão nas telenovelas brasileiras, trazendo em 

muitos produtos algumas questões centrais que geralmente se repetem, como a vitória dos 

virtuosos após uma trajetória de sofrimento. De acordo com Thomasseau (2005), as 

personagens do melodrama clássico são divididas entre boas e más, sem áreas cinzentas ao 

meio. Na telenovela, vê-se nuances, pois como identifica Amanda Almeida (2012, p. 47-48, 

grifo do autor), “nas narrativas mais realistas, a tendência é trabalhar com personagens 

redondos, pois são eles os mais próximos dos seres humanos – inconstantes, capazes de se 

transformar, surpreender, nem totalmente bons, nem totalmente maus”. Em Cheias de Charme, 

podemos identificar essa característica principalmente na vilã, Chayene, que ao final da 

telenovela se arrepende de seus atos e confessa ter agido por medo de perder seu sucesso.  

Essa telenovela traz um melodrama atualizado, onde as protagonistas são femininas, se 

conhecem na cadeia e conseguem resolver suas vidas sem a ajuda de “príncipes”, elemento 

muito comum na estrutura clássica. Notamos que as Empreguetes representam as personagens 

inocentes perseguidas, tanto individualmente quanto em grupo, e representam frentes diferentes 

dentro da trama: Maria da Penha traz a relevância da família; Maria do Rosário, da carreira; 
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Maria Aparecida, do amor. A trajetória das três tem raízes no mito de Cinderella, indicada por 

Lewis Herman (apud Comparato, 2009) como uma das 36 situações dramáticas mais 

frequentemente evocadas na construção de roteiros. Se constitui pela “transformação de uma 

personagem humilde em personagem ilustre” (COMPARATO, 2009, p. 130), onde a 

protagonista sai de gata borralheira a princesa, característica basilar da trajetória das 

Empreguetes. Essa referência foi citada pelo próprio autor Filipe Miguez (2017) para o 

desenvolvimento do roteiro.  

Enquanto “gatas borralheiras”, Penha sofre com problemas financeiros, um marido folgado e a 

responsabilidade de ser provedora da família; Rosário, apesar de sempre otimista, tem um 

histórico de vida duro e trabalha como cozinheira; Cida trabalha desde pequena, quando 

assumiu o trabalho de arrumadeira de sua mãe após seu falecimento. A temática da perseguição, 

“pivô de toda a intriga melodramática” (THOMASSEAU, 2005, p. 34), é trazida pelos vilões 

de Cheias de Charme, movidos por vingança, dinheiro ou ambição, além também do ciúme 

relacionado ao enlace amoroso. Principalmente, faz-se tudo para se obter e manter o sucesso, 

particularmente o musical. Nesse aspecto, Penha e Rosário são atormentadas individualmente 

pela mesma personagem: Chayene. A rainha do eletroforró no Brasil é famosa, extravagante e 

invejosa, e qualquer possível ameaça a sua carreira de sucesso deve ser destruída. Enquanto 

Penha foi agredida fisicamente por Chayene – posteriormente condenada por seus atos –, 

Rosário sofreu perseguições em dois âmbitos: o pessoal e o musical. Por conta de uma profecia 

de cartomante, que dizia que uma mulher entraria em sua casa e tomaria tudo o que ela possuía, 

Chayene inferiu que essa mulher seria sua ex-cozinheira, e passou a obstruir seu sucesso 

musical, amizades e enlaces amorosos. Por consequência, a rainha do eletroforró também 

realizou diversas crueldades com o grupo Empreguetes, por medo que elas roubassem seu 

estrelato, sendo responsável, inclusive, como dito anteriormente, pelo rompimento do trio. 

Cida, por sua vez, não teve Chayene como algoz, mas sim uma família: os Sarmento. Ernani e 

Sônia eram os patrões de seus pais, que a “acolheram” após a morte de sua mãe. Na realidade, 

a encaminharam desde a infância para o trabalho doméstico com um pretexto de troca por eles 

a ajudarem nos estudos e moradia. A trajetória de Cida é a mais construída em cima da fábula 

de Cinderella: arrumadeira atormentada pelas filhas do casal e constantemente humilhada. Ela 

é a personagem que mais representa a questão da inocência, sendo uma jovem sonhadora, 

generosa, iludida e boa. Por conta disso, seus patrões a manipulam a crer que ela é considerada 

membro da família. No entanto, a realidade é que a garota sofre exploração do trabalho infantil, 

sendo empregada da casa desde os 12 anos sem carteira assinada. Durante sua trajetória, a 
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personagem inclusive namora um “príncipe encantado”, Conrado Werneck – herdeiro de uma 

família rica –, ocultando o fato que é uma trabalhadora doméstica. Assim que o rapaz toma 

consciência dessa questão, interrompe o relacionamento com ela.  

O reconhecimento, indicado por Thomasseau (2005, p. 37) como o fator que “corrige, em suma, 

esta série de enganos que possibilitaram o desenvolvimento da intriga e sobre cuja originalidade 

repousa, efetivamente, o interesse anedótico do melodrama”, vem para encerrar a perseguição. 

Descobre-se, eventualmente, que Chayene foi a responsável pelos principais problemas que 

levaram o trio a se separar: o vazamento do videoclipe “Nosso Brilho”, a “perda” do RG de 

Cida, além do envio do helicóptero de Penha e Cida para Minas Gerais, que culminou em sua 

ausência em um show importante do trio. Esse é o ponto de clímax da trama, em que o conflito 

chega ao nível máximo e as situações começam a ser resolvidas (SARAIVA; CANNITO, 

2004).  

Após essa descoberta, a situação dramática final reestabelece o equilíbrio, começando pela 

resolução dos problemas das Empreguetes e retomada das atividades do trio. Em relação à 

família Sarmento, o pai termina preso por sonegação de impostos e o casal é condenado a pagar 

danos morais e materiais a Maria Aparecida por conta da exploração do trabalho infantil. 

Ambos finalizam a telenovela na miséria. Ariela e Isadora Sarmento, suas filhas, têm um final 

diferente. Elas representam um tipo de vilão que Thomasseau (2005) indica não ser tão comum 

no melodrama clássico: o vilão arrependido. Elas se desculpam com Cida e fazem as pazes ao 

final da trama. Já Chayene, inicia uma trajetória de infortúnios até o final da telenovela.  Passa 

pelo momento de punição e cai em desgraça, sofrendo com o desprestígio, abandono e fracasso, 

para depois, a partir dessas experiências negativas, se arrepender de tudo o que fez e pedir 

perdão às pessoas que perseguiu. Ela finaliza a trama obtendo o perdão das Empreguetes, e a 

telenovela se encerra com um número musical contendo todos os cantores juntos. 

 

4.1. APROXIMAÇÕES DO GÊNERO CINEMATOGRÁFICO MUSICAL 

Identificamos Cheias de Charme como uma telenovela musical. Isso porque ela possui 

características do gênero musical, apresentado no primeiro capítulo desse trabalho, que se 

baseia na música como elemento central. De acordo com um dos autores da telenovela, Filipe 

Miguez (2017), a escolha da abordagem do meio musical veio como decorrência do tema do 

trabalho doméstico, por ser “uma forma fácil, divertida e popularmente reconhecível de uma 
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empreguete virar patroete”74. A temática da busca da fama e do sucesso é recorrente dentro do 

panorama de obras musicais desde seu surgimento. Citamos esse tipo de enredo ao tratar do 

filme La la land, no primeiro capítulo, porém podemos exemplificá-lo através de diversos 

outros filmes, inclusive o primeiro longa musical todo falado, dançado e cantado, Melodia da 

Broadway (Harry Beaumont, 1929), que trazia uma história de ascensão ao sucesso através da 

arte. Podemos também exemplificar essa temática através de algumas das séries televisivas 

estadunidenses citadas no segundo capítulo dessa dissertação: por exemplo, Smash traz cantores 

do coro buscando um papel de protagonismo; Glee nos apresenta a Rachel e Kurt, que se 

dedicam desde a escola para ingressar em uma universidade de artes performáticas em Nova 

Iorque; por fim, The Get Down acompanha a trajetória de um cantor de hip hop da pobreza em 

um bairro marginalizado à fama.  

Apesar de não ser uma trama centrada no duplo-foco no formato clássico, Cheias de Charme 

apresenta alguns elementos dessa configuração. Há um choque entre Empreguetes e Chayene: 

elas apresentam disparidade de personalidade, posição social e valores. A conclusão da trama 

vem também a partir da resolução das diferenças entre as partes – quando Chayene perde o 

prestígio musical e é obrigada a retomar a humildade e se desculpar por todos os problemas 

causados. Mais especificamente, identificamos que Cheias de Charme pode ser enquadrada na 

categoria de musical show proposta por Altman (1987). Alguns elementos permitem que 

façamos essa classificação. Apesar de a trama não ser centrada na construção de um espetáculo, 

trata da indústria da música no Brasil, acompanhando a carreira de determinados artistas. As 

protagonistas, como indicado anteriormente, são três empregadas domésticas que se tornam 

cantoras, portanto a música é decisiva para o desenvolvimento da trajetória de cada uma delas. 

A principal vilã da telenovela, Chayene, também é cantora, assim como Fabian – que é 

envolvido em armações dessa artista, e também se relaciona com as Empreguetes, 

principalmente com sua líder, Rosário – e cada um deles representa um gênero musical 

específico na narrativa.   

A canção popular tem papel relevante na construção narrativa, e há, também, a presença 

massiva de números musicais: 143, no total. Como em todo musical de bastidores, a inserção 

desses números é feita de forma plausível, ocorrendo, em sua grande maioria, em um contexto 

de ensaios ou shows. A narrativa mostra os ensaios e os percalços para se atingir o sucesso: 

apesar de somente Rosário ter uma trajetória marcada pela busca do sonho de estrelato, também 

é mostrado, com as Empreguetes – grupo que subitamente alcançou o sucesso –, a dedicação 

                                                             
74 Declaração retirada de entrevista que o autor forneceu para essa dissertação. 
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necessária para se repetir ensaios, gravações, coreografias, dentre outros elementos, para se 

garantir uma carreira duradoura. Inclusive em uma interlocução com seu ex-marido, que a acusa 

de ter esbarrado facilmente na riqueza, Penha afirma que trabalhou mais durante alguns meses 

como cantora do que o homem nos últimos cinco anos. Desta forma, é apresentado o caminho 

de perseverança necessário para chegar ao fim desejado. 

Retomando Rosário, esta personagem simboliza a essência do protagonista do musical show 

clássico, através da oposição entre sua vida de cozinheira e posterior atividade como doméstica 

em contraste com seus sonhos de estrelato. Com o foco no âmbito da carreira dentro do trio, 

seu sonho de ser uma cantora famosa vem da infância, sendo que aprendeu cedo a se expressar 

através da música, e compõe sobre situações da sua vida. É a única das Empreguetes com um 

real objetivo de estrelato e que desenvolveu e investiu na sua carreira, sendo que Cida e Penha 

foram envolvidas nesse processo apenas na gravação do videoclipe. Quando inicia os serviços 

na casa de Chayene, diversas vezes se imagina tão famosa quanto essa cantora, com um mundo 

idealizado, que posteriormente se concretiza. Seu comprometimento com o profissionalismo a 

faz criticar as prioridades das companheiras e, por fim, ela decide encerrar as atividades das 

Empreguetes. Após o fim do grupo, é a única a tentar carreira solo, além de ser a compositora 

ficcional da maior parte das canções originais da trama.  

Desser (2013) destaca arquétipos comuns na categoria de musical show que podemos 

exemplificar através de alguns personagens de Cheias de Charme. O “diretor obstinado pelo 

sucesso do show” encontra ressonância na figura de Tom Bastos, empresário dos artistas, que 

administra seus egos para que o sucesso reverbere em gratificação financeira pessoal. Para 

tanto, foi a extremos, como patentear o nome “Empreguetes” para forçar que o grupo recém-

formado o contratasse como empresário, ou propor a farsa entre Inácio e Fabian, onde o sósia 

do cantor fingiu ser artista durante uma turnê. Desser (2013) traz também o arquétipo da “estrela 

temperamental a quem precisa ser ensinada a humildade”, um paralelo direto à figura de 

Chayene, cuja trajetória durante a telenovela a leva do auge do sucesso ao retorno às suas 

origens, no interior do Piauí, para que possa valorizar tanto o que conquistou quanto seus 

aliados no caminho. Por fim, fala da “garota desconhecida do coral do espetáculo, que vai 

acabar tendo a responsabilidade de salvar o show”, que pode ser encarada como o grupo 

Empreguetes, que chegam subitamente à fama, porém passam a ser as artistas mais importantes 

e rentáveis no casting de Tom Bastos, além de possuírem o dever de representar a classe das 

empregadas domésticas. 
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Outros padrões de caracterização dos personagens que são utilizados em Cheias de Charme são 

provenientes da tradição das chanchadas. Vieira (2003) indica que alguns tipos de personagens 

eram recorrentemente utilizados nesse tipo de filme para a identificação dos espectadores, 

principalmente utilizando as figuras da empregada, do coroa e da patroa. Ao tratar da patroa, o 

autor indica que a comicidade era construída nessa personagem através do “excesso reiterado 

nos penteados e acessórios como chapéus, laçarotes no cabelo, brincos, lenços amarrados e 

flores exageradamente grandes na lapela” (VIEIRA, 2003, p. 58). Apesar das outras patroas do 

condomínio de luxo Casagrande se vestirem de forma mais discreta, a caracterização de 

Chayene era marcada pelo exagero: plumas, paetês, roupas coloridas, todos elementos de 

destaque. Na página de “Figurino e Caracterização” de Cheias de Charme no site Memória 

Globo, a equipe identificou que “as roupas da cantora eram, em sua maioria, douradas, 

prateadas, cheias de penas, franjas, aplicações e texturas. Nas mãos, unhas postiças sempre 

pintadas em tons cintilantes, especialmente dourado. A maquiagem era forte, com cílios 

postiços e glitter”75.  

Vieira (2003) indica que, além da construção visual dos personagens cômicos, também entrava 

em questão a sonoridade, através dos sotaques, linguajar ou timbre. Nesse aspecto, Penha e 

Chayene se destacaram: Penha era a personagem com o sotaque carioca mais carregado, e 

possuía expressões características, como o próprio “empreguete”: foi a primeira a dizê-lo, 

explicando às “colegas” Cida e Rosário na delegacia. Já Chayene tinha sotaque nordestino, 

evidenciado por suas vogais abertas, trazendo tanto expressões inventadas pelos autores, quanto 

outras típicas da região, como “abestada”, “égua”, “cheiro” e o característico “curica” para se 

referir a suas empregadas domésticas, expressão piauiense. 

Ainda sobre a chanchada, como identificado no primeiro capítulo dessa dissertação, um 

elemento central nesse tipo de filme era a paródia. Além disso, se realizava a crítica social 

através da comédia, exatamente o que ocorre com essa telenovela. Se nos filmes da chanchada 

os protagonistas eram pessoas comuns, enquanto a elite era motivo de chacota, em Cheias de 

Charme o destaque está com os trabalhadores – as empregadas domésticas e seu círculo de 

relacionamentos, envolvendo encanadores, pintores, cozinheiros, etc – e as famílias ricas, em 

sua grande maioria, sofrem sátiras, uma crítica ao preconceito. Além disso, como identificado 

anteriormente por Vieira (2003, 2012), a música popular é central para a construção das 

                                                             
75 Declarações retiradas da página de Cheias de Charme no Memória Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/figurino-e-

caracterizacao.htm. Acesso em: 20 fev. 2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/figurino-e-caracterizacao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/figurino-e-caracterizacao.htm
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comédias musicais. Isso ocorre da mesma forma nessa telenovela, que foi aos gêneros 

apreciados pelas classes sociais representadas na trama para ancorar a criação de seus 

personagens. 

Retornando aos musicais e bastidores, também habitual nesse tipo de filme e mais específica 

que a trama de sucesso através da arte, é a transição econômica da pobreza à riqueza por conta 

desse elemento. Em Cheias de Charme, as empregadas domésticas conseguem alcançar seus 

objetivos de vida através do estrelato e do aporte financeiro que o acompanha: Cida compra 

uma casa para morar com sua madrinha e deixa de ser subordinada economicamente à família 

de patrões; Rosário se muda do Borralho para um apartamento de luxo do condomínio 

Casagrande, além de apreciar a fama e base de fãs que o estrelato a forneceu; Penha, por sua 

vez, que sempre lidou com muitas dívidas, consegue reformar sua casa, pagar as promissórias 

que devia à advogada Lygia, bancar um estudo em instituição particular para a irmã, enviá-la 

para um intercâmbio no exterior, além de possuir conforto financeiro para quaisquer 

adversidades. Esta mudança de status se deve à introdução do elemento artístico. 

Seguindo nessa questão, outro ponto temático que desejamos destacar na tradição dos musicais, 

é, como ressalta Barry Keith Grant (2012), a da tensão entre as culturas “alta” e “baixa”, 

presente em musicais desde O cantor de jazz. Jane Feuer (1993) chama essa distinção de “arte 

de elite vs arte popular” ou “ópera vs swing”, sendo que, no musical clássico de Hollywood, há 

constantemente uma cisão entre a música tradicional e a música do futuro: em O cantor de jazz, 

representado pela oposição entre Kol Nidre (música religiosa tradicional) e jazz (música nova 

da boemia artística); em Gold diggers of 1933, um personagem afirma querer compor música 

popular, não clássica (GRANT, 2012). Para Feuer (1993, p. 55-56), “a sintaxe particular opondo 

elementos populares e elitistas surge da própria retórica geral do gênero de se afirmar através 

da aclamação das formas populares”76. Sendo assim, é de praxe em musicais desde sua origem 

a valorização desse tipo de produção – não a desvalorização do erudito, porém a abordagem do 

popular como algo culturalmente válido. 

Em Cheias de Charme não é diferente: essa disparidade histórica é atualizada para trazer 

tradições culturais entre classes alta e baixa, sendo evocada a partir da disputa entre patrões e 

empregados, e suas determinadas formas de expressão e cultura. Por se tratar de uma obra que 

protagoniza a nova classe média, como explicaremos mais a fundo adiante, essa telenovela 

                                                             
76 No original: “the particular syntax opposing popular and elite elements arises out of the genre's overall rhetoric 

of affirming itself by applauding popular forms”. 
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questiona a desvalorização de classes populares menos abastadas. A disparidade é abordada a 

todo momento através da contraposição de elementos como jantares finos e churrascos na laje, 

laptops pessoais e lan house, escola pública e privada, mansões e a construção de puxadinhos.  

Em relação ao aspecto musical, as famílias ricas da trama respeitam personalidades como 

Chayene por seu status de cantora famosa, apesar de não serem público consumidor de suas 

obras. Notamos que as músicas de Chayene, Fabian e Empreguetes são tocadas em emissoras 

de rádio populares, como a de Gentil Soares, e escutadas em aparelhos que, em sua grande 

maioria, pertecem a personagens pobres ou se situam nas cozinhas das mansões. Em relação a 

Chayene, destacamos que, apesar de não ser considerada da cultura “alta” musicalmente, visto 

que seu eletroforró era tão popular quanto a música produzida pelas Empreguetes, Chayene é 

construída como uma patroa maldosa e abusiva. Suas origens humildes no interior do Piauí não 

impediram que, ao ascender socialmente e se tornar rica e famosa, ela repetisse o 

comportamento preconceituoso característico das famílias abastadas do condomínio. Quanto a 

Fabian, seu público é marcadamente das empregadas, o que lhe atribuiu o apelido de “príncipe 

das domésticas”. Isso é marca que os gêneros musicais escolhidos para a associação com os 

personagens foram escolhidos por uma observação do que era apreciado pelo público da nova 

classe emergente. 

O choque com o fenômeno das Empreguetes é representativo da oposição “ópera vs swing” de 

Feuer (1993): durante a festa de noivado e de casamento de Ariela e Isadora Sarmento, a 

exibição da música que trouxe sucesso às Empreguetes, “Vida de Empreguete”, levou seus 

convidados – de classe alta – à pista de dança, com entusiasmo. Para uma família da alta 

sociedade, esse “rebaixamento” foi absurdo, sobretudo porque as mulheres do clã foram 

parodiadas pelo grupo nessa canção. Por esse motivo, o momento de “virada do jogo” na 

telenovela, principalmente em relação à decadência da família Sarmento, traz a introdução de 

elementos populares na vida de uma família de elite. A arrumadeira, Cida, é apresentada como 

fruto do relacionamento adúltero entre o patriarca da família e a já falecida arrumadeira. Não 

somente, a filha bastarda se muda para a casa da família, não para morar nas instalações dos 

fundos, mas para ocupar o quarto de hóspedes junto a sua madrinha, a cozinheira. Além disso, 

convida em múltiplas ocasiões seus amigos do bairro periférico do Borralho para realizar 

atividades na casa, como uma tarde na piscina ou uma sessão de filme, eventos que as mulheres 

Sarmento não podem questionar pois Cida está num lugar de provedora da casa: é a única que 

pode pagar as contas e os funcionários. 
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Outros exemplos de referências a musicais clássicos podem ser identificados nessa telenovela. 

Por exemplo, Inácio – sósia de Fabian e envolvimento amoroso de Rosário – finge ser Fabian 

durante uma turnê, pois o ator estava com problemas de pele que o impossibilitavam de se 

mostrar em público. O momento de revelação da farsa ocorre no capítulo 134, em que Chayene 

abre as portas do palco, revelando o verdadeiro Fabian cantava atrás da coxia enquanto o falso 

estava no palco, dublando. Esse tipo de cenário é encontrado, por exemplo, em filmes como 

Cantando na chuva, que trazia uma renomada atriz de cinema mudo cuja voz e sotaque eram 

ruins tanto para cantar quanto para falar, portanto era dublada por uma coadjuvante. A revelação 

se deu de forma similar: ao abrir das cortinas, a atriz foi desmascarada. 

Desta forma, identificamos que Cheias de Charme é um produto que une temáticas e 

problematizações da realidade brasileira, porém sendo reverente às tradições utilizadas nos 

musicais clássicos estadunidenses. Além disso, traz elementos caros à apropriação no país do 

gênero musical cinematográfico, realizada através da chanchada, se tornando uma telenovela 

musical de diversas abordagens. 

 

4.2. QUESTÕES SOCIAIS E SUA INFLUÊNCIA NA CONCEPÇÃO NARRATIVA  

Ao trazer empregadas domésticas para o protagonismo da trama, Cheias de Charme foi uma 

telenovela que já se diferenciou em relação ao padrão desse tipo de personagem: os papéis de 

serviçais, de forma geral, são geralmente relegados a posições secundárias nesse tipo de 

produto. Dessa forma, ao destacar o labor – além de temáticas como situação trabalhista, 

agressão no local de trabalho e exploração do trabalho infantil – das empregadas domésticas, a 

trama realizou uma aproximação com o público espectador que exerce esse tipo de atividade 

remunerada na vida real: de acordo com dados do IBGE trazidos pela emissora, a função de 

empregada doméstica ocupava 6,2 milhões de mulheres no Brasil no ano de 201277. 

Além disso, como indica Priscila Chéquer (2015) em sua dissertação intitulada Cheias de 

Charme: abrindo espaço para a nova classe média? Estudo dos conflitos de classe na 

teledramaturgia nacional, essa telenovela foi exibida em 2012, ano em que se falava muito 

sobre o crescimento econômico do Brasil, que acarretou também na ascensão de algumas 

                                                             
77 Dados trazidos pelo Globo Cidadania na seguinte matéria: http://redeglobo.globo.com/globocidadania/nas-

novelas/noticia/2012/10/cheias-de-charme-valorizou-o-trabalho-das-empregadas-domesticas.html. Acesso em: 8 

nov. 2017. 

http://redeglobo.globo.com/globocidadania/nas-novelas/noticia/2012/10/cheias-de-charme-valorizou-o-trabalho-das-empregadas-domesticas.html
http://redeglobo.globo.com/globocidadania/nas-novelas/noticia/2012/10/cheias-de-charme-valorizou-o-trabalho-das-empregadas-domesticas.html
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classes sociais. Nesse contexto, a “nova”78 classe média surgiu, a partir de um novo critério de 

classificação social proposto pelo Governo Federal nesse mesmo ano: 

Pesquisas indicavam que mais da metade da população brasileira (IBOPE, 

2010) já pertencia à classe média, o que significava a ascensão e mobilidade 

dos estratos sociais conhecidos como as classes D e E. Os “novos” 

emergentes, como foram denominados, saíram de suas respectivas classes 

sociais para comporem a “nova” classe média, se tornando assim, um símbolo 

da auto confiança nacional. Os discursos veiculados pelo Governo Federal 

estavam concentrados em celebrar essa “nova” classe média como a força 

econômica que alavancava o crescimento do país ressaltando, em grande 

medida, sua inserção no mercado de consumo e a aquisição de novos bens 

possibilitado pelo acesso às linhas de crédito. Modificaram-se assim, as 

relações de consumo de produtos e serviços no Brasil, que passou a ter a 

“nova” classe média como público alvo. As empresas e o mercado publicitário 

identificaram nesse estrato social um novo filão mercadológico no qual 

concentraram seus discursos. O mercado televisivo também se manteve atento 

a essas mudanças e começou a reformular sua grade de programação para 

atrair esse novo público consumidor. O nosso objeto de estudo é fruto de um 

esforço da Rede Globo de Televisão em produzir programas com o objetivo 

de atrair essa “nova” classe média com uma nova proposta de teleficção que 

inclui mudanças na temática, trilha sonora e estética. (CHÉQUER, 2015, p. 

47) 

Por conta disso, essa mudança social trouxe um maior poder de consumo dessa nova classe, 

que trazia em sua constituição trabalhadores que almejavam também se verem representados 

nos produtos culturais. Em 2011, portanto, Octavio Floribal, então diretor-geral da Rede Globo, 

anunciou em entrevista ao portal UOL que a emissora decidiu, a partir da ascensão dessa “nova” 

classe média, modificar sua programação – de telenovelas a telejornais – para se alinhar mais 

com as características dessa população que compreendia parte expressiva de seu público79. 

Cheias de Charme surge nesse contexto, assim como Avenida Brasil, ambas telenovelas do ano 

de 2012, que colocaram em destaque as periferias, esta última tendo também uma protagonista 

que foi abandonada quando criança no lixão.  

É relevante indicar que Cheias de Charme foi veiculada em um momento de mudanças no país: 

discutia-se a PEC dos empregados domésticos (Proposta de Emenda à Constitução 66/2012), 

que viria a se tornar a Emenda Constitucional nº 72, de 02 de abril de 2013. Nesta, foram 

instituídas mudanças para regularizar esse tipo de trabalho que, por ser realizado em um 

                                                             
78 Chéquer (2015) explana a opinião de críticos a essa denominação, como o sociólogo Jessé Souza (2012), e utiliza 

aspas para ressaltar que o critério de ascensão de classe foi somente econômico, e que a “nova” classe média 

portanto não pode ser comparada à classe média tradicional em outros aspectos, como os direitos à educação, 

saúde, transporte e segurança (alcançados lentamente por essa classe tradicional).  
79 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-para-

atender-a-nova-classe-c.jhtm. Acesso em: 01 mar. 2018. 

http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-para-atender-a-nova-classe-c.jhtm
http://televisao.uol.com.br/ultimas-noticias/2011/05/09/globo-muda-programacao-para-atender-a-nova-classe-c.jhtm
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contexto domiciliar, permitia abusos durante muitos anos em relação à quantidade de horas 

trabalhadas, direito a férias e ao 13º salário, dentre outros aspectos.  

Desta forma, as temáticas tratadas pela telenovela Cheias de Charme partiram de uma 

observação, por parte dos autores, do que estava em evidência no Brasil. Isso porque, como 

ressalta Rose Calza (1996, p. 13-14), “em uma telenovela, temas importantes podem e devem 

ser debatidos enquanto tiverem uma função clara no enredo da trama que se monta”. Em 

entrevista à Folha de São Paulo no ano de veiculação da telenovela, o autor Filipe Miguez 

indicou que os temas foram escolhidos por serem atuais, populares e ricos: “o crescimento da 

classe C é o que de mais interessante está acontecendo social e culturalmente no Brasil neste 

momento. A trama não partiu de uma vontade de falar exclusivamente para essas pessoas e sim 

sobre essas pessoas, para todo o Brasil”80.  

Sendo assim, a situação socioeconômica brasileira do momento não só influenciou na escolha 

pelo protagonismo das empregadas domésticas, mas também instigou a abordagem de outras 

questões do relacionamento entre patrões e empregados. Foram exploradas situações como a 

agressão no local de trabalho, caso em que Chayene jogou uma sopa em Penha, sendo punida 

judicialmente pelo ato de violência. Inclusive, sobre essa questão, uma analogia interessante é 

realizada na trama: a personagem que é agredida fisicamente pela patroa se chama Maria da 

Penha, uma referência à Lei Maria da Penha, de 2006, que busca coibir a violência contra a 

mulher. A personagem Penha também é vítima do assédio sexual por parte do patrão: o marido 

da advogada Lygia, Alejandro, realiza avanços sexuais em uma noite em que estava sozinho 

com a empregada em casa. Apesar de não ter sido levado à justiça, o assediador se divorcia da 

esposa como consequência de seu ato. 

O caso de Cida e os Sarmento trouxe à tona uma outra questão pouco discutida em telenovelas: 

a exploração do trabalho infantil. A garota foi “acolhida” pela família após o falecimento de 

seus pais, e como contrapartida ao oferecimento de casa, comida e pagamento dos estudos, 

assumiu o trabalho da mãe desde os 12 anos, configurando um abuso. Na trama, após longa 

jornada para compreender que a família não possuía laços afetivos consigo, Cida decidiu 

processar o casal, sendo vitoriosa da ação.   

De forma geral, a situação trabalhista das empregadas domésticas foi abrangentemente 

discutida, compreendendo situações de relações abusivas de trabalho, e também de 

                                                             
80Declaração retirada de matéria para o site da Folha. Disponível em: http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1075721-

empregadas-domesticas-ganham-destaque-em-nova-novela-da-globo.shtml. Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1075721-empregadas-domesticas-ganham-destaque-em-nova-novela-da-globo.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/televisao/1075721-empregadas-domesticas-ganham-destaque-em-nova-novela-da-globo.shtml
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relacionamentos entre patrões e empregados. Um ponto relevante nesse debate foi um elemento 

da estratégia transmidiática da emissora para essa telenovela, o site “Trabalhador Doméstico”81. 

Na trama, a campanha foi uma iniciativa do escritório de advocacia Amaro Werneck, realizada 

na parceria entre Lygia e Penha. O objetivo da ação era a conscientização dos direitos das 

empregadas domésticas. No site, havia um vídeo realizado pelas personagens Penha e Lygia 

sobre a importância da carteira assinada, além de postagens sobre assuntos afins a essa temática. 

A discussão das questões raciais, no entanto, não foi tão presente em relação à escolha do 

elenco. No Brasil, historicamente “o trabalho doméstico é uma das principais portas de entrada 

das mulheres no mercado de trabalho, principalmente para um grupo específico composto por 

mulheres negras, com baixa escolaridade ou em situação de vulnerabilidade” (CHÉQUER, 

2015, p. 60). No entanto, já na própria escolha das Empreguetes, somente uma personagem é 

negra: Penha. Rosário e Cida são brancas, uma representação questionável em relação à 

realidade do país. Em uma observação mais abrangente, os núcleos “familiares” mais próximos 

dos protagonistas envolvem: Cida, família Sarmento (Sônia, Ernani, Isadora, Ariela, 

Humberto), sua madrinha Valda e seu envolvimento amoroso Conrado Werneck, posterior 

marido de Isadora; Rosário, seu pai Sidney e seu namorado Inácio; Penha, seu ex-marido 

Sandro, seu filho Patrick e seus irmãos Alana e Elano; Chayene e seu fiel escudeiro Laércio; e 

Fabian e sua irmã, Simone. Notamos que, mesmo com o destaque para personagens dessa nova 

classe emergente, caracterizada pelas classes trabalhadoras, a maior parte dos atores escolhidos 

foi branca. Dentre o núcleo principal elencado no Memória Globo, por exemplo, somente nove 

dos 47 personagens apresentados são negros.  

Todas essas questões abordadas culminaram, no contexto dessa telenovela, à questão da 

mudança na trilha musical: como identificou Chéquer (2015), por se tratar de uma telenovela 

com temáticas relacionadas à “nova” classe média, foi necessário também trazer para o âmbito 

musical a seleção de gêneros que estavam em evidência no momento por seu caráter popular. 

Isso foi chancelado pela Rede Globo pois “uma emissora quando pretende lançar um produto 

no mercado não deixa de estar atenta às pesquisas de comportamento que indicam tendências, 

modismos, que podem ser aproveitados e explorados junto ao público receptor” (CALZA, 1996, 

p. 37).  

Sendo assim, a trilha de músicas de Cheias de Charme acompanhou a tendência do enredo da 

telenovela de expor os gêneros musicais em evidência no país, apresentando uma amostragem 

                                                             
81 Que ainda pode ser acessado no link: http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Trabalhador-

Domestico/. Alguns elementos não estão mais disponíveis. Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Trabalhador-Domestico/
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Trabalhador-Domestico/
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de gêneros, canções e intérpretes de diversas vertentes da música brasileira. O enfoque, no 

entanto, foi dado a gêneros que podem ser considerados mais populares. O consultor musical 

da telenovela, Hermano Viana, em entrevista ao site Gshow, ressaltou que a telenovela 

apresentou uma seleção de músicas inspirada no que se escutava nas ruas e na internet no 

período de exibição da obra. Sérgio Saraceni, produtor musical, complementou essa informação 

ao afirmar que, para realizar a construção da identidade musical de Cheias de Charme, ele fez 

uma pesquisa de tendências do pop, forró e tecnobrega, gêneros importantes dentro da trama82. 

Através da busca de gêneros musicais de grande popularidade no contexto nacional, a equipe 

de Cheias de Charme provocou, também no âmbito da trilha sonora, uma aproximação com as 

classes economicamente mais baixas, já colocadas no protagonismo da trama através da figura 

das empregadas domésticas. Os principais gêneros escolhidos, portanto, foram o tecnobrega, 

eletroforró e sertanejo universitário, que influenciaram na concepção dos personagens, que 

abordaremos de forma mais detalhada no próximo capítulo. 

 

4.3. NOVOS MEIOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÚSICA 

Outra questão evidenciada através dessa narrativa é a dos novos meios de produção e 

distribuição de música. Leonardo De Marchi (2015) indica que a indústria musical se tornou 

um elemento central durante o século XX para a introdução de novos artistas e estabelecimento 

de gêneros musicais, através da ação de gravadoras. Recentemente, no entanto, a introdução de 

novos elementos tecnológicos, culturais e organizacionais provocou profundas mudanças nesse 

padrão. De acordo com esse autor, isso impactou diretamente na relação entre artistas, 

gravadoras e consumidores, culminando em questões como o compartilhamento de arquivos 

online e a diminuição da vendagem de CDs. 

A partir do desenvolvimento da internet, principalmente com a popularização de plataformas 

como o YouTube, se tornou mais fácil a distribuição de conteúdos e a divulgação de si mesmo, 

sem necessariamente se precisar trilhar a trajetória tradicional da indústria fonográfica. Além 

disso, novos aplicativos de celular e softwares de computador possibilitaram se produzir faixas 

musicais em pequenos estúdios, ou até mesmo em casa. Consequentemente, a introdução dessas 

novas tecnologias teve grande impacto na indústria musical. Segundo De Marchi (2015, p. 181), 

atualmente muitos artistas não possuem contratos com gravadoras e “oferecem seus trabalhos 

                                                             
82 Fonte: matéria “Música popularíssima brasileira”, disponível em: 

<http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-

popularissima-brasileira-trilha-de-cheias-de-charme-promete-arrebentar.html>. Acesso em: 22 set. 2015. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-popularissima-brasileira-trilha-de-cheias-de-charme-promete-arrebentar.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-popularissima-brasileira-trilha-de-cheias-de-charme-promete-arrebentar.html
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na internet. Sendo responsáveis pela produção de seus próprios álbuns, esses músicos também 

assumiram as funções de distribuição e promoção, utilizando a internet como meio primário 

para acesso aos fãs”83. 

Cheias de Charme aproveitou essa mudança cultural para inserir, na trama, a questão da 

divulgação de artistas pela internet. As Empreguetes produziram um videoclipe de forma 

artesanal, com a ajuda de amigos, e ele foi divulgado online, o que provocou uma viralização e 

foi o motivo do sucesso posterior do grupo. Desta forma, são um fenômeno pop revelado pela 

internet, algo que se popularizou à época de exibição da telenovela, a exemplo do caso da 

cantora Stefhany Absoluta. Atualmente cantora gospel, Stefhany foi caracterizada como um 

fenômeno de internet, pois lançou um videoclipe em 2009, “Eu sou Stefhany”, uma versão da 

canção “A Thousand Miles” (Vanessa Carlton), que se tornou viral84. Assim como ela, diversos 

artistas são revelados, atualmente, via internet, através do compartilhamento de vídeos. Por 

conta da similaridade dos trajetos, Stefhany foi, inclusive, um dos artistas convidados para 

realizar participação especial na trama, aparecendo no tapete vermelho da entrega do prêmio 

DóRéMi. 

Filipe Miguez, em entrevista ao Gshow, explanou a abordagem dessa questão85: 

Além de ser um universo totalmente afim ao das domésticas, a música popular 

também está passando por um momento riquíssimo de transformação, com a 

democratização do acesso aos meios de produção musical. Hoje qualquer 

produtor de periferia pode mixar uma faixa, queimar um CD, vender seu 

trabalho, sem passar pelo chamado “mainstream”. Esse fenômeno está 

pipocando ao redor do mundo e no Brasil está produzindo cenas como o Funk 

carioca, o Tecnobraga [sic] Paraense, o forró eletrônico do nordeste, o 

Sertanejo Universitário. A novela trata dessa nova música popularíssima 

brasileira. 

Na mesma entrevista, a também autora Izabel de Oliveira complementou que a abordagem 

dessa temática permitiu que eles desenvolvessem personagens como o produtor musical 

Kleiton, representativo da periferia, com seu estúdio artesanal, que auxiliou Rosário na 

gravação de suas primeiras músicas, e foi quem realizou o primeiro videoclipe das 

Empreguetes. A trama também trouxe, após o sucesso do trio, o embate entre esse agente 

periférico e o empresário Tom Bastos, profissional “tradicional” da indústria que questionava 

                                                             
83 No original: “who are offering their works on the Internet. Becoming responsible for producing their own 

albums, these musicians also assumed the functions of distribution and promotion, using the Internet as the 

primary means of access to fans”. 

84 Alcançando hoje quase 6 milhões de visualizações no YouTube, em acesso no dia 05 mar. 2018. 
85 Entrevista disponível no site do Gshow: http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-

dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html. Acesso em: 

24 fev. 2018. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
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a todo momento a competência de Kleiton. No entanto, após desentendimentos, os dois aliaram 

seus diferentes talentos para a produção de artistas em conjunto.  

Além disso, como indicado por Felipe Trotta (2013), quando o enredo abordou os conceitos de 

“lan house” e de um vídeo de empregadas domésticas sendo lançado online e virando um 

sucesso, um aspecto relevante foi ressaltado: o crescimento do acesso das classes de menor 

aporte econômico à tecnologia. Por mais que as classes mais altas ainda tenham maior acesso 

ao mundo digital, agora outros agentes aparecem nesse panorama. “Se em muitos momentos da 

história o acesso ao consumo tecnológico funcionou como uma barreira intransponível para os 

setores de menor poder aquisitivo, o barateamento digital recente tem possibilitado 

apropriações diversificadas da tecnologia, com acesso ampliado” (TROTTA, 2013, p. 166). 

Na trama, há um reconhecimento por parte da personagem Rosário, no recebimento do prêmio 

DóRéMi, dos artistas de periferia e das mudanças nesse processo de produção, distribuição e 

consumo de conteúdo.  

Eu acho que a gente tem que dedicar esse prêmio pra todos os artistas de 

periferia que cansaram de esperar uma oportunidade e resolveram mostrar seu 

trabalho. Se antes a cultura não chegava na periferia, agora é a cultura da 

periferia que chega no mundo todo através da internet. Pra esses artistas que a 

gente dedica esse prêmio. (CHEIAS DE CHARME, 2012, capítulo 139) 

Concordamos com Trotta (2013, p. 165) que, “no discurso da personagem, o termo periferia é 

utilizado de modo político, funcionando como elemento agregador de um conjunto 

populacional, identificado com o universo popular”. A fala de Rosário vai além da instância 

ficcional, referenciando o que efetivamente ocorria no país e se dirigindo a esses novos 

personagens da cena cultural. O autor lembra também que o lugar periférico não é só evocado 

na trama através do bairro do Borralho, das trabalhadoras domésticas e das Empreguetes: 

também um grafiteiro, Rodinei, alcança sucesso internacional através de sua arte de rua, outro 

exemplo da expressão do popular e da produção de cultura desse universo periférico, há tanto 

marginalizado. 

É fato, no entanto, como ressalta Gisela Castro (2012), que a diferença entre ficção e realidade 

fica evidente por se colocar a internet como um “portal mágico” onde o sucesso chega com o 

simples acesso. Todavia, como refuta Trotta (2013), a vida real não traz tanta facilidade de 

qualquer artista atingir facilmente o estrelato. Apesar do desenvolvimento desses elementos 

possibilitar uma interação direta entre os músicos e seu público, De Marchi (2015) ressalta que 

em muitos casos ainda há o intermédio de empresas com ação online, caracterizando somente 

uma mudança na ação da indústria, não seu desaparecimento.  
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Em pesquisa de 2011 em catálogos de empresas que trabalham com mídias digitais, esse autor 

concluiu que há artistas que se conectam a intermediários da música – de larga, média ou 

pequena escala – delegando a responsabilidade de tratar com as instâncias para disseminação e 

comercialização de seu material. No entanto, há também os artistas autônomos – que nos 

interessam, pois são o caso explicitado pela telenovela – que não possuem contrato em 

gravadora e lidam diretamente com o público, realizando suas próprias páginas e 

comercialização de material online. Sendo assim, De Marchi (2015) ressalta que é indubitável 

que a mudança do mercado tenha facilitado o acesso de artistas através do meio digital, porém 

o desenvolvimento dos trabalhos desses produtores de conteúdo não depende somente da sua 

produção de material, porém da relação que estabelecem com agentes e empresas nesse novo 

ambiente. 

Ressaltamos aqui, no entanto, a relevância da abordagem ficcional dessa modificação dos 

paradigmas da indústria, que permite que, em alguns casos, a “mágica” efetivamente ocorra. O 

ano de 2018, por exemplo, já trouxe um fenômeno viral similar ao sucesso das Empreguetes: a 

internet possibilitou a disseminação do videoclipe artesanal de “Envolvimento”, canção da 

funkeira pernambucana Mc Loma, que, com apenas 15 anos, já soma mais de 38 milhões de 

acessos no Youtube. A exposição garantiu que a jovem realizasse uma parceria com um dos 

maiores produtores do funk, KondZilla, e produzisse um segundo clipe, mais “profissional”, da 

mesma canção: este, já possui mais de 96 milhões de acessos na mesma plataforma86. 

Consideramos, portanto, que a telenovela acertou em abordar, através de suas protagonistas, a 

modificação cultural que permite hoje a ascensão súbita de uma jovem nordestina do interior a 

eleita “hit do carnaval”87.  

 

4.4. ESTRATÉGIAS DE AUTO-REFERENCIAÇÃO TELEVISIVA 

Elizabeth Bastos Duarte (2004), ao tratar das lógicas e estratégias das emissoras de televisão, 

traz à baila a noção de “auto-referenciação televisiva” como um desses elementos utilizados. 

Para ela, se trata de uma  

macro-estratégia que as emissoras empregam com diferentes finalidades, que 

vão da construção de sua própria imagem e promoção de seus produtos à 

proposição mesmo de um real artificial, paralelo, constituído no interior do 

                                                             
86 Ambos dados de acesso do dia 05 mar. 2018. 
87 Em enquete aos leitores do portal G1. Disponível em: https://g1.globo.com/carnaval/2018/noticia/envolvimento-

de-mc-loma-e-eleita-hit-do-carnaval-2018-pelos-leitores-do-g1.ghtml. Acesso em: 05 mar. 2018. 

https://g1.globo.com/carnaval/2018/noticia/envolvimento-de-mc-loma-e-eleita-hit-do-carnaval-2018-pelos-leitores-do-g1.ghtml
https://g1.globo.com/carnaval/2018/noticia/envolvimento-de-mc-loma-e-eleita-hit-do-carnaval-2018-pelos-leitores-do-g1.ghtml
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próprio meio e gerador de acontecimentos sobre os quais a emissora detém o 

controle e os quais transforma em notícia (DUARTE, 2004, p. 47). 

Isso compreende a clássica divulgação de produtos novos tanto na grade de programação da 

emissora, quanto em outros meios de comunicação da empresa. Além disso, é identificado pela 

autora que essa estratégia se manifesta com diferentes formas e funções. Em Cheias de Charme, 

foi aplicada a forma mais clássica de auto-referenciação, em que a emissora dedicou espaços 

para a publicidade da telenovela, como realiza com todos os seus produtos, tanto na televisão 

quanto em plataformas online – como o G1 e o Gshow, que trouxeram diferentes matérias e 

abordagens sobre as temáticas, atores e realizadores. No entanto, o que desejamos aqui é 

ressaltar a inserção de programas da grade da emissora, assim como personalidades contratadas 

da Rede Globo dentro da construção ficcional, para realizar essa auto-referenciação. Ou seja, 

“a televisão convidar a si própria – seus atores, apresentadores, âncoras, diretores, escritores e 

roteiristas – e fazer deles os acontecimentos que alimentam seus programas” (DUARTE, 2004, 

p. 48). Normalmente evocada em um âmbito não-ficcional – como, por exemplo, um ator da 

novela das nove ir ao Domingão do Faustão falar sobre sua carreira e trabalho atual –, essa 

estratégia foi levada também para o âmbito da ficção, em Cheias de Charme.  

Como essa telenovela lidava com a indústria musical no país, foi plausível construir 

narrativamente que os cantores realizassem participações em programas diversos da Rede 

Globo, fato comum na vida de artistas reais. Por conta disso, Chayene, Fabian, Empreguetes e 

Sandro, ex-marido de Penha, participaram do Domingão do Faustão. No caso dos artistas, o 

apresentador conversou sobre suas carreiras e vidas pessoais, enquanto Sandro foi participar do 

quadro “Se vira nos 30” (respectivamente nos capítulos 32/33, 77/78 e 140). Além disso, nos 

capítulos 44 e 45, o recém-formado grupo Empreguetes e as suas patroas satirizadas foram 

convidados ao programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga. Durante o café da 

manhã, as mulheres discutiram sobre o trabalho doméstico e suas experiências pessoais.   

No capítulo 59, Regina Casé convidou Chayene, ao telefone, para ir ao seu programa Esquenta. 

No capítulo 60, mostrou-se a gravação da participação da cantora, em uma temática junina. É 

interessante ressaltar que, na ficção, Regina Casé anunciou que o Esquenta especial de São João 

iria ao ar no dia seguinte: efetivamente o foi, sendo uma propaganda direta imbrincada na 

ficção, sendo que os atores principais do elenco de Cheias de Charme participaram do 

programa: Ricardo Tozzi, Cláudia Abreu, Isabelle Drummond, Leandra Leal e Taís Araújo. No 

capítulo 89, Ana Furtado foi à casa de Rosário gravar um especial de culinária com as 

Empreguetes para o Vídeo Show. Além disso, Rosário e Fabian foram ao Caldeirão do Huck 

para cantar o mais novo dueto composto por Rosário, “Vou matar esse amor dentro de mim”, 
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no capítulo 103. Por fim, a liga das Empregadas – incluindo as Empreguetes – e a liga das 

patroas – incluindo Chayene e Lygia – do condomínio Casagrande foram convidadas por 

Fátima Bernardes para o programa Encontro, durante o capítulo 142, para debater sobre a 

situação dos empregados domésticos no Brasil. Nessa ocasião, as Empreguetes comunicaram 

oficialmente o retorno das atividades do trio.  

Outra ação relevante aconteceu entre Cheias de Charme e o Fantástico. A campanha “A 

empregada mais cheia de charme do Brasil” foi uma ação lançada pelo programa dominical, 

que convocou empregadas domésticas reais a enviarem vídeos de até um minuto mostrando 

suas habilidades artísticas, seja na dublagem, no canto ou na dança, por exemplo. As únicas 

regras eram que a participante deveria ter carteira assinada como doméstica, e filmar o material 

em seu local de trabalho. O concurso se desenrolou por voto popular no Fantástico, e a 

vencedora, Marilene, foi convidada a participar do capítulo 89 da telenovela. Nele, ela foi 

apresentada por Tom Bastos às Empreguetes como a vencedora do concurso do Fantástico, e 

dançou com as personagens a canção “Vida de Empreguete”. 

Além dessas interações, houve também o uso de diversas referências pontuais que eram feitas 

a programas e outras telenovelas da emissora através de diálogos dos personagens. Por 

exemplo, em uma conversa de Brunessa e Cida, a primeira disse que estava deslumbrando Sônia 

Sarmento com seu serviço de arrumadeira, da mesma forma que Nina conquistou Carminha, 

referência à novela das 21h exibida no momento, Avenida Brasil. A telenovela do horário das 

19h que substituiria Cheias de Charme, Guerra dos Sexos, também foi muito debatida. 

Inicialmente, no capítulo 77, Reynaldo Gianecchini, que atuou nessa produção, foi aos 

bastidores de um show da turnê das Empreguetes para parabenizar o trio. Rosário perguntou 

sobre seus projetos pessoais, e ele disse que estava gravando a nova novela das sete. A 

referência foi reforçada com a aparição de Jorge Fernando e Sílvio de Abreu, respectivamente 

diretor e autor de Guerra dos Sexos, em um encontro com Chayene e Laércio no Projac no 

capítulo 142, em que conversaram sobre a produção: Chayene inclusive pediu um papel na 

telenovela, já que até Ivete Sangalo estava se aventurando na atuação. Esse encontro 

exemplifica algumas brincadeiras que eram realizadas no texto quando do encontro de 

personagens reais e ficcionais. Quando Chayene cumprimentou Sílvio de Abreu, disse: “Eu 

tenho Passione por tuas novelas. Olhe, tua carreira é Belíssima!”, referências a títulos de 

novelas das nove escritas por Sílvio. Além disso, Jorge Fernando e Sílvio de Abreu discutiram 

como Chayene era parecida com Cláudia Abreu, comentário que a cantora disse já ter escutado 

antes.  
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A auto-referenciação trouxe também pessoas da equipe da telenovela: o coreógrafo Fly, que 

treinou os atores de Cheias de Charme para a interpretação de artistas do showbusiness, 

apareceu múltiplas vezes na trama como o coreógrafo das Empreguetes; o chef Écio Cordeiro 

de Mello, consultor gastronômico da telenovela, assumiu o papel de chef da Galerie, espaço de 

luxo pertencido a Sônia Sarmento, tendo destaque quando preparou um jantar exclusivo na casa 

da família; Gogóia Sampaio, figurinista de Cheias de Charme, realizou uma aparição para 

conversar com Fabian sobre seu figurino do novo show; o produtor de arte Guga Feijó foi 

parabenizado por Tom Bastos quando da gravação do videoclipe de Chayene e Fabian; Regina 

Casé e Chayene conversaram no telefone sobre Hermano Viana – consultor musical da trama – 

e sua nova aposta musical, a cantora Gaby Amarantos. Esse último caso nos interessa pois, 

como indicamos anteriormente, a cantora foi uma aposta antiga de Viana, responsável por 

sugerir “Ex-mai love” como música de abertura da telenovela (MIGUEZ, 2017), então essa 

questão é reforçada pelo próprio discurso ficcional da telenovela.   

Outro elemento a ser citado é que, além dos momentos auto-referenciais da Globo, a trama de 

Cheias de Charme também trouxe a participação especial de artistas brasileiros (ver Apêndice 

C) interpretando a si mesmos, o que contribuiu para a construção narrativa de que Chayene, 

Fabian e Empreguetes eram músicos reais, que interagiam com seus pares. Desta forma, a 

estratégia foi relevante para o aspecto musical da narrativa. Como indica Filipe Miguez (2017): 

“a participação da classe artística contracenando com os personagens e a ida dos nossos cantores 

da ficção aos programas de TV também trouxeram enorme credibilidade à trama. Para o 

público, os nossos cantores ‘existiam’”. 

Algumas participações não implicaram na interação com os personagens, como o caso onde 

Marcelo D2 e seu filho, Stephan, apenas fizeram um show no mesmo local em que a trupe de 

grafite de Rodinei foi convidada a se apresentar. No entanto, na maioria delas houve interações 

entre os artistas reais e ficcionais, onde principalmente se conversou sobre questões relativas a 

carreira. Joelma e Chimbinha, da banda Calypso, realizaram um show no mesmo festival que 

Fabian, no capítulo 18. Durante o encontro nos bastidores, os artistas conversaram sobre suas 

carreiras, e Joelma também deu alguns conselhos a Rosário, até então ainda uma aspirante ao 

sucesso. Ivete Sangalo, que participou da trama entre os capítulos 24 e 25, foi colocada como 

uma inimiga de Chayene: a rainha do eletroforró era falsa pessoalmente, jurando amor a Ivete, 

enquanto nos bastidores falava mal da colega, implicando que ela era invejosa.  

O cantor sertanejo Michel Teló, por sua vez, foi envolvido em um triângulo amoroso com 

Fabian e Chayene, por obra do empresário Tom Bastos, que desejava instigar os 
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comportamentos impulsivos da cantora. Portanto, durante os capítulos 39 a 41, convenceu 

Chayene que Teló tinha interesses românticos por ela, o que culminou em uma tentativa falhada 

de beijo por parte da cantora em pleno número musical do show do sertanejo. Preta Gil e a dupla 

Zezé di Camargo & Luciano foram convidados do reality show realizado por Chayene e Fabian 

sobre seu futuro filho. Nas aparições, que se deram respectivamente entre os capítulos 92/93 e 

95/96, houve números musicais conjuntos, além de conversas sobre questões pessoais, família 

e filhos.  

João Neto & Frederico e Luan Santana aparecem para convidar, respectivamente, as 

Empreguetes (capítulos 97 e 98) e Chayene (capítulos 116, 124 e 125) para realizarem 

participações especiais em seus shows. Já Alcione, em show realizado no Borralho, interagiu 

com Penha, que pediu uma música: “Chora coração”, canção de trabalho de Alcione presente 

nessa telenovela e tema de Penha com seu ex-marido Sandro. Além disso, nos bastidores, a 

cantora conversou com a “empreguete” sobre sua vida amorosa, e interagiu com sua sobrinha 

da vida real, Sylvia Nazareth, que na trama ficcional interpretava Alana, a irmã de Penha. Outras 

aparições de personalidades musicais incluíram Gaby Amarantos, Paula Fernandes, Wanessa 

Camargo, Mustache & os apaches e As Frenéticas. O último caso também contou com uma 

tirada de humor se referindo a vida real, visto que as cantoras indicaram que Dona Valda parecia 

muito com Dhu Moraes, a atriz que interpretava essa personagem e outra integrante do grupo. 

Além disso, durante a campanha “Empreguetes para sempre”, que pedia o retorno das 

atividades do trio após seu rompimento, a emissora angariou depoimentos de diversos cantores, 

que foram condensados em um clipe, exibido às Empreguetes durante o prêmio DóRéMi. 

Estiveram no vídeo: Fiuk, Thiaguinho, Sorriso Maroto, Gaby Amarantos, Maria Gadú, Latino, 

Preta Gil, Diogo Nogueira, Daniel, Sandy, Luan Santana, Paula Fernandes, Toni Garrido e 

Buchecha. Além de pedirem para o grupo se reunir novamente, os cantores contavam histórias 

de sua experiência pessoal – como Sandy, que disse que durante sua parceria de décadas com 

seu irmão houve momentos de discórdia, porém eles nunca romperam – e falavam da relevância 

das Empreguetes. Novamente, uma construção que foi importante para o público incorporar 

que Penha, Cida e Rosário eram realmente cantoras queridas pelo Brasil.  
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4.5. PROJETO TRANSMIDIÁTICO E SUA RELEVÂNCIA EM RELAÇÃO À 

MÚSICA 

O desenvolvimento de uma trama em diferentes plataformas tem enriquecido o modo de se 

contar histórias. Através do uso de meios distintos para a elaboração de uma narrativa, os 

produtos têm se tornado cada vez mais atrativos para o público consumidor. Henry Jenkins 

(2009, p. 138) foi o autor que introduziu o conceito de narrativa transmídia, descrita como uma 

história que “desenrola-se através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto 

contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo”. Dessa forma, ao se trabalhar com 

diferentes meios, tem-se a oportunidade de realizar interações e expandir o conteúdo para uma 

apreciação mais rica do público. Por conta disso, esse recurso vem sendo utilizado em diversos 

produtos, como por exemplo as franquias Star Wars, Harry Potter e Matrix, sendo a última 

identificada por Jenkins (2009) um caso exemplar de entrelaçamento entre plataformas, tendo 

a narrativa desenvolvida através de meios como filmes, quadrinhos e games. 

Maria Carmem Souza, Rodrigo Lessa e João Araújo (2013) chamam atenção, no entanto, para 

a concordância com a opinião do autor Geoffrey Long que “transmídia” é um adjetivo e não 

substantivo, podendo portanto ser incorporado a diversas expressões, sendo “narrativa 

transmídia” um desses casos. Além disso, destacam que esse tipo de ação pode funcionar com 

um modo expansivo da narrativa, como o caso supracitado proposto por Jenkins (2009), porém 

também pode ser somente informativo.  

De forma geral, no caso das telenovelas brasileiras, notamos que o desenvolvimento de 

extensões transmídia foi mais fortemente realizado pela Rede Globo. Para Cecília Lima e Diego 

Moreira (2012), pode-se se identificar, nos últimos anos, a ação das emissoras de promover um 

diálogo entre a narrativa da telenovela e a produção de conteúdo em outras mídias, objetivando 

principalmente uma maior interação entre a trama e seus telespectadores, e a expansão da 

experiência narrativa em diferentes plataformas. No entanto, as particularidades da telenovela 

– como a exibição diária, grande quantidade de tramas – impõem dificuldades para a proposição 

de ações transmidiáticas, diferentemente do que ocorre com um formato como o de série 

estadunidense, por exemplo, se estabelecendo portanto de maneira particular (LESSA, 2017; 

LIMA; MOREIRA, 2012; SOUZA; LESSA; ARAÚJO, 2013). Sendo assim, Souza, Lessa e 

Araújo (2013) identificam que a Globo privilegia, em sua história, extensões com o objetivo de 

interatividade, mais que a criação de novas tramas. 

Como identifica Castro (2012, p. 63), Cheias de Charme não foi a primeira telenovela dessa 

emissora a trabalhar com as estratégias transmidiáticas, que buscam “encorajar o telespectador 
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a prolongar ali sua experiência com a telenovela”. A presença de um “time de internet” foi 

incorporada a praticamente todas as telenovelas da Rede Globo a partir do ano de 201188, apesar 

das experiências com transmídia na emissora serem anteriores à criação dessa equipe. Souza, 

Lessa e Araújo (2013) identificaram algumas estratégias mais recorrentemente utilizadas em 

telenovelas brasileiras para as ações transmidiáticas. Inicialmente, as propostas passaram por 

blogs de personagens, a exemplo de “Sonhos de Luciana”, que funcionava como um diário da 

protagonista Luciana, da telenovela das 21h Viver a Vida (2009-2010), que se torna tetraplégica 

após um acidente.  

Além disso, segundo Souza, Lessa e Araújo (2013), é recorrente também a criação de websites 

de instituições somente existentes na ficção, e a criação de perfis dos personagens nas redes 

sociais. Um exemplo recente desse caso é o perfil do Instagram da personagem Abigail, de A 

Força do Querer (2017)89, que constituiu também uma parceria comercial com a empresa 

Natura: no perfil, a consultora ficcional dava dicas de beleza, muitas evocando produtos da 

marca. Outro uso comum é a criação de aplicativos e jogos, como o caso indicado por Rodrigo 

Lessa (2017) da telenovela das 19h Morde e Assopra (2011): a extensão “O segredo de Naomi” 

era um game interativo que possibilitava ao público a resolução de um mistério cujas pistas 

foram deixadas nos capítulos anteriores da telenovela. 

Cheias de Charme surge no ano de 2012 como caso de grande sucesso em relação ao projeto 

transmidiático. Houve ações variadas, desde os tradicionais blogs de personagens a estratégias 

inéditas de divulgação de conteúdo, como o “vazamento” dos videoclipes das Empreguetes 

online. Após essa experiência exitosa, a Rede Globo se arriscou em estratégias transmidiáticas 

ainda mais complexas, como a criação de webséries para as telenovelas Totalmente Demais 

(2015-2016) e Haja Coração (2016)90.   

As experiências de Cheias de Charme trouxeram ações transmídia mais comumente realizadas 

em telenovelas, como o blog “Estrelas do Tom”91, onde o empresário da trama fornecia 

informações sobre os artistas de seu casting – Fabian, Chayene, e posteriormente as 

Empreguetes. Além de conteúdo textual, foram realizadas, nesse blog, campanhas de 

                                                             
88 De acordo com dados de ficha técnica das telenovelas presentes no site Memória Globo. 
89 Que possuiu mais de 160 mil seguidores nessa plataforma. Acesso em: 5 mar. 2018. 
90 Totalmente Demais teve como uma das iniciativas transmidiáticas uma websérie spin-off de 10 episódios lançada 

no dia seguinte ao término da trama. Já Haja Coração apresentou, durante a exibição da telenovela, uma websérie 

de 8 episódios que mostrava o que estava acontecendo com uma personagem que estava desaparecida na trama. 

Após o último capítulo dessa websérie, a personagem foi reintroduzida à telenovela.  
91 Que ainda pode ser acessado no link: http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/estrelas-do-tom/platb. 

Alguns elementos não estão mais disponíveis. Acesso em: 24 fev. 2018. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/estrelas-do-tom/platb
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engajamento da participação popular: “Empreguetes da Internet” e “Concurso de Passinhos”. 

Nelas, o público enviava vídeos com paródias do videoclipe “Vida de Empreguete” e vídeos 

fazendo o passinho, como o filho de Penha na trama, respectivamente, que eram selecionados 

pela equipe da telenovela, posteriormente postados no site, e, por fim, os escolhidos como 

melhores foram exibidos em capítulos de Cheias de Charme. Outro site relevante dentro da 

trama é “Trabalhador Doméstico”, citado anteriormente, parte da campanha de conscientização 

proposta pela trama em relação aos direitos dos empregados domésticos. Além disso, também 

é lembrado por Klênnia Feitosa (2015) o site de fã-clube oficial das Empreguetes criado pela 

emissora, já não mais disponível para acesso. 

Além dos sites, as campanhas na internet devem ser destacadas. A campanha “Empreguetes 

Livres” foi lançada na trama quando da prisão do trio por conta da gravação do videoclipe “Vida 

de Empreguete”, que foi realizada na casa de Chayene, sem autorização. Os espectadores da 

telenovela aderiram à mobilização dos fãs na trama, e transformaram a hashtag 

#empregueteslivres em um trending topic no Twitter (CASTRO, 2012). A segunda campanha 

foi intitulada “Empreguetes para sempre”, e foi iniciada por Kleiton e Elano após o anúncio de 

separação das Empreguetes. A emissora então criou um site para que o público enviasse 

mensagens de apoio para o retorno do grupo, onde também foram veiculados vídeos de artistas 

reais da música brasileira. Como salientado anteriormente, um compilado desses vídeos foi 

apresentado de surpresa às Empreguetes quando elas receberam o título de artistas revelação no 

prémio DóRéMi, instância de consagração dos cantores da trama. Outros números confirmam 

o sucesso dessa estratégia. De acordo com Cristina Padiglione, em reportagem do jornal O 

Estado de São Paulo, de 2012, foram recebidos mais de 1300 vídeos e 20 mil mensagens para 

a campanha “Empreguetes para sempre”92. 

Outra ação relevante foi o lançamento do livro “Cida, a empreguete: um diário íntimo”. Maria 

Aparecida possuía um sonho de ser escritora, e conseguiu alcançá-lo ao lançar seu diário – em 

que escrevia sobre sua vida e sonhos em conversa com sua falecida mãe – nos últimos capítulos 

da trama. Pouco mais de um mês após o fim da telenovela, esse livro, escrito por Leusa Araújo 

– que realizou pesquisa de texto em Cheias de Charme – foi lançado pela editora Casa da 

Palavra, e permanece à venda até hoje. De acordo com Feitosa (2015), a obra continha relatos 

sobre infância, desafios e problemas da vida da personagem, além da discussão do caminho 

percorrido para alcançar a fama como cantora.  

                                                             
92 Reportagem disponível em: http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,cheias-de-charme-promove-a-

aproximacao-entre-internet-e-televisao-imp-,931287. Acesso em: 30 ago. 2017. 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,cheias-de-charme-promove-a-aproximacao-entre-internet-e-televisao-imp-,931287
http://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,cheias-de-charme-promove-a-aproximacao-entre-internet-e-televisao-imp-,931287
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No entanto, a ação de maior destaque e até então nunca realizada pela emissora foi o lançamento 

de um material essencial para o andamento da trama primeiramente na internet do que na 

televisão. Essa estratégia foi realizada através dos videoclipes, portanto de extrema relevância 

para o aspecto musical da trama, sendo evocada duas vezes na telenovela: uma no anonimato 

(“Vida de Empreguete”) e uma no auge do sucesso (“Nosso Brilho”) das Empreguetes. A 

estratégia transmidiática se deu, em ambas ocasiões, através da construção narrativa de um 

“vazamento” desses materiais na internet. 

Em “Vida de Empreguete”, como comentado anteriormente, as três empregadas domésticas, 

que ainda não eram um grupo musical, gravaram e filmaram uma canção que compuseram na 

casa da cantora Chayene enquanto ela viajava. Por ser uma sátira de suas patroas, esse material 

não deveria ser divulgado. No entanto, o clipe chegou às mãos de Chayene, que decidiu 

processar as empregadas. Durante o trânsito do material para sua equipe de advogados, o 

videoclipe foi vazado online e foi o fator responsável por levar as empregadas domésticas 

protagonistas ao sucesso. O vazamento acidental desse videoclipe aconteceu narrativamente 

durante o episódio 30, que foi ao ar no sábado 19 de maio de 2012. O capítulo se encerrou com 

um close do computador de Chayene trazendo o endereço de site www.globo.com/empreguetes, 

que levava a uma página real onde o vídeo já poderia ser acessado pelos espectadores da 

telenovela. Posteriormente essa informação foi reforçada nos créditos finais do capítulo. Dentro 

de Cheias de Charme, esse videoclipe só foi ao ar no capítulo 31, na segunda-feira 21 de maio 

de 2012, portanto a emissora possibilitou que o público tivesse acesso a esse material online 

durante todo um final de semana antes dele ser exibido na televisão. De acordo com o Memória 

Globo, esse material teve mais de 12 milhões de acessos93, e foi potencializada a interação dos 

espectadores com a trama através de outras mídias. Além disso, segundo Lima e Moreira 

(2012), o termo “Empreguetes” se tornou trending topic no Twitter no domingo (20/5), e no 

intervalo entre o “vazamento” transmidiático e a exibição do clipe na telenovela na segunda-

feira, 6400 sites já haviam publicado o link para o clipe. 

Com o videoclipe “Nosso Brilho”, a construção narrativa de “vazamento” do videoclipe foi 

repetida: o link que levava ao site foi mostrado através do tablet de um personagem, reforçado 

nos créditos finais do capítulo, e ele também foi disponibilizado online em uma quinta-feira 

(capítulo 112) e exibido dentro da telenovela somente no próximo sábado (capítulo 114).  Seu 

sucesso não foi tão grande em relação à quantidade de acessos pela repetição da estratégia do 

                                                             
93 Informação disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-

charme/curiosidades.htm. Acesso em: 6 nov. 2017. 

http://www.globo.com/empreguetes
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/curiosidades.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/curiosidades.htm
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primeiro videoclipe e falta de ineditismo, como identificou o próprio autor Filipe Miguez 

(2017). 

 

4.5.1. A CONSTRUÇÃO DO “VAZAMENTO” DO VIDEOCLIPE 

Destrincharemos agora a elaboração do “vazamento” do videoclipe “Vida de Empreguete”, que 

estreou a estratégia de divulgação de um conteúdo extremamente relevante para a telenovela na 

internet, além de como foi construído dramaturgicamente o processo de revelação desse 

material na trama. O arco narrativo relacionado à feitura e divulgação acidental do videoclipe 

“Vida de Empreguete” se deu entre os capítulos 23 e 31 de Cheias de Charme. Inicialmente, 

entre os capítulos 23 e 25, o videoclipe foi gravado e editado. Posteriormente, fez-se algumas 

referências a esse material, porém o real desenrolar do processo de conhecimento desse clipe 

por parte dos personagens se deu durante os capítulos 30 e 31. Em relação à estratégia 

transmidiática salientada acima, indicamos que o vazamento acidental do videoclipe “Vida de 

Empreguete” aconteceu narrativamente durante o capítulo 30, que foi ao ar em um dia de 

sábado. 

As personagens relevantes dentro desse arco são: as protagonistas Penha, Rosário e Cida; a 

cantora de eletroforró Chayene; Kleiton, amigo das protagonistas e produtor musical, 

responsável pela gravação da canção, filmagem e edição do videoclipe; Elano, irmão de Penha, 

advogado recém-formado; Maria do Socorro, fã de Chayene, responsável por roubar o DVD 

que continha o videoclipe do trio com o objetivo de conseguir o apreço da cantora; os 

funcionários do escritório de advocacia de Ernani Sarmento, encarregados da defesa de 

Chayene, que receberam o material e acabaram iniciando o processo de viralização acidental; 

além de Samuel, filho da advogada Lygia, responsável pela divulgação desse material, ao enviar 

o videoclipe do computador de sua mãe para grupos de amigos da escola. 

Entre os capítulos 23 a 25, de acordo com a construção narrativa da telenovela, as três 

empregadas se encontraram na casa de Chayene, onde Rosário estava trabalhando. A cantora 

viajava, portanto elas estavam sozinhas nesse local. Com sua ausência, as mulheres exploraram 

o espaço, vestiram seus figurinos, e Rosário tocou seus instrumentos. Nesse momento, compôs 

a canção “Vida de Empreguete”, e decidiu gravá-la com as amigas – visto que na casa de 

Chayene havia um estúdio – com o auxílio do amigo e produtor musical Kleiton, posteriormente 

convidado para o encontro. Após a gravação, as mulheres decidiram fazer também um vídeo 

para registrar o momento nesse set luxuoso. Posteriormente, Kleiton ficou responsável pela 
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edição desse material. Pequenas pistas sobre o videoclipe foram dadas ao longo dos próximos 

capítulos, porém o desenrolar da intriga se deu entre os capítulos 30, de revelação do material 

para alguns personagens, e 31, onde o videoclipe foi mostrado dentro do capítulo. 

O capítulo 30 tem como questão central a divulgação acidental do videoclipe “Vida de 

Empreguete”. É o elemento necessário para mover os eventos do capítulo, item essencial na 

estrutura de uma telenovela, de acordo com Pallottini (2012). Ele se inicia justamente com 

Elano, irmão advogado de Penha, informando a Kleiton que a divulgação desse videoclipe 

poderia causar problemas para as Marias, por ele ter sido gravado dentro da residência de 

Chayene. Socorro, fã de Chayene e colega de apartamento de Kleiton, estava escondida no 

estúdio e viu quando esses personagens jogaram no lixo o DVD com o videoclipe. Assim que 

eles saíram do local ela recuperou o DVD, assistiu ao material e foi direto com ele para a casa 

de Chayene, tramando assim cair nas graças da cantora. Por sua ação, ela será a personagem 

responsável pela disseminação do videoclipe. Ao chegar até a casa de Chayene, Socorro 

justifica sua entrada por alegar ter em mãos um material que poderia colocar o trio na cadeia. 

A construção narrativa não só nesse momento como em todo o capítulo é de sigilo em relação 

a esse material. Enquanto alguns dos personagens assistem ao videoclipe, o público não vê nada 

além de imagens de alguns segundos sem som, ou frames. Através do enfoque nas telas de 

computador, foi-se construindo a expectativa para a revelação do material. No caso da cena de 

descoberta de Socorro, inicial nesse processo de revelação do videoclipe, vê-se somente o 

computador por trás, e deixa-se à imaginação o teor desse vídeo por conta das reações faciais 

da personagem, no final em close-up. Esse último recurso é bastante utilizado em telenovelas, 

pois, como identifica Pallottini (2012, p. 59), “a telenovela é uma sucessão quase constante de 

closes”, que mostram expressões faciais, tiques e as emoções dos personagens. 
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Figura 01: Reação de Socorro ao assistir o videoclipe. Fonte: Captura de tela do capítulo 30. 

A ação não se desenrola de forma contínua, portanto temos cenas relativas ao clipe, intriga 

maior do capítulo, intercaladas com outras da rotina das empregadas e dos outros personagens. 

Porém, como habitual em telenovelas, a maior parte do capítulo envolve os problemas dos 

protagonistas, que irão guiar a trama (PALLOTTINI, 2012). Quando chegamos nos momentos 

finais do capítulo há uma construção para que saibamos que algo grande vai acontecer com as 

personagens principais. A transição para a alta que indicará o final do capítulo e o novo gancho 

de suspense é iniciada por uma cena envolvendo Rosário. A cantora encontra uma senhora na 

rua que pergunta se ela acredita em destino, e lhe diz que ela será uma grande estrela, que só 

precisa encontrar a constelação certa. Posteriormente, quando a personagem chega na escada 

de casa, olha para o céu e vê a constelação das três Marias, e lentamente é efetuada uma 

sobreposição de imagens, com os rostos de Rosário, Penha e Cida junto à constelação no céu. 

Essa referência às três estrelas aparece diversas vezes, inclusive no slogan de abertura da 

telenovela.  

 

Figura 02: Sobreposição dos rostos das empregadas com a constelação das três marias. Fonte: Captura 

de tela do capítulo 30. 
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Figura 03: Referência às três estrelas que aparecem no slogan de abertura da telenovela. Fonte: Captura 

de tela da abertura. 

A próxima cena se inicia com um plano em close up do rosto de Chayene, que possuía expressão 

catatônica enquanto seu empresário, produtor musical e Socorro falavam sobre o videoclipe 

que acabaram de assistir. Ao sair do estado de choque, a cantora tem seu sentimento 

transformado para a ira, xingando as empregadas. Em todo o início dessa cena, apesar de 

escutarmos a conversa dos outros personagens, o foco está no close do rosto de Chayene, que 

está em silêncio, portanto o espectador observa sua mudança de expressão e sentimento. 

Quando informada que esse material poderia ser útil para reverter os danos causados à sua 

carreira pelo processo de Penha, inclusive podendo colocar as empregadas na cadeia, a cantora 

passa a ter uma expressão de satisfação. O empresário de Chayene envia então o videoclipe 

para o advogado da cantora, Dr. Sarmento, que é também o patrão de Cida, para que esse 

material possa ser usado judicialmente contra as empregadas. A partir desse momento, o 

processo de viralização do videoclipe é exposto durante dois minutos e meio, nos cinco últimos 

minutos do capítulo 30, através das telas de computadores dos personagens.  

Essa construção narrativa é iniciada com o Dr. Sarmento, que vimos assistir ao videoclipe sem 

som, com a tela de costas. Posteriormente, há um plano rápido de frente para a tela, onde 

podemos ver um frame do videoclipe através do computador do advogado. É o primeiro contato 

do público com esse material editado, visto que anteriormente só havia sido exibido pequenos 

trechos de making-of desse produto. Enquanto Sarmento fala no telefone com o empresário de 

Chayene, é utilizada uma música extradiegética que cria um ambiente de tensão e suspense. Ao 

sair da sala para se reunir emergencialmente com Chayene, o advogado deixa o clipe aberto, 

pausado, em seu computador. Marisete, sua secretária, ao entrar na sala vazia para arrumá-la, 
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vê um frame do vídeo, e o assiste. Depois disso, telefona para a outra secretária do escritório e 

a envia o vídeo. Essa outra secretária telefona para Dra. Lygia, também advogada do escritório, 

que foi patroa de Penha. Há, nessas cenas, planos mostrando o computador de costas e outros 

com a tela de frente. Quando a tela está de frente é a oportunidade que o público tem de ver 

frames do clipe finalizado pela primeira vez. Isso acontece com Dr. Sarmento, Marisete e no 

computador de Lygia, quando Samuel, seu filho, está olhando.  

 

   

Figuras 04, 05, 06 e 07: Personagens assistem ao videoclipe em seus computadores. Fonte: Capturas de 

tela do capítulo 30. 

Quando Dra. Lygia abre o videoclipe, escutamos também a melodia da canção pela primeira 

vez nesse capítulo, mas ainda não temos música e imagem juntas. Logo depois as Empreguetes 

começam a cantar e escutamos trechos da canção na diegese, com som característico de alto-

falante de computador. É o som on-the-air, que, segundo Michel Chion (2009), é aquele que se 

propaga, na diegese, através de meios de comunicação. O filho de Dra. Lygia, Samuel, que 

assistia ao videoclipe com a mãe, é quem dissemina o material na internet, ao enviá-lo para os 

amigos do colégio quando a mãe se ausenta do ambiente, por achar o material engraçado. Há 

um plano de close dos dedos dele no teclado, enquanto a música toca como um elemento da 

diegese. Posteriormente, há uma transição para um plano contendo pessoas olhando para seus 

computadores e rindo, e intuímos que eles veem o videoclipe, pois a música aumenta de volume 
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e passa a ser extradiegética, acompanhando a cena. A imagem vai se segmentando, mostrando 

outras pessoas tendo acesso ao material: o processo de viralização está feito. 

 

Figura 08: Processo de viralização do videoclipe. Fonte: Captura de tela do capítulo 30. 

O capítulo é finalizado mostrando uma reunião na casa de Chayene, onde sua equipe discute 

um plano jurídico e conclui que a melhor solução no momento é não divulgar o videoclipe, para 

que haja tempo de se montar uma estratégia correta. Nesse momento, Tom Bastos, empresário 

de Chayene, chama atenção para um fato importante: e se o videoclipe já tiver caído na rede? 

Nesse momento os personagens ainda não sabem que o videoclipe já foi amplamente 

disseminado. Quando Tom Bastos vai verificar a presença do videoclipe online, é iniciada uma 

cena importante para a estratégia transmidiática da emissora, que caracterizou o “vazamento” 

do clipe na vida real. O empresário vai até o computador da cantora, momento em que se inicia 

um processo didático direcionado ao espectador que o personagem vai descrevendo em sua fala, 

como se explicasse às pessoas presentes na casa. Ele diz: “É só digitar aqui Empreguetes” – 

momento em que, na imagem, há um close no computador de Chayene com um recorte de 

página da internet contendo a marca das Empreguetes e, no navegador, o endereço 

www.globo.com/empreguetes, bem visível para o espectador, que permanece por quase quatro 

segundos na tela – “que a gente vai ver que já era. O vídeo já tá na internet”.  

http://www.globo.com/empreguetes
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Figura 09: Close para a página da internet que trazia o videoclipe. Fonte: Captura de tela do capítulo 30. 

Nesse momento a música começa a tocar novamente, na diegese, agora acompanhando algumas 

imagens do videoclipe, vistas através do computador de Chayene. Na imagem vemos 

novamente o link do portal da Globo em fonte grande, durante mais cinco segundos enquanto 

o clipe começa a ser exibido no computador da cantora. O capítulo se encerra assim, com 

Chayene assistindo às imagens, novamente irada. Nos créditos finais do capítulo, mais uma vez 

é colocada a mensagem com o link para se assistir ao videoclipe, dessa vez de forma ainda mais 

explícita, indicando “Assista ao clipe agora no www.globo.com/empreguetes”.  

 

Figura 10: Clipe sendo assistido no computador de Chayene. Fonte: Captura de tela do capítulo 30. 

http://www.globo.com/empreguetes
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Figura 11: Destaque para o reforço do link nos créditos finais do capítulo. Fonte: Captura de tela do 

capítulo 30. 

Constitui-se assim o gancho do episódio, “uma situação de expectativa, que motive a audiência 

a prosseguir assistindo à telenovela” (PALLOTTINI, 2012, p. 49). Em telenovelas, como indica 

Pallottini (2012), o autor pode controlar essa expectativa, pois o espectador não possui a 

totalidade do material em suas mãos. Sendo assim, geralmente se constroem ganchos que 

demoram a ser revelados, mantendo o suspense. No entanto, no caso de Cheias de Charme, a 

emissora quebrou esse ciclo regular, pois disponibilizou logo em seguida ao seu ápice de 

suspense de encerramento do capítulo esse material tão importante na internet. O link 

direcionava para uma página real com o videoclipe “vazado”, onde o vídeo já podia ser acessado 

pelos espectadores da telenovela. Essa página teve milhões de visualizações durante o final de 

semana. A emissora também criou chamadas e uma notícia no portal Gshow com o videoclipe 

e a letra da canção.  

Destacamos, por fim, que na reprise da telenovela no Vale a Pena Ver de Novo, realizada entre 

2016 e 2017, o mesmo recurso de “vazamento” foi utilizado. Antes do capítulo ir ao ar, foi 

publicada uma notícia no portal da Globo anunciando que uma das cenas mais aguardadas de 

Cheias de Charme estaria de volta, e que o videoclipe das Empreguetes cairia nas redes 

novamente, prometendo “parar mais uma vez a internet”94. Esse link de 2012, portanto, foi 

reativado, e pôde ser acessado enquanto a telenovela estava novamente no ar.  

 

                                                             
94 De acordo com notícia do Gshow. Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme-vale-a-

pena-ver-de-novo/Vem-por-ai/noticia/2016/10/clipe-das-empreguetes-vaza-na-internet-em-cheias-de-

charme.html. Acesso em: 05 mar. 2018. 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme-vale-a-pena-ver-de-novo/Vem-por-ai/noticia/2016/10/clipe-das-empreguetes-vaza-na-internet-em-cheias-de-charme.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme-vale-a-pena-ver-de-novo/Vem-por-ai/noticia/2016/10/clipe-das-empreguetes-vaza-na-internet-em-cheias-de-charme.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme-vale-a-pena-ver-de-novo/Vem-por-ai/noticia/2016/10/clipe-das-empreguetes-vaza-na-internet-em-cheias-de-charme.html
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5. O USO DA MÚSICA EM CHEIAS DE CHARME 

Indicamos no capítulo anterior as questões socioeconômicas que ecoaram na escolha das 

temáticas abordadas em Cheias de Charme. Estas, influenciaram na escolha dos gêneros 

musicais e canções para essa telenovela, que, em sua maioria, se inseriram na categoria de 

manifestações artísticas populares ou periféricas. Como indica Felipe Trotta, 

no jogo conflituoso de hierarquias entre o central e o periférico, entre o 

“dominante” e o “subalterno”, as músicas periféricas de massa forçam 

vazamentos entre posições sociais hierarquizadas, mobilizando sonoramente 

preconceitos, (in)tolerâncias e diversão. São músicas de ampla circulação, 

com estrutura comercial eficiente e público numeroso, que atravessam 

fronteiras geográficas e sociais, criando territórios de gostos compartilhados 

em larga escala. (TROTTA, 2013, p. 162) 

Tratando da ascensão da “nova” classe média, esclarecemos que a equipe musical investigou 

tendências de gêneros importantes que eram escutados na época da veiculação dessa obra, como 

forró, sertanejo universitário e tecnobrega. A seleção de músicas, portanto, continha canções 

escolhidas de acordo com a relação com a indústria fonográfica e respeitando a escolha da 

identificação dessa telenovela com gêneros musicais mais “populares”.  

Para Trotta (2014, p. 4), “as desigualdades sociais derivadas de distinções de renda e acessos 

variados a bens materiais e culturais moldam um terreno de grande tensão, em torno do qual 

gostos, ideias e repertórios circulam”. É desse tipo de questão que surge o conceito de 

“popular”, sinônimo de periférico. De acordo com esse autor, esse termo traz uma conotação 

negativista: através da adjetivação de elementos como “carro popular” e “mercado popular”, 

subentende-se a conotação de valor para algo mais barato, que evoluiu para um julgamento de 

que o que é mais barato é pior. Sendo assim, a cultura “popular” e “periférica” sofre um 

histórico de desqualificação, e a guinada de interesse por essas práticas só veio a partir da 

ascensão socioeconômica da população denominada como “nova” classe média, citada 

anteriormente.  

Dessa forma, por se tratar de uma exibição de produto periférico na maior empresa de televisão 

do país, o aspecto comercial está sempre sendo considerado: além das relações com gravadoras 

e indústria fonográfica, a emissora apostou também na repercussão que esses gêneros e seus 

representantes – muitos deles sob contrato com a gravadora Som Livre – poderiam ter a partir 

dessa exposição em rede nacional. 

Como salientam Jullier e Marie (2007, p. 40), os gêneros musicais “conotam imagens e ideias 

variáveis seguindo sua origem, o contexto em que são escutados e os gostos particulares dos 
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espectadores”. Sendo assim, por essa telenovela ter como protagonistas personagens de classes 

econômicas mais baixas, a escolha de trazer elementos de um gênero popular como o 

tecnobrega para construir as canções das Empreguetes pôde facilitar a identificação do 

espectador almejado com as canções originais e com a trama de forma geral, impulsionando a 

audiência e o consumo. 

O tecnobrega é nossa porta de entrada a esse universo, já expresso na abertura através da cantora 

paraense Gaby Amarantos, conhecida como “diva do tecnobrega” ou “Beyoncé do Pará”95, 

artista com quase vinte anos de carreira em sua terra natal que teve propulsão nacional a partir 

da divulgação de um vídeo em que parodiava a canção “Single ladies” de Beyoncé. Parte do 

casting da gravadora Som Livre, a escolha de Amarantos para Cheias de Charme ocorreu por 

uma questão comercial. A telenovela se iniciou no dia 16 e o disco de estreia da cantora foi 

lançado em 20 de abril de 2012. Segundo o autor Filipe Miguez (2017), foi uma aposta de 

Hermano Vianna colocar essa artista e o tecnobrega em destaque. O consultor musical, também 

pesquisador, já se interessava por esse gênero desde 2003. Passou a destacar a atuação dessa 

artista a partir de 2011, ressaltando seu clipe “Xirlei”, que traz a trajetória de uma cantora de 

periferia ao sucesso de popstar, história similar à das Empreguetes, inclusive também da própria 

cantora96.  

A própria condução da telenovela ampara o aval dado a Gaby por Hemano. Por exemplo, no 

capítulo 59, quando Chayene conversa com Regina Casé sobre uma feijoada em sua casa, as 

duas citam esses dois personagens no seguinte diálogo: “Mas me diga uma coisa, Regina. E 

Hermano? Hermano vai? Pois fale com ele que eu tô com ciúme. Agora ele só quer saber de 

Gaby Amarantos? Não vá me dizer que você já convidou pra Mangaratiba”. Ao que Regina 

responde: “Pois é, rapaz, eu vou chamar, mas também tô por aqui com essa Gaby Amarantos. 

Hermano só quer saber dela!”. Outras múltiplas referências são feitas à cantora ao longo da 

trama, configurando o que cremos ser uma aposta do crescimento dessa artista a partir da 

exposição através da telenovela. 

De acordo com Ronaldo Lemos e Oona Castro (2008), o tecnobrega se desenvolveu no Pará no 

início dos anos 2000 com uma base no gênero brega, que foi produzido mais fortemente nesse 

estado entre as décadas de 1970 e 1980. Segundo Paulo Amaral (2015), o brega era considerado 

                                                             
95 De acordo com reportagem sobre a cantora para a revista TPM. Disponível em: 

https://revistatrip.uol.com.br/tpm/gaby-amarantos. Acesso em: 20 fev. 2018. 
96 Vide o blog de Hermano, que continha textos inéditos, e também reproduções de suas colunas para o jornal O 

Globo. Seu interesse inicial por Gaby Amarantos pode ser conferido em texto no site. Disponível em: 

https://hermanovianna.wordpress.com/2011/10/22/gaby-protasio-fela/. Acesso em: 20 fev. 2018. 

https://revistatrip.uol.com.br/tpm/gaby-amarantos
https://hermanovianna.wordpress.com/2011/10/22/gaby-protasio-fela/
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música sentimental de baixa qualidade, que se relacionava ao modo de vida e gosto das classes 

populares de grandes cidades. Suas origens, para esse autor, vêm da Jovem Guarda, cujas 

canções serviram de modelo para músicas românticas que foram estigmatizadas, à época, como 

obras “brega”, por serem alheias às temáticas de protesto inerentes ao período de ditadura 

militar. Com o tempo, a terminologia “brega” virou sinônimo de algo cafona, ridículo, e essa 

estética foi levada ao extremo através de cantores como Falcão, que possui, na mistura de 

estampas e acessórios extravagantes, sua marca registrada. 

Dessa forma, o tecnobrega traz a fusão de gêneros tradicionais com a música eletrônica, e foi 

concebido fora do contexto tradicional da indústria cultural. O tecnobrega é o epítome da 

música de periferia, que teve seu desenvolvimento possível através da popularização das novas 

tecnologias: “o barateamento dos custos de produção por meio de tecnologias e mídias, como 

CDs e DVDs, possibilitou a criação de uma rede de diversos agentes no cenário musical de 

Belém, gerando trabalho, renda e acesso à cultura no Pará” (LEMOS; CASTRO, 2008, p. 22). 

Além disso, como indica Amaral (2015), é um gênero que foi por muito tempo considerado de 

mau gosto, de baixa qualidade, assim como o brega antes dele. 

O mercado desse gênero possui um ciclo muito específico e inovador, de acordo com Lemos e 

Castro (2008): os artistas gravam as obras em estúdios caseiros, que são levadas a camelôs para 

a vendagem com preços acessíveis ao grande público; os DJs tocam em festas, e a partir da 

popularização dessas músicas os artistas conseguem contratos para shows, onde, por sua vez, 

também são gravados CDs e DVDs e o ciclo continua. Já as características musicais basilares 

desse novo gênero passam por instrumentos eletrônicos, uso de batidas eletrônicas, geralmente 

através de canções dançantes: “a ordem é 'tem que ser boa de dançar'” (LEMOS; CASTRO, 

2008, p. 32).  

Além disso, como identifica Paulo Amaral (2015), são músicas aceleradas que usam tecnologias 

para manipulação do som – como mixagem, sampleagem e looping, por exemplo –, com 

características percussivas e apropriação de diferentes gêneros musicais. Esse autor destaca que, 

além do brega, o tecnobrega tem origens também na influência caribenha que originou o 

calypso, gênero também paraense que se popularizou no país a partir da Banda Calypso. Os 

figurinos dos artistas de tecnobrega, por sua vez, seguem a extravagância, neon e LED de 

personalidades como Gaby Amarantos que, antes de ser cantora solo, foi criadora da banda 

TecnoShow, uma das primeiras incursões no tecnobrega. 

A partir da consideração desses fatores, identificamos que a apresentação da telenovela se dar 

através do tecnobrega é muito simbólica: indica se querer tratar de periferias, de agentes 
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marginalizados, de música considerada de “mau gosto”, de apreço popular de um público alvo 

ascendente economicamente que deseja se ver também representado como protagonista. 

 

5.1. PERSONAGENS CANTORES E SEUS GÊNEROS MUSICAIS 

O primeiro ponto que abordaremos nesse capítulo é a relação entre os personagens cantores e 

os gêneros musicais que representam na trama. Esclarecemos, inicialmente, que não desejamos 

aqui realizar um estudo aprofundado sobre a construção de personagens, visto que somente essa 

análise poderia constituir um outro trabalho. Nosso objetivo é observar como os três grupos de 

personagens cantores – Chayene, Fabian, Empreguetes – foram concebidos dentro dessa 

telenovela plasmados em gêneros musicais brasileiros específicos que estavam em evidência. 

Para tanto, abordaremos características desses gêneros, a identificação com as canções de 

trabalho desses personagens, formas de se expressar e agir, tendo em vista elementos 

norteadores da elaboração dos personagens em telenovelas. Além disso, por Cheias de Charme 

ser uma obra musical, verificaremos também que a música agiu como elemento modificador da 

trajetória desses personagens, principalmente das Empreguetes e de Chayene, de origem 

humilde.  

Isso tudo para compreender como foram construídos esses personagens, e como foi possível 

que eles fossem comparados a artistas reais da música brasileira, ao ponto de serem convidados 

a cantar com Roberto Carlos, ou que o público insistisse na campanha “Empreguetes para 

sempre” mesmo após o término da telenovela. Em algumas produções, as bandas e cantores 

ficcionais foram além da trama: Rebeldes foi uma banda que iniciou seus trabalhos após ser 

criada na ficção, por exemplo. Cheias de Charme não chegou a esse ponto, porém a telenovela 

buscou criar uma validação desses personagens como personalidades reais da música 

internamente.  

Pallottini (2012) ressalta que, inicialmente, o personagem de telenovela é caracterizado como 

no teatro: pelo ator que o interpreta, por características físicas, pelo que diz e faz e pelo que os 

demais personagens dizem a respeito dele. No entanto, ao contrário do teatro, que dá ao 

espectador a oportunidade de observar esse personagem da forma e ângulo que desejar, a 

telenovela já traz ao público o recorte do que ele vai ver. Sendo assim, dá mais ou menos tempo 

de tela ao personagem, enquadra expressões faciais, tiques e reações que auxiliam nessa 

caracterização, e ainda acrescenta a determinados personagens um tema musical que o 

acompanha e complementa o momento de sua aparição. Esses recursos, de acordo com a autora, 
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são evocados pois a telenovela tem a necessidade de ser mais evidente em suas escolhas, pois 

sua audiência geralmente tem a atenção dividida.  

Além disso, Pallottini (2012) salienta a relevância do ator, que, pela longa duração do produto 

telenovela, passa a por vezes ser confundido com o personagem que interpreta. Portanto, o 

carisma e traços imprimidos por esse ator são de suma importância para a construção do 

personagem, podendo torná-lo memorável ou irrelevante. Sendo assim, a caracterização do 

personagem de telenovela se dá através de um aglomerado de estratégias específicas que 

influem nessa composição.  

Por tratarmos de uma construção ficcional baseada no mundo em que vivemos, evocamos aqui 

o conceito de “campos de referência” de Benjamin Hrushovski (1984). De acordo com esse 

autor, é necessário se relacionar ao “real” para compreender as referências dos construtos 

ficcionais. Sendo assim, para o autor, essa rede de referências é um fator estrutural do construto 

ficcional, sendo que não há obra que seja somente composta por elementos internos. Para 

Hrushovski (1984), o campo de referência interno de uma obra é modelado a partir de uma 

seleção de quadros de referência múltiplos a elementos existentes no mundo real, incluindo por 

exemplo ideologias, situações sociais, e questões da própria natureza humana. O autor ressalta, 

no entanto, que mesmo quando a obra se apoia amplamente no mundo real, ela ainda está 

constituindo um produto autônomo.  

Em Cheias de Charme podermos abordar diversos quadros de referência externos evocados 

para se compor o campo de referência interno da obra, como por exemplo as referências 

supracitadas à escolha do nome da personagem Maria da Penha em correspondência à lei, além 

da oposição entre condomínio Casagrande e Borralho, em relação à Casa-Grande & senzala da 

obra de Gilberto Freyre97. No entanto, desejamos focar, nesse momento, no aspecto da 

construção de personagens a partir dos gêneros musicais específicos.  

João Araújo (2015, p. 142) se apropria das noções de Hrushovski (1984), em seu estudo sobre 

a construção do mundo ficcional da série Breaking Bad (AMC, 2008-2013), para compreender 

como a série se apoia em quadros de referência externos – especificamente observando a 

ambientação, as personagens e a atmosfera –, para construir seus quadros de referência internos, 

ou seja, o mundo particular em que se situa aquela série, “acionando e reorganizando materiais 

do nosso mundo, dentre os quais [...] gêneros e obras com os quais o seriado partilha 

                                                             
97 Nesse livro, o sociólogo aborda as bases da fundação da sociedade brasileira através da contraposição entre 

senhores, escravos e seus respectivos símbolos de existência, a casa-grande e a senzala.  
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elementos”. Araújo (2015, p. 47) chama atenção para o fato que mesmo nas obras construídas 

com grande proximidade do mundo real, a partir do momento em que o elemento é criado na 

ficção, ultrapassa a fronteira dos mundos e se torna “uma versão possível do elemento real em 

que se inspira”.  

Em breve paralelo a esse trabalho, pretendemos observar, em um aspecto específico da música, 

como os agentes produtores dessa telenovela se apoiaram em quadros e referência externos do 

nosso mundo – no caso aqui os gêneros musicais do mundo real – para construir os personagens 

cantores representantes desses gêneros, construindo seus quadros de referência internos, como 

por exemplo o “eletroforró” de Chayene, que existe somente nessa trama, tendo sido criado 

baseado no forró eletrônico do mundo real.  

De acordo com Filipe Miguez (2017) as adequações aos gêneros musicais foram realizadas na 

trama 

de acordo com o perfil dos personagens, com a orientação do Hermano 

Vianna. Rosário era romântica e sonhadora, então compunha baladas à Paula 

Fernandes. Fabian era o garanhão caretinha como os sertanejos universitários. 

Mas bem mais vaidoso e fresco que Luan Santana e Gusttavo Lima. 

Adequamos os personagens ao que estava rolando no cenário musical, mas 

sem perder de vista as necessidades da trama, em que Fabian precisava ser o 

contraponto de Inácio. 

Sendo assim, foram acionados quadros de referência externos aos gêneros musicais indicados 

pelo discurso da telenovela e também sobre ela, realizado pela emissora – forró eletrônico, 

sertanejo universitário e pop – para construir um quadro de referência interno do que esses 

gêneros significam e acionam de suas contrapartes reais dentro da construção da telenovela.  

 

5.1.1. CHAYENE E O ELETROFORRÓ 

Iniciemos por Chayene. Cantora de muito sucesso, oriunda da cidade de Sobradinho, no Piauí, 

essa personagem passou a ser célebre após substituir a vocalista da banda Leite de Cobra, que 

subitamente perdeu a voz – evento posteriormente revelado ser uma armação de Chayene, 

através do uso do “chá de ferra goela”. De origem humilde, a personagem se deslumbrou com 

a fama e passou a se considerar superior aos funcionários. Tem como fiel escudeiro seu 

secretário Laércio, dono da antiga Leite de Cobra, que se tornou subordinado a ela e devota seu 

tempo a realizar os desejos da cantora. Em sua trajetória, também conta com a ajuda de Socorro, 

sua conterrânea e grande fã, que se empenha para realizar todos os desejos da ídola. 
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Chayene é uma personagem de comédia que tem como características basilares o figurino 

dramaticamente exagerado, compreendendo muitos adereços, plumas, paetês, poás e roupas 

brilhantes. Seus cabelos são cacheados, com apliques e luzes, ela está sempre bem maquiada e 

penteada, e o fator do “brilho” é evocado da cor do esmalte ao acessório de cabelo. Em relação 

a seu sotaque, citamos a influência da chanchada no exagero da fala para uma caracterização 

cômica no capítulo anterior.  

Doc Comparato (2009) cita alguns elementos que são associados para trazer humor na 

construção de personagens: falhas, inadequação e exagero. Com destaque óbvio para o exagero, 

Chayene apresenta características dos outros dois elementos. Fala algumas palavras 

incorretamente, como “brabuleta”, e traz neologismos, como dizer que está muito “luxurienta”, 

por exemplo. Além disso, traz um senso de inadequação: é uma cantora famosa e rica, porém 

não pertence ao mesmo universo das madames do condomínio carioca de luxo em que vive, em 

relação a estilo e personalidade. Sendo assim, sua personalidade é construída para trazer o riso. 

Trotta (2013), preocupando-se com uma questão de representação do nordeste, analisa Chayene 

e o que ela traz, na telenovela, em relação à caracterização regional:  

O personagem de Chayene é bastante interessante. Nordestina, Chayene 

encarna todos os estereótipos desqualificantes que cercam o imaginário 

nacional sobre o Nordeste e sua excentricidade de artista é atravessada pelo 

preconceito contra sua origem geográfica, intensificada por seus trejeitos 

exagerados e sua predileção por brilhos e cores. O próprio gênero musical 

“eletroforró” é uma invenção da novela e faz referência ao forró eletrônico de 

sucesso absoluto no Nordeste, que apresenta uma versão pop e jovem para o 

tradicional gênero nordestino, mas é continuamente desqualificado pela crítica 

musical. Em torno de Chayene, configura-se um jogo complexo de 

preconceitos e estigmas relacionados à posição social e origem geográfica: o 

popular e o periférico (TROTTA, 2013, p. 163) 

Sendo assim, se apresenta como uma personagem de gênero musical popular, egressa de uma 

periferia que representa, porém reprime: todo o luxo que a cerca é forma de ignorar de onde 

veio. Apesar de ser idolatrada em Sobradinho, onde tem uma estátua de homenagem, a cantora 

só retorna à cidade quando está arruinada. É desrespeitosa com os funcionários e enaltece as 

madames ricas do Casagrande. Um complexo de contradições. 

Retomando o aspecto musical, o forró eletrônico é uma variante do forró, gênero surgido na 

década de 1940 cujo maior expoente foi Luiz Gonzaga, e que trazia, primordialmente, letras 

sobre o sertão e o universo rural (VALOIS, 2015). De acordo com Felipe Trotta e Marcio 

Monteiro (2008, p. 8), o forró eletrônico passou a se desenvolver a partir da década de 1990, 

com as experimentações da banda Mastruz com Leite, cujo empresário clamou desejar fazer 
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uma transformação no gênero, prezando deixá-lo “estilizado e progressista”. Ao seu modelo, 

outras bandas de forró eletrônico surgiram desde então, como Calcinha Preta e Aviões do Forró.  

Daniele Valois (2015) explica que essa nova manifestação desejava realizar uma modernização 

desde sonoridades a temáticas das letras das músicas, trazendo o elemento da tecnologia como 

central. O uso da guitarra elétrica e do teclado em detrimento da sanfona, por exemplo, 

aparecem como diferenciais nesse momento. Trotta e Monteiro (2008) salientam também que 

o ponto fundamental de diferenciação desse gênero é ser voltado a um público jovem e realizar 

apologia à festa, com suas consequências amorosas e sexuais, elementos que cativam a 

audiência a ir aos shows e dão o mote para a construção de canções: “uma juventude urbana 

que vai a festas e toma porres” (VALOIS, 2015, p. 27).  

A partir do quadro externo de referência do forró eletrônico, portanto, Cheias de Charme criou 

seu eletroforró. Com músicas dançantes marcadas pelo aspecto eletrônico e letras tratando de 

amor, sexo e referências à vida de Chayene, o eletroforró trouxe tons de comédia à trama. As 

marcas desse gênero imprimidas em Chayene são primordialmente musicais. Em relação ao 

estilo pessoal e figurinos de show da cantora, notamos uma aproximação muito maior a 

personalidades como Gaby Amarantos e Joelma98, respectivamente dos gêneros tecnobrega e 

calypso, que do forró eletrônico. Por exemplo, um dos maiores expoentes do forró eletrônico 

em carreira solo, Solange Almeida, se veste de forma muito minimalista em comparação ao 

estilo extravagante das mulheres previamente citadas.  

       

Figura 12: Montagem de exemplos do estilo de Gaby Amarantos. Figura 13: Figurino de show de 

Joelma. Fonte: Google. 

                                                             
98 A relação com figurinos de Joelma foi tão relevante que foi montado um teste "Chayene ou Joelma?". Disponível 

em: http://www.playbuzz.com/gshow/chayene-ou-joelma-fa-a-o-teste. Acesso em: 03 mar. 2018. 

http://www.playbuzz.com/gshow/chayene-ou-joelma-fa-a-o-teste
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Figura 14: Figurino extravagante de Joelma. Figura 15: Maior restrição no figurino de Solange. Fonte: 

Google.  

Para construção do estilo de Chayene, o Memória Globo cita como referência de figurino da 

cantora Madonna e até a Barbie, ressaltando o uso de elementos como penas, franjas e 

aplicações. Musicalmente, as canções da “rainha” trazem o elemento dançante do forró com 

toques eletrônicos.  

    

Figuras 16 e 17: Exemplos de figurinos de Chayene. Fonte: Google. 

 

5.1.2. FABIAN: “PRÍNCIPE DAS DOMÉSTICAS” DO SERTANEJO 

UNIVERSITÁRIO 

Fabian é um cantor cuja base de fãs vem principalmente das empregadas, sendo considerado, 

portanto, o “príncipe das domésticas”. Seu gênero musical é alocado pelos autores e pela Rede 
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Globo como sertanejo universitário99, apesar disso não ser expressamente explicitado na trama, 

como ocorreu no caso de Chayene, que foi chamada internamente de “rainha do eletroforró”. 

Uma questão relevante de sua personalidade é que Fabian finge ter 27 anos, quando na realidade 

tem 44.  

Sobre a questão da trajetória, identificamos que Chayene faz um caminho de declínio, em que 

retorna para suas origens, onde seu passado e seus erros voltam para assombrá-la, o que faz 

com que o espectador possa ter acesso ao caminho que percorreu para conquistar a fama. 

Fabian, por sua vez, não tem sua história de sucesso explorada. Cremos que as personagens 

femininas têm maior peso na construção dessa telenovela, principalmente as integrantes das 

Empreguetes e Chayene. Fabian é colocado então em um lugar de destaque, porém secundário. 

Não sabemos, por exemplo, qual foi a relevância da música para sua trajetória de vida, a não 

ser como causa de seu sucesso.  

Sua personalidade mostra um homem vaidoso, que para as fãs é extremamente amável, porém 

em seu âmbito interior traz características de “diva”, sendo uma pessoa difícil de lidar. Além 

disso, tenta esconder suas vulnerabilidades. Está sempre acompanhado de sua irmã assessora, 

Simone, de quem depende para tudo, e que posteriormente descobrimos ser sua gêmea – apesar 

de aparentar ser mais velha que o cantor. A estratégia de mentir a idade foi realizada por uma 

necessidade de adequação ao público: inicialmente realizada para que ele pudesse participar de 

um festival, o cantor manteve a farsa para continuar sendo o príncipe das domésticas, e não o 

“avô”, como brinca no momento da revelação de seu segredo.  

A associação ao sertanejo universitário, para Fabian, se dá principalmente em um aspecto de 

caracterização e figurino desse personagem. Esse gênero é uma vertente do sertanejo, por sua 

vez originado da música caipira. Através da modernização do campo, a música, os instrumentos 

musicais e os elementos sobre os quais se cantava foram sendo modificados, a exemplo do que 

ocorreu entre forró e forró eletrônico. Segundo Gustavo Alonso (2011), o sertanejo universitário 

surgiu por volta de 2005, se transformando imediatamente em um sucesso no país, através de 

cantores como Luan Santana e Victor & Leo. O adjetivo “universitário” veio para trazer uma 

conotação da juventude urbanizada, caracterizando uma mudança de público-alvo. Para Brian 

Requena (2016) a adição do sufixo “universitário” foi uma mudança com peso mais 

mercadológico que estilístico. A maior mudança ocorreu nas temáticas: houve a saída do campo 

                                                             
99 Vide, por exemplo, a página que caracteriza o personagem no Memória Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/cheias-de-charme-fabian-

ricardo-tozzi.htm. Acesso em: 13 nov. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/cheias-de-charme-fabian-ricardo-tozzi.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/cheias-de-charme-fabian-ricardo-tozzi.htm
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e do romantismo excessivo, para contemplar contextos mais urbanos. Além disso, as 

modificações musicais vieram a partir da associação entre acordeon e violão de cordas de aço, 

com andamento mais acelerado e características acústicas à sonoridade (ALONSO, 2011; 

REQUENA, 2016). 

Os artistas do sertanejo universitário no Brasil são majoritariamente jovens, visto que essa 

vertente do gênero só se desenvolveu recentemente. Sendo assim, talvez a escolha pelo gênero 

seja uma forma narrativa de corroborar a mentira da idade do cantor, em oposição à 

identificação com um sertanejo “romântico” tradicional com personagens mais velhos, como o 

cantor Daniel, ou Zezé di Camargo & Luciano. A construção da referência física de Fabian é 

evidente ao típico cantor do sertanejo universitário: roupas coladas, cabelo arrumado com luzes 

e gel, uso de brilhos, porém de forma comedida, características de homens vaidosos que 

constroem imagens principalmente sedutoras. Fabian é considerado “galã” na trama: homem 

branco de olhos claros. Trotta (2013, p. 163) destaca a interpretação “caricatamente sensual” 

do cantor. Sua marca registrada é tratar as mulheres pelo vocativo “bonita”, e mandar um beijo 

em que indica para a mulher com dois dedos. De acordo com o Memória Globo, também foram 

usados como inspiração figurinos de artistas hispanos de sucesso internacional, como Ricky 

Martin, Marc Anthony e Enrique Iglesias, todos marcados por uma característica de 

sensualidade em seus trabalhos.  

   

Figura 18: Estilo do cantor sertanejo universitário Gusttavo Lima. Figura 19: Penteado e luzes do cantor 

sertanejo universitário Luan Santana. Figura 20: Escolha de trajes e styling mais básicos do sertanejo 

romântico Daniel. Fonte: Google. 
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Figura 21: Montagem de escolhas de figurino de Fabian – roupas coladas, uso de estampas e brilhos. 

Fonte: Google. 

Apesar de ser identificado com o sertanejo universitário, concordamos com Trotta (2013) que, 

musicalmente, Fabian se assemelha ao estilo de cantores como Fábio Jr., trazendo baladas 

românticas. Algumas das canções interpretadas por Fabian são releituras de sucesso do passado. 

Ambas “Impossível acreditar que perdi você”, originalmente de Márcio Greyck e Cobel do ano 

de 1971 e “Cheia de Charme”, de Guilherme Arantes, de 1985, são identificadas por Jairo 

Severiano e Zuza Homem de Mello (2006) como hits de seus respectivos anos de lançamento. 

“Impossível acreditar que perdi você”, inclusive, teve uma versão posterior de Fábio Jr. na 

década de 1990 que se assemelha muito à versão cantada por Fabian. A telenovela traz nova 

roupagem a essas canções, porém não há relação com o sertanejo universitário: consideramo-

las simplesmente músicas românticas. 

 

5.1.3. EMPREGUETES: FENÔMENO POP ORIUNDO DA INTERNET 

As Empreguetes são um grupo construído a partir da noção do popular, do periférico, passando 

pela escolha dos nomes dessas personagens. Como citado anteriormente, um exemplo é a 

associação nominal da personagem Maria da Penha à Lei Maria da Penha. Ademais, Trotta 

(2013) observa que outro paralelo pode ser realizado: 

A narrativa hiperbólica das capacidades das “marias” manifesta uma crença 

na força das pessoas comuns, de mulheres trabalhadoras, poderosas e 

populares. Os nomes das personagens se associam ainda a igrejas e festas 

religiosas de forte significação popular: Penha, Aparecida e Nossa Senhora do 

Rosário. Trata-se de um popular festivo e comum, que reivindica valorização 



145 

 

política e estética, reconhecimento e respeito. E que através da música – e do 

mérito – consegue sua mobilidade social. (TROTTA, 2013, p. 165) 

Cida é uma jovem que completa seus 19 anos nos primeiros capítulos da telenovela. Estudante, 

tem o sonho de ser jornalista, porém herdou o trabalho da mãe, de arrumadeira da casa de uma 

família nobre carioca, os Sarmento. É órfã: seu pai, motorista, faleceu logo quando ela era 

pequena, seguido pela morte de sua mãe. Por sua relação próxima dos Sarmento, sempre se 

considerou uma extensão da família, principalmente da filha mais nova do casal, Isadora. No 

entanto, é surpreendida por um presente de aniversário inesperado: a assinatura de sua carteira 

de trabalho, regulamentando sua posição como serviçal da casa. Cida mora no serviço, junto a 

sua madrinha, a cozinheira Valda. Fisicamente, é branca, magra, de longos cabelos castanhos, 

e se veste com as roupas herdadas de Isadora. 

Somos apresentados à história de Cida através de seu relacionamento com o grafiteiro Rodinei: 

a garota afirmou não poder ir a um evento do namorado por conta da festa de noivado de Ariela 

Sarmento na casa onde trabalhava. Ao surpreender o rapaz, o encontra aos beijos com a 

“piriguete” Brunessa, com quem entra em conflito, e posteriormente é levada à delegacia, onde 

conhece Penha e Rosário. Sua trajetória também inclui um relacionamento com Conrado 

Werneck, herdeiro de uma família milionária curitibana, de quem esconde que é empregada 

doméstica e, posteriormente à descoberta por parte do rapaz, é rejeitada. Além disso, se envolve 

romanticamente também com o irmão de Penha, o advogado Elano, com quem se casa ao final 

da telenovela. 

Penha é uma mulher casada e com um filho, Patrick, sendo um pouco mais velha e tendo mais 

responsabilidade que suas amigas. É casada com o pedreiro Sandro, que sofreu um acidente de 

trabalho que usa como desculpa para não procurar mais emprego e se “encostar” na esposa. 

Penha, portanto, é provedora da família: além do marido e do filho, sustenta desde jovem seus 

irmãos, Alana e Elano. Apesar de sonhar em ser enfermeira, precisou começar a trabalhar como 

empregada doméstica sem ter concluído os estudos, após o abandono de seus pais. Fisicamente, 

é negra, alta, de cabelos cacheados e pretos. Se veste com muitas peças jeans, de calças a 

vestidos, bastante ajustados. 

O primeiro capítulo nos apresenta Penha através de sua história com sua patroa atual: a cantora 

Chayene. Penha celebrava em sua casa a construção de seu “puxadinho”, um espaço novo que 

poderia alugar para renda extra. Descobre, no entanto, que Sandro desviou o dinheiro do 

registro da prefeitura, portanto sendo surpreendida por fiscais. Ao mesmo tempo, a cantora 

Chayene chegava de viagem, fazendo ameaças à empregada. Penha foi rapidamente ao serviço, 
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preparou uma refeição para a patroa, que se ofendeu pela presença de carboidratos e jogou um 

pote de sopa nela. A agressão fez com que Penha se dirigisse à delegacia para realizar uma 

denúncia, onde conheceu as amigas Cida e Rosário. Seus relacionamentos durante a trama 

incluíram a advogada Lygia, patroa que se tornou uma amiga, além de possuir envolvimentos 

amorosos com o radialista Gentil Soares, o empresário Otto Werneck e o surfista Gilson.  

Rosário é também jovem, porém mais velha que Cida. Também é órfã, tendo vivido até os dez 

anos em uma instituição, posteriormente sendo adotada pelo então garçom Sidney. Trabalha 

como cozinheira no mesmo buffet onde seu pai esteve empregado desde que a adotou. É 

Fabianática – fã do cantor Fabian – e tem o sonho de ser cantora desde a infância. O primeiro 

capítulo nos traz Rosário realizando um de seus objetivos: ela conseguiu que o buffet realizasse 

o fornecimento de alimentos para o camarim desse cantor, sendo que ela serviria.  

Ao descobrir que tinha sido enganada por Dinha – outra cozinheira do buffet – que contou ao 

dono do estabelecimento que Rosário era obcecada por Fabian, e portanto não era confiável 

para o trabalho, a garota se envolveu em um plano para conseguir encontrar o cantor – 

envolvendo se esconder na van, prender Dinha e efetivamente conhecer e conversar com Fabian 

– que culminou em sua detenção no mesmo dia de Cida. O incidente custou a demissão de 

Rosário, que decidiu buscar o emprego de Penha na casa de Chayene, com a esperança de 

conseguir contato com membros da classe artística através do novo trabalho. Rosário também 

passa a se envolver amorosamente com o novo motorista da empresa, Inácio, sósia de Fabian 

que odeia o cantor. Fisicamente, é branca, de estatura e peso regulares, com cabelos cacheados 

e loiros, e se veste com peças coloridas e enfeites lúdicos. 

                     

Figura 22: Cida antes da fama. Figura 23: Penha antes da fama. Figura 24: Rosário antes da fama. Fonte: 

Google. 



147 

 

A trajetória dessas personagens converge na delegacia, como indicado anteriormente. A partir 

desse encontro no ponto de partida da narrativa, suas vidas são transformadas através da música. 

Rosário alcança seu sonho antigo de ser cantora e forma uma família não só com Inácio, mas 

com suas amigas Empreguetes. Penha, após se envolver em algumas relações amorosas, retoma 

o casamento com Sandro, que, mudado, se emprega e valoriza a esposa. Sua família, foco maior 

de sua trajetória, termina a trama feliz e bem equilibrada, principalmente no aspecto financeiro. 

Cida, por sua vez, teve o sucesso musical como catalisador de uma inversão de papel econômico 

com a família que a explorava. Apesar de chegar à conclusão sobre a verdadeira face de seus 

patrões, Cida ainda foi manipulada por eles: Ernani Sarmento fingiu ser seu pai para se 

aproveitar da generosidade de garota. Somente com a ajuda de Elano, que termina a trama como 

seu esposo, a garota conseguiu se afastar dessa família e viver a sua. 

Como indicamos no capítulo anterior, a trajetória de Cinderella encontra sua maior ressonância 

através da construção da personagem Cida. A arrumadeira com grande potencial, porém 

limitada no alcance de seus sonhos por falta de recursos econômicos, um uso possível dessa 

fábula de acordo com Anna Maria Balogh (2002). Alguns elementos de sua história reforçam 

essa construção. Por exemplo, no segundo capítulo, Conrado – ainda sem saber que a garota 

era arrumadeira – vai deixar Cida em casa e pede para ela aguardar mais um minuto para sair 

do carro. No dia seguinte é aniversário da garota, então ele espera dar meia-noite para dar 

parabéns para ela. Seguindo a lógica de Cinderella, meia-noite é um horário simbólico pois 

indica a transformação de princesa em gata borralheira novamente, marcada pelo retorno dela 

da situação de sonho – se relacionando com um “príncipe” rico, bonito e nobre para a sua 

realidade de empregada doméstica da casa da família Sarmento. Nesse momento do carro, 

quando Conrado olha que já é meia-noite, ele deseja feliz aniversário a Cida e vai beijá-la. Entra 

então uma relação com a música extradiegética. O trecho exibido dizia “mas não foi por acaso 

que o encanto se quebrou. O tempo foi gastando o que não era pra durar”, o que é representativo 

não só da relação (que se iniciava nesse momento), como também desse status de Cinderella 

que foi o mote da efemeridade da relação. Isso reforça uma questão salientada por Samira 

Campedelli (2001) de que, por vezes, as letras das canções utilizadas na telenovela antecipam 

o encaminhamento da trajetória dos personagens. 

Além disso, assim como na história de Cinderella, há uma relação entre Cida e as “irmãs” 

malvadas, principalmente através de Isadora Sarmento. Da mesma forma que as “irmãs” da 

fábula rasgam seu vestido costurado com tanto esmero, em Cheias de Charme Cida tem seu 

vestido rasgado por Isadora em uma festa, já em seu momento de sucesso. Isadora também 
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deixou a cozinha toda suja no passado de propósito pra Cida limpar, e a empurrou com o sapato 

no dia do seu casamento para “colocá-la em seu lugar”. As marcas de bondade e ingenuidade 

convergem com a história da gata borralheira, porém em alguns aspectos não há referência. Por 

exemplo, Cristiane Costa (2000) indica o uso dessa “fórmula narrativa” para contar histórias de 

ascensão social através do amor. Isso acontece em Cheias de Charme com Ivone, empregada 

que se apaixona e casa com o milionário Otto Werneck. Com Cida, no entanto, assim como 

todas as Empreguetes, a mudança social vem a partir de seu trabalho com a música, não por 

obra de um príncipe.  

Retomando o aspecto geral das Empreguetes, identificamos a música realizada por essas 

personagens como sendo uma expressão do pop. As Empreguetes, curiosamente, mesmo com 

sua condição de protagonistas, não são apresentadas como pertencentes a nenhum gênero 

específico – considerando que “pop” é algo muito amplo, portanto difícil de se conceituar. De 

acordo com o dicionário de Henrique Dourado (2008), por exemplo, o pop compreende gêneros 

originados do rock a partir da década de 1960, ou seja, pode caracterizar grande multiplicidade 

de manifestações. Podemos dizer portanto que esse gênero compreende a arte de Andy Warhol, 

passa pela música de Michael Jackson, considerado o “rei do pop”, englobando também 

cantores e bandas contemporâneos como Beyoncé e Backstreet Boys.  

Caracterizaremos a proximidade aqui, portanto, através da associação ao “pop comercial” das 

músicas-chiclete (DOURADO, 2008, p. 260), do qual Dourado cita como exemplo Britney 

Spears, e que cremos compreender também girl groups – grupos femininos que foram de grande 

influência principalmente no visual das Empreguetes após a fama. De acordo com o Memória 

Globo100: 

Os cantores do showbizz americano foram o ponto de referência para o 

desenvolvimento do guarda-roupa do grupo musical formado por Penha, 

Rosário e Cida. O figurino de show das três era moderno e feito com tecidos 

tecnológicos, tendo como referência cantoras como Beyoncé. Para os shows, 

a maquiagem das três era moderna e colorida. Os cabelos recebiam apliques 

de rabo de cavalo. 

O uso do pop nesse sentido evocado por Dourado (2008) traz algo mais ligado ao popular. 

Sendo assim, segue o raciocínio indicado anteriormente por Trotta (2014) da associação entre 

o que é popular e comercial a uma suposta menor qualidade. Outro exemplo dessa relação vem 

de Jeff Smith (1998, p. 3) que citou que as “trilhas sonoras pop” de filmes que vieram nos anos 

de 1950, em contraste com as trilhas clássicas de Hollywood, foram consideradas 

                                                             
100 Informações disponíveis em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-

charme/figurino-e-caracterizacao.htm. Acesso em: 13 nov. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/figurino-e-caracterizacao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/figurino-e-caracterizacao.htm
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“musicalmente impróprias e sem sofisticação”, uma coleção de músicas meramente comerciais. 

Apesar das “trilhas pop” não serem necessariamente constituídas somente de músicas do gênero 

pop, a ideia evocada por elas se assemelha muito à noção de pop ligada às Empreguetes: uma 

música popular, periférica e comercial, julgada pelas classes mais ricas da telenovela como algo 

inferior. 

Após o sucesso do trio, as Empreguetes mudaram completamente seu figurino, seguindo a 

estética dos girl groups, bandas formadas por mulheres e muito populares durante a década de 

1990 em todo o mundo. Identificamos elementos imagéticos, de figurino, coreografia e até 

algumas referências a videoclipes e canções de bandas como Spice Girls, TLC, Destiny’s Child 

e também Rouge, uma versão nacional desse modelo britânico/estadunidense. Em relação ao 

figurino, elencamos alguns exemplos abaixo:  

  

Figura 25: Referência de figurino para criação da identidade do grupo Empreguetes: Destiny’s Child. 

Figura 26: Figurino metálico do TLC. Figura 27: Trajes utilizados pelo grupo Spice Girls. Fonte: 

Google. 

Os figurinos utilizados pelas Empreguetes compreendiam macacões e roupas combinadas, 

como nos trios demonstrados nas imagens acima. Além disso, seus estilos pessoais foram 

modificados, trazendo maior refinamento de penteados, maquiagem e também escolha de 

roupas. Penha, com cabelos maiores e mais cheios, passou a utilizar mais acessórios e itens com 

brilho, apesar de manter seu estilo de roupas coladas ao corpo, e abundante uso de calças. Cida, 

cortou e pintou seus cabelos, e continuou a utilizar peças românticas e modernas. Já Rosário 

manteve muito de seu estilo pessoal anterior, com maior refinamento: elegância no uso de 

brilhos e acessórios. 
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Figura 28: Visual das Empreguetes pós fama: figurino de show. Figura 29: Visual das Empreguetes pós-

fama: roupas do dia-a-dia. Fonte: Google. 

Sua música permaneceu primordialmente dançante, eletrônica, e apesar de ser identificada 

como pertencente ao pop, apresentou características de gêneros intrinsecamente nacionais. Por 

exemplo, “Vida de Empreguete” se relacionou ao tecnobrega em relação aos elementos sonoros 

eletrônicos evocados, enquanto “Forró das curicas” era uma reverência ao forró no estilo do 

trio, com marcante batida eletrônica. Evidentemente, as letras das canções também faziam 

referência à história de vida das cantoras, e a suas realidades imbrincadas no contexto brasileiro.  

 

5.2. TRILHA DE MÚSICAS DA TELENOVELA  

No caso atual da telenovela brasileira, como explanado no segundo capítulo desse trabalho, há 

prioritariamente a utilização de canções pré-existentes na “trilha sonora”, sejam elas antigas ou 

atuais. Isso obedecendo, de acordo com Renato Ortiz, Sílvia Borelli e José Ramos (1991), a 

dimensão artística, mas também o interesse econômico. Como afirma Rafael Righini (2004, p. 

96-97), há “canções (singles) da música popular que são “trabalhadas” pelas gravadoras, a fim 

de se tornarem sucessos de público (hits) e vendagem comercial”. Como ressaltado 

anteriormente, uma gravadora de destaque dentro do contexto das telenovelas é a Som Livre, 

da Rede Globo, que iniciou o processo de comercialização de “trilhas sonoras” de telenovelas. 

A partir do estabelecimento desse novo tipo de negócio, a emissora passou a lucrar duplamente, 

seguindo o modelo de promoção cruzada (SMITH, 1998): através da vendagem dos CDs, que, 

por sua vez, promoviam as telenovelas. 



151 

 

Em Cheias de Charme, a temática musical é central na construção do enredo da trama, o que 

destaca essa telenovela em relação ao uso da música. Mais especificamente, o diferencial para 

a trilha de músicas dessa novela é a criação de canções originais. Temos um equilíbrio maior 

entre canções inéditas e compilação de músicas, sendo as canções originais – músicas de 

trabalho dos cantores da trama – numerosas e extremamente importantes para a composição da 

trilha. É o caso de “Voa, voa, brabuleta”, “Se você me der”, “Chalalá” (as três de Sergio 

Saraceni e Ronaldo Monteiro), e “Vida de Empreguete (de Quito Ribeiro)101.  

Como as canções interpretadas pelos personagens e as apresentações musicais estão presentes 

na trama de forma expressiva, os atores de Cheias de Charme precisaram trabalhar, além de sua 

expressão dramática, também a musical. As atrizes Cláudia Abreu, Taís Araújo, Leandra Leal 

e Isabelle Drummond, respectivamente na trama Chayene, Penha, Rosário e Cida, usaram suas 

próprias vozes para as gravações das músicas de seus personagens. A única exceção foi o 

personagem Fabian, vivido por Ricardo Tozzi, cuja voz foi dublada pelo cantor Juliano Cortuah.  

Na telenovela brasileira, como indicado anteriormente, o ator é muitas vezes confundido pelo 

público com o personagem que interpreta. Em Cheias de Charme, através da utilização de 

estratégias da emissora, Chayene, Empreguetes e Fabian foram colocados em uma posição 

similar a personalidades reais da música brasileira, sendo suas músicas consumidas pelo público 

e se transformando em sucessos fora do contexto ficcional. Os atores assumiram essa identidade 

até depois do encerramento da trama, realizando participação em programas da Rede Globo, a 

exemplo da interação das Empreguetes, Chayene e Socorro no especial de fim de ano de 

Roberto Carlos. 

Dito isso, Cheias de Charme diferiu da tendência de lançamento de CDs com “trilha sonora” 

nacional e internacional da telenovela. Isso porque não foi utilizada nenhuma música 

completamente internacional para compor a trilha desse produto102. No entanto, mesmo com a 

grande quantidade de canções utilizadas, somente um CD foi lançado. Isso é um elemento de 

destaque quando comparado com outras telenovelas da emissora. Entre 2010 e 2014, por 

exemplo, de 30 telenovelas exibidas pela Rede Globo, apenas cinco só tiveram um CD de sua 

trilha lançado, 11 delas tiveram o lançamento de dois CDs e a maioria, 14, teve o lançamento 

                                                             
101 Informação presente no site Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm. Acesso 

em: 31 ago. 2015. 
102 “Darte”, de Ivete Sangalo com participação de Juanes, intercalava partes em espanhol e português. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm
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de três ou mais CDs (incluindo aqui os casos de Ti ti ti (2010) e Insensato Coração (2011), que 

tiveram cinco CDs lançados).  

Em uma telenovela musical, como Cheias de Charme, a não-exploração desse aspecto 

comercial para a venda de múltiplos CDs foi surpreendente. A “trilha sonora” de Cheias de 

Charme trazia as seguintes canções:  

Canção Compositor Intérprete Tema 

Pavilhão de 

Espelhos 

Lula Queiroga Roberta Sá – part. 

de Ballaké Sissoko 

& Vincent Segal 

Tema de Elano 

Chalalá Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro 

de Souza 

Léo Magalhães Tema de Rosário e 

Fabian 

Piscar o olho Plínio Profeta, Tiê, 

Rita Wainer e 

Karina Zeviani 

Tiê Tema de Cida e Conrado 

Chora Coração Altay Veloso, 

Aladim 

Alcione Tema de Penha e Sandro 

Tudo Nosso Pezinho Samba Livre Tema de Penha 

Disritmia Martinho da Vila Zeca Baleiro Tema de Rodinei e Liara 

Lê Lê Lê Raynner Sousa, 

Adriann Mendes e 

Anderson Barony 

João Neto & 

Frederico / João 

Neto & Frederico 

com Empreguetes 

Tema geral 

Breve Canção de 

Sonho 

Zélia Duncan e 

Dimitri BR 

Zélia Duncan Tema de Rosário 

Se Você me Der Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro 

de Souza 

Arthur Danni Tema de Fabian 

Só Sei Dançar com 

Você 

Tulipa Ruiz Tulipa Ruiz – part. 

Zé Pi 

Tema de Rosário e Inácio 

Maldito Rádio Adriana 

Calcanhotto 

Adriana 

Calcanhotto 

Tema de Inácio 

Tango para Tereza Jair Amorim, 

Evaldo Gouveia 

Angela Maria & 

Agnaldo Timóteo 

Tema de Sidney 

Se Vira Arlindo Cruz, 

Marquinhos PQD 

Beth Carvalho Tema de Sandro 

Canta Maria Ary Barroso Fernanda Takai Tema de Cida 

Ex Mai Love Veloso Dias Gaby Amarantos / 

Fabian, Chayene e 

Empreguetes 

Tema de Abertura 
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Darte Cassio Calazans Ivete Sangalo – 

part. Juanes 

Tema de Lygia e 

Alejandro 

Só Marcando Meu 

Nome 

Marcelo D2, Sain’t, 

Akira, Nave 

Marcelo D2 e 

Stephan 

Tema de Rodinei 

Quadro 01: canções presentes no CD de Cheias de Charme103  

Podemos perceber, portanto, que somente duas canções originais estiveram presentes no CD de 

“trilha sonora” da telenovela: “Chalalá” e “Se você me der”. Apesar de presentes, não são as 

cantadas pelos personagens-cantores, e sim outras versões gravadas para esse produto e 

interpretadas respectivamente pelos cantores Léo Magalhães e Arthur Danni, contratados da 

Som Livre.  

Além das lançadas em CD, a trilha de músicas dessa telenovela contou com outras canções, 

recorrentes, como: 

Canção Compositor Intérprete Observação 

Impossível acreditar que 

perdi você 

Cobel e Márcio Greick Fabian Canção recorrente 

Cheia de charme Guilherme Arantes Fabian Canção recorrente 

From United States of 

Piauí 

Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga Canção recorrente – 

tema de Socorro 

Estranho Natural Maria Gadú Maria Gadú Canção recorrente – 

tema de Gilson 

Chora, me liga Euler Coelho Chayene  Canção recorrente 

Quadro 02: outras canções recorrentes104. 

Já as canções originais, de suma importância para a trama, foram as seguintes: 

Canção Compositor Intérprete 

Vida de Empreguete Quito Ribeiro Empreguetes 

Vida de Patroete Quito Ribeiro Chayene 

Marias Brasileiras Michael Sullivan, Carlos 

Colla, Miguel 

Empreguetes 

Se você me der Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Fabian e Chayene 

                                                             
103 Fontes: Encarte do CD comercializado com a trilha de músicas de Cheias de Charme. Informações sobre 

Trilha Sonora presentes no site Memória Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-

sonora.htm. Acesso em: 30 out. 2017 
104 Fontes: Memória Globo / site Teledramaturgia / capítulos da telenovela / DVD “Os grandes sucessos musicais 

da novela Cheias de Charme” / reportagem Gshow, disponível em: 

https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-

empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml. Acesso em: 30 out. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm
https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml
https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml
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Voa, voa, Brabuleta Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Chayene 

Só me vejo contigo Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Chayene e Fabian / Rosário e 

Fabian 

Chalalá Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Rosário / Empreguetes 

Forró das curicas Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Empreguetes 

Nosso Brilho Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Empreguetes 

Vou matar esse amor 

dentro de mim 

Sergio Saraceni, Ronaldo 

Monteiro de Souza 

Rosário e Fabian 

Minha sorte (amor sem 

fim) 

Não encontramos 

informações de autoria nos 

meios buscados 

Rosário 

Quadro 03: Canções originais de Cheias de Charme105 

A partir desses dados, podemos observar que foram criadas 11 canções originais em um 

universo total de 31 canções recorrentes utilizadas106 – não contamos aqui as canções utilizadas 

em números musicais únicos, como “Quatro semanas de amor”, por exemplo –, representando, 

portanto, mais de 35% da trilha de canções da trama. Este é um número relevante em relação à 

tradição de “trilhas sonoras” de telenovela no Brasil, pois encontramos ressonância desse 

número somente em telenovelas e séries musicais infantis e infantojuvenis, como Chiquititas e 

Rebelde, cuja seleção de músicas traz abundância de canções originais. 

Desta forma, reforçamos um diferencial de Cheias de Charme não só por ser uma telenovela 

musical, mas também por ser um produto da Rede Globo – ou seja, com alcance e expressiva 

audiência em todo o território nacional – e destinado a todos os públicos, não só um segmento 

específico. A grande presença de canções originais, apesar de considerado o aspecto 

mercadológico, não deixa de ser uma saída do padrão arriscada. A emissora já trabalhou com 

canções originais em seus produtos anteriormente, em casos mais pontuais, como por exemplo 

em Malhação na temporada da Vagabanda, que teve três canções, incluindo “Você sempre 

será”. Mas em Cheias de Charme o empreendimento foi maior, tanto em relação à quantidade 

de canções, como em sua presença e uso dentro da telenovela. Além disso, é importante ressaltar 

                                                             
105 Fontes: Memória Globo; Site Teledramaturgia, disponível em: http://teledramaturgia.com.br/cheias-de-charme-

trilha-sonora/. Acesso em: 7 nov. 2017; capítulos da telenovela; DVD “Os grandes sucessos musicais da novela 

Cheias de Charme”; Reportagem Gshow, disponível em: https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-

charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml. Acesso em: 7 nov. 

2017. 
106 31, e não 33, pois duas das canções se repetem nos quadros: “Chalalá” e “Se você me der”, ambas com uma 

versão ficcional e outra comercializada com artistas da Som Livre. 

http://teledramaturgia.com.br/cheias-de-charme-trilha-sonora/
http://teledramaturgia.com.br/cheias-de-charme-trilha-sonora/
https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml
https://gshow.globo.com/Musica/noticia/cheias-de-charme-relembre-as-musicas-de-sucesso-nas-vozes-das-empreguetes-chayene-e-fabian.ghtml
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que, apesar de utilizarmos o termo “canção original”, o destacado aqui não é só a criação de 

uma canção inédita encomendada para ser tema de determinado personagem – essa função é 

realizada até hoje. Em Cheias de Charme, as 11 canções originais foram compostas para serem 

temas ou canções de trabalho dos personagens, cantadas por eles, refletindo suas trajetórias e 

sendo relevantes para a construção narrativa, como ocorria com frequência nos musicais 

clássicos. 

Muitas dessas canções tornaram-se hits e provocaram ainda mais sucesso e lucro para a 

emissora. Inclusive, como essa ideia vingou, abriu-se a possibilidade de comercialização, ao 

final da novela, de um outro produto que não é usual para as telenovelas: um DVD com os 

maiores sucessos dos artistas ficcionais. Nele – ainda hoje disponível para compra no site Loja 

Globo107 – são exibidos os números musicais desses personagens, compreendendo 

majoritariamente as canções originais presentes na “trilha sonora” da telenovela, mas também 

versões dos cantores ficcionais de outras canções da música brasileira, além de números junto 

a personalidades reais da música nacional que realizaram participações especiais na telenovela.  

 

5.2.1. TEMAS MUSICAIS E A QUESTÃO DA CANÇÃO ORIGINAL 

A canção original apareceu em Cheias de Charme, de acordo com Filipe Miguez (2017), por 

uma exigência dramatúrgica. Segundo o autor, enquanto algumas canções pré-existentes foram 

adequadas às necessidades108 do enredo, outras exigiam uma composição específica para 

reverberar a trajetória de determinados personagens. Nas palavras do autor: “era preciso criar 

canções que fossem identificadas com os artistas da novela, que lhes dessem uma identidade 

musical única e ainda contassem a história”. Com o sucesso dessa empreitada “a música 

potencializou a narrativa e atingiu direto o coração do público. O Ibope subia durante os 

números musicais” (MIGUEZ, 2017). 

A música em telenovela tem diversas funções, como, de acordo com Paula Faria (2013, p. 1), 

ser um complemento para a trama e “um fator de imersão do telespectador no ambiente e nas 

situações vividas pelos personagens”. Ademais, como afirmam Renato Ortiz, Sílvia Borelli e 

José Ramos (1991) e Renata Pallottini (2012), possui o papel de funcionar como marca da 

                                                             
107 Informações sobre o DVD disponíveis no site da Loja Globo: http://www.loja.globo/dvd-os-grandes-

sucessos-musicais-da-novela-cheias-de-charme.html. Acesso em: 10 mar. 2018. 
108 Como o exemplo citado no capítulo anterior da canção “Se vira”, tema de Sandro, que fala sobre um malandro 

que precisa “se virar” pois a vida não é fácil e o romance com sua parceira chegou ao fim, caso que descreve 

exatamente a história de vida desse personagem e Penha, sua esposa. 

http://www.loja.globo/dvd-os-grandes-sucessos-musicais-da-novela-cheias-de-charme.html
http://www.loja.globo/dvd-os-grandes-sucessos-musicais-da-novela-cheias-de-charme.html
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personalidade dos personagens, fazendo com que o público realize associações através dos 

temas musicais. Além disso, Sílvia Oroz (1999) identifica como aspecto basilar dos 

melodramas latino-americanos a interação entre música popular e trama. Para ela, “as letras das 

canções são utilizadas como apoio dramático de situações ou para definir o caráter ou evolução 

de um personagem” (OROZ, 1999, p. 123), como ocorreu vastamente nessa telenovela.  

Especificamente sobre as canções originais, elas puderam ser construídas a partir do briefing 

dos autores e do diretor musical, sendo compostas para se adequar perfeitamente à trajetória 

das personagens. O tema de Chayene, “Voa, voa, brabuleta”, é o maior sucesso da cantora, que 

trazia a expressão de sua personalidade – incluindo aspectos emocionais e físicos – como 

exemplificado nos trechos “lábios vermeio, roupa muito colorida”109, marca da vestimenta da 

cantora, e “ela se acha toda toda toda toda, faz o que dá na veneta e o resto que se exploda”, 

que indica a personalidade explosiva e impulsiva de Chayene. Além disso, a canção trata de sua 

vida amorosa: apesar de ter muitos envolvimentos românticos, um dia ela é surpreendida pela 

paixão – no caso, pelo também cantor Fabian, com quem se importa para além de um 

relacionamento midiático –, porém precisa encontrar quem a queira de forma verdadeira: seu 

fiel escudeiro Laércio.  

Chayene também divide os vocais com Fabian na canção original “Se você me der”. Na trama, 

a cantora é “madrinha” musical de Fabian, porém, ao seu pupilo conquistar um público seguidor 

mais expressivo que o dela – sendo inclusive considerado o príncipe das domésticas – e após 

Chayene ser acusada de agressão por Penha, ela decide que para regenerar sua imagem é 

necessário se associar o máximo possível a esse cantor, inclusive insinuando um envolvimento 

amoroso. A dupla canta diversas canções juntos, sendo a primeira delas “Se você me der”: um 

forró que trata da troca de carinhos entre um casal. Trechos como “me faz sua presa, vem me 

devorar, faz a cena imperdível” e “se você me der, me dá daquele bem safado. Se você me der, 

eu vou ficar apaixonado” exemplificam a situação criada tanto na canção quanto a impressão 

que Chayene almeja passar para o público que os dois se relacionam amorosamente.  

As canções compostas por Rosário na ficção – que figuraram em sua carreira solo tanto anterior 

quanto posterior às Empreguetes – têm relação direta com sua trajetória, e são apresentadas 

para o público em uma ordem temporal dos acontecimentos da sua vida. “Minha sorte (amor 

sem fim) foi uma canção que Rosário compôs para seu pai, Sidney, e que trata de sua infância 

como órfã e do momento em que se deu sua grande sorte: a adoção por um homem que lhe 

                                                             
109 As letras das canções originais encontram-se disponíveis em sua totalidade no Anexo B desta dissertação. 
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ofereceu amor incondicional. Isso é expresso nos seguintes versos: “Eu era criança e a sorte me 

faltou, o amor se foi, e eu fiquei só. No pior momento alguém apareceu, sorriu pra mim, me 

deu a mão. Não me pediu nada, simplesmente ofereceu o amor mais lindo que alguém já 

recebeu”. Essa é a primeira canção interpretada pela personagem em um número musical: no 

sexto capítulo da telenovela temos números em um show que o pai de Rosário agenda no bar 

do Borralho, Chopeokê. Nele, estão estão presentes seus familiares e amigos, inclusive Cida e 

Penha, que conheciam a cantora há pouco tempo porém já se consideravam suas amigas. Desta 

forma, nossa apresentação a essa personagem como cantora se dá com uma canção que aborda 

seu passado, explorado brevemente no quarto capítulo da telenovela.  

No mesmo show, a segunda canção de autoria de Rosário que é apresentada ao público se chama 

“Chalalá”. Esta, já aborda a grande paixão da vida da personagem: seu amor à arte da música. 

É a canção que Rosário almeja cantar quando conquistar o sonho da fama, ao clamar “segui 

meus ídolos pra chegar até aqui. Sonho bem sonhado que viver eu tanto quis”. Ela indica que 

“juntos, letra e melodia vão criando a magia que eu nasci pra viver”. Em seguida, Rosário 

compôs no capítulo 14 a canção “Só me vejo contigo”, um dueto amoroso. Nesse momento a 

personagem já havia se envolvido romanticamente com Inácio – um sósia de Fabian que 

detestava o cantor – e omitido o fato de ser “Fabianática” pelo bem do relacionamento. Ao 

adentrar o quarto de Rosário, praticamente um santuário para Fabian, Inácio se sentiu traído e 

imaginou que a garota desejava estar com ele somente por sua similaridade física com esse 

cantor. Esse momento de incertezas e inseguranças no relacionamento motivou Rosário a 

compor “Só me vejo contigo”, canção que trazia a perspectiva dos dois integrantes do casal. 

Enquanto Rosário afirmava “eu te amo, porque você não vê que eu sou de fé?”, a voz imaginada 

de Inácio indicava que “vê se me entende, tem horas que eu perco a cabeça por ciúme”. No 

encontro das vozes, os amados admitiam que as brigas entre eles eram um castigo, e que bastava 

um abraço e um beijo para a paixão ser retomada, pois eles só se viam um com o outro. 

Inicialmente Rosário imaginou gravar o dueto com seu grande ídolo Fabian, que considerou a 

canção um possível hit. Entretanto, por precisar de dinheiro para arcar com uma cirurgia de 

urgência de seu pai, Rosário vendeu os direitos de sua música para Chayene, que foi quem, por 

fim, gravou o sucesso junto a Fabian. 

A última música composta por Rosário já foi lançada como um dueto com Fabian em seu 

período de cantora de sucesso.  “Vou matar esse amor dentro de mim” possui um título que 

resume a intenção da música: após muitos problemas, o romance entre Rosário e Inácio chegou 

ao fim, e a cantora sentia necessidade de esquecer seus sentimentos pelo rapaz para poder seguir 
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com sua vida e com os tão sonhados projetos profissionais, que deslanchavam. Em resumo, ela 

entendia que: “Como será? Não sei como será. Só sei que vou chorar, mas vai ter que ser assim. 

Sem me sentir culpada, vou matar esse amor dentro de mim”. 

Em se tratando da carreira das Empreguetes, as canções originais são muito importantes para 

expressar tanto a situação de vida quanto os desejos das empregadas, além de marcar momentos 

de suas vidas profissionais. “Vida de Empreguete”, que abordaremos mais a fundo no momento 

de análise do videoclipe, foi a canção responsável pela gênese desse grupo musical, que trazia 

uma paródia das patroas e a perspectiva da vida dura das empregadas domésticas, emprego das 

três mulheres à época. Trechos como “levo vida de empreguete, eu pego às 7”, “eu passo pano, 

encero o chão, a outra vê defeito até onde não há” e “queria ver madame aqui no meu lugar, eu 

ia rir de me acabar” exemplificam as situações. Chayene lançou uma canção-resposta a “Vida 

de Empreguete” no Festivalzão de São João: “Vida de Patroete”. Os versos trazem uma resposta 

direta às reclamações feitas pelas empregadas na canção anterior: “minha vida de patroa não é 

mole. Trabalho todo dia, ainda me chamam de madame”. Além disso, a cantora critica o 

trabalho de suas “curicas”: “A roupa tá um lixo, a comida é o ó, a casa ta que é de dar dó”. 

A segunda canção lançada pelas Empreguetes foi “Marias Brasileiras”, que já marcou a 

profissionalização do grupo e era centrada no nome “Maria”, que todas as três possuem em 

comum. Nela, o trio cantava “Maria brasileira, de tudo sou capaz”, ilustrando a força das 

“Marias”, mulheres brasileiras representadas por elas. Por serem um grupo de empregadas 

domésticas que foram ao sucesso, as letras das músicas das Empreguetes traziam um incentivo 

à busca dos sonhos, em que elas se colocam como um exemplo do que as mulheres comuns 

podem alcançar por conta de sua determinação e fibra moral.  

“Forró das curicas” foi uma canção composta por conta de um convite para que o grupo 

Empreguetes participasse de uma festa de forró junto a Chayene, o Festivalzão de São João. É 

a equivalência de artistas reais que gravam canções ou álbuns especiais de natal, por exemplo, 

fato comum. Há, portanto, uma adaptação do estilo musical do trio ao ritmo do forró, sendo que 

não consideramos que a canção final possa ser tratada como pertencente ao gênero forró. A 

característica eletrônica que marca o trabalho das Empreguetes está predominante nessa canção, 

e se sobrepõe à sanfona e triângulo que podemos ouvir ao fundo de acompanhamento. A escolha 

do termo “curicas” se deu pois é a forma que Chayene chama suas empregadas domésticas. As 

Empreguetes e Chayene tem um embate de ironias e falsidades que marca suas carreiras, devido 

a duas desse trio terem sido serviçais da cantora e terem vivenciado agressões por parte da 

patroa. Na canção, elas identificam o convite da “brabuleta” para a festa, além de inserirem 
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elementos típicos da festa junina, como “pulando fogueira e se remexendo ao som da sanfona” 

e “vai ter casamento, quem sabe agora não é sua vez?”.  

Já “Nosso Brilho”, canção do segundo videoclipe do trio que também será analisado 

posteriormente, tem melodia e letra que nos remetem a sucessos pop infantojuvenis como os da 

cantora Xuxa. A mensagem é de esperança, de um mundo melhor, trazendo efetivamente o que 

as três cantoras conseguiram alcançar através de suas carreiras na música brasileira, com a 

mensagem de “o teu sol só você faz raiar, acredita!”. Cada uma traz seu destaque dentro desse 

panorama: Penha diz que trabalha “desde cedo pra cuidar da família, pra ter a luz perfeita que 

hoje brilha”; Rosário, que “sonhei tanto com a música fazendo meu nome, espanador, feito 

mágica, virou microfone”; e Cida, “meu coração, depois de tanto ter sonhado, conquistou o 

beijo de um príncipe encantado”. É a canção que representa o auge das realizações pessoais 

dessas cantoras através do âmbito profissional.  

Nos prolongamos aqui nas canções originais, pois foram compostas especialmente para a 

trajetória dos personagens. No entanto, isso não significa que as canções-tema pré-existentes 

fossem dissociadas da história. Pelo contrário, em alguns casos a relação com as questões 

evocadas era tão certeira que as canções pareciam compostas para as situações. Isso ocorreu 

com o tema de Sandro, “Se vira”, e também com a canção “Cheia de Charme”, interpretada por 

Fabian, que teve função relevante para a interação desse personagem com Rosário durante os 

números musicais. Outra relação interessante é com o tema de Conrado e Cida, “Piscar o olho”, 

em que a letra já anunciava que “às vezes é mais saudável chegar ao fim”, ou seja que esse 

relacionamento não era saudável para a personagem. 

A harmonização entre canções e enredo é bastante elaborada nessa telenovela. Até quando não 

se utilizava canções originais, a edição da obra casava trechos de músicas da trilha com o que 

estava acontecendo na trama. A forma sutil como era inserido o trecho poderia ser inclusive 

ignorada pelo espectador comum. Através da análise, identificamos alguns trechos onde a letra 

das canções representava sentimentos ou momentos na vida de determinados personagens, 

como o caso previamente evidenciado de Cida e Conrado. Outro exemplo relevante desse 

fenômeno ocorreu também com Conrado. No capítulo 19, o garoto encontra um grupo de 

amigos após o “mico” da boate, quando todos – inclusive ele – descobriram que Cida era na 

verdade uma empregada doméstica, e Conrado foi ridicularizado. No momento em que o garoto 

entra no restaurante e faz contato visual com o grupo de amigos, é exibido extradiegeticamente 

um trecho de “Disritmia”, que está na trilha da novela como tema de Liara e Rodinei, casal que 

até então nem está formado ainda. A letra diz “eu quero me esconder debaixo dessa sua saia pra 
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fugir do mundo”, momento em que Conrado encontra Isadora, que o “resgata”. Após o encontro 

dos dois, a canção continua no espaço extradiegético, porém quase imperceptível.  

 

5.3. RELEVÂNCIA DO RÁDIO NA NARRATIVA  

O rádio é um elemento narrativo recorrentemente utilizado em Cheias de Charme e que cremos 

ser relevante para a análise do aspecto musical dessa telenovela. Seja efetivamente nos 

programas de rádio da trama, “Bom dia, dona Maria” ou “Anoitece na cidade”, ambos 

comandados pelo locutor Gentil Soares, ou somente com o aparelho nas casas dos personagens 

– majoritariamente utilizado pela população periférica ou pelas empregadas domésticas na 

cozinha – esse elemento funcionou como conector de canções da diegese para o espaço 

extradiegético, para transição temporal e espacial, para a efetiva narração, além de ser uma 

plataforma para a disseminação das músicas de trabalho dos personagens-cantores. 

Através da decupagem dos capítulos, identificamos 84 momentos em que o rádio110 foi utilizado 

para cumprir as funções elencadas acima, trazendo sua característica sonora – on-the-air, 

extradiegética, diegese com imagens de estúdio, etc –, se houve o uso de canções, e breve 

descrição dos usos. Esse arquivo compõe o Apêndice B dessa dissertação. Foi identificado que 

esse recurso foi evocado em 59 capítulos da trama, além das múltiplas aparições de Gentil 

Soares como personagem regular, que não foram contabilizadas111. Em 31 desses 84 momentos, 

os trechos de rádio traziam canções, sendo que somente uma delas, “Incondicional”, de Luan 

Santana, não fazia parte da trilha de músicas recorrentes da telenovela, apesar de ser também 

artista do casting da Som Livre. Ela foi exibida por conta de uma entrevista desse artista à rádio, 

onde posteriormente o radialista anunciou o mais novo sucesso do momento.  

Nos outros usos de música, houve prioritariamente a reprodução de canções de trabalho dos 

personagens cantores, sendo ou não originais, compreendendo mais de 77% desses momentos. 

                                                             
110 Catalogamos também nessa decupagem as aparições do programa “De olho na fama” versão televisiva do 

programa de Gentil Soares, que foi responsável pela revelação de momentos narrativos relevantes, como o 

encerramento das atividades do grupo Empreguetes, e a revelação do mistério dos dois Fabians. Consideramos 

uma continuidade do processo de narração da telenovela, apesar de ser realizada em outro meio. O “De olho na 

fama” é evocado nos capítulos 27, 82, 115, 141 e 142.  
111 Gentil Soares apareceu em muitos outros capítulos, sendo um dos pretendentes de Penha; apresentando alguns 

dos festivais de música que foram mostrados na trama; interagindo com os artistas, além de Tom Bastos e Kleiton; 

sendo decisivo em alguns momentos da carreira das Empreguetes, como no inicial descaso de escutar o single do 

grupo até a posterior busca de autorização com os superiores da emissora para poder tocar a canção já durante a 

campanha “Empreguetes Livres”, por conta do apelo popular, até a entrega de prêmios para as garotas, como “A 

mais pedida de três”, dentre outras situações. No entanto, somente contabilizamos nessa decupagem os momentos 

de transmissão da rádio ou do programa de televisão, além de sons saídos do rádio com características sonoras on-

the-air. 
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Nesse panorama, houve um domínio óbvio de canções de Chayene e Fabian até o capítulo 33 – 

considerando que o grupo Empreguetes ainda não existia –, principalmente “Se você me der” 

(sete reproduções) e “Voa, voa, brabuleta” (quatro reproduções). Após a divulgação do 

videoclipe que trouxe o trio anônimo à fama, houve posterior substituição do domínio de 

exibição na rádio pelas músicas de trabalho das Empreguetes: “Vida de Empreguete” foi 

reproduzida nove vezes, e “Marias Brasileiras”, duas vezes. Isso reflete, através da rádio 

popular, a ascendência dessas novas artistas e da queda de popularidade dos anteriores, o que 

efetivamente aconteceu na narrativa.  

Retomando a questão geral do rádio, notamos que, em telenovelas, a narração da história é 

frequentemente realizada a partir da exposição de cenas, priorizando um modo showing, ou 

seja, mostrar (GENETTE, 1995). Se em filmes ainda há, por vezes, a figura do narrador 

expresso, que dá voz e conduz a trama, nas telenovelas isso é mais raro. Em Cheias de Charme, 

os programas de rádio do personagem Gentil Soares assumem uma função de narração, no 

sentido de conduzir a história através da fala de um personagem. Esse elemento não é utilizado 

em todos os capítulos da telenovela, tampouco aparece em momentos exatos – como de abertura 

ou encerramento dos capítulos – mas é acionado para situar o espectador em relação a algumas 

instâncias da trama.  

Gentil Soares dá voz principalmente à população do Borralho, bairro fictício de periferia que é 

ponto de origem do grupo musical protagonista. Seu programa de rádio “Bom dia, dona Maria” 

aparece já nos primeiros minutos do primeiro capítulo da telenovela, justamente em um 

momento de apresentação desse bairro e seus moradores. Ele tem como público-alvo as 

“Marias” da cidade, muitas delas empregadas domésticas que trabalham para sustentar suas 

famílias. As protagonistas fazem parte desse público-alvo, por serem todas empregadas de 

classe mais baixa. Desta forma, não só escutam o programa, como também, em seu momento 

de sucesso, tem muita satisfação ao ter seu trabalho veiculado nessa emissora. Gentil, portanto, 

as acompanha do anonimato – enquanto ouvintes – até a fama. 

O rádio, mais especificamente, é peça de extrema relevância dentro dessa telenovela. Sendo 

Cheias de Charme uma telenovela musical, o rádio é o meio por onde são tocadas a maior parte 

das canções autorais dos personagens-cantores na diegese, e é utilizado narrativamente também 

como meio de transição espacial. A emissora de Gentil Soares é popular, assim como os gêneros 

musicais dos personagens da telenovela: prioritariamente eletroforró, sertanejo universitário, 

tecnobrega, dentre outros ritmos bastante difundidos no país. 
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Analisaremos, em seguida, como o rádio é utilizado no primeiro capítulo dessa telenovela, para 

exemplificar como a aplicação desse recurso mostra-se enriquecedora para a narração de Cheias 

de Charme. O uso, tanto da narração através do rádio quanto dos aspectos propriamente 

musicais no primeiro capítulo, é exemplar de como esses elementos foram desenvolvidos 

durante a trama, fato que corrobora a necessidade indicada por Pallottini (2012) de uma 

telenovela se iniciar com potencialidade. 

 

5.3.1. O USO DO RÁDIO NO PRIMEIRO CAPÍTULO DA TELENOVELA 

O primeiro capítulo de Cheias de Charme se inicia com a apresentação das três personagens 

principais, que chegam juntas a uma delegacia. Elas dizem seus nomes, empregos e os motivos 

pelos quais estão naquele local. A partir daí a trama segue, com a interação das três mulheres, 

que começam a compartilhar trechos das suas histórias entre si. Até esse momento, o tempo da 

enunciação é o presente, simultâneo.  

Quando Maria da Penha começa a contar sua história, temos uma transição para um tempo 

ulterior (GENETTE, 1995), pois ela começa a narrar naquele momento algo que aconteceu no 

passado, mais especificamente os fatos do seu dia que desencadearam em uma agressão por 

parte de sua patroa, que culminou na ida à delegacia para a realização de uma denúncia. O 

discurso, portanto, é anacrônico – segundo Genette (1995), em que há uma disparidade entre o 

tempo da história e o tempo do discurso –, mais especificamente se utilizando de uma analepse, 

pois trata-se de um recuo, um flashback. Esse fato é evidenciado na cena através da aparição de 

um relógio cujo ponteiro se move ao contrário, em fusão com imagens de outras ações sendo 

rebobinadas, e também do letreiro com a frase “Horas antes”. A partir do recuo de tempo 

colocado por Penha, as histórias de suas colegas também vão sendo contadas, em um 

entrelaçamento, seguindo agora um discurso cronológico dentro desse flashback.  

Vemos o relógio de Penha despertar às 5h10, enquanto a personagem está na cama com seu 

esposo. Quando a personagem se levanta, inicia-se o spot de abertura do programa “Bom dia, 

dona Maria”. O radialista Gentil Soares, então, começa sua fala: “Alô você que está acordando, 

você que já está de pé na batida. Eu sou Gentil Soares, e está no ar o ‘Bom dia, dona Maria’. 

Bom dia dona Mina, dona Vanda, dona Bené, e para todas que ligaram para o Gentil Soares”. 

No momento em que ocorre essa narração, a câmera sai da casa de Penha, e vemos imagens de 

outros moradores do Borralho, além de tomadas aéreas, em uma primeira apresentação desse 

local.  
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A chamada de abertura do programa continua a ser tocada, enquanto há uma transição espacial 

do bairro do Borralho para uma zona mais nobre da cidade. Há o enfoque em uma grande 

residência, e posteriormente na personagem Maria Aparecida, que escuta o programa em seus 

fones de ouvido enquanto varre a frente da casa. A narração do radialista continua: “Gentil diz 

‘bom dia’ para você”.  

Há, daí, uma transição para o aparelho de rádio da casa de Rosário, existindo também um ajuste 

na emissão do som, para caracterizar que trata-se de uma locução que acontece diegeticamente, 

on-the-air. Gentil continua sua fala: “Essa é pra você, secretária do lar, que ganha a vida dando 

duro em casa de família. Você que é fanzoca, ou melhor dizendo, Fabianática, hoje à noite vai 

ter show dele, do príncipe das domésticas, do Fabian”. Nesse momento, entra a música de 

trabalho “Impossível acreditar que perdi você”, do personagem-cantor Fabian. É uma canção 

diegética, que, de acordo com Chion (2009), sai de uma fonte dentro do espaço e tempo da 

história do filme. Ela também possui efeito empatético (CHION, 2009), ou seja, está de acordo 

com o clima emocional da cena. Posteriormente, a canção sai da diegese e torna-se mais alta, 

como se embalasse os pensamentos da personagem, pois Rosário delira imaginando o cantor. 

Quando seu pai fala com ela, a garota sai de seu devaneio e a música retorna à diegese, 

novamente com o efeito sonoro característico de on-the-air, mostrando que está sendo 

reproduzida no rádio da casa. Enquanto os personagens conversam, a canção permanece ao 

fundo.  

Nesse primeiro momento, portanto, enquanto Gentil Soares se dirige às Marias, temos a 

apresentação dos principais espaços utilizados na telenovela: o Borralho, bairro periférico, e o 

Condomínio Casa Grande, área nobre onde moram todos os patrões da trama. Além disso, há a 

apresentação das Marias mais relevantes da trama: Maria da Penha, Maria Aparecida e Maria 

do Rosário, sendo que todas se encaixam no perfil de secretárias do lar, batalhadoras, que 

acordam cedo para realizar suas funções. Outra apresentação importante que passa pela fala de 

Gentil é a descrição das “Fabianáticas”, fãs loucas do cantor Fabian. Antes de Rosário precisar 

dizer algo, já sabemos somente pela reação da personagem à narração de Gentil que ela é uma 

“Fabianática”. Isso vai se confirmar a partir do diálogo da personagem com seu pai.  

Gentil Soares é um personagem secundário da trama, portanto há o uso da voz homodiegética 

em sua narração. Ele não aparece como narrador onisciente, mas sim observador, que vai relatar 

em seu programa de rádio as informações que consegue através de entrevistas e relatos de outros 

personagens da trama, em tempo simultâneo. A narração de Gentil se dá, portanto, em um nível 

intradiegético, considerando que ele narra de dentro da história, sendo um personagem. Há, 
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portanto, uma focalização interna, que traz uma consciência relativizada a respeito dos fatos. O 

discurso utilizado é o subjetivo, pessoalizado (GENETTE, 1995). 

A cena seguinte traz a personagem Penha realizando uma festa em sua laje. A música ao fundo, 

com o mesmo efeito on-the-air que possuía na casa de Rosário, é “Voa, voa, Brabuleta”, canção 

de trabalho da personagem-cantora Chayene. A música toca enquanto Penha interage com seus 

convidados, até que ela reclama com a irmã, dizendo: “Alana, Chayene na minha festa não, né? 

Bora tirando esse CD”. Ao que a irmã responde: “É rádio, Penha. Eu ainda não mando na 

programação, tá?”. Imediatamente Penha vai até o rádio e muda a estação, e começa a tocar a 

música “Se vira”, de Beth Carvalho, canção-tema de Sandro, marido de Penha, na telenovela. 

A empregada conclui, afirmando que não quer escutar a voz da “dona Chayene” no ouvido dela.  

Através dessa interação com as canções que tocam no rádio, podemos perceber – antes que a 

personagem Chayene seja apresentada – que Penha conhece Chayene, a chama com um 

vocativo de tratamento que indica alguma hierarquia, “dona”, e que não gosta da cantora, pois 

não deseja que sua canção esteja tocando em um momento de confraternização descontraído 

com seus amigos. Além disso, há uma relação da letra da canção “Se vira” com o marido da 

empregada, que possui um comportamento malandro: ela expressa a necessidade do malandro 

se virar, pois a mulher que o sustentava resolveu cortar as mordomias e acabar com o 

relacionamento, o que posteriormente acontecerá com Penha e Sandro. Desta forma, através da 

música-tema da personagem Chayene, “Voa, voa, Brabuleta”, podemos ter uma apresentação e 

certa presença prévia da cantora antes da personagem aparecer em cena. Observando a interação 

de Penha com a canção de Chayene, outros elementos são evidenciados, como a relação 

conturbada entre as duas partes.  

Em relação à canção de Beth Carvalho, entra em questão, para a instância narrativa, a relevância 

da letra da música para a colaboração com a trama. Ainda não conhecemos muito os 

personagens, mas ainda no primeiro capítulo saberemos que o marido de Penha é desonesto e 

desviou o dinheiro da regulamentação de sua casa. Trazendo na letra a figura da “malandragem” 

e dizendo que o homem deve se virar, temos antecipadas ações que se desenrolarão no decorrer 

da telenovela com esse casal. As canções, portanto, assumem uma função de adiantar elementos 

da vida dessas personagens, como se expressassem um tempo anterior de narração: narro agora 

algo que se desenvolverá no futuro (GENETTE, 1995). Vê-se, portanto, a riqueza da interação 

entre a letra da canção e a narração da trama. Nessa telenovela, esse recurso é bastante 

importante e mais utilizado por conta de seu caráter musical.  
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Outra cena desse capítulo se passa no show do cantor Fabian. A personagem Rosário, grande 

fã do cantor, se utiliza do acesso do buffet onde trabalha para invadir os bastidores da produção, 

e assim vê o início da apresentação do cantor da coxia. A música inicia-se, portanto, na diegese, 

sendo cantada no show ao vivo. No momento em que Rosário é retirada do palco pelos 

seguranças e acompanhada até a viatura policial, a música sai da diegese e vai para o espaço 

extradiegético. Há também modificações no tratamento do som para marcar essa transição: 

antes a música era acompanhada de ruídos do ambiente, gritos de fãs e palmas. Após a transição, 

o som é mais “limpo”, como durante a reprodução de um CD.  

Após a cena que mostra Rosário na viatura policial, a canção continua a ser executada até 

chegarmos na casa em que Maria Aparecida trabalha. O rádio participa dessa transição, já que 

o aparelho que se encontra na cozinha da residência toca uma canção, que posteriormente 

saberemos ser a transmissão ao vivo do show de Fabian. Enquanto Maria Aparecida conversa 

com sua madrinha, a música está ao fundo, on-the-air, mais baixa. Progressivamente, vai 

aumentando de volume e saindo do espaço diegético para o extradiegético. Ouvimos a voz de 

Fabian dizendo “Recebam agora com muito carinho a minha madrinha Chayene”, e então temos 

uma dissolução de vídeo – fusão de imagens – que leva o espectador novamente ao show do 

cantor. Daí segue-se um número musical dos dois artistas no palco, interpretando a canção 

original “Se você me der”.  

A música que toca no rádio, portanto, aparece antes de vermos o que vai acontecer, atuando de 

certa forma em um tempo anterior, trazendo para o espectador elementos de algo que ainda 

acontecerá no futuro. O rádio é um meio que possibilita também a transição espacial de forma 

suave, acompanhando as canções. A última cena em que o rádio entra como elemento 

importante para o processo de narração da trama já acontece após o flashback, no tempo 

presente. Depois que todas as histórias são contadas, há imagens do relógio adiantando ao 

tempo real e voltando ao espaço da delegacia. Dessa forma, utiliza-se uma prolepse para 

avançar no tempo e voltar para o presente. Na sequência, há o desenlace da situação dessas 

mulheres: as infratoras são liberadas, e Maria da Penha instruída em relação ao prosseguimento 

de sua queixa contra Chayene.  

A cena da noite é encerrada com um mosaico de imagens das três personagens em suas casas, 

enquanto o que Maria Aparecida escreve em seu diário vira narração para o espectador. Ela diz: 

“Hoje o dia foi tão cheio de emoções, mãezinha, que se eu for escrever eu vou acabar com as 

páginas desse diário. Eu só adianto uma coisa: eu ganhei duas grandes amigas. Ainda não sei 

como, mãezinha, mas eu sinto que esse encontro que eu tive com a Rosário e com a Penha vai 
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mudar minha vida. As nossas vidas.”. Nesse momento, portanto, é utilizado um recurso de 

narração diferente: temos acesso ao pensamento da personagem sem que ela precise dizê-lo em 

voz alta para outro personagem. Escrita se torna fala para o espectador, e essa narração de 

pensamento antecipa a relevância que esse encontro terá para vida das três mulheres. Em 

relação ao modo narrativo, entra em questão um discurso subjetivo pessoalizado dessa 

personagem. 

Com uma imagem do sol nascendo, entra então a última interação do programa de rádio nesse 

capítulo: com um ruído de cantar de galo e imagens aéreas de diversas regiões da cidade, entra 

novamente o spot de abertura do programa de Gentil Soares. Até então, esse personagem era 

acousmêtre, termo utilizado por Chion (2009) para definir uma voz sem corpo. Isso atiça a 

curiosidade do espectador para descobrir quem é esse personagem. Quando ele começa a falar, 

então, mostram-se imagens do estúdio de gravação e do rosto de Gentil. O personagem, agora 

anacousmêtre, trazendo um corpo para acompanhar sua voz, diz: “Bom dia, dona Maria. Um 

novo dia começa agora. E para animar vocês vou tacar logo um forrozão da Chayene!”. Daí 

começa a ser tocada a música “Voa, voa, brabuleta”. O programa de rádio então assume outra 

função importante na narrativa: a de apresentação e reforço das músicas de trabalho dos 

personagens-cantores. Dessa forma, o tema musical de cada personagem vai sendo fixado para 

o espectador.  

Do estúdio de Gentil Soares há uma transição para o rádio da casa onde Maria Aparecida 

trabalha, que está sintonizado na estação. A madrinha da garota, Dona Valda, escuta a música 

de Chayene, dançando na cozinha. A ação continua a se desenvolver nesse local, com a canção 

ao fundo, na diegese, em volume baixo. Encerra-se assim o papel do rádio na narração do 

primeiro capítulo dessa telenovela. 

 

5.4. A ABERTURA EM TELENOVELAS 

A abertura da telenovela é um elemento muito importante, e deve versar de forma metafórica 

sobre as temáticas mais relevantes dentro do produto em questão. Como indica Daniel Filho 

(2003, p. 320), “uma boa abertura deve ser visualmente atraente e é indispensável que a idéia 

que a inspira resuma corretamente a história”, despertando assim a curiosidade dos 

espectadores. Na Globo, atualmente, as aberturas possuem em torno de um minuto, e são feitas 

de formas variadas dependendo da temática, podendo trazer, por exemplo, cenas de paisagens, 

animações ou um clipe com os próprios atores da trama.  
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Da mesma forma que as imagens veiculadas devem ser escolhidas com cuidado, também deve 

ser a música de abertura. Isso porque “sem uma boa música, raramente a abertura funciona” 

(DANIEL FILHO, 2003, p. 320). Sua função é fundamental: por vezes em sua letra ela já 

antecipa informações narrativas, em outras situações – inclusive no caso de uma trilha 

instrumental – ela pode dar o tom que a telenovela busca assumir. Como resume Righini (2004, 

p. 125), a música “deve oferecer o clima da novela e, ainda, em uma única canção (pela letra, 

mas também pelo estilo musical, orquestração, arranjo e ritmo), dizer ao público do que se trata 

a trama principal, o enredo-chave da novela, procurando dar pistas e envolver o telespectador”. 

As aberturas são feitas de forma diferente dependendo da época em que são produzidas. Na 

década de 1970 ainda não havia um departamento específico para tratar das aberturas de 

telenovelas, nem tecnologia disponível para realizar grandes produções. Desta forma, de acordo 

com Daniel Filho (2003), os próprios diretores criavam esses produtos, principalmente 

contando com fotografias, bonecos e ilustrações. Irmãos Coragem (1970-1971), por exemplo, 

uma das telenovelas em que Daniel trabalhou como diretor, trazia em sua abertura ilustrações 

acompanhadas de uma versão instrumental de uma canção homônima de autoria de Nonato 

Buzar e Paulinho Tapajós. Outra informação interessante sobre essa telenovela é que essa 

canção-tema possuía uma letra e era interpretada por Jair Rodrigues, mas só foi tocada em sua 

versão completa no capítulo 12, em um momento-chave da trama em que João Coragem 

(Tarcísio Meira) encontra o diamante (DANIEL FILHO, 2003, p. 327).  

Outro exemplo de abertura marcante foi a de Brega & Chique (1987) que, exibida poucos anos 

após o fim da ditadura militar, trazia a canção “Pelado”, de Ultraje a Rigor, em sua abertura, 

enquanto várias mulheres apareciam vestidas de formas diferentes. Nos momentos finais do 

produto, aparecia um homem nu, tapando sua genitália, que virava de costas e mostrava suas 

nádegas sem roupas. Por conta disso, a Censura Federal – órgão que até 1988 analisava o 

conteúdo artístico, extinto a partir da nova constituição112 – exigiu que se inserisse uma folha 

tapando as nádegas do ator.  

A partir de 1988, já libertas da censura, as aberturas puderam ser feitas de forma mais ousada. 

Tieta (1989-1990), por exemplo, por ser uma telenovela das 20h, trazia uma abertura sensual, 

utilizando a nudez da atriz Isadora Ribeiro com efeitos gráficos e imagens da praia, 

acompanhada por música homônima interpretada por Luiz Caldas. Pedra Sobre Pedra (1992), 

                                                             
112 Fonte: matéria “Até 1988, Divisão da Censura Federal analisava conteúdo artístico”, do Estadão, disponível 

em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ate-1988-divisao-da-censura-federal-analisava-conteudo-

artistico,1599662. Acesso em: 04 nov. 2017. 

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ate-1988-divisao-da-censura-federal-analisava-conteudo-artistico,1599662
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ate-1988-divisao-da-censura-federal-analisava-conteudo-artistico,1599662
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da mesma faixa horária e também ambientada na Bahia, seguiu a mesma linha de abertura: a 

base era o corpo desnudo da modelo Mônica Fraga, que se transformava em pedras e montanhas 

de paisagens filmadas em Lençóis, cidade do interior do estado. A canção que acompanhava 

essas cenas era “Pedras que cantam”, interpretada por Raimundo Fagner. 

Outro exemplo de abertura diferente da década de 1990 é Por amor (1997-1998). Essa 

telenovela trazia as atrizes Regina e Gabriela Duarte, mãe e filha na vida real, com o mesmo 

laço familiar na ficção, e sua abertura se valeu de material de arquivo das próprias intérpretes. 

Ao som de “Falando de Amor”, música cantada por Quarteto em Cy e MPB 4, eram intercaladas 

fotos da vida das duas atrizes em épocas distintas. Já em Celebridade (2003-2004), a abertura 

trazia uma série de letras, que se iluminavam, formando palavras-chave para a trama – como 

inveja, beleza, sexo e dinheiro – enquanto o rosto de alguns dos autores aparecia nas letras. Essa 

ação era acompanhada pela canção instrumental “Love’s theme”, de Barry White. 

Evidenciando aberturas que têm destaque para a música, é necessário citar Esperança (2002-

2003), telenovela de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco cuja canção de abertura, 

homônima, foi composta especificamente para a trama e teve versões em quatro idiomas: 

italiano, hebraico, espanhol e português, representando a nacionalidade dos personagens 

imigrantes. A letra trazia a esperança e sonhos, condizendo com o tema da telenovela, de vinda 

de imigrantes para o Brasil com a expectativa de melhora de vida, o que também era expresso 

pelas imagens escolhidas – malas, trens e imagens de uma cidade113. Por vezes, em tramas 

focadas em outro país, a música utilizada representava a cultura do local: caso, por exemplo, de 

Caminho das Índias (2009), que trouxe em sua abertura a canção “Beedi”, indiana, com 

imagens representativas da cultura desse país; além de Terra Nostra (1999-2000), cuja canção-

tema também foi composta especialmente para a trama, que tratava da imigração italiana para 

o Brasil: “Tormento D’Amore”, em idioma italiano, acompanhava imagens de um navio e 

closes dos rostos dos protagonistas. 

Há também casos onde a canção é escolhida como um contraponto para a temática abordada. 

Em Deus nos acuda (1992-1993), uma telenovela com tom irônico que tratava da corrupção do 

país, a canção de abertura era “Canta Brasil”, com letra trazendo exaltação ao país, que 

contrastava com as imagens que mostravam o Brasil se afundando na lama. É interessante 

ressaltar o contexto político de exibição dessa telenovela: poucos meses depois do início da 

                                                             
113 De acordo com dados do Memória Globo: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/esperanca/trilha-sonora.htm. 

Acesso em: 5 mar. 2018. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/esperanca/trilha-sonora.htm
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transmissão desse produto, ocorreu o impeachment do presidente Fernando Collor. Citamos, 

por fim, um caso em que a canção sumariza a temática da trama. A recente abertura da 

telenovela O outro lado do paraíso (2017-2018), trazia imagens do Tocantins – onde se 

desenvolvia a narrativa – acompanhadas da canção “Boomerang Blues”, interpretada por 

Renato Russo, que pode ser sintetizada pela frase “tudo o que você faz um dia volta pra você”, 

máxima que estrutura a narrativa dessa telenovela. 

É importante ressaltar também o papel dos funcionários da emissora que realizaram essas 

aberturas. Daniel Filho (2003) destaca a relevância de Nilton Nunes na função de construção 

de aberturas na época em que não havia departamento específico para esse fim. Ele foi diretor 

de arte da emissora até 2005. Além disso, nesse panorama, uma menção deve ser feita ao 

austríaco Hans Donner, profissional que não só criou as logomarcas e vinhetas da Rede Globo, 

como também foi responsável pela criação da abertura de diversos programas da emissora desde 

a década de 1970, trabalhando muitas vezes em parceria com Nunes: em busca no site Memória 

Globo, o nome de Donner aparece creditado nas aberturas de 169 programas da emissora. Em 

se tratando de telenovelas, sua presença é inquestionável. 

 

5.4.1. CHEIAS DE CHARME: “EX-MAI LOVE” E O USO DA ANIMAÇÃO 

A abertura de Cheias de Charme, por sua vez, foi realizada também por Hans Donner, em 

parceria com Alexandre Pit Ribeiro e Alexandre Romano. Esses profissionais se utilizaram da 

técnica de animação para realizar um material que resumia a trajetória das protagonistas: do 

trabalho de empregadas domésticas à fama, cantando para grandes públicos.  

Consideramos que a função de apresentar um resumo da trama e seus desenvolvimentos, 

comum à abertura de telenovelas, ficou restrita à parte imagética. A animação foi muito clara 

nos detalhes da transição de status das personagens. Cremos que canção “Ex-mai love”, 

interpretada por Gaby Amarantos, por sua vez, foi evocada prioritariamente por uma questão 

econômica: a cantora – como indicado anteriormente, uma aposta do consultor musical 

Hermano Vianna – era recém-contratada da Som Livre, portanto era de interesse do grupo 

Globo realizar uma aposta de criação de hit e artista de sucesso. Além disso, ela serviu à função 

de apresentar o tom do estilo musical evocado por esse produto, por ser uma canção de 

tecnobrega. A letra da canção, no entanto, se refere a um ex-amor problemático, à desilusão 

amorosa de uma pessoa que descobriu que seu parceiro não possuía valor, temática que não 

encontra nenhuma ressonância com a narrativa construída nessa telenovela.  
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A abertura, de exato um minuto de duração, possuía muita cor, principalmente o uso do rosa e 

de cores quentes. Em um primeiro momento, desenrolam-se cortinas laterais, que revelam três 

personagens de uniformes, com características distintas: vestindo uma roupa rosa, à frente, está 

Rosário, identificável por seus cabelos loiros; na escada, Penha, a única personagem negra, com 

o cabelo preso em um coque e vestindo um traje verde; em no segundo pavimento, Cida, com 

seus cabelos pretos presos em uma maria-chiquinha e vestindo um uniforme azul. As três 

garotas limpam uma casa luxuosa. 

Em seguida, uma transição recorta a imagem para um plano detalhe de cada uma das 

empregadas, onde percebemos mais claramente que Rosário varre, Penha espana e Cida passa 

um pano. Um efeito de transição apresenta outra cena: as garotas, em roupas casuais, estão 

juntas em um ponto de ônibus. As cores que as identificavam no outro cenário permanecem. 

  

Figura 30: Início do clipe de abertura traz as personagens com uniformes, limpando uma casa. Figura 

31: Protagonistas sentadas em um ponto de ônibus. Fonte: Captura de tela da abertura da telenovela. 

 

O ônibus passa na frente do ponto, tomando todo o espaço da tela, e quando dá a partida para 

continuar seu trajeto, o espectador o acompanha. Dentro do ônibus, é a primeira vez que as 

garotas sorriem, fazendo uma festa com muito brilho e animando os passageiros que se 

encontram no plano de fundo. Do quadro do ônibus, viramos à esquerda, em uma outra situação 

onde as três mulheres vão saindo do chão a um buraco no teto, levadas por um pedestal, 

enquanto estrelas presas giram ao seu redor, como se fosse um móbile para bebê.  
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Figura 32: Festa no ônibus. Figura 33: Pedestal subindo em direção a um buraco no teto. Fonte: Captura 

de tela da abertura da telenovela. 

Quando chegam em cima, há o momento da transformação. Elas sobem em uma casa pequena, 

e começam a dançar. Enquanto dançam, as paredes laterais vão se alargando, tornando a casa 

maior, enquanto os móveis são modificados, e também a estrutura do imóvel: através de um 

efeito que simulava um encaixe, a mesinha de abajur colorido foi empurrada para trás da parede 

e substituída por um enorme adorno de papagaio; da mesma forma, a cadeira cheia de cacarecos 

à esquerda entrou na parede, e em seu lugar apareceu uma luxuosa poltrona de estampa de 

oncinha; o pequeno móvel de televisão girou em seu eixo e se tornou uma tela plana com 

sistema de entretenimento; o fogão, ao fundo, ganhou um exaustor; a janela pequena foi 

ampliada; o básico sofá azul ao fundo foi trocado por outro aveludado, de três lugares; a 

estrutura da casa foi modificada, além do alargamento lateral, mostrando, no plano de fundo, o 

surgimento de uma escada curva que levava ao segundo pavimento (se assemelhando à casa 

luxuosa que as garotas limpavam em um primeiro momento. Além disso, o simples lustre é 

substituído por um globo espelhado, que começa a girar, trazendo um ar de discoteca para o 

ambiente. Ao mesmo tempo, as roupas das mulheres são completamente modificadas, trazendo 

trajes combinados em prata, mais extravagantes, além de maquiagem e botas, referência às 

vestimentas que o grupo Empreguetes usava frequentemente em seu auge.  

 

Figura 34: Situação inicial: móveis mais simples em uma casa menor. Fonte: captura de tela da abertura 

da telenovela. 
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Figura 35: Meio da transição: as paredes se alargam e os móveis começam a ser substituídos. Fonte: 

Captura de tela da abertura da telenovela. 

 

 

Figura 36: Fim da transição: a casa ganha um segundo pavimento, entra em cena o globo espelhado e as 

personagens vestem um figurino metálico. Fonte: Captura de tela da abertura da telenovela. 

O tapete redondo da sala se desenrola em tapete vermelho, abrindo portas para a saída das três 

daquele ambiente, e continuando até a rampa de um ônibus que, aos poucos, percebemos ser 

um ônibus de turnê: trazia impressa uma imagem do trio com roupas glamurosas e cantando. 

Nesse trajeto, surgem como props de cartolina o morro do Cristo Redentor ao fundo, além de 

pessoas em ambos os lados do tapete vermelho acenando para as personagens, que entram no 

veículo. Enquanto o ônibus se move em cima de uma esteira, o plano de fundo apresenta 

recortes de prédios, e o da frente tem elementos que transitam – postes de luz, bancos de 

madeira, lixeiras, um galo de Barcelos, um jet ski e um girassol. Esse último pode se referir à 



173 

 

marca registrada do cantor brega Falcão (ver figura 37). Esse gênero foi indicado pela emissora 

como uma referência para a construção da abertura.  

  

Figura 37: Empreguetes viajam por diversos locais. Figura 38: show das Empreguetes. Fonte: Captura 

de tela da abertura da telenovela. 

Por fim, somos levados a uma grande arena, onde a plateia possui em mãos bastões de led, que 

sacode ao ar enquanto o trio se apresenta, à frente. Vamos aos poucos nos aproximando do 

palco, que traz grandes caixas de som em ambos os lados e muitos ornamentos coloridos, além 

de grandes nuvens que podem representar o sonho de estar naquela posição. Chegamos às 

personagens e continuamos seguindo para a parte de trás do palco, onde o telão se torna a marca 

da telenovela. 

O foco está completamente nas três, sendo que nenhum outro personagem aparece na abertura. 

A trajetória das personagens é mostrada em sua completude, sempre juntas: enquanto 

empregadas, limpando uma mansão, depois em um ponto de ônibus esperando o transporte 

público; enquanto amigas, se divertindo dentro da condução; além do momento de ascensão e 

transição que marca suas vidas, bem representado pelas modificações em uma casa, fato que 

ocorreu com todas as personagens. Penha manteve a mesma moradia, porém realizou grande 

reforma, trocando todos os móveis e deixando seu lar mais luxuoso. Rosário se mudou para um 

imóvel vasto no condomínio Casagrande, onde habitam as prévias patroas do trio. Cida, que 

morava em um quarto dos fundos da casa dos patrões, comprou um apartamento próprio – o 

ex-lar de Rosário – e o reformou para morar com sua madrinha.  

Além disso, a abertura também mostra a mudança de vestimentas das personagens, que saem 

de roupas normais para trajes prateados, como um trio de sucesso. A continuação da abordagem 

da trajetória das Empreguetes passa então por uma turnê – marcada pela movimentação do 

ônibus por diferentes cenários – e é finalizada em um grande show de arena, com público 

expressivo que vibrava junto ao grupo. Destacamos também a recorrente referência à figura de 
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estrelas que, como citado anteriormente, faz parte inclusive da marca da telenovela. Nesta 

mesma marca também o “i” de “Cheias” é substituído por um microfone (ver figura 3). 

De acordo com dados da emissora, presentes no Memória Globo, além da história sumarizar o 

desenrolar da trajetória das protagonistas, “as empregadas domésticas e o universo musical 

brega foram referências para a criação da abertura de Cheias de Charme. O trabalho consistia 

em uma animação 3D de teatro de bonecos, cujo cenário representava o universo brega/pop”114. 

Desta forma, compreendemos como aproximação do brega a presença, nesse material, de um 

colorido excessivo, dos brilhos e paetês, estampas coloridas florais como papel de parede e 

assento do ônibus, até o uso de oncinha nos móveis, elementos considerados pouco sofisticados, 

“cafonas”. Esse padrão pode ser representado pelo cantor Falcão, que é uma referência em 

relação ao estilo do universo brega no país.  

 

Figura 39: o estilo brega do cantor Falcão. Fonte: Google. 

 

5.5. OS VIDEOCLIPES    

A trama de Cheias de Charme contou com a produção de três videoclipes: dois das 

Empreguetes, “Vida de Empreguete” e “Nosso Brilho”, e um de Chayene e Fabian, “Só me 

vejo contigo”. Os videoclipes das Empreguetes foram de suma importância para a construção 

da trajetória das protagonistas, além do fato supracitado de terem sido itens relevantes dentro 

do projeto transmidiático dessa telenovela. Através deles, pudemos acompanhar as artistas da 

vida comum à fama.  

A letra das canções “Vida de Empreguete” e “Nosso Brilho” refletiu os dois momentos na vida 

das três personagens: anonimato e percalços da vida de empregada doméstica e sucesso e 

realizações pessoais. Antes com dificuldades financeiras e subordinadas a patrões que as 

exploravam, as mulheres tornaram-se um grupo musical de sucesso, o que trouxe tranquilidade 

                                                             
114 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-

sonora.htm. Acesso em: 5 mar. 2018.  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/cheias-de-charme/trilha-sonora.htm
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em aspectos básicos da vida – moradia, sustento da família, etc – e também acabou por facilitar 

a resolução de questões pessoais. Penha, sempre muito ligada à família, conseguiu reformar sua 

casa e deixar seus parentes confortáveis. Rosário, que sonhava em ser cantora, conseguiu seguir 

essa carreira. Cida, a romântica do grupo, encontrou o amor.  

Narrativamente, marcou-se, nos dois videoclipes, momentos diferentes da vida dessas artistas, 

trazendo elementos para as canções e imagens desses produtos que faziam referência às 

realidades distintas onde as protagonistas se encontravam. Imageticamente, pudemos perceber 

também nos videoclipes uma mudança de elementos como maquiagem, figurino, coreografia e 

decoração. Em “Vida de Empreguete”, as personagens aparecem vestidas com uniformes de 

empregada doméstica, e também com as roupas de Chayene, pois realizavam ali uma sátira do 

comportamento de suas patroas. Além disso, são utilizados elementos coreográficos remetendo 

a essa atividade de trabalho, como espanadores e vassouras, além de garrafas plásticas e 

bandejas para montar o ambiente.  Já em “Nosso Brilho”, são múltiplos os figurinos, tomando 

como base a estética de grupos femininos de sucesso. As roupas são mais suntuosas e as 

personagens aparecem mais arrumadas. O cenário mais utilizado é um palco, com imagens com 

efeitos sendo projetadas ao fundo.  

O autor Filipe Miguez (2017) destaca outro aspecto de relevância narrativa desses videoclipes: 

o contraponto, para ele, é que “Vida de Empreguete” lançava as protagonistas como cantoras e 

“Nosso Brilho” afundava a carreira do trio. De fato, enquanto o primeiro videoclipe foi 

realizado de forma improvisada e artesanal, porém conquistou uma base de fãs para as 

personagens por sua espontaneidade, o segundo se apresentava como o primeiro clipe oficial 

do grupo, com grande orçamento e produção profissional. Sua divulgação online – obra de 

Chayene –, que quebrava o contrato com os patrocinadores do produto, marcou o início do fim 

das Empreguetes: enquanto Rosário viajou antes para tentar negociar com os patrocinadores, 

Penha e Cida preferiram procurar Kleiton, que saiu como culpado da situação de vazamento 

desse clipe. A falta de profissionalismo das companheiras, que acabaram por perder o show do 

festival, motivou Rosário a encerrar as atividades do trio.  

Já o videoclipe de “Só me vejo contigo” foi apresentado como um número musical regular 

dentro da construção narrativa, não tendo sido parte do projeto transmidiático ou tido qualquer 

outro destaque de antecipação de lançamento, como ocorreu com os clipes das Empreguetes. 

Seu lançamento foi inclusive cancelado na trama, por conta de transgressões de Chayene que 

culminaram em sua dissociação de Fabian. Consideramos que foi mais um número musical para 

mostrar o processo da vida artística e configurar essa telenovela como um musical de bastidores. 
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5.5.1. “VIDA DE EMPREGUETE”: VIDEOCLIPE NO ANONIMATO 

“Vida de Empreguete” é um videoclipe que foi realizado, dentro da construção narrativa da 

telenovela, em um momento em que Penha e Cida foram visitar Rosário na casa de Chayene. 

Rosário estava trabalhando para a cantora, que viajava, portanto elas eram as únicas pessoas 

dentro da casa. Aproveitando a ausência de Chayene, as mulheres exploraram o espaço, 

vestiram algumas roupas da cantora, e Rosário tocou também seus instrumentos. Nisso, teve 

uma ideia de música e compôs “Vida de Empreguete”, posteriormente sugerindo às amigas que 

gravassem um áudio de brincadeira com a canção. Como na casa de Chayene havia um estúdio 

de gravação, sendo a própria casa um potencial grande set de filmagem luxuoso, elas decidiram 

fazer também um vídeo para registrar o momento e chamaram um amigo produtor musical, 

Kleiton, para ajuda-las. Desta forma, esse videoclipe foi produzido, na narrativa, 

artesanalmente pelos quatro personagens.  

O arco de realização e divulgação acidental do videoclipe ocorreu entre os capítulos 23 e 31 da 

telenovela. Entre o 23 e o 25, o videoclipe foi gravado e editado por Kleiton. Posteriormente, 

fez-se algumas referências a esse material, porém o real desenrolar do processo de 

conhecimento desse clipe por parte dos personagens se deu durante os capítulos 30 e 31, como 

ressaltado anteriormente no tópico sobre a estratégia transmidiática dessa telenovela.  

A canção, de autoria de Quito Ribeiro, traz em sua letra a temática da vida de empregada 

doméstica e da rotina que compreende acordar cedo, pegar ônibus lotado, ter muito trabalho, 

ser criticada pelas patroas, ainda com dinheiro curto no final do mês. Elas puxam as patroas 

para o centro da ação: desejam trocar de lugar com suas empregadoras.  

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 

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 
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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 

Na letra, os versos “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” e “as filhas da patroa, a nojenta e a 

entojada, só sabem explorar, não valem nada” indicam a falta de valorização do trabalho das 

empregadas domésticas por parte de suas patroas. Há também, nessa letra, um desejo de 

mudança por parte das empregadas, que desejam que um dia também possam comprar 

apartamento, viajar com namorados, etc.  

Além disso, de acordo com Trotta (2013), essa canção  

estabelece um lugar de fala (ou de canto) para as Empreguetes. Trata-se de um 

espaço físico e simbólico reconhecido como periférico – a favela, o transporte 

público, a jornada de trabalho, o trabalho braçal –, jovem, cosmopolita, 

festivo. Lan houses, sons eletrônicos e o canto falado do rap são significantes 

sonoros desse pertencimento, que fala sobre uma periferia conectada, 

integrada à sociedade e crítica sobre as exclusões e submissões da hierarquia 

das classes. (TROTTA, 2013, p. 164-165) 

Há, portanto, a identificação com o lugar periférico e sua produção cultural. As Empreguetes 

representam, através da carreira que se inicia com essa canção e videoclipe, tantos outros 

artistas que lutam pelo reconhecimento de sua arte como “válida”, marcando a supracitada 

transição cultural que permite que a periferia saia de seu nicho e mostre o que produz. 

Por existir na letra da canção e também no aspecto visual do videoclipe um confronto às patroas, 

é importante relembrar que todas as três empregadas sofreram abuso por parte de seus chefes. 

Como, no videoclipe, cada uma das personagens satiriza uma patroa, ressaltamos que também 

a advogada Lygia, que empregava Penha, é parodiada nesse produto. No entanto, a paródia era 

de tom mais leve: Penha só resolveu imitar a Dra. Lygia pois estava chateada com a forma que 

precisou deixar seu emprego na casa da advogada, por conta de um assédio de seu marido, que 

preferiu ocultar de sua patroa à época. Considerando que Penha precisou sair do emprego antes 

de pagar um empréstimo e sem explicações, foi pressionada pela ex-empregadora que, 

magoada, ameaçou entrar na justiça contra a empregada para a execução das promissórias em 

caso de não-pagamento. A situação se resolveu sem necessidade da intercorrência jurídica, e 

Lygia foi a única das patroas a encarar o videoclipe como uma brincadeira, sem se ofender. No 

decorrer da telenovela, Lygia e Penha tornam-se grandes amigas, capitaneando juntas, 

inclusive, a campanha “Trabalhador Doméstico”.  
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O tom, tanto na canção quanto no videoclipe, é marcante de paródia e ironia, sendo que algumas 

das roupas utilizadas pelas mulheres – que ainda não são um grupo musical, só amigas se 

divertindo – vieram do guarda-roupa de Chayene. Há muitas plumas, paetês, perucas, roupas 

brilhantes e extravagantes que a cantora usa no seu dia-a-dia. O figurino traz o contraste entre 

a realidade das três Marias – com as fardas de empregada doméstica e faxineira – e a paródia 

da realidade das patroas, com looks glamorosos. Podemos observar os diferentes figurinos 

utilizados nesse videoclipe nas figuras 40 a 43:  

   

Figura 40: Protagonistas vestidas com o uniforme de empregada doméstica da casa de Chayene. Figura 

41: Outro tipo de figurino que remetia à profissão de doméstica. Fonte: Captura de tela do capítulo 31. 

  

Figura 42: Penha, de robe e peruca, ironiza comportamento de Chayene em sua banheira. Figura 43: 

Rosário em figurino de sátira às roupas luxuosas das patroas. Fonte: Captura de tela do capítulo 31. 

As empregadas utilizam, também, roupa e penteado fazendo referência ao filme Bonequinha de 

Luxo (Blake Edwards, 1961), para imitar as patroas, enquanto fazem expressões faciais de 

desgosto e desdém. É relevante identificar que, nesse filme referenciado, a protagonista também 

finge ser algo que não é, ao se vestir com as melhores roupas e levar seu café-da-manhã para a 

fachada da famosa joalheria Tiffany & Co, olhando pela vitrine a vida de luxo e riqueza que 

deseja, porém não possui. A referência utilizada pelo clipe pode ser vista nas figuras 44 e 45: 
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Figura 44: Referência do videoclipe “Vida de Empreguete” ao filme Bonequinha de Luxo. Fonte: 

Captura de tela do capítulo 31. 

Figura 45: Cena do filme Bonequinha de Luxo. Fonte: Google. 

A música é um pop “chiclete”115 em tonalidade maior116, que possui a batida eletrônica presente 

nas canções de tecnobrega. Além disso, há uma opção por um andamento mais rápido117, 

trazendo uma atmosfera dançante. Sobre as referências visuais, o videoclipe possui grande 

quantidade de elementos em cena. Tudo é também muito colorido, o que nos trouxe uma 

associação à estética do K-pop, o pop coreano, que tem como uma das suas marcas o colorido 

no visual dos artistas e no cenário dos clipes. Em “Vida de Empreguete”, no entanto, tudo é 

puxado também para a estética do brega, contando, além do uso das cores vivas, também com 

o exagero de roupas e acessórios e de elementos cenográficos não refinados. 

Há aqui a apresentação das personagens como elas são até aquele momento: empregadas 

domésticas que decidiram parodiar as patroas e fizeram um vídeo. Elas estão com riso solto, 

em um tom de brincadeira. Utilizam objetos como garrafas de plástico para a decoração. Há 

também referências ao trabalho doméstico, já que é a função delas e é do que o clipe fala: elas 

dançam com bandejas, espanadores, aspiradores de pó. Não se vê muito refinamento: o cenário 

é composto por bolas de soprar, lasers de luz, chuva de prata voando, etc. Além disso, a 

montagem conta com transições de efeitos de estrelas e borboletas entre os planos, o que 

continua a marcar o aspecto mais ligado a uma edição caseira.  

                                                             
115 A música pop-chiclete consiste de canções do gênero pop comerciais derivadas da bubblegum music – tipo de 

pop com características de fácil consumo para os adolescentes –, de acordo com o “Dicionário de Termos e 

expressões da música” de Henrique Autran Dourado (2008). Acrescento às definições de Dourado que o pop-

chiclete, assim como a bubblegum music, geralmente apresenta canções dançantes e leves. Além disso, a música 

“chiclete”, de forma geral, possui grande poder de fixação na memória de quem a escuta.  
116 Guilherme Maia (2015, p. 176) explica de forma simplificada os efeitos da tonalidade maior “de um modo 

geral, se a base do sistema é uma escala com terça maior, a escuta interpreta o que ouve com sentidos mais 

‘positivos’”. O autor indica que canções como “Parabéns pra você” e a maioria dos hinos nacionais e de equipes 

esportivas são estruturados em escalas maiores. 
117 Maia (2015, p. 180) cita a definição do Dicionário Grove de Música para o conceito de andamento: “é a 

indicação da velocidade em que uma peça musical deve ser executada”. 
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Figura 46: Detalhe das garrafas plásticas utilizadas para a construção do cenário. Figura 47: Detalhe 

para a vassoura utilizada na coreografia do videoclipe. Fonte: Captura de tela do capítulo 31. 

Outro ponto a se destacar é o início do videoclipe: após a exibição da marca das Empreguetes, 

há um corte para um plano das pernas e mãos de três mulheres, estalando os dedos. Ao mesmo 

tempo, há uma narração de “1, 2, 3” – sincronizada ao ruído de estalar de dedos – em uma voz 

masculina, provavelmente do amigo e produtor Kleiton, responsável por gravar o vídeo. 

Enquanto isso, se sobrepõem close-ups dos rostos das três cantoras, um entrando em quadro de 

cada vez. Quando o terceiro entra, a música é iniciada.  

Identificamos aqui um paralelo dessa abertura com um videoclipe das Destiny’s Child, trio 

estadunidense de cantoras, que cremos ter influência na inspiração para se criar a imagem do 

grupo Empreguetes em seu momento de sucesso, como citado anteriormente. O videoclipe 

“Independent Women Pt.1” é uma parceria entre Destinys Child e o filme As Panteras (McG, 

2000), e seu início traz a apresentação das atrizes panteras, uma de cada vez, em três quadros. 

Podemos observar um paralelo em relação à apresentação das personagens nesse videoclipe e 

em “Vida de Empreguete”, como indicado nas figuras a seguir. 
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Figura 48 (vertical à esquerda): Montagem: em “Vida de Empreguete”, cada cantora é apresentada 

através de imagens emolduradas de suas faces que entram em quadro e se acumulam. Figura 49 (vertical 

à direita): Montagem: em “Intependent Women Pt.1”, cada personagem é apresentada no início do 

videoclipe, porém somente uma de cada vez fica em destaque no quadro. Fonte: Google. 

Cremos que houve um esmero especial na produção desse videoclipe por parte da emissora, 

pois ele era elemento central da narrativa e a peça de apresentação do grupo musical recém-

formado para os espectadores. Além disso, funcionou como estratégia mais ousada do projeto 

transmidiático da Rede Globo para essa telenovela.  

 

5.5.2. “NOSSO BRILHO” E A CARREIRA CONSOLIDADA 

O videoclipe “Nosso Brilho” foi veiculado no capítulo 111 de Cheias de Charme, em um 

momento de desenvolvimento final da telenovela. As Empreguetes já eram um grupo musical 

de sucesso, e esse videoclipe fez parte de um contrato com uma empresa patrocinadora, sendo 

anunciado como o primeiro clipe oficial o trio. Sua estreia deveria ocorrer no Festival 

EncantaFest, porém Chayene conseguiu ter acesso e disserminar esse material antes, durante a 
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coletiva de imprensa do evento, desmoralizando o trio musical perante seu público e seus 

investidores, fato que culminou em outros problemas que levaram ao rompimento do grupo.  

Dentro da narrativa, esse videoclipe contou com produção profissional e grande orçamento, 

diferentemente do anterior, e foi realizado dentro da carreira já consolidada dessas artistas, 

inclusive fazendo referência a essa trajetória em sua letra. A canção, de Sergio Saraceni e 

Ronaldo Monteiro de Souza, é também em tonalidade maior, porém com andamento mais lento 

que a anterior. Mantém-se os elementos eletrônicos, porém não tão vinculados às características 

do tecnobrega. Entra também a questão da harmonização das vozes das cantoras, em uma 

construção vocal mais elaborada dentro da música.  

O tom pop-brega permanece em relação à canção, que nos remete à estética das músicas da 

apresentadora Xuxa dos anos 1980-1990. Uma referência imediata dentro do repertório da 

cantora infantojuvenil, ao ouvirmos “Nosso Brilho”, foi “Lua de Cristal”, tanto melodicamente 

quanto pelo teor da letra, que traz a temática da realização de sonhos, assim como a música das 

Empreguetes. O filme Lua de Cristal (Tizuka Yamasaki, 1990), inclusive, é uma referência que 

reforça também a história de luta por suas aspirações, ao trazer uma personagem interiorana 

que vai à capital para realizar aulas de canto, desejando ser cantora. Além disso, a imagem de 

Xuxa também é evocada, para nós, pois, nesse videoclipe, as personagens aparecem brincando 

com crianças, soltando pombas, com efeitos visuais de voar pela cidade, o que nos sugeriu que 

o videoclipe desejava também almejar o público infantojuvenil, que sempre foi consumidor dos 

produtos dessa apresentadora. 

Através da letra da canção e do aspecto imagético, podemos perceber que as Empreguetes estão 

transformadas. A canção fala da realização de sonhos, e há, nela, uma mensagem positiva que 

incentiva se ter força e foco para ir atrás dos objetivos, apesar dos percalços que possam existir. 

Como indicamos anteriormente, cada Empreguete representa uma frente dentro da telenovela: 

amor (Cida), família (Penha) e carreira (Rosário). Nesse videoclipe elas mostram que 

conseguiram alcançar seus objetivos. Cida, depois de tantas desilusões, encontrou o amor; 

Penha conseguiu criar e cuidar de sua família com sucesso; Rosário realizou o sonho de se 

tornar cantora: 

Não importa onde você estiver, nem como você estiver 

O teu sol só você faz raiar: acredita! 

Não importa qual a sua cor, nem tampouco se você errou, 

O teu sol só você faz raiar: acredita! 

Eu batalho desde cedo, pra cuidar da família 
Penha 
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Pra ter a luz perfeita que hoje brilha 

Eu sonhei tanto com a música fazendo meu nome 

Espanador, feito mágica, virou microfone 

Meu coração depois de tanto ter sonhado conquistou 

O beijo de um príncipe encantado 

Se você já se sentiu tão frágil feito um castelo de areia 

Ele resiste a tudo quando em você o sonho corre nas veias 

A gente veio pra acender a luz de uma chance 

Pra que todo o mal olhado agora dance 

Para pôr em cada rosto muitas cores e brilho 

Pra fazer desse mundo um mundo melhor 

Vamos surpreender com a luz da nossa explosão 

Vem com a gente! Vem viver essa emoção 

Teu viver é teu viver, ninguém substitui você! 

A gente tem que acreditar 

Que o nosso sol um dia o céu ilumina 

Todos vão olhar surpresos em nós nosso brilho 

Deixa o sonho te levar, pode crer 

Que teu sol ilumina 

Elas já são um grupo de sucesso, e isso transparece desde a apresentação das personagens no 

início do videoclipe, a seu figurino e maquiagem. Porém continuam sendo Empreguetes, pois 

foi esse caráter popular que as lançou e que elas honram. Há, em “Nosso Brilho”, referências 

visuais ao Borralho, o bairro periférico de origem de Rosário e Penha, e posteriormente de 

residência também de Cida. Penha passa pela quadra de futebol que fica em frente à sua casa e 

Cida anda por uma rua com grafites possivelmente feitos por seu ex-namorado Rodinei. No 

entanto a canção já é diferente, elas estão mais glamorosas, com cortes de cabelo e roupas 

distintas já na sequência de apresentação do trio no início do videoclipe. Vão caminhando pela 

cidade com o vento batendo em seus cabelos, que é uma estratégia comumente utilizada por 

cantoras pop como Britney Spears e Beyoncé em seus shows e videoclipes.  

Rosário 

Cida 
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Figura 50: Penha, maquiada e com figurino elegante, passeia pelas ruas do Borralho. Figura 51: Cida 

passa por grafites das ruas do bairro. Fonte: Captura de tela do capítulo 111. 

Visualmente, em “Nosso Brilho”, imediatamente percebe-se que é tudo diferente: sai o colorido 

excessivo, é construído um ar mais sério; sai a produção narrativamente construída como 

artesanal de “Vida de Empreguete”, e entram elementos de uma construção mais profissional. 

Há mais refinamento em alguns elementos centrais. Observando as figuras 52 e 53, podemos 

perceber que os figurinos mudam, sendo não só os dois apresentados abaixo, mas contando com 

outros três, todos trajes que poderiam ser utilizados por girl groups reais. São eles macacões, 

roupas brilhantes e coesas para as três participantes, estratégias utilizadas por outras bandas 

similares. 

  

Figura 52: Figurino harmonioso das Empreguetes no videoclipe “Nosso Brilho”. Figura 53: Mudança 

de estilo e figurino das protagonistas no novo videoclipe. Fonte: Captura de tela do capítulo 111. 

Pode-se perceber também que até os detalhes são alterados, como estilo de cabelo e maquiagem. 

Elas aparecem em um palco, há cenas gravadas em estúdio de gravação profissional, há o uso 

do slow motion e de efeitos de montagem mais elegantes do que as transições com borboletas 

e estrelas identificadas no videoclipe, previamente analisado. Há também efeitos visuais que 

mostram as cantoras voando pela cidade, estando em um lugar futurista. Além disso, a 

coreografia dessa música nos parece um pouco mais elaborada e bem sincronizada.  
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5.5.3. “SÓ ME VEJO CONTIGO”: O “ROMANCE” DE CHAYENE E FABIAN 

O videoclipe “Só me vejo contigo” é construído diferentemente dos produtos das Empreguetes. 

Sua gravação ocorre entre os capítulos 43 e 44, e é configurado no modelo de um número 

musical de processo, visto que vemos o clipe como se fosse um dos takes finais da gravação, 

sendo que seu lançamento foi suspenso. 

A canção, de Sergio Saraceni e Ronaldo Monteiro, foi composta na trama por Rosário, que 

sonhava em realizar um dueto com Fabian. A temática é seu relacionamento com Inácio: o saber 

do pertencimento de um ao outro, mesmo com todos os embates que o casal teve, 

principalmente relacionados à carreira artística da moça e aos ciúmes de Fabian: 

Não te quero triste 

Eu te amo, porque você não vê que eu sou de fé? 

Meu coração de você nunca desiste 

Só peço que me aceite como eu sou 

E não do jeito que você quer 

Vê se me entende 

Tem horas que eu perco a cabeça por ciúme 

Até de alguém que só te olha 

Não me acostumo 

Só sei que vivo inseguro 

E com medo do futuro 

Quando a gente briga 

Sério ou por bobagem 

É o pior dos castigos 

Mas basta um abraço e um beijo 

Que a paixão vem mais forte 

Só me vejo contigo 

Rosário compôs a música como um dueto, e gravou uma versão no estúdio de Kleiton para 

mostrar a Fabian, com quem já tinha conversado sobre sua carreira artística enquanto trabalhava 

na casa de Chayene. Quando a cantora descobriu que os dois conversavam, no entanto, se 

articulou para fazer uma proposta irrecusável à empregada: a venda do dueto pelo valor da 

cirurgia cardíaca de que seu pai necessitava. Sem outras possibilidades de arrecadar fundos, 

Rosário passou a autoria da canção para Chayene, que a gravou com Fabian, com quem 

encenava um romance midiático. 



186 

 

Já entre os capítulos 32 e 33, Chayene anunciou no Domingão do Faustão que havia composto 

“de próprio pulso” uma canção romântica para o grande amor da sua vida. O capítulo 32 marcou 

a estreia do uso dessa canção na trama, com um número musical dos dois artistas, e o videoclipe 

foi evocado posteriormente com a intenção de ser mais um elemento de reforço do grande amor 

– falso – que Chayene e Fabian nutriam um pelo outro. Pelo menos esse era o objetivo de 

Chayene, que secretamente desejava que o romance midiático se tornasse real. Fabian, por sua 

vez, que foi chantageado a confirmar o relacionamento, pois Chayene descobriu o grande 

segredo da sua idade, desejava se dissociar da imagem dessa cantora – que realizava embates 

com seu principal público, o das empregadas domésticas – para que sua carreira não fosse 

prejudicada. Para tanto, se utilizou de estratégias durante a gravação do videoclipe, contando 

com o auxílio de sua irmã Simone, e do empresário Tom Bastos.  

Segundo cláusula contratual, se Chayene se envolvesse em alguma confusão no set, o acordo 

estava cancelado e Fabian poderia dissolver a parceria. Dessa forma, a armação foi realizada 

através do convite de Rosário – que não sabia de nada – para uma participação no videoclipe. 

Chayene, sob efeito das informações reveladas por sua cartomante, que uma mulher que entrou 

em sua casa destruiria tudo o que é seu, ficou transtornada ao ver a empreguete, dando justa 

causa a Fabian para o rompimento do contrato. A ameaça da chantagem foi também 

neutralizada pois Fabian descobriu o grande segredo de Chayene: a armação para destronar a 

vocalista da banda que a levou ao sucesso. Sendo assim, a gravação do videoclipe foi encerrada 

quase no fim, e esse material nunca foi lançado. Temos acesso a ele, portanto, somente no 

momento da gravação.  

Em nossa análise, o videoclipe passa a perspectiva apaixonada de Chayene, em que todo o 

cenário remetia ao estilo dessa cantora. O ambiente criado era de um quarto, onde o casal 

apaixonado se relacionava. Todo o cenário foi construído em variações de rosa, incluindo os 

elementos cênicos como a cama, copos e o piano. Cremos que a escolha dessa cor se deu para 

criar um ambiente de romance do casal.  
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Figura 54: Chayene e Fabian no quarto cor de rosa: piano, flores e pintura da parede seguiram a escolha 

cromática. Figura 55: Detalhe para uma árvore de base rosa na decoração do ambiente. Fonte: Capturas 

de tela do capítulo 44. 

  

Figura 56: Objetos de cena também de cor rosa, como a taça de Chayene. Figura 57: A cama e os lençóis 

são outros exemplos da decoração monocromática do ambiente. Fonte: Capturas de tela do capítulo 44. 

Além disso, o cenário contou com o uso de borboletas, através de efeitos visuais e também 

como elemento de led no cenário. A “brabuleta” é a marca de Chayene, sinônimo da cantora, 

tanto que ela chama seu quarto de “personal casulo”. Há momentos no clipe em que a cantora 

é enquadrada em frente às asas da borboleta, como se fossem suas. 

  

Figura 58: Chayene enquadrada na borboleta. Figura 59: Uso de efeitos visuais com pequenas borboletas 

voando ao redor da árvore. Fonte: Capturas de tela do capítulo 44. 

A edição contou com cortes rápidos, acompanhando o ritmo de forró da canção, especialmente 

no início, de abertura instrumental, seguindo as batidas da bateria eletrônica: foram realizados 

19 cortes em um intervalo de dez segundos. Enquanto Rosário interpretava a canção com 

sentimento, se utilizando de um andamento mais lento que torna a canção mais romântica, 

Chayene imprimiu um acompanhamento de forró, de andamento rápido, que permitiu a edição 

mais acelerada e marcada pelo uso de planos curtos, desse clipe. 

Os figurinos escolhidos para os cantores eram condizentes com seus estilos pessoais, porém em 

tons mais sóbrios em contraste com o colorido do cenário. Chayene, utilizou uma camisola 

preta com detalhes de zebra no bojo, e possuía por cima um robe decorado remetendo a uma 
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estampa de onça em dourado, que também possuía plumas. Nos pés, botas de onça, fechando o 

visual. Nos dedos, dois anéis de borboleta, remetendo novamente a sua marca. Já Fabian 

possuiu look mais simples: um terno bem ajustado, como suas roupas comuns. Em alguns 

planos, o cantor aparecia somente com o colete interno, exibindo seus músculos.  

  

Figura 60: Figurino de Chayene trouxe estampas de animais. Figura 61: Figurino de Fabian 

compreendeu peças ajustadas e revelações de músculos. Fonte: Capturas de tela do capítulo 44. 

Outros elementos da personalidade do casal foram imprimidos. Por exemplo, em um momento 

do refrão, onde Chayene e Fabian estão na cama, plumas brancas começam a cair do teto: 

cramos ser uma referência ao apelido que a cantora deu ao seu amado, “frango”. A construção 

dos momentos de briga referidos na canção foi realizada através da separação física dos cantores 

por uma porta, em que cada um sofria sozinho, posteriormente sendo reunidos através de um 

beijo pelo vidro (ver figura 65).  

,  

Figura 62: Plumas caindo em referência ao “frango”. Figura 63: Separação dos amantes através de uma 

porta. Fonte: Capturas de tela do capítulo 44.  
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Figura 64: Fabian sofre pela separação de Chayene. Figura 65: Beijo apaixonado mesmo durante a 

separação. Fonte: Capturas de tela do capítulo 44. 

Consideramos que o videoclipe foi criado para exaltar o grande amor do casal, os tornando 

ainda mais atrativos para a torcida dos fãs. Todos os elementos – escolha de cor, construção de 

cenário, uso de props cênicos – se aliaram para a construção do romance, e também a 

personalidade dos membros desse casal foi abordada, principalmente sob o ponto de vista de 

Chayene, a “brabuleta” apaixonada. 

 

5.6. NÚMEROS MUSICAIS 

Passemos, por fim, aos números musicais. Eles foram parte intrínseca da composição narrativa 

de Cheias de Charme, um dos motivos pelos quais consideramos essa telenovela como 

pertencente ao gênero musical. Através da decupagem do material audiovisual, foram 

encontrados, ao todo, 143 números musicais, mesma quantidade de capítulos dessa telenovela: 

uma média geral de um número por capítulo. Como em um típico musical de bastidores, a 

maioria desses números foi realizado em shows ou ensaios.  

Os protagonistas cantores estiveram envolvidos em 128 desses números, sendo que, em 11 

deles, eles cantaram com personalidades da música brasileira: Fabian e Chayene cantaram, em 

diferentes ocasiões, com a Banda Calypso, Preta Gil e Zezé di Camargo & Luciano; Chayene 

cantou com Ivete Sangalo, Michel Teló e Luan Santana; as Empreguetes cantaram com João 

Neto & Frederico; Maria da Penha e Gentil Soares cantaram com Alcione; e até Maria do 

Socorro – a “curica” fiel de Chayene – cantou com Luan Santana por impossibilidade de sua 

patroa de continuar o show por uma súbita rouquidão, que posteriormente foi revelada ser 

resultado de uma armação de Socorro.  

Em 14 outros números, houve apresentações solo de cantores reais convidados: Banda Calypso, 

Luan Santana, João Neto & Frederico, Alcione e Zezé di Camargo & Luciano, além de cantarem 

com os artistas ficcionais, também realizaram números musicais só seus na trama. Além deles, 
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outros artistas participaram da trama em números musicais solo dentro de contextos ficcionais: 

Marcelo D2 e seu filho Stephan cantaram em um evento de grafite no Borralho; Priscila Bonfim 

e Loren Vandal se apresentaram em um concerto de música clássica para o qual o empresário 

Otto Werneck levou Penha; Mustache e os Apaches tocaram na reabertura da GaleHip; Paula 

Fernandes e Gaby Amarantos se apresentaram durante o evento de entrega do Prêmio DóRéMi.  

O contato com esses artistas reais validou a posição de Chayene, Fabian e Empreguetes como 

cantores da música brasileira. Em todos os momentos de interação entre as partes, os artistas 

conversaram sobre suas vidas e carreiras, como por exemplo a relação entre Chayene e Ivete 

Sangalo. A rainha do eletroforró odiava Ivete, porém fingia amabilidades na vida pública: 

afirmou, inclusive, durante o show em que dividiu o palco com a baiana, que Ivete seria a 

madrinha de seu primeiro filho. Outro caso envolveu Luan Santana, que, em entrevista à rádio 

de Gentil Soares, indicou que seu sonho de criança sempre foi cantar com Chayene. Além disso, 

Zezé di Camargo & Luciano e Preta Gil visitaram Chayene e Fabian no reality show que esses 

artistas fizeram, conversando sobre o futuro filho do casal e cantando para e com eles, e também 

Alcione conversou com Penha sobre sua vida amorosa, dando conselhos de como esquecer seu 

ex-marido. Essas interações e as ações de auto-referenciação televisiva da emissora foram 

relevantes para a construção desses personagens como ícones que “extrapolaram” a barreira da 

ficção.  

Além dos números musicais, identificamos também que a telenovela se utilizou de um formato 

similar ao clipe para marcar momentos de passagem de tempo ou de ensaios e gravações. A 

passagem de tempo em telenovelas é algo comum, e realizada de diversas formas, sendo a mais 

comum a inserção de legendas como, por exemplo, “Um ano depois” ao introduzir nova cena. 

Há outras formas de marcar a passagem cronológica: a telenovela das 21h, O outro lado do 

paraíso, que possuiu transição temporal de quase uma década, trouxe essa passagem a partir 

dos aniversários do filho da protagonista. A cena, iniciada na festa de dois anos da criança, tem 

enfoque no bolo, que traz suas velas modificadas até mostrar o número dez, e abrir a imagem 

para trazer ao espectador a criança já crescida, além da mudança física dos outros personagens.  

Cheias de Charme, que é ancorada na música, traz suas transições temporais embaladas por 

alguma canção extradiegética da trilha, que acompanha imagens divididas na tela que mostram 

o que os principais personagens da trama fizeram durante o período. Esse tipo de manipulação 

temporal é denominado por Saraiva e Cannito (2004) como “sumário”, caracterizada pela 

montagem de cena acompanhada de música. Além disso, há efeitos visuais para caracterizar 
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essa passagem, na maioria dos casos com o uso de uma borda colorida. Os clipes de sumário 

ocorrem seis vezes durante a trama: 

Quadro 04: clipes de sumário. Fonte: decupagem do material audiovisual.  

Tais clipes traziam canções relevantes para a trama, sendo que, para marcar as turnês das 

Empreguetes, são utilizados o tema geral da telenovela “Ex-mai love”, e duas canções originais 

do trio: “Nosso Brilho” e “Marias Brasileiras”. As passagens de tempo vão de três dias a seis 

meses, e cremos que, estruturadas dessa forma, agem também como um reforço de divulgação 

das canções, como a função do rádio na narrativa, por exemplo.  

Capítulo Duração Canção Tipo de 

canção 

Intérprete Descrição 

 

 

 

22 

 

 

 

36:05 a 

38:03 

 

 

 

Chalalá 

 

 

 

Canção 

original 

 

 

 

Léo 

Magalhães 

A canção é exibida em 

sua totalidade, e há uma 

“borda” para o clipe, 

onde três imagens são 

apresentadas de cada vez, 

mostrando 

acontecimentos de três 

dias. 

 

 

38 

 

 

42:30 a 

43:42 

 

 

Tudo 

Nosso 

 

 

Trilha de 

canções 

 

 

Samba Livre 

Passagem também de 

três dias. Imagens tinham 

os mesmos efeitos 

visuais para marcar o 

clipe. 

 

 

 

77 

 

 

 

34:33 a 

37:28 

 

 

 

Ex-mai 

love 

 

 

 

Trilha de 

canções 

 

 

 

Gaby 

Amarantos 

Imagens da turnê das 

Empreguetes e dos shows 

que elas fizeram durante 

dois meses, além da 

realidade dos outros 

personagens da trama. 

 

 

119 

 

 

32:59 a 

34:02 

 

 

Cheia de 

Charme 

 

 

Trilha de 

canções 

 

 

Fabian 

Passagem de duas 

semanas que mostrava a 

evolução de Inácio em se 

tornar Fabian, além da 

vida amorosa das 

protagonistas. 

 

 

143 

 

 

23:28 a 

24:00 

 

 

Nosso 

Brilho 

 

 

Canção 

original 

 

 

Empreguetes 

Clipe acompanhava 

imagens de nova turnê 

das Empreguetes, para a 

passagem de tempo de 

seis meses. 

 

143 

 

33:08 a 

33:36 

 

Marias 

Brasileiras 

 

Canção 

original 

 

Empreguetes 

 

Empreguetes em turnê 

pelo Brasil – sem tempo 

definido. 
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O recurso de associação do componente visual (borda colorida) e canção extradiegética também 

foi utilizado em momentos de mudança para um regime de sonho ou delírio. Por vezes, a canção 

saía da diegese e se tornava extradiegética, embalando devaneios, como ocorreu diversas vezes 

com Rosário. Por exemplo, no terceiro capítulo, a personagem escutava uma canção de Fabian 

no fone de ouvido, com efeito sonoro on-the-air, enquanto cozinhava. Um devaneio fez com 

que a canção fosse para o espaço extradiegético, tendo seu volume aumentado e com entrada 

do efeito visual, trazendo imagens de Fabian e Inácio, assim como flashbacks da interação dela 

com os dois, intercaladas com a ação de cozinhar. Apesar de não se configurar como número 

musical, esse tipo de “devaneio” também reforçou as canções da trama. 

Por fim, gostaríamos de destacar também os momentos em que, apesar de não constituir um 

número musical, a música extradiegética era tocada acompanhando imagens, também se 

assemelhando a um clipe, porém sem a passagem de tempo ou uso necessário de componente 

visual de borda. Esse uso ocorria de forma mais frequente nos momentos de ensaios e gravações 

das personagens, contribuindo para o reforço dessas músicas para o espectador e enriquecendo 

sua experiência com a telenovela no âmbito musical. Um exemplo desse fenômeno ocorreu no 

capítulo 20, quando Rosário gravava sua nova canção, “Só me vejo contigo” no estúdio de 

Kleiton. Essa canção embalava as imagens dos personagens interagindo no estúdio 

extradiegeticamente, em maior parte de forma instrumental, porém também trazendo ao público 

trechos da letra da canção, um “spoiler” de um material que ele ainda não conhecia.  

 

5.6.1. CLASSIFICAÇÃO DOS NÚMEROS MUSICAIS DE CHEIAS DE CHARME 

Retomando os números musicais, observamos que, nessa telenovela, eles se configuram da 

seguinte maneira: 

Solos Duetos Números de grupo 

61 30 52 

Quadro 05: categorização dos números musicais. Fonte: decupagem do material audiovisual. 

É relevante ressaltar também que, dentre os números de grupo, 44 envolvem as Empreguetes. 

Como identificado anteriormente, a maioria absoluta desses números é realizada em shows (90) 

ou ensaios (27), compreendendo mais de 81% dos números musicais da telenovela. O restante 

dos números traz casos como flashbacks, delírios, sonhos e pesadelos e videoclipes. Dessa 
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forma, há uma abundancia dos números cuja existência é relevante para a trama, mas cujo 

conteúdo não o é, de acordo com a categorização de John Mueller (1984). O importante nesses 

números é mostrar o processo de trabalho dos artistas: ensaios, apresentações em programas de 

televisão, shows. Na maioria das vezes, portanto, é menos relevante qual das canções de 

trabalho os artistas interpretam do que o processo evidenciado. É claro que os números 

musicais, nessa telenovela, também possuem a função de familiarizar o espectador com as 

canções originais dos personagens cantores. Sendo assim, é relevante que a maioria das canções 

utilizadas sejam as inéditas compostas para a trama, por sua função narrativa relacionada à 

construção desses personagens. 

Retomando o estudo de David Desser (2013) sobre forma e natureza dos números musicais, os 

paralelos de Cheias de Charme não são tão específicos em relação aos filmes musicais da era 

clássica. Por exemplo, não há números de especialidade, nem pas-de-deux. Além disso, a 

maioria dos números tem como mote o realizar do show, em que o cantor se dedica à plateia, 

sem necessariamente realizar as funções elencadas por esse autor no número, por exemplo fazer 

declarações de amor ou expressar aspectos de sua real personalidade. De forma geral, 

encontramos as seguintes correlações: 

 Solos: declarativos, amorosos e de lamento 

As primeiras apresentações de Rosário de suas canções autorais, apesar de ocorrerem em um 

contexto de show, voltadas ao relacionamento com o público, também expressam elementos 

formadores da personalidade da garota. Um bom exemplo é o primeiro número musical de 

“Minha Sorte”, que ocorre no sexto capítulo. A canção, explanada anteriormente, é 

extremamente pessoal, trazendo a história da adoção de Rosário. Sendo assim, o número 

musical intercala planos da cantora e de seu pai, especificamente nas partes em que ela faz 

referência direta a ele, como por exemplo “alguém apareceu, sorriu pra mim, me deu a mão”. 

Esse número musical, portanto, aprofunda nosso conhecimento dessa personagem: constitui um 

número musical que enriquece a trama, mas não avança segundo Mueller (1984).  
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Figura 66: Número musical traz plano de Rosário cantando. Figura 67: Número também intercala 

imagens de seu pai na plateia. Fonte: Captura de tela do capítulo 6. 

No aspecto dos solos de lamento e de declaração do novo amor, salientamos o triângulo 

amoroso de Rosário, Fabian e Inácio. Apesar de ser “fabianática”, Rosário não possui interesse 

amoroso inicial por Fabian. No entanto, Inácio acredita haver algum relacionamento entre os 

dois. De fato, o cantor passa a nutrir alguns sentimentos pela moça – apesar de sempre se 

preocupar mais com a questão de promoção de seu trabalho e de relacionamento na mídia do 

que, efetivamente, assumir e investir em sentimentos –, que expressa mais evidentemente 

durante os números musicais em que interpreta “Cheia de charme”: nos capítulos 52 e 94. Se 

tratam, portanto, de solos de declaração do novo amor, em que Fabian dedica a canção a sua 

admirada. O primeiro número, no capítulo 52, que se dá no show de estreia das Empreguetes 

no Pavilhão do Som, pode ser considerado um número que avança a trama por seu conteúdo 

(MUELLER, 1984), onde algo ocorre durante seu decorrer que altera o andamento da narrativa. 

Nele, Fabian dedica expressamente a canção a Rosário, se dirigindo a ela em muitos momentos, 

inclusive com interações físicas. A partir desse momento, Inácio se tornará ainda mais obcecado 

com a suspeita que algo ocorre entre esses cantores. 

  

Figura 68: Fabian canta para Rosário. Figura 69: O cantor se aproxima da empreguete durante o número 

musical. Fonte: captura de tela do capítulo 52. 

Já o solo de lamento pode ser exemplificado através da segunda canção que Rosário escreveu 

sobre seu relacionamento com Inácio: “Vou matar esse amor dentro de mim”. A cantora se 

inspirou em dizeres do amado para compor a música de término, e o primeiro número musical 

em que a canta é para Fabian, com quem posteriormente dividiria os vocais da interpretação. 

As primeiras interpretações da canção ocorrem no capítulo 103, sendo a primeira delas um solo. 

O número musical é de ensaio no apartamento de Rosário, no entanto a canção é bastante 

relevante: constitui-se, portanto, em um número que enriquece a trama, mas não avança 

(MUELLER, 1984), visto que podemos ter acesso aos sentimentos mais profundos dessa 

personagem, mesmo que isso não implique em nenhuma evolução narrativa. 
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Figura 70: Rosário canta para Fabian. Figura 71: Ensaio de Rosário em que ela mostra sua nova canção 

de lamento para Fabian. Fonte: Captura de tela do capítulo 103. 

 Duetos: cômicos e de declaração de amor 

Em relação aos duetos, em uma construção interessante, é durante a interpretação da canção 

“Cheia de charme” por Inácio – que fingia ser Fabian durante a turnê – em dueto com Rosário, 

no capítulo 134, que é revelada a farsa dos dois Fabians. Inácio finalmente se dá conta que nada 

ocorre entre Rosário e o cantor sertanejo, e que ela sempre foi apaixonada por ele, como 

clamava. A partir dessa epifania, ele chama a cantora ao palco e “se apresenta” com ela, com 

expressões faciais de felicidade, fazendo carícias na amada. Em um dado momento, de tão 

imerso em seu sentimento, abandona sua função de dublar Fabian no meio do número musical 

e em seguida beija Rosário, inspirado nos dizeres que “paixão assim não acontece todo dia”. 

Como o Fabian real estava por trás da coxia cantando, sem ter acesso ao que acontecia no palco, 

ele continuou seu trabalho. Chayene, vingativa, abriu então o painel do fundo do palco, 

revelando que havia dois Fabians naquele show. Esse dueto de declaração de amor também 

pode ser considerado um número musical que avança a trama por seu conteúdo (MUELLER, 

1984), visto que muitos fatores essenciais para a narrativa ocorrem nele.   

  

Figura 72: O amor de Inácio por Rosário. Figura 73: É revelada a farsa dos dois Fabians, e Inácio beija 

Rosário. Fonte: Captura de tela do capítulo 134. 
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Outro dueto de declaração de amor marcante para a trama é o realizado por Chayene e Laércio: 

consiste do número musical único “Quatro semanas de amor”, no capítulo 141. Ao perceber 

que cometeu muitos erros, desprezou quem sempre esteve ao seu lado e que deveria valorizar 

seu companheiro fiel, Laércio, Chayene se declara para ele, e a partir de suas falas irrompe uma 

melodia eletrônica que introduz o número musical. Há elementos de dissolução de áudio 

(ALTMAN, 1987), visto que os personagens cantam com um acompanhamento musical 

inexistente. Os personagens cantam um para o outro frases como “te amo, não esqueça, o sonho 

não acabou”, enquanto dançam de mãos dadas. Esse número também avança a trama 

(MUELLER, 1984), visto que elucida as questões amorosas de Chayene, solucionando uma 

questão importante na trajetória dessa artista. 

  

Figuras 74 e 75: Dueto de amor de Chayene e Laércio. Fonte: Capturas de tela do capítulo 141.  

Os duetos cômicos, por sua vez, são uma marca registrada de Fabian e Chayene, principalmente 

com a canção “Se você me der”. Pautada em uma letra mais sexualizada e dançante de forró, 

os dois artistas a interpretam dançando juntos, fazendo um espetáculo, como ocorre em um 

número musical do primeiro capítulo da trama. Nele, Chayene realiza uma participação especial 

no show de Fabian. 

  

Figuras 76 e 77: Chayene e Fabian dançam forró ao som de “Se você me der”. Fonte: Capturas de tela 

do primeiro capítulo. 
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É, portanto, um número que ao mesmo tempo que mostra o dia-a-dia de shows dos artistas, 

também contribui para o espírito ou tema (MUELLER, 1984) da telenovela. A atmosfera 

cômica, musical e de divertimento é evidenciada: todos elementos centrais para essa telenovela.  

 Números de coro: apresentações em grupo 

Os números de coro, por sua vez, são também bastante frequentes na narrativa, principalmente 

visto que as protagonistas compreendem um trio e cantam todas as músicas juntas – portanto 

todos os números musicais que as envolvem já podem ser considerados de coro. O mais 

relevante desses números é o que encerra a narrativa, no capítulo 143. Nele, Empreguetes, 

Fabian e Chayene se reúnem para cantar, uma resolução harmoniosa para os problemas que 

marcaram a história. Esse número, portanto, avança a trama por seu conteúdo, por marcar o fim 

com a música-tema (MUELLER, 1984). A escolha de “Ex-mai love” é óbvia por ser o tema 

geral da telenovela, e uma canção neutra em relação às canções evocadas nessa trama: a não ser 

que o final fosse construído com um show trazendo uma multiplicidade de números, não faria 

sentido todos esses artistas cantarem a música de trabalho de apenas um deles. Dessa forma, 

“Ex-mai love” é uma solução inteligente, sendo neutra e ao mesmo tempo relevante. Além 

disso, faz referência ao tradicional encerramento de telenovelas da Globo, em que há o uso de 

uma canção – geralmente a do tema de abertura – enquanto o elenco e equipe se despedem do 

público. 

Uma dissolução de vídeo entre o casamento de Rosário/Inácio e Cida/Elano, junto à melodia 

da canção, faz a transição para o número musical, que ocorre em um palco. O cenário inclui um 

grande letreiro “Empreguetes” e também um telão, que passa a animação de abertura da 

telenovela. Há também a dissolução de áudio, considerando que os cantores cantam, porém não 

vemos os instrumentos musicais (ALTMAN, 1987). Eles estão juntos e felizes, marcando a 

conclusão da trama, e o número se estende ao tradicional adeus de elenco e equipe, através da 

transição para o espaço extradiegético. Um retorno a Rosário, que indica o corte de luz, encerra 

a telenovela. 
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Figura 78: Show de encerramento da trama. Figura 79: Número musical envolveu todos os artistas 

ficcionais. Fonte: Google. 

Quanto aos outros tipos de número musicais, identificamos uma recorrência de flashbacks de 

números de shows, os previamente identificados videoclipes, além de alguns números de 

devaneio. No total, foram quatro os números musicais construídos a partir de sonhos ou delírios 

de personagens. Consideramo-nos interessantes pois eles são esteticamente diferentes dos 

tradicionais números de shows e ensaios. No capítulo oito, por exemplo um número musical de 

“Impossível acreditar que perdi você” é iniciado a partir de um diálogo imaginário de Rosário 

com Inácio na cozinha de Chayene, onde ele argumenta que ela ama Fabian. Nesse momento, 

o cantor aparece e começa um número musical em que canta para Rosário, com a presença de 

dissolução de áudio (ALTMAN, 1987), pois a canção está completa, porém o número não 

apresenta instrumentos musicais. O devaneio da garota é encerrado pela interrupção de Laércio, 

que a dispensa do trabalho pelo dia.  

O segundo delírio traz a mesma canção: no capítulo 40, Dália – a “fabianática” que sequestrou 

e alterou o rosto de Inácio – ao ter esse personagem em cárcere, relembra o seu delírio ao 

imaginar que Fabian cantava para ela, e sua desilusão com a rejeição do cantor. O número 

musical é introduzido a partir da dissolução de vídeo, também trazendo dissolução de áudio, 

que insere os gritos das fãs no show do cantor antes do número musical ser começado, além da 

mesma ausência de instrumentos musicais no número (ALTMAN, 1987).  
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Figura 80: Devaneio de Rosário na cozinha de Chayene. Fonte: Captura de tela do capítulo 8. Figura 81: 

Delírio da “fabianática” Dália. Fonte: Captura de tela do capítulo 40. 

Já os pesadelos se configuram de forma um pouco diferente, sendo ambos de Chayene. O 

capítulo 105 traz um pesadelo de Chayene em que a cantora sonhou com a gravação do 

videoclipe de “Só me vejo contigo”, que gravou com Fabian, porém no final da cena ela era 

substituída por Rosário, que ficava em clima de romance com seu amado. O número foi 

introduzido por dissolução de vídeo e, para marcar que era um sonho, foi inserido um efeito 

visual de borda na imagem (ALTMAN, 1987). É um número que enriquece a trama, mas não 

avança, segundo a classificação de Mueller (1984), visto que nos aprofundamos nos 

sentimentos e preocupações de Chayene. O número se encerra quando a cantora acorda. 

  

Figura 82: Dissolução de vídeo introduz o número musical. Figura 83: Troca de Chayene por Rosário 

no pesadelo. Fonte: Capturas de tela do capítulo 105. 

Já o último número de pesadelo é inserido no capítulo 141, e, diferentemente do primeiro, não 

sabemos que não se trata da realidade até a cantora acordar, pois Chayene está aparentemente 

desaparecida nesse momento da trama, e a cena é introduzida por uma narração de Gentil Soares 

que indica que ela teria se jogado no rio de piranhas. A cantora sonha que, arruinada, canta sua 

canção de maior sucesso “Voa, voa, brabuleta” em um circo de Sobradinho, em que se 

transformava em mulher gorila para garantir o sustento de seus filhos com o “curico” cozinheiro 

Naldo. Há também a dissolução de áudio, mas não de vídeo, nem o uso de efeitos visuais. 

Podemos dizer que esse número avança a trama por seu conteúdo, pois o pesadelo motiva 

Chayene, ao acordar, a se declarar para Laércio no número supracitado de “Quatro semanas de 

amor”. 
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Figura 84: Número musical de Chayene no circo. Figura 85: Encontro da cantora com sua família 

durante o pesadelo. Fonte: Capturas de tela do capítulo 141. 

Por fim, outra questão que gostaríamos de salientar em relação aos números musicais é que, 

por se tratar de um produto cuja dinâmica está na constante transição entre fios narrativos, em 

muitos casos, os números eram interrompidos para mostrar algum outro fato relevante que 

ocorria em outro núcleo de personagens, para depois retornar à música. Apesar de ser um 

elemento de dispersão do número, é também uma estratégia de engajamento da telenovela, visto 

que Miguez (2017) indicou que a audiência subia durante os números musicais. Se o espectador 

aguarda a continuação do número, diminui a possibilidade dele mudar de canal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer dessa dissertação, realizamos um caminho teórico e analítico para configurar 

Cheias de Charme como uma telenovela musical e investigar de quais formas a música foi 

utilizada para construir sua narrativa. Sendo assim, tentamos aqui mostrar o que é um musical 

desde sua expressão cinematográfica, como ele migrou para a programação televisiva, o que é 

uma telenovela no contexto brasileiro e como Cheias de Charme entra nesse jogo. Passamos 

por discussões sobre a adequação de Cheias de Charme a esse gênero, trazendo características 

do musical cinematográfico clássico estadunidense, ao mesmo tempo em que se relacionou com 

características da chanchada brasileira, com seu tom de paródia e ironia. Isso, sem se distanciar 

da tradição das telenovelas no Brasil, e obedecendo suas lógicas de produção.  

Indicamos nessa pesquisa que poucas telenovelas brasileiras podem ser consideradas musicais. 

A maior parte das que podem é destinada a um público infantil ou infantojuvenil, a exemplo 

das produções do SBT, sendo a mais recente Carinha de Anjo (2016-2018). Nesse trabalho, 

identificamos somente uma outra telenovela prévia a Cheias de Charme que se aproximava de 

sua construção em relação à música, sendo destinada a todos os públicos: Dance, Dance, Dance 

(2007-2008), da Bandeirantes. A narrativa também era pautada em uma temática de musical 

show, onde a protagonista buscava o sucesso através da arte. Como explanado no segundo 

capítulo dessa dissertação, de acordo com Righini (2018), era realizado pelo menos um número 

musical por capítulo. A diferenciação entre ambas está na abordagem musical: enquanto a 

telenovela da Band focava na dança, com grandes coreografias musicais e pouco canto 

diegético, com enfoque em uma garota interiorana que veio à capital para tentar o sucesso, a da 

Globo trouxe uma discussão de classes sociais, o que possibilitou que suas escolhas de gêneros 

musicais e construção dos personagens cantores se especificassem em relação à realidade do 

país. Sendo assim, enquanto Dance, dance, dance poderia ser uma produção oriunda de 

qualquer país, Cheias de Charme é intrinsecamente brasileira. Também em um aspecto de 

classificação do musical, expomos que há, ainda, restrições para a classificação de filmes de 

dança como pertencentes a esse gênero, o que impactaria em Dance, dance, dance. Como 

Cheias de Charme aborda a perspectiva de cantores, onde os números musicais se estruturam 

com base em canto diegético, não há dúvidas para seu enquadramento. 

Destacamos ao longo desse trabalho que Cheias de Charme se utilizou da música para a 

construção narrativa de diversas formas. Se aproximou do musical show em questões como a 

abordagem da indústria musical brasileira, a temática de ascensão social através da música e a 
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multiplicidade de números musicais, que ocorriam primordialmente durante ensaios e 

apresentações. A elaboração de canções originais que tratavam especificamente da trajetória 

dos artistas ficcionais foi um elemento enriquecedor – e inédito em relação ao padrão comercial 

que se estabeleceu na atualidade em relação à seleção de músicas para telenovelas –, que 

possibilitou a comercialização posterior de um DVD inédito de hits desses personagens 

cantores.  

A tentativa de aproximação da “nova” classe média através das temáticas evocadas trouxe 

também especificidades para a seleção de músicas, e a telenovela foi levada à discussão do 

“popular” e de gêneros periféricos, como o tecnobrega e o forró eletrônico. Os personagens 

cantores foram construídos a partir de características comuns a esses gêneros, buscando em 

quadros de referência externos elementos para constituir o campo de referência interno 

específico dessa obra (HRUSHOVSKI, 1984): forró eletrônico virou eletroforró, e esse gênero 

interno à telenovela era marcado pela mistura, possuindo elementos do tecnobrega e do calypso, 

por exemplo. Artifícios narrativos propiciaram que os cantores ficcionais fossem encarados 

como personalidades reais, através do relacionamento com seus pares e da participação em 

programas de tevê da emissora, contando com estratégias de auto-referenciação televisiva 

(DUARTE, 2004). Por conta disso, mesmo após o fim da trama, fãs pediam o retorno das 

Empreguetes, sendo que a promessa de um filme de sequência à trama amparava esses pedidos. 

As canções originais se popularizaram, a ponto de serem tocadas em instâncias reais, como 

festas e boates durante a exibição da telenovela. O sucesso de disseminação dessas músicas foi 

resultado de artifícios, tais quais: a repetição de seu uso extradiegético, acompanhando a 

trajetória das personagens, como comumente realizado através das canções-tema de 

personagens, padrão em telenovelas; da construção de uma rádio ficcional que não só auxiliou 

na divulgação dessas canções, mas também na narração de Cheias de Charme; da abundância 

de números musicais que as privilegiavam, sendo que mais de 65% desses números foram 

realizados utilizando canções originais; da estratégia transmidiática em relação aos videoclipes 

de canções originais  das Empreguetes – “Vida de Empreguete” e “Nosso Brilho” –, que 

culminou na disseminação desse material na internet antes da televisão, ação inédita que 

popularizou o acesso a essas canções online. Além disso, ainda tratando do uso das canções, 

sendo originais ou não, extradiegeticamente essas músicas serviram de apoio à imagem, sendo 

que em muitos momentos as letras de música dialogavam com o conteúdo das cenas, ou com o 

histórico de determinados personagens.  
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Os números musicais foram abundantes, com ampla presença dos personagens cantores, que só 

não estiveram em 10,4% dos 143 números da trama. Em análise de forma e natureza baseada 

na pesquisa de Desser (2013), identificamos que 61 desses números foram solos, 52 números 

de grupo e 30 duetos. Outra questão relevante evocada por Cheias de Charme, que destacamos 

neste trabalho, foi a construção das Empreguetes como um grupo periférico oriundo da internet, 

que evocou as discussões de novos meios surgidos para a produção e distribuição de música, e 

de abordagem da cultura popular. 

Como indica Souza (2004b, p. 12), “não obstante ser um produto coletivo, comercial, fabril, 

marcado pela repetição, esquematização e padronização”, a telenovela possui marcas 

estilísticas e autorais específicas: consegue se destacar por estratégias utilizadas e temáticas 

abordadas para além de sua característica comercial. No caso de Cheias de Charme, apesar de 

realizada pela Rede Globo – maior produtora e distribuidora desse tipo de produto, o que traz 

uma característica ainda mais industrial para a produção de suas telenovelas – consideramos 

que o uso da música a tornou singular, constituindo um projeto extenso e inovador em relação 

aos padrões de telenovela musical brasileira. A riqueza de detalhes desse produto fez com que 

fosse inviável, nesse trabalho, se explorar todas as vertentes de evocação da música para a 

construção narrativa. Além disso, ao mesmo tempo que intrinsecamente nacional, Cheias de 

Charme foi reverente às tradições de musicais cinematográficos históricos, constituindo assim 

um produto relevante para estudo da intersecção entre comunicação e música.   

Inserida em um contexto da Rede Globo, essa telenovela foi exibida na faixa horária das 19h, 

que consideramos, assim como Balogh (2002), mais permissiva a experimentações na emissora. 

Ela pode compreender uma telenovela musical, uma comédia pastelão, e até uma trama 

fantástica histórica – como Deus Salve o Rei (2018) – porém respeitando a adequação a tramas 

leves com humor, marca desse horário. Sendo assim, a liberdade para realizar um projeto 

musical foi maior nesse espaço da programação. Como indicou o autor da telenovela, Filipe 

Miguez, a fórmula de trazer a música como elemento de ascensão social para as trabalhadoras 

domésticas foi utilizada por ser facilmente reconhecível pelo público e ter sido utilizada em 

filmes e séries musicais ao longo dos anos.  

O sucesso de audiência de Cheias de Charme, e o engajamento do público com as estratégias 

articuladas serviu como base para a elaboração de outra trama musical das 19h: Rock Story 

(2016-2017).  É relevante ressaltar que Cheias de Charme não foi designada uma “telenovela 

musical” antes de sua estreia, mas serviu de parâmetro para que Rock Story pudesse ser 

catalogada como musical posteriormente. Em notícias da época, a telenovela de Filipe Miguez 
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e Izabel de Oliveira era denominada “uma fábula sobre sorte, talento, show business e, 

principalmente, amizade” na divulgação institucional da própria emissora. Apesar de elencar 

elementos do enredo, como a transformação do trio em cantoras e o uso de números musicais 

no evento de revelação das próximas tramas da Globo, o termo “musical” não foi utilizado118. 

Em outra notícia do Gshow, se apresenta que “música e humor dão o tom da nova novela das 

19h”119. O próprio autor Filipe Miguez, quando questionado em entrevista à época sobre o papel 

fundamental da música na narrativa, apenas identificou que “a novela trata dessa nova música 

popularíssima brasileira”120. Ou seja, percebemos que, em notícias e materiais de divulgação 

da época, o papel da música foi ressaltado, porém não utilizando a terminologia de “novela 

musical”.  

Já Rock Story, trama de 2016 que também possuiu centralidade da música em seu enredo, já foi 

identificada, em várias notícias prévias e durante sua exibição, como “a novela musical “Rock 

Story” (site TV Foco)121; “trama musical de Rock Story” (site G1)122 ou no próprio título de 

matérias, como “novela musical, ‘Rock story’ põe em cena a dicotomia entre rock e pop” (site 

G1)123. A posteriori, o próprio autor Filipe Miguez identificou que Cheias de Charme foi “a 

primeira novela musical na TV Globo”124. Compreendemos, dessa forma, que o pioneirismo de 

Cheias de Charme dentro da emissora abriu o caminho para que as próximas tramas que tenham 

a temática da música como central possam ser já classificadas como pertencentes a esse gênero.  

A experiência de Rock Story se diferenciou e aproximou de Cheias de Charme em algumas 

questões. Quando da veiculação dessa telenovela, a comparação com Cheias de Charme foi 

grande, ao ponto em que, em reportagem para o Notícias da TV, do UOL, Luciano Guaraldo 

                                                             
118 Informações obtidas no site da Rede Globo, em notícia de março de 2012, quando do evento de apresentação 

da grade de programação da emissora naquele ano. Disponível em: 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/03/atrizes-cantam-e-dancam-durante-apresentacao-de-

cheias-de-charme.html. Acesso em: 25 fev. 2018. 
119 Informações obtidas no site Gshow, em notícia de março de 2012. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-romance-e-humor-

tudo-isso-em-cheias-de-charme-nova-novela-das-19h.html. Acesso em: 25 fev. 2018. 
120 Entrevista de abril de 2012 realizada pelo site Gshow. Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/cheias-

de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-

classes.html. Acesso em: 25 fev. 2018. 
121 Notícia de novembro de 2016. Disponível em: https://www.otvfoco.com.br/rock-story-ganha-novos-

personagens-cantores-conheca-os/. Acesso em: 25 fev. 2018.  
122 Notícia do G1 de novembro de 2016. Disponível em: http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-

ferreira/post/vitti-acerta-o-tom-da-composicao-de-leo-regis-o-popstar-de-rock-story.html. Acesso em: 25 fev. 

2018. 
123 Notícia do G1 de novembro de 2016. Disponível em: http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-

ferreira/post/novela-musical-rock-story-poe-em-cena-dicotomia-entre-rock-e-pop.html. Acesso em: 25 fev. 2018.  
124 De acordo com entrevista para o Gshow. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/autores-de-cheias-de-charme-celebram-volta-da-novela-e-

nao-descartam-nova-dobradinha-na-tv.html. Acesso em: 01 mar. 2018. 

http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/03/atrizes-cantam-e-dancam-durante-apresentacao-de-cheias-de-charme.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/2012/03/atrizes-cantam-e-dancam-durante-apresentacao-de-cheias-de-charme.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-romance-e-humor-tudo-isso-em-cheias-de-charme-nova-novela-das-19h.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/03/musica-romance-e-humor-tudo-isso-em-cheias-de-charme-nova-novela-das-19h.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/04/cheias-de-charme-uma-homenagem-mulher-guerreira-de-todas-classes.html
https://www.otvfoco.com.br/rock-story-ganha-novos-personagens-cantores-conheca-os/
https://www.otvfoco.com.br/rock-story-ganha-novos-personagens-cantores-conheca-os/
http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/vitti-acerta-o-tom-da-composicao-de-leo-regis-o-popstar-de-rock-story.html
http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/vitti-acerta-o-tom-da-composicao-de-leo-regis-o-popstar-de-rock-story.html
http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/novela-musical-rock-story-poe-em-cena-dicotomia-entre-rock-e-pop.html
http://g1.globo.com/musica/blog/mauro-ferreira/post/novela-musical-rock-story-poe-em-cena-dicotomia-entre-rock-e-pop.html
http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/autores-de-cheias-de-charme-celebram-volta-da-novela-e-nao-descartam-nova-dobradinha-na-tv.html
http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/autores-de-cheias-de-charme-celebram-volta-da-novela-e-nao-descartam-nova-dobradinha-na-tv.html
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identificou sete fatores de aproximação entre as duas tramas (que, segundo ele, colocariam Rock 

Story como uma “cópia” de Cheias de Charme), indo além do aspecto musical relevante em 

ambas125: 1) o fato que as duas produções possuem escritores estreantes como titulares; 2) de 

ambas se utilizarem de personagens idênticos – Inácio e Fabian, os sósias e Júlia e Lorena, 

gêmeas – em papeis de destaque, sendo que nas duas situações uma das partes precisa fingir ser 

a outra em algum momento; 3) assim como as Empreguetes, os quatro integrantes da banda 4.4 

têm origens humildes e conseguem alcançar a fama; 4) a presença dos astros em decadência, na 

figura de Chayene, em Cheias de Charme, e de Gui, em Rock Story, que lutam para manter seus 

públicos; 5) presença de Lázaro e Tom Bastos na figura de empresários gananciosos e sem 

caráter; 6) paralelo entre os vilões das tramas – Chayene e Léo Régis –, ambos exagerados, com 

vestimentas extravagantes e expressões de fala peculiares; 7) identifica como uma semelhança 

as promessas de continuidade que foram feitas em relação às duas tramas – foi especulado que 

Cheias de Charme daria origem a um filme de continuação da trama, e o mesmo aconteceu com 

Rock Story em relação à possibilidade de um spin-off com dois personagens do núcleo cômico 

da telenovela. Até então não há mais notícias em relação à produção de nenhum dos dois casos 

indicados.  

Ao analisarmos os elementos destacados, podemos fazer algumas considerações. Em relação 

aos gêmeos, esse recurso é recorrentemente utilizado na teledramaturgia para colocar 

personagens em contraposição – um gêmeo de bom coração e um ambicioso, por exemplo – ou 

também utilizando a técnica de troca de papeis, não sendo esta uma exclusividade das duas 

produções em questão. Outros pontos ressaltados nessa reportagem são lugar-comum de tramas 

musicais, principalmente as enquadradas na categoria de musical show proposta por Altman 

(1987), que tratam das questões relacionadas à fama e ao mercado musical: a estratégia de 

evidenciar personagens de raízes humildes que chegam à fama através da música; a figura dos 

astros em decadência, convivendo de forma conflituosa com artistas em ascensão e a presença 

de empresários sem caráter. O que podemos concluir, no entanto, é que, apesar das confluências 

narrativas não serem exclusividade de nenhuma das duas tramas, o fato que se destaca é que a 

fórmula da emissora de trazer uma narrativa musical para o horário das 19h mostra-se 

promissora. Em comparação com Cheias de Charme, de acordo com reportagem do UOL, Rock 

                                                             
125 Fonte: http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/sete-fatos-revelam-rock-story-e-uma-copia-de-cheias-de-

charme--15326. Acesso em: 7 nov. 2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/sete-fatos-revelam-rock-story-e-uma-copia-de-cheias-de-charme--15326
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/sete-fatos-revelam-rock-story-e-uma-copia-de-cheias-de-charme--15326
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Story ficou um pouco abaixo da média de audiência126. No entanto, se destacou em relação às 

produções dos últimos anos, ficando atrás apenas de Totalmente Demais e Haja Coração127.  

Cremos também que o sucesso da empreitada possibilitará o desenvolvimento de novas tramas 

musicais futuramente. Apesar do intervalo de quatro anos para a exibição de Rock Story – 

compreensível, pois a emissora tem uma ordem de preparo de novas telenovelas, que são 

planejadas anos em avanço – o sucesso de audiência dessa segunda trama musical pode ser um 

fator de estímulo para que a emissora continue se aventurando no gênero. Além disso, como 

identifica Rafael Righini (2018), há, hoje, a exigência de que os artistas realizem uma formação 

mais global – não só em um aspecto dramatúrgico, como também no canto e na dança – por 

conta das demandas do teatro musical, que tem se desenvolvido no Brasil com mais força, 

principalmente no eixo Rio-São Paulo. Por conta disso, esse autor – que também foi diretor 

musical na Record, Band e SBT – crê que há atores preparados, tanto mirins quanto adultos, 

para a produção de novas obras musicais no país.  

Em relação ao aspecto comercial do uso da música, também citado nessa dissertação, 

identificamos que o futuro do mercado de CDs é incerto, porém a Rede Globo mantém a 

produção e comercialização dos discos de telenovela, apesar de também ter se rendido 

recentemente à inserção em plataformas digitais gratuitas e pagas. Como indicado por De 

Marchi (2015), desde o ano 2000 pôde-se notar um declínio nas vendas de CDs e DVDs no 

Brasil. No entanto, percebemos que a emissora continua a produzir CDs de “trilha sonora”, 

apesar de não termos acessos a dados quantitativos de vendagem. Em um mercado que se 

transiciona, a Globo tem tentado se inserir nas empresas digitais com um posicionamento que 

nunca havia abordado anteriormente. Por exemplo, abriu um perfil na empresa digital Spotify 

que, criada em 2006, possui um dos maiores catálogos de artistas e canções em formato digital 

ao lado de outras empresas como o iTunes (DE MARCHI, 2015).  

A Globo também se relaciona com o iTunes, promovendo a venda de álbuns de telenovelas, ou 

canções unitárias desses álbuns. No Spotify, no entanto, o comportamento é diferente: com uma 

                                                             
126 Até o capítulo 161, Rock Story apresentava média de 25.6 na grande São Paulo, enquanto Cheias de Charme, 

no mesmo ponto – que na realidade é a média total da telenovela, já que Cheias de Charme só possuiu 143 

capítulos – apresentava 28 pontos de média. Fonte: 

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2017/05/17/audiencia-de-rock-story-e-menor-que-a-de-suas-duas-

antecessoras.htm. Acesso em: 7 nov. 2017. 
127 De acordo com reportagem do TVFoco, Rock Story apresentou média geral de 25.8 pontos na grande São Paulo, 

ficando atrás somente das médias de Haja Coração e Totalmente Demais, que alcançaram 27.4 pontos. Rock Story 

conseguiu superar, no entanto, as demais telenovelas dos últimos cinco anos: Guerra dos Sexos (22.8), Sangue 

Bom (24.6), Além do Horizonte (19.7), Geração Brasil (19.3), Alto Astral (22.1) e I love Paraisópolis (23.49). 

Fonte: http://www.otvfoco.com.br/rock-story-supera-seis-antecessoras-na-media-geral-de-audiencia/. Acesso em: 

7 nov. 2017. 

https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2017/05/17/audiencia-de-rock-story-e-menor-que-a-de-suas-duas-antecessoras.htm
https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2017/05/17/audiencia-de-rock-story-e-menor-que-a-de-suas-duas-antecessoras.htm
http://www.otvfoco.com.br/rock-story-supera-seis-antecessoras-na-media-geral-de-audiencia/
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versão gratuita e outra paga, essa empresa permite o acesso do público sem a necessidade do 

consumo financeiro. Para sustentar esse modelo, se utiliza de aporte publicitário. A Globo 

realizou um investimento de estratégia no Spotify. A emissora disponibilizou playlists 

temáticas, como “Vale a pena ouvir de novo”, de trilhas de novelas, além do elemento mais 

inovador: as playlists por personagens célebres. A seleção de músicas intitulada “Chayene”, 

por exemplo, é repleta de canções do Pará, estado de origem de gêneros de grande relevância 

na construção da narrativa da telenovela, a exemplo do tecnobrega e do calypso. A seleção de 

“Nazaré” – célebre vilã da telenovela Senhora do Destino (2004-2005) – compreende canções 

como “Eu sou a diva que você quer copiar” e “Erva venenosa”128. Se trata, portanto, de um 

desenvolvimento relevante para a exploração de novas mídias pela emissora. 

Sendo assim, a Globo, geralmente mais restritiva em relação a seu material, tentando vincular 

tudo a seus servidores, tem se aberto mais a novas plataformas. Por exemplo, foi criado um 

canal da emissora no YouTube em 2014, onde os vídeos postados são prioritariamente teasers 

promocionais da programação, com duração média de um minuto. Estão sendo também 

acrescentadas as aberturas de programas e telenovelas da emissora ao longo dos anos – material 

que só estava disponível anteriormente no site Memória Globo – como por exemplo Barriga de 

Aluguel (1990-1991) e Caminho das Índias (2009) – uma diversificação e ponto de interesse 

para que haja inscritos no canal. No entanto, por conta da busca de assinantes para o Globo 

Play, seu site de streaming por assinatura, a estratégia de uso de outras plataformas na internet 

dessa emissora se difere de outros canais. Por exemplo, o SBT, que disponibiliza capítulos e 

episódios completos de seus produtos nessa plataforma, possui mais de três milhões a mais de 

inscritos que a Globo no YouTube.  

De forma geral, identificamos que ainda há muito a ser explorado em relação ao 

desenvolvimento de tramas musicais na televisão, e ao uso da música em telenovelas. Elemento 

de extrema importância para a construção de um produto ficcional, a música influencia desde a 

identificação do público com determinados personagens a estratégias comerciais das emissoras. 

Sendo assim, tem potencial de diferenciar produtos através de seu uso, como em nosso estudo 

de caso.  

Cheias de Charme aliou dois elementos historicamente criticados por seu caráter popular e de 

entretenimento: a telenovela e o gênero musical. No entanto, foi um produto que cativou o 

                                                             
128 Como pode ser conferido no aplicativo do Spotify, ou no detalhamento da ação na seguinte entrevista: 

https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/conheca-o-perfil-da-globo-no-spotify-e-relembre-

musicas-da-tv.ghtml. Acesso em: 12 fev. 2018. 

https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/conheca-o-perfil-da-globo-no-spotify-e-relembre-musicas-da-tv.ghtml
https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/conheca-o-perfil-da-globo-no-spotify-e-relembre-musicas-da-tv.ghtml
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público, vide audiência expressiva, e que foi exaltado pela crítica especializada, como o 

jornalista Maurício Stycer, que identificou que essa telenovela “tirou o horário das 19h30 do 

marasmo”129, além do pesquisador de telenovelas Nilson Xavier, que a considerou “a melhor 

novela das sete dos últimos tempos”130. Seu sucesso também motivou pesquisas acadêmicas – 

dentre artigos e dissertações – especialmente em relação a seu projeto transmidiático, e, com a 

colaboração desse trabalho, também no âmbito musical. Cremos, portanto, que é clara a riqueza 

de estratégias operadas nesse produto, apesar de seu ritmo de produção industrial de longa 

duração. Sendo assim, em um âmbito analítico, consideramos que o produto telenovela, seus 

usos da música, além das mais diversas manifestações do gênero musical na televisão são 

expressões relevantes para o campo da Comunicação. Há potencial, portanto, para o 

desenvolvimento de trabalhos futuros que investiguem esses fenômenos e seu impacto para a 

cultura do país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
129 Em notícia disponível em: https://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2012/09/28/cheias-de-charme-tirou-o-

horario-das-19h30-do-marasmo/. Acesso em: 19 mar. 2018. 
130 Em notícia disponível em: https://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/. Acesso em: 19 mar. 2018. 

https://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2012/09/28/cheias-de-charme-tirou-o-horario-das-19h30-do-marasmo/
https://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/2012/09/28/cheias-de-charme-tirou-o-horario-das-19h30-do-marasmo/
https://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/
https://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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APÊNDICE A – NÚMEROS MUSICAIS DE CHEIAS DE CHARME 

 

Capítulo Duração Canção Momento Tipo de 

canção 

Intérprete Descrição do número 

musical 

1 31:57 a 

32:27; 

41:05 a 

41:38 

Só marcando 

meu nome 

Rodinei 

grafitando na 

festa do 

Borralho 

Trilha 

de 

canções 

Marcelo D2 

e Stephan 

Marcelo D2 e o filho se 

apresentam no evento 

onde Rodinei foi 

convidado a grafitar. 

Imagens intercaladas da 

dupla cantando 

enquanto os artistas 

grafitam. 

1 36:56 a 

38:33 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Fabian 

entrando no 

show e 

Rosário 

correndo 

atrás dele 

Trilha 

de 

canções 

Fabian  A canção é contínua 

entre o número musical 

e o restante da cena: 

está na diegese durante 

o número musical de 

Fabian em seu show, e 

depois vira 

extradiegética enquanto 

Rosário é levada pela 

polícia. 

1 39:13 a 

41:04 

Se você me 

der 

Show de 

Fabian com 

participação 

de Chayene 

Canção 

original 

Fabian e 

Chayene  

A canção começa on-

the-air no rádio da casa 

dos Sarmento, depois 

extradiegética de BG 

usada para a transição 

para o show, onde volta 

a ser diegética, dessa 

vez em um número 

musical em show de 

Fabian com participação 

especial de Chayene. 

4 14:02 a 

14:44 

Noite Feliz Rosário e 

coral de 

crianças 

cantando 

Número 

musical 

único 

Coral de 

crianças 

Flashback de Rosário e 

seu pai, Sidney, do 

momento em que se 

conheceram: o pai de 

Rosário, então garçom, 

assistiu à apresentação 

do coral de crianças do 

orfanato. Rosário, 

criança, fez um solo na 

música "Noite Feliz". 

Isso leva Rosário a dizer 

a seu pai que a música é 

sua vida e que o trouxe 

para sua vida. 

6 18:41 a 

20:06; 

21:16 a 

21:51 

Minha Sorte Show de 

Rosário no 

Chopêokê 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta a primeira 

música do seu primeiro 

show no Chopêokê, bar 

do Borralho. 
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6 22:18 a 

23:13; 

23:34 a 

25:05 

Chalalá Show de 

Rosário no 

Chopêokê 

Canção 

original 

Rosário Segunda música do 

show de Rosário no 

Chopeokê. Imagens 

dela no palco 

intercaladas com a 

plateia. Inácio chega 

correndo ao show de 

Rosário, com a canção 

diegética de fora do 

espaço, aumentando de 

volume enquanto ele se 

aproxima.  

6 36:45 a 

37:27 

Ex-mai love Chayene 

cantando a 

capella em 

seu quarto 

Trilha 

de 

canções 

Chayene Rosário vai levar o café 

da manhã de Chayene, 

que sai do closet 

cantando a música de 

Gaby Amarantos a 

capella. Ela faz um 

número musical para a 

cozinheira. 

7 7:44 a 

8:34  

Se você me 

der 

Fabian no 

palco 

gravando ao 

vivo com 

Gentil Soares 

Canção 

original 

Fabian Número musical 

introduzido por Gentil 

Soares, que anuncia a 

homenagem a Fabian. 

Gravação do "Bom dia, 

dona Maria" no 

auditório da Associação 

das Domésticas.  

7 11:41 a 

14:02 

Chora, me 

liga 

Fabian e 

Chayene ao 

vivo com 

Gentil Soares 

Trilha 

de 

músicas 

Chayene e 

Fabian 

Fabian começa 

cantando, depois 

Chayene aparece de 

surpresa. A canção é 

acompanhada de gritos, 

palmas e vaias da 

plateia.  

8 27:14 a 

27:37 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Fabian canta 

para Rosário 

em um delírio 

Trilha 

de 

músicas 

Fabian Rosário tem um diálogo 

imaginário com Inácio 

na cozinha de Chayene, 

e ele argumenta que ela 

ama Fabian. O cantor 

então aparece e começa 

um número musical em 

que canta para Rosário. 
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11 4:35 a 

7:27; 

8:44 a 

9:14 

Voa, voa, 

brabuleta 

Socorro finge 

ser Chayene 

em 

Sobradinho / 

Chayene 

assiste a um 

vídeo seu no 

passado, 

interpretando 

essa canção 

Canção 

original 

Chayene Número musical onde 

Socorro dubla a canção 

de Chayene por trás de 

um pano, fingindo que é 

uma apresentação da 

cantora, para enganar o 

povo de Sobradinho e 

fugir com o dinheiro 

dos ingressos vendidos. 

Em um dado momento 

mudamos de cenário 

para a casa de Chayene, 

que assiste um vídeo 

seu do passado 

cantando essa música.  

12 05:41 a 

06:01 

Chalalá Rosário grava 

CD no 

estúdio de 

Kleiton 

Canção 

original 

Rosário Rosário grava algumas 

faixas no estúdio 

caseiro de Kleiton. 

13 34:25 a 

34:45 

Recordar é 

viver 

Festa dos 

torcedores do 

Vasco na laje 

de Penha 

Número 

musical 

único 

Sandro, 

Penha e 

torcida do 

Vasco 

A torcida organizada do 

Vasco no Borralho faz 

um churrasco na casa de 

Penha, e começa a 

cantar por poucos 

segundos a canção 

"Recordar é viver", 

utilizada de forma 

adaptada por diferentes 

torcidas desse esporte. 

13 41:38 a 

42:18 

Minha Sorte Rosário 

trabalhando 

na casa de 

Chayene 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta a capella 

com fones de ouvido 

enquanto limpa a 

cozinha da casa de 

Chayene, e é 

surpreendida por 

Fabian, que a observava 

e pela primeira vez 

escuta sua voz, e elogia. 

17 3:38 a 

4:00 

Só me vejo 

contigo 

Rosário 

cantando seu 

dueto para 

Fabian 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta a capella 

seu dueto recém-

composto para Fabian, 

que está procurando 

uma canção inédita para 

seu novo CD.  

18 31:35 a 

32:51 

Chora, me 

liga 

Show de 

Fabian no 

festival 

Macaé 

Música 

Trilha 

de 

músicas 

Fabian  Fabian inicia seu show 

no festival Macaé 

Música sendo assistido 

por Joelma e 

Chimbinha, da banda 

Calypso, que fizeram o 

show seguinte. 
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19 01:10 a 

2:07 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Fabian 

cantando para 

Dani Suzuki 

em seu show 

Trilha 

de 

músicas 

Fabian Segunda música 

mostrada do show de 

Fabian no festival 

Macaé Música, no qual 

Rosário acreditava que 

seria chamada para 

fazer uma participação 

especial, porém Fabian 

chamou Dani Suzuki, 

apresentadora do 

festival, e cantou para 

ela. 

19 7:50 a 

9:07 

Xonou, 

xonou 

Show da 

Banda 

Calypso 

Número 

musical 

único 

Banda 

Calypso 

Show da Banda Calypso 

no festival Macaé 

Música. 

19 9:07 a 

12:00 

Se você me 

der 

Show da 

Banda 

Calypso 

Canção 

original 

Banda 

Calypso, 

Fabian e 

Chayene 

Continuação do show da 

Banda Calypso no 

festival Macaé Música. 

Joelma anuncia a 

participação de Fabian 

em uma música e 

Chayene chega de 

surpresa. 

24 35:44 a 

39:35 

Darte Participação 

de Chayene 

no show de 

Ivete Sangalo 

Trilha 

de 

músicas 

Ivete Sangalo 

e Chayene 

Cantam "Darte", da 

trilha de músicas da 

novela, narrativamente 

explicada como uma 

canção das duas em sua 

turnê internacional.  

25 01:13 a 

03:33 

Voa, voa, 

brabuleta 

Participação 

de Chayene 

no show de 

Ivete Sangalo 

Canção 

original 

Ivete Sangalo 

e Chayene 

Segundo número 

musical do que Chayene 

faz no show em que é 

convidada por Ivete 

Sangalo. 

26 20:06 a 

20:17 

Só me vejo 

contigo 

Chayene 

ensaia seu 

novo dueto 

Canção 

original 

Chayene Chayene comemora que 

vai apresentar seu novo 

dueto (a canção 

composta por Rosário) 

no Faustão, e cantarola 

um pedaço da canção. 

31 29:35 a 

32:47 

Vida de 

Empreguete 

Videoclipe 

das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes O videoclipe das 

Empreguetes é vazado. 

Kleiton e alguns garotos 

assistem ao vídeo na lan 

house. 
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32 22:13 a 

22:51 

Vida de 

Empreguete 

Exibição de 

trecho do 

videoclipe 

das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Elano e Kleiton 

comentam sobre o 

número crescente de 

visualizações do clipe, e 

em seguida há imagens 

de pessoas assistindo o 

clipe em celulares e 

computadores, 

posteriormente um 

trecho do refrão da 

canção no videoclipe. 

32 39:40 a 

42:11 

Só me vejo 

contigo 

Chayene e 

Fabian 

cantam no 

Domingão do 

Faustão 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Primeira apresentação 

do novo dueto de amor 

de Chayene e Fabian no 

Faustão. Parte de um 

quadro com Chayene 

que durou 

aproximadamente sete 

minutos do capítulo, 

onde a cantora falou 

sobre seus problemas 

jurídicos, carreira e vida 

amorosa, como uma 

entrevista padrão nesse 

programa. 

33 2:10 a 

5:15 

Se você me 

der 

Chayene e 

Fabian 

cantam no 

Domingão do 

Faustão 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

O quadro do Faustão 

com os cantores 

continua, e eles cantam 

seu primeiro dueto de 

sucesso: "Se você me 

der".  

37 21:21 a 

22:10 

Vida de 

Empreguete 

Empreguetes 

ensaiam para 

seu primeiro 

show no 

Chopêokê 

Canção 

original 

Empreguetes Empreguetes ensaiam 

coreografia e canção a 

capella para o primeiro 

show do trio. 

37 22:41 a 

24:14 

Chalalá Empreguetes 

ensaiam para 

seu primeiro 

show no 

Chopêokê 

Canção 

original 

Rosário  Número musical de 

ensaio para o primeiro 

show das Empreguetes. 

Após o trio ensaiar 

"Vida de Empreguete" a 

capella com 

coreografia, Rosário 

ensaia "Chalalá" 

sozinha. 

38 11:38 a 

13:44 

Vida de 

Empreguete 

Primeiro 

show das 

Empreguetes 

- Chopêokê 

Canção 

original 

Empreguetes Primeiro número 

musical do primeiro 

show do grupo 

Empreguetes no bar 

Chopêokê do Borralho.  
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38 14:40 a 

17:21 

Chalalá Primeiro 

show das 

Empreguetes 

- Chopêokê 

Canção 

original 

Empreguetes Segundo número 

musical do primeiro 

show do grupo 

Empreguetes no bar 

Chopêokê do Borralho. 

Rosário canta sua 

música, enquanto Cida e 

Penha fazem backing 

vocal. 

38 18:08 a 

18:30 

Vida de 

Empreguete 

Primeiro 

show das 

Empreguetes 

- Chopêokê 

Canção 

original 

Empreguetes Trecho do bis de "Vida 

de Empreguete" no 

primeiro show do grupo 

Empreguetes no bar 

Chopêokê do Borralho. 

39 23:54 a 

25:04 

Humilde 

Residência 

Chayene 

ensaia no 

avião 

Trilha 

de 

músicas 

Chayene Chayene ensaia com o 

playback da canção de 

Michel Teló no avião a 

caminho do show do 

cantor, onde fará uma 

participação. 

40 19:19 a 

19:55; 

23:04 a 

23:30 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Delírio de 

Dália com o 

cantor Fabian 

Trilha 

de 

músicas 

Fabian Dália, ao sequestrar 

Inácio, relembra o seu 

delírio ao imaginar que 

Fabian cantava para ela, 

e sua desilusão com a 

rejeição do cantor. 

41 03:59 a 

06:31; 

08:19 a 

09:10 

Humilde 

Residência 

Chayene 

participa de 

show de 

Michel Teló 

Trilha 

de 

músicas 

Chayene e 

Michel Teló 

Número musical de um 

show de Michel Teló 

em que Chayene faz 

uma participação 

especial cantando a 

música "Humilde 

Residência".  

41 12:20 a 

13:43 

Chalalá Rosário toca 

violão e canta 

em seu quarto 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta e toca em 

seu quarto sua música 

de motivação ao 

sucesso - Chalalá - 

enquanto reflete sobre 

seu relacionamento com 

Inácio e suas decisões 

profissionais.  

43 06:04 a 

07:32 

Vida de 

Empreguete 

Empreguetes 

se apresentam 

na cozinha da 

casa dos 

Sarmento 

Canção 

original 

Empreguetes Durante a festa de 

noivado de 

Ariela/Humberto e 

Isadora/Conrado, Otto 

Werneck descobre que 

as Empreguetes são as 

serviçais organizando o 

jantar, cumprimenta e 

elas cantam para os 

convidados na cozinha.  



222 

 

43 13:11 a 

14:07 

Vida de 

Empreguete 

Empreguetes 

ensinam 

funcionários 

do 

condomínio a 

dançar sua 

música 

Canção 

original 

Empreguetes Após a festa de 

noivado, as 

Empreguetes vão para a 

praça do condomínio 

Casagrande, tiram fotos, 

dão autógrafos e 

ensinam os funcionários 

e domésticas do 

condomínio a dançar 

"Vida de Empreguete". 

43 39:48 a 

40:08 

Só me vejo 

contigo 

Gravação do 

clipe de 

Chayene e 

Fabian 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Trecho da gravação do 

clipe de "Só me vejo 

contigo" com Chayene e 

Fabian. 

44 04:14 a 

06:53 

Só me vejo 

contigo 

Gravação do 

clipe de 

Chayene e 

Fabian 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Número musical que é 

como se fosse o take 

final da gravação do 

clipe de Chayene e 

Fabian. 

44 26:26 a 

26:43 

Vida de 

Empreguete 

Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

45 2:51 a 

3:28; 

4:33 a 

4:53 

Vida de 

Empreguete 

Exibição do 

clipe das 

Empreguetes 

no programa 

Mais Você 

Canção 

original 

Empreguetes Exibição do clipe das 

Empreguetes no 

programa Mais Você, 

de Ana Maria Braga, 

enquanto as cantoras 

cantavam e dançavam 

acompanhando. 

45 37:30 a 

38:35 

Chalalá Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

50 36:14 a 

37:07 

Chalalá Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

51 20:41 a 

21:37 

Chalalá Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

51 24:31 a 

25:10 

Marias 

Brasileiras 

Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

52 11:20 a 

15:12 

Marias 

Brasileiras 

Show das 

Empreguetes 

no Pavilhão 

do Som 

Canção 

original 

Empreguetes Primeira música do 

show das Empreguetes 

no Pavilhão do Som. 
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52 16:57 a 

20:33 

Chalalá Show das 

Empreguetes 

no Pavilhão 

do Som 

Canção 

original 

Empreguetes Segunda música do 

show das Empreguetes 

no Pavilhão do Som. 

52 22:56 a 

26:40 

Cheia de 

charme 

Show das 

Empreguetes 

no Pavilhão 

do Som 

Trilha 

de 

canções 

Fabian  Terceira música do 

show das Empreguetes 

no Pavilhão do Som. 

Participação especial do 

cantor Fabian. 

52 29:40 a 

34:12 

Vida de 

Empreguete 

Show das 

Empreguetes 

no Pavilhão 

do Som 

Canção 

original 

Empreguetes Quarta música do show 

das Empreguetes no 

Pavilhão do Som. 

53 16:30 a 

16:50 

Cheia de 

Charme 

Flashback 

para o 

número 

musical de 

Fabian no 

show das 

Empreguetes 

Trilha 

de 

canções 

Fabian Fabian tem um 

flashback de sua 

participação no show 

das Empreguetes, 

quando cantou "Cheia 

de Charme" dedicada a 

Rosário. 

57 08:43 a 

09:31 

Voa, voa, 

brabuleta 

Ensaio de 

Chayene em 

casa com 

suas 

dançarinas 

Canção 

original 

Chayene Ensaio de Chayene de 

"Voa, voa, brabuleta" 

em sua casa, com as 

dançarinas. 

57 10:58 a 

12:55 

Marias 

Brasileiras 

Show das 

Empreguetes 

na pracinha 

do 

condomínio 

Casagrande 

Canção 

original 

Empreguetes Show surpresa na praça 

do condomínio 

Casagrande após 

resgatarem Cida de seu 

último dia no casamento 

das Sarmento. 

57 14:31 a 

15:12; 

16:13 a 

17:50 

Voa, voa, 

brabuleta 

Chayene 

canta em trio 

no 

condomínio 

Casagrande 

Canção 

original 

Chayene Chayene aparece em um 

trio elétrico passando e 

cantando pelo 

condomínio, para tentar 

ofuscar o trio de 

cantoras. 

60 40:32 a 

42:38 

Voa, voa, 

brabuleta 

Chayene no 

Esquenta 

Canção 

original 

Chayene Chayene se apresenta 

no Esquenta, fala de 

suas origens de 

Sobradinho e dos planos 

para o São João. 

61 03:10 a 

03:49; 

05:17 a 

05:27 

Marias 

Brasileiras 

Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio de coreografia 

das Empreguetes. 
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61 29:02 a 

32:13 

Vida de 

Empreguete 

Recebimento 

do prêmio 

pelas 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Apresentação das 

Empreguetes no 

recebimento do prêmio 

"A mais pedida de três", 

oferecido pela rádio de 

Gentil Soares. 

61 39:36 a 

41:23 

Só me vejo 

contigo 

Recebimento 

do prêmio 

pelas 

Empreguetes 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Fabian anuncia durante 

a premiação que o dueto 

é na realidade composto 

por Rosário, e a convida 

para cantar com ele no 

palco, naquele 

momento. 

61 41:40 a 

43:39 

Marias 

Brasileiras 

Recebimento 

do prêmio 

pelas 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Apresentação das 

Empreguetes no 

recebimento do prêmio 

"A mais pedida de três", 

oferecido pela rádio de 

Gentil Soares. 

63 06:34 a 

07:53 

Chora, me 

liga 

Ensaio de 

Chayene em 

casa com 

suas 

dançarinas 

Trilha 

de 

canções 

Chayene Ensaio de Chayene de 

"Chora, me liga" para o 

Festivalzão de São João 

em sua casa, com as 

dançarinas. 

64 42:50 a 

44:01 

Só me vejo 

contigo 

Flashback 

para o 

número 

musical em 

que Rosário 

cantou com 

Fabian 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Flashback de Rosário 

para o momento em que 

ela dividiu o palco com 

Fabian cantando seu 

dueto, "Só me vejo 

contigo", na premiação 

"A mais pedida de três". 

65 33:38 a 

34:39; 

38:32 a 

38:44 

Marias 

Brasileiras 

Gravação da 

nova música 

de trabalho 

das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes As Empreguetes gravam 

seu novo hit - "Marias 

Brasileiras". O número 

musical acontece em 

um estúdio de gravação. 

65 44:01 a 

44:09 

Chalalá Rosário canta 

para Fabian 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta uma 

música para Fabian em 

seu novo violão, 

presenteado por ele. 

65 44:41 a 

45:24 

Só me vejo 

contigo 

Rosário canta 

para Fabian 

Canção 

original 

Rosário A cena se inicia com 

Rosário cantando para 

Fabian em sua casa. 

Quando Inácio chega e 

vê os dois, o capítulo se 

encerra. 
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66 00:12 a 

00:19  

Só me vejo 

contigo 

Rosário canta 

para Fabian 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Continuação do número 

musical que encerrou o 

capítulo anterior. 

Quando Inácio sai do 

prédio, há uma 

interrupção do número. 

66 19:56 a 

21:28; 

23:31 a 

24:05 

O mio 

babbino caro 

Penha e Otto 

assistem a um 

recital da 

ópera de 

Puccini 

Número 

musical 

único 

Priscila 

Bomfim 

(piano) e 

Loren 

Vandal (voz) 

Penha e Otto assistem 

emocionados ao recital 

da ópera "Gianni 

Schicchi", e Puccini, 

onde a soprano Loren 

Vandal interpreta "O 

mio babbino caro". 

67 35:07 a 

36:17 

Se você me 

der 

Show de 

Fabian 

Canção 

original 

Fabian Número musical do 

show de Fabian. 

70 16:33 a 

18:13 

Marias 

Brasileiras 

Show das 

Empreguetes 

no 

Festivalzão 

de São João 

Canção 

original 

Empreguetes Primeira música do 

show das Empreguetes 

no Festivalzão de São 

João. 

70 20:20 a 

22:00 

Forró das 

curicas 

Show das 

Empreguetes 

no 

Festivalzão 

de São João 

Canção 

original 

Empreguetes Segunda música do 

show das Empreguetes 

no Festivalzão de São 

João. 

70 23:00 a 

24:23 

Vida de 

Empreguete 

Show das 

Empreguetes 

no 

Festivalzão 

de São João 

Canção 

original 

Empreguetes Terceira música do 

show das Empreguetes 

no Festivalzão de São 

João. 

70 28:43 a 

31:13 

Chora, me 

liga 

Show de 

Chayene no 

Festivalzão 

de São João 

Trilha 

de 

canções 

Chayene Primeira música do 

show de Chayene no 

Festivalzão de São João. 

70 33:22 a 

35:34 

Vida de 

Patroete 

Show de 

Chayene no 

Festivalzão 

de São João 

Canção 

original 

Chayene Segunda música do 

show de Chayene no 

Festivalzão de São João. 

72 33:28 a 

35:29 

Vida de 

Patroete 

Flashback 

para o show 

de Chayene 

no 

Festivalzão 

de São João 

Canção 

original 

Chayene Flashback de Chayene 

para o número musical 

de "Vida de Patroete", 

em seu show no 

Festivalzão de São João. 

78 06:20 a 

08:17 

Marias 

Brasileiras 

Apresentação 

das 

Empreguetes 

no Faustão 

Canção 

original 

Empreguetes Apresentação das 

Empreguetes no 

Domingão do Faustão, 

após sua turnê de dois 

meses pelo Brasil, com 

repercussão e fama 

nacional. 
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81 20:47 a 

21:28; 

23:17 a 

23:40 

Forró das 

curicas 

Ensaio das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Número de processo - 

ensaio das 

Empreguetes. 

82 11:28 a 

13:27 

Marias 

Brasileiras 

Show das 

Empreguetes 

para as 

crianças do 

orfanato 

Canção 

original 

Empreguetes Primeira música do 

show das Empreguetes 

no Chopêokê para as 

crianças do orfanato em 

que Rosário morou 

quando era criança. 

82 16:03 a 

17:38 

Forró das 

curicas 

Show das 

Empreguetes 

para as 

crianças do 

orfanato 

Canção 

original 

Empreguetes Segunda música do 

show das Empreguetes 

no Chopêokê para as 

crianças do orfanato em 

que Rosário morou 

quando era criança. 

82 19:11 a 

20:52; 

21:41 a 

22:04 

Vida de 

Empreguete 

Show das 

Empreguetes 

para as 

crianças do 

orfanato 

Canção 

original 

Empreguetes Terceira música do 

show das Empreguetes 

no Chopêokê para as 

crianças do orfanato em 

que Rosário morou 

quando era criança. 

82 43:50 a 

44:20 

Chalalá Flashback 

para 

apresentação 

de Rosário no 

Chopeokê 

Canção 

original 

Rosário Rosário tem um 

flashback para seu 

primeiro show no 

Chopêokê, no dia em 

que se muda do 

Borralho para o novo 

apartamento.  

84 30:12 a 

31:00 

Só me vejo 

contigo 

Flashback 

para show das 

Empreguetes  

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Flashback de Rosário 

para o momento em que 

ela dividiu o palco com 

Fabian cantando seu 

dueto, "Só me vejo 

contigo", na premiação 

"A mais pedida de três". 

88 05:04 a 

05:40 

Minha Sorte Flashback do 

encontro de 

Fabian e 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário Fabian vai tomar uma 

água na casa de 

Chayene e tem um 

flashback do encontro 

com Rosário enquanto 

ela era doméstica e 

cantava na cozinha. 
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89 38:56 a 

40:21 

Vida de 

Empreguete 

Empreguetes 

cantam e 

dançam com 

Marilene, 

ganhadora da 

promoção do 

Fantástico 

Canção 

original 

Empreguetes 

e Marilene 

Participação de 

Marilene, ganhadora da 

promoção "A 

empregada mais cheia 

de charme do Brasil", 

do Fantástico, na 

telenovela. Nesse 

número musical, ela 

canta e dança "Vida de 

Empreguete" com as 

Empreguetes. 

90 14:08 a 

17:09 

Se você me 

der 

Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Chayene e Fabian 

apresentam "Se você me 

der" no reality show que 

fizeram sobre a 

gravidez de Chayene e a 

vida de casal. 

93 07:06 a 

09:36 

Chora, me 

liga 

Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Trilha 

de 

canções 

Chayene, 

Fabian e 

Preta Gil 

Preta Gil canta com 

Chayene e Fabian e 

música "Chora, me liga" 

no reality show que 

fizeram sobre a 

gravidez de Chayene e a 

vida de casal. 

94 32:24 a 

35:36 

Vida de 

Empreguete / 

Vida de 

Patroete 

Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Canção 

original 

Empreguetes 

/ Chayene 

Empreguetes cantam a 

música "Vida de 

Empreguete" e Chayene 

canta "Vida de Patroete" 

no reality. A edição faz 

como se fosse um mash-

up entre os dois 

números. 

94 36:49 a 

39:19 

Cheia de 

Charme 

Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Trilha 

de 

canções 

Fabian Fabian canta a música 

"Cheia de Charme" 

durante o reality show 

que ele e Chayene 

fizeram sobre a 

gravidez de Chayene e a 

vida de casal. 

95 39:46 a 

42:44 

Se você me 

der 

Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Canção 

original 

Zezé di 

Camargo e 

Luciano, 

Fabian e 

Chayene 

Número musical no 

reality show de 

Chayene e Fabian: Zezé 

di Camargo e Luciano 

se apresentam com o 

casal cantando "Se você 

me der". 
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95 44:21 a 

45:26; 

46:34 a 

47:13 

É o amor Número 

musical no 

reality show 

de Chayene e 

Fabian 

Número 

musical 

único 

Zezé di 

Camargo e 

Luciano 

Número musical no 

reality show de 

Chayene e Fabian: Zezé 

di Camargo e Luciano 

se apresentam cantando 

seu sucesso "É o amor".  

97 31:29 a 

32:00; 

35:15 a 

35:25 

Tô morando 

sozinho 

Participação 

das 

Empreguetes 

no show de 

João Neto e 

Frederico 

Número 

musical 

único 

João Neto e 

Frederico 

Número musical de 

abertura do show de 

João Neto e Frederico, 

do qual as Empreguetes 

participam. 

97 36:00 a 

39:00; 

40:31 a 

41:03 

Lê lê lê Participação 

das 

Empreguetes 

no show de 

João Neto e 

Frederico 

Trilha 

de 

canções 

Empreguetes 

e João Neto e 

Frederico 

Participação das 

Empreguetes no show 

de João Neto e 

Frederico, cantando a 

música que está na 

trilha da telenovela, "Lê 

lê lê". 

97 41:50 a 

43:46 

Marias 

Brasileiras 

Participação 

das 

Empreguetes 

no show de 

João Neto e 

Frederico 

Canção 

original 

Empreguetes Participação das 

Empreguetes no show 

de João Neto e 

Frederico, cantando 

"Marias Brasileiras". 

98 01:26 a 

02:02 

Marias 

Brasileiras 

Participação 

das 

Empreguetes 

no show de 

João Neto e 

Frederico 

Canção 

original 

Empreguetes Continuação do número 

musical que encerrou o 

capítulo anterior. 

Participação das 

Empreguetes no show 

de João Neto e 

Frederico, cantando 

"Marias Brasileiras". 

98 02:30 a 

05:04 

Lê lê lê Participação 

das 

Empreguetes 

no show de 

João Neto e 

Frederico 

Trilha 

de 

canções 

Empreguetes 

e João Neto e 

Frederico 

Participação das 

Empreguetes no show 

de João Neto e 

Frederico, cantando a 

música que está na 

trilha da telenovela, "Lê 

lê lê" (BIS). 

101 37:25 a 

37:36 

Cheia de 

Charme 

Breve 

flashback de 

Rosário 

Trilha 

de 

canções 

Fabian Breve flashback de 

Rosário para o 

momento em que 

Fabian cantou "Cheia de 

Charme" para ela. 

103 31:20 a 

31:31 

Vou matar 

esse amor 

dentro de 

mim 

Teaser do 

novo dueto 

composto por 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta um trecho 

do seu novo dueto para 

Fabian. 
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103 37:27 a 

39:31; 

40:20 a 

40:40 

Vou matar 

esse amor 

dentro de 

mim 

Apresentação 

de Rosário e 

Fabian no 

Caldeirão do 

Huck 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Rosário e Fabian 

cantam o novo dueto de 

Rosário, "Vou matar 

esse amor dentro de 

mim", no Caldeirão do 

Huck. 

105 16:16 a 

16:43 

Só me vejo 

contigo 

Sonho de 

Chayene  

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian / 

Rosário e 

Fabian 

Chayene sonha com o 

clipe que gravou com 

Fabian, de "Só me vejo 

contigo", só que no final 

ela é substituída por 

Rosário, que abraça seu 

amado. 

107 38:45 a 

40:26 

Sufoco Show de 

Alcione no 

Borralho 

Número 

musical 

único 

Alcione Primeira música do 

show de Alcione no 

Borralho. 

108 03:47 a 

04:40 

Sufoco Show de 

Alcione no 

Borralho 

Número 

musical 

único 

Alcione Continuação do número 

musical que encerrou o 

capítulo anterior. 

108 05:19 a 

05:47; 

07:22 a 

08:38 

Mulher 

Bombeiro 

Show de 

Alcione no 

Borralho 

Número 

musical 

único 

Alcione Segunda música do 

show de Alcione no 

Borralho. 

108 10:13 a 

13:00 

Chora 

coração 

Show de 

Alcione no 

Borralho 

Trilha 

de 

canções 

Alcione Terceira música do 

show de Alcione no 

Borralho - pedida por 

Penha. 

108 18:10 a 

19:40 

Gente fina, 

mas 

Show de 

Alcione no 

Borralho 

Número 

musical 

único 

Alcione, 

Penha e 

Gentil Soares 

Quarta música do show 

de Alcione no Borralho 

- ela pergunta a Penha 

se conhece algum 

vacilão, e canta essa 

canção com ela, 

enquanto Sandro assiste 

à apresentação. 

113 31:37 a 

34:20 

Chora, me 

liga 

Show de 

Chayene no 

EncantaFest 

Trilha 

de 

canções 

Chayene Primeira música do 

show de Chayene no 

EncantaFest. 

113 35:43 a 

37:19 

Voa, voa, 

brabuleta 

Show de 

Chayene no 

EncantaFest 

Canção 

original 

Chayene Segunda música do 

show de Chayene no 

EncantaFest. 

114 00:42 a 

01:15 

Voa, voa, 

brabuleta 

Show de 

Chayene no 

EncantaFest 

Canção 

original 

Chayene Continuação do número 

musical que encerrou o 

capítulo anterior. 

114 02:06 a 

03:35; 

07:05 a 

07:23 

Vida de 

Patroete 

Show de 

Chayene no 

EncantaFest 

Canção 

original 

Chayene Terceira música do 

show de Chayene no 

EncantaFest. 
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114 12:00 a 

13:55 

Minha Sorte Show das 

Empreguetes 

no 

EncantaFest 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta solo no 

show das Empreguetes 

no EncantaFest, pois 

Cida e Penha não 

chegaram. 

114 16:18 a 

17:37; 

18:58 a 

19:10 

Chalalá Show das 

Empreguetes 

no 

EncantaFest 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta solo no 

show das Empreguetes 

no EncantaFest, que 

Cida e Penha não 

chegaram, e é vaiada 

pelo público que clama 

pelas Empreguetes. 

114 19:45 a 

22:26 

Nosso Brilho Clipe das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Primeira exibição 

oficial do novo clipe das 

Empreguetes - no 

festival EncantaFest. 

115 17:26 a 

18:29 

Nosso Brilho Trecho de 

clipe das 

Empreguetes 

Canção 

original 

Empreguetes Trecho das 

Empreguetes exibido 

como um flashback das 

três integrantes quando 

elas decidiram terminar 

a parceria. 

117 23:28 a 

24:36 

Vou matar 

esse amor 

dentro de 

mim 

Rosário voz e 

violão 

Canção 

original 

Rosário Rosário canta voz e 

violão enquanto lembra 

de momentos com 

Inácio e de seu beijo 

com Fabian 

121 10:48 a 

12:48 

Chalalá Ensaio de 

Rosário  

Canção 

original 

Rosário Ensaio de Rosário para 

o primeiro show de sua 

turnê solo com Fabian. 

121 14:06 a 

15:03  

Só me vejo 

contigo 

Ensaio de 

Rosário e 

Fabian 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Ensaio do dueto entre 

Rosário e Fabian para o 

primeiro show da turnê 

solo de Rosário. 

121 19:22 a 

19:35; 

21:17 a 

21:40 

Vida de 

Patroete 

Ensaio de 

Chayene em 

casa com 

suas 

dançarinas 

Canção 

original 

Chayene Ensaio de Chayene em 

casa com suas 

dançarinas. 

121 37:24 a 

39:44; 

40:15 a 

40:54 

Chalalá Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário Primeira música do 

primeiro show solo de 

Rosário após o término 

das Empreguetes. 

122 01:41 a 

04:40 

Se você me 

der 

Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Fabian Primeira música cantada 

por Fabian no primeiro 

show solo de Rosário 

após o término das 

Empreguetes. 
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122 08:35 a 

11:38 

Vou matar 

esse amor 

dentro de 

mim 

Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Dueto cantado por 

Rosário e Fabian no 

primeiro show solo de 

Rosário após o término 

das Empreguetes. 

125 15:09 a 

17:05; 

21:58 a  

Nega Show de 

Luan Santana 

Número 

musical 

único 

Luan Santana Primeira música do 

show de Luan Santana 

em que Chayene faz 

participação especial. 

125 23:42 a 

25:49 

Incondicional Show de 

Luan Santana 

Número 

musical 

único 

Luan Santana 

e Chayene 

Segunda música do 

show de Luan Santana 

em que Chayene faz 

participação especial. 

125 30:43 a 

32:50 

Voa, voa, 

brabuleta 

Show de 

Luan Santana 

Canção 

original 

Luan Santana 

e Socorro 

Socorro entra para 

substituir Chayene no 

show de Luan Santana 

quando a cantora perde 

a voz (por um chá de 

ferra goela). 

129 32:50 a 

34:51 

Só me vejo 

contigo 

Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Dueto cantado por 

Rosário e Fabian na 

turnê solo de Rosário 

após o término das 

Empreguetes. 

129 35:58 a 

39:32 

Chalalá Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário Música do show da 

turnê solo de Rosário 

após o término das 

Empreguetes. 

132 17:31 a 

20:25 

Vou matar 

esse amor 

dentro de 

mim 

Show solo de 

Rosário 

Canção 

original 

Rosário e 

Fabian 

Dueto cantado por 

Rosário e Fabian na 

turnê solo de Rosário 

após o término das 

Empreguetes. 

134 20:45 a 

21:40; 

22:41 a 

22:58 

Chalalá Show de 

aniversário de 

Fabian 

Canção 

original 

Rosário Música do show em 

homenagem ao 

aniversário de Fabian. 

134 24:14 a 

26:50 

Só me vejo 

contigo 

Show de 

aniversário de 

Fabian 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Segunda música do 

show em homenagem 

ao aniversário de 

Fabian. 

134 28:42 a 

28:52; 

30:28 a 

30:55; 

31:33 a 

32:05 

Voa, voa, 

brabuleta 

Show de 

aniversário de 

Fabian 

Canção 

original 

Chayene Terceira música do 

show em homenagem 

ao aniversário de 

Fabian. 

134 33:17 a 

35:37 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Show de 

aniversário de 

Fabian 

Trilha 

de 

canções 

Fabian Quarta música do show 

em homenagem ao 

aniversário de Fabian. 
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134 37:49 a 

41:54 

Cheia de 

Charme 

Show de 

aniversário de 

Fabian 

Trilha 

de 

canções 

Rosário e 

Fabian 

Última música do show 

em homenagem ao 

aniversário de Fabian. 

Número que marca a 

revelação de 

Inácio/Fabian tanto para 

Rosário quanto para o 

público. 

135 35:48 a 

38:05 

Come to sing 

with us 

Show de 

reinauguração 

da GaleHip 

Número 

musical 

único 

Mustache & 

os Apaches 

Show de reinauguração 

da GaleHip. 

135 06:50 a 

07:14 

Twang Show de 

reinauguração 

da GaleHip 

Número 

musical 

único 

Mustache & 

os Apaches 

Show de reinauguração 

da GaleHip. 

137 07:21 a 

07:53 

Voa, voa, 

brabuleta 

Ensaio de 

Socorro 

(Lady Praga) 

com suas 

bailarinas 

Canção 

original 

Socorro 

(Lady Praga) 

Ensaio de Socorro 

(Lady Praga) com suas 

bailarinas para a 

apresentação no Prêmio 

DóRéMi. 

137 17:07 a 

17:28 

Marias 

Brasileiras 

Flashback de 

Rosário 

Canção 

original 

Empreguetes Rosário recebe o 

convite para o prêmio 

DóRéMi e tem um 

flashback rápido para 

uma apresentação das 

Empreguetes. 

137 19:57 a 

20:30 

Novo 

namorado 

Ensaio de 

Socorro 

(Lady Praga) 

Trilha 

de 

canções 

Socorro 

(Lady Praga) 

Socorro (Lady Praga) 

canta para Chayene um 

sucesso do forró. 

138 37:01 a 

39:21 

Eu sem você Apresentação 

de Paula 

Fernandes no 

prêmio 

DóRéMi 

Número 

musical 

único 

Paula 

Fernandes 

Paula Fernandes é a 

primeira atração do 

prêmio DóRéMi. 

139 02:54 a 

03:56; 

07:30 a 

08:45 

Vida de 

Empreguete 

Apresentação 

das 

Empreguetes 

no prêmio 

DóRéMi 

Canção 

original 

Empreguetes As Empreguetes se 

apresentam de forma 

improvisada após 

ganharem o prêmio de 

artistas revelação do 

prêmio DóRéMi. 

139 19:04 a 

21:08 

Ex-mai love Apresentação 

de Gaby 

Amarantos no 

prêmio 

DóRéMi 

Trilha 

de 

canções 

Gaby 

Amarantos 

Apresentação de Gaby 

Amarantos (que 

concorria na ficção ao 

prêmio de melhor 

cantora do DóRéMi) 

cantando o tema da 

telenovela. 
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140 29:41 a 

31:54 

Novo 

namorado 

Apresentação 

de Lady 

Praga 

(Socorro) e 

Chayene em 

Sobradinho 

Trilha 

de 

canções 

Lady Praga 

(Socorro) e 

Chayene 

Lady Praga (Socorro) e 

Chayene voltam à sua 

cidade natal, 

Sobradinho, para 

retomar suas carreiras 

da origem. Socorro é 

idolatrada e Chayene 

deixada de lado.  

141 12:40 a 

13:13 

Voa, voa, 

brabuleta 

Pesadelo: 

Chayene 

canta no circo 

de 

Sobradinho 

Canção 

original 

Chayene Chayene tem um 

pesadelo que, arruinada, 

canta em um circo de 

Sobradinho, fazendo um 

papel de mulher gorila. 

141 16:57 a 

18:03 

Quatro 

semanas de 

amor 

Chayene e 

Laércio 

cantam juntos 

quando se 

reconciliam 

Número 

musical 

único 

Chayene e 

Laércio 

Chayene e Laércio 

cantam juntos na casa 

da rainha do eletroforró 

quando eles se 

reconciliam: Chayene 

admite que estava 

errada, pede perdão a 

Laércio e diz que o ama. 

143 00:47 a 

01:56 

Impossível 

acreditar que 

perdi você 

Fabian canta 

para distrair 

Dália 

Trilha 

de 

canções 

Fabian Fabian aparece de 

surpresa no galpão e 

distrai Dália, que havia 

sequestrado Chayene e 

Rosário para conseguir 

chegar até Inácio. 

143 05:08 a 

06:21 

Vida de 

Empreguete 

Clipe das 

Empreguetes 

é exibido no 

show de 

retorno do 

trio 

Canção 

original 

Empreguetes O clipe das 

Empreguetes é exibio 

no show de retorno do 

trio. 

143 06:55 a 

08:53 

Marias 

Brasileiras 

Show de 

retorno do 

trio 

Canção 

original 

Empreguetes Canção do show de 

retorno do trio. 

143 29:57 a 

31:03 

Se você me 

der 

Show infantil 

de Chayene e 

Fabian no 

Chopêokê 

Canção 

original 

Chayene e 

Fabian 

Chayene e Fabian se 

apresentam no Borralho 

com seu novo show para 

o público infantil. 

143 44:44 a 

48:01 

Ex-mai love Número 

musical de 

encerramento 

da telenovela 

Trilha 

de 

canções 

Empreguetes, 

Fabian e 

Chayene 

Os cantores da trama se 

reúnem e cantam para 

finalizar a telenovela. 
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APÊNDICE B – USOS DO RÁDIO 

 

Capítulo Duração Uso Uso de canção? 

Qual? 

Descrição  

1 03:14 a 

03:54; 

04:08 a 

04:30 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Sim. "Impossível 

acreditar que perdi 

você". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria", 

programa de Gentil Soares, acompanhando 

imagens do Borralho. O som se torna on-the-air 

quando passa para o som dos fones de ouvido 

de Cida e depois para o rádio da casa de 

Rosário. 

1 05:40 a 

06:39 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Voa, voa, 

brabuleta", depois 

"Se vira". 

No rádio da casa de Penha toca inicialmente 

"Voa, voa, brabuleta", e depois ela muda de 

estação e toca "Se vira". 

1 38:56 a 

39:11 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Se você me 

der". 

O rádio da cozinha da casa dos Sarmento 

funciona como elemento de transição espacial, 

pois a canção é introduzida on-the-air e depois 

traz o número musical. 

1 46:50 a 

47:14; 

47:33 a 

47:50 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Voa, voa, 

brabuleta". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Posteriormente, 

primeira aparição de Gentil Soares 

pessoalmente, enquanto ele anuncia uma canção 

de Chayene, que continua sendo tocada no rádio 

da casa dos Sarmento. 

2 05:35 a 

5:59 

Diegese on-

the-air 

Não Socorro escuta o programa de Gentil enquanto 

limpa a cozinha da casa de Lygia, no rádio on-

the-air. Penha relata no programa a agressão 

por parte da patroa, e por qual motivo precisou 

dar queixa.  

2 29:52 a 

30:33 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Se você me 

der". 

A canção é tocada no rádio do quiosque da 

praia, na diegese, on-the-air. Acompanha 

Rosário e Inácio, que conversam e se conhecem 

mais profundamente pela primeira vez.  

2 30:58 a 

31:15 

Diegese on-

the-air 

Sim. Conexão entre 

"Se você me der" e 

a locução de Gentil 

Soares. 

Posteriormente 

entra a parte 

instrumental da 

canção "Chalalá". 

Entre a cena de Rosário e Inácio e a cena da 

casa dos Sarmento entra uma imagem aérea 

noturna, enquanto Gentil Soares entra com a 

locução do "Anoitece na cidade". 

4 36:36 a 

36:52 

Extradiegético Não. Vinheta  de "Anoitece na Cidade" enquanto há 

uma sobreposição de imagens do anoitecer no 

Rio de Janeiro, até chegar na casa de Máslova. 
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6 5:09 a 

5:13 

Extradiegético Não. Vinheta de "Anoitece na Cidade" mais curta 

para fazer a transição temporal e espacial entre 

o condomínio Casagrande e o Borralho. 

6 20:15 a 

20:19 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Se você me 

der" 

Dinha liga o rádio do carro do buffet enquanto 

está no engarrafamento com Inácio, som on-the-

air. Reconhecendo a música de Fabian, o 

motorista desliga o som imediatamente. A 

imagem mostra o rádio sintonizado no 92,5, 

frequência da rádio CBN, da Globo, no Rio de 

Janeiro. 

7 6:30 a 

7:44; 

14:06 a 

14:28 

Diegese Sim. Entre as falas 

de Gentil, há dois 

números musicais: 

"Se você me der" e 

"Chora me liga" 

Gentil aparece no palco para anunciar a 

homenagem a Fabian durante o programa "Bom 

dia, dona Maria" e depois agradecer a 

participação dele e de Chayene, que inclui 

números musicais de "Se você me der" e 

"Chora me liga". 

8 31:37 a 

32:36 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Sim. Um trecho de 

"Chora coração" e 

depois "Lê lê lê". 

O rádio é utilizado novamente para uma 

transição espaço-temporal. Temos a mudança 

para a noite, com vinheta de "Anoitece na 

cidade" enquanto toca a canção "Chora 

Coração". A transição de cena nos leva para o 

buffet, onde Dinha escuta o rádio e o som se 

torna on-the-air. 

9 10:10 a 

11:01 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Não. O rádio é utilizado para transitar entre as casas 

dos personagens, mostrando o Borralho, o 

condomínio Casagrande, acompanhando as três 

protagonistas em suas respectivas casas de 

trabalho. O programa que está no ar é "Bom dia, 

Dona Maria", e Gentil se dirige a suas 

espectadoras. 

12 11:59 a 

12:35 

Diegese on-

the-air 

Não. Vendedor de rua liga o rádio on-the-air e Gentil 

Soares anuncia o "Bom dia, dona Maria", que 

continua na casa de Penha. Depois a 

personagem fica escutando o programa 

enquanto toma café com sua família. 

17 24:31 a 

25:27 

Diegese on-

the-air 

Não. Rádios nas ruas do Borralho tocam o programa 

"Bom dia, dona Maria", e depois somos 

deslocados através desse programa para a casa 

de Penha. 

18 24:00 a 

24:24 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Não. Narração acompanha imagens aéreas da cidade, 

até chegarmos no rádio de Socorro, on-the-air. 

Transmissão de Gentil apresentando o festival 

Macaé Música, em que Fabian se apresenta com 

Calypso. 
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21 25:45 a 

26:00 

Diegese Sim. "Minha sorte". Heraldo coloca um CD de Rosário pra tocar 

enquanto limpa a casa de Chayene após o 

evento que o buffet fez pra eles. A canção não 

tem efeito on-the-air, o som é limpo e 

acompanha a cena seguinte de Rosário e Inácio 

no hospital após o problema de saúde que 

Sidney teve. 

22 28:36 a 

28:59 

Extradiegético Não. Uso da vinheta do "Anoitece na cidade" para 

transição temporal, acompanhando imagens da 

cidade anoitecendo. 

27 25:11 a 

26:03 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Voa, voa, 

brabuleta" 

Gentil Soares anuncia os vencedores da 

promoção de ingressos para o filme Paraísos 

Artificiais (merchandising da Globo Filmes), 

depois anuncia que fará uma entrevista com 

Chayene mais tarde sobre o julgamento, e toca 

uma canção de trabalho da rainha do eletroforró 

27 31:37 a 

34:24 

Diegese Não. Gentil entrevista Chayene em sua casa para o 

"De olho na Fama", versão televisionada de seu 

programa. 

28 22:16 a 

23:30 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Voa, voa, 

brabuleta". 

Do rádio da mercearia de seu Messias, clientes 

e funcionários ouvem a narração de Gentil do 

processo entre Chayene e Penha, cujo 

julgamento se iniciaria em breve. Depois entra a 

canção "Voa, voa, brabuleta". 

29 19:52 a 

20:27 

Extradiegético Não. Vinheta do "Bom dia, dona Maria", 

acompanhado de mensagens de encorajamento 

para os trabalhadores, enquanto há imagens 

aéreas da cidade, e destaque para os moradores 

do Borralho. 

31 00:59 a 

1:26 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de "Bom dia, dona Maria" com 

imagens da cidade nos leva à casa de Penha, 

que escuta on-the-air no seu rádio a mensagem 

de Gentil de ter esperança para que surpresas 

aconteçam. 

32 22:52 a 

25:12 

Extradiegético, 

diegese 

Não. A vinheta de "Bom dia, dona Maria" 

acompanha imagens da cidade amanhecendo. O 

som se torna on-the-air no rádio de Naldo, e 

Gentil Soares anuncia que entrevistará a nova 

empregada doméstica de Chayene, Socorro. 

Somos levados então ao estúdio, onde temos 

Socorro e Gentil pessoalmente. No final da 

entrevista, há uma transição de cena para a casa 

de Penha, onde o som volta a ser on-the-air. 



237 

 

33 32:44 a 

33:58 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Através da mobilização da campanha 

"Empreguetes Livres", diversos ouvintes ligam 

para a rádio de Gentil Soares para pedir a 

canção "Vida de Empreguete". Inicialmente o 

som é extradiegético acompanhando imagens 

dos manifestantes no Borralho preparando 

cartazes, posteriormente somos levados ao 

estúdio da rádio.  

33 34:48 a 

35:08 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Chayene acorda e liga o rádio do seu quarto. 

Uma música começa a tocar em som on-the-air. 

Enquanto ela dança, percebe se tratar de "Vida 

de Empreguete" e dá um grito, com raiva 

33 35:36 a 

35:54 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Sidney, Dinha e Heraldo ligam o rádio do buffet 

para ouvir "Vida de Empreguete", que estava 

sendo tocada no programa de Gentil Soares. 

35 19:09 a 

22:17 

Diegese, 

extradiegético 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Empreguetes ligam o rádio da quadra do 

Borralho para ouvir sua música sendo tocada 

por Gentil Soares pela primeira vez, já que 

estavam presas e não acompanharam o 

fenômeno anterior. A emissão do som transita 

de on-the-air no rádio da comunidade para 

estúdio de Gentil, depois de volta.  

35 32:50 a 

37:41 

Diegese Não. Empreguetes dão entrevista no programa de 

Gentil Soares. Imagens mostram as cantoras no 

estúdio com o apresentador. Posteriormente, 

enquanto cada uma das Empreguetes fala, a 

imagem vai transitando para a casa das suas 

respectivas patroas e entes queridos (on-the-air 

na casa de Lygia, dos Sarmento, no buffet e na 

casa de Chayene). 

36 25:25 a 

26:34 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Socorro escuta o rádio na cozinha da casa de 

Chayene, e dança a música das Empreguetes. 

41 21:11 a 

21:31 

Extradiegético Não. Vinheta do "Bom dia, dona Maria" com 

imagens aéreas da cidade de dia. 

41 23:23 a 

24:05 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Rosário liga o rádio da van do buffet enquanto 

conversa com Inácio, e está tocando "Vida de 

Empreguete". 

43 15:07 a 

15:54 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Vinheta do "Bom dia, dona Maria" com 

imagens aéreas da cidade de dia. Depois 

chegamos ao estúdio, onde Gentil toca "Vida de 

Empreguete" . 

46 1:00 a 

1:18 

Extradiegético Não. Abertura do "Bom dia, dona Maria" com 

imagens aéreas da cidade. 
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46 21:35 a 

21:50 

Diegese on-

the-air 

Não. Trecho do programa em que Gentil Soares dá 

conselhos amorosos a uma ouvinte. 

49 31:44 a 

32:06 

Diegese, 

extradiegético 

Não. Vinheta de abertura do "Programa do Gentil", 

programa noturno do radialista. Inicialmente na 

diegese, on-the-air, no rádio de dona Valda, 

depois extradiegético com imagens da cidade a 

noite, depois novamente na diegese no som on-

the-air do rádio do bar Chopêokê, no Borralho. 

49 32:24 a 

34:18 

Diegese Não. Entrevista das Empreguetes no programa do 

Gentil. Inicialmente on-the-air no rádio do 

Chopêokê, depois imagens do estúdio 

mostrando as personagens e Gentil Soares. Por 

fim, on-the-air no rádio da cozinha da casa de 

Chayene. 

51 1:33 a 

2:12  

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens da cidade. Na rádio, Gentil faz 

referência às três Marias mais famosas do Brasil 

e ao show mais esperado dos últimos tempos, 

das Empreguetes no Pavilhão do Som, que 

ouvimos no rádio da casa de Penha, on-the-air. 

51 03:35 a 

05:55 

Diegese Não. Entrevista com Tom Bastos no programa do 

Gentil. Inicialmente on-the-air no rádio de 

Kleiton, posteriormente no estúdio, depois no 

rádio da casa de Chayene. 

54 31:43 a 

32:03 

Diegese Sim. "Marias 

Brasileiras". 

Gentil anuncia do estúdio uma homenagem às 

Marias e coloca para tocar "Marias Brasileiras". 

58 4:08 a 

4:34 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta do "Anoitece na cidade" com imagens 

aéreas da cidade à noite nos leva até o estúdio 

de gravação, onde Gentil Soares dedica a nova 

música das Empreguetes a uma empregada 

doméstica amiga. 

58 9:43 a 

10:11 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Chora 

coração" 

Gentil dedica uma canção a Penha, "Chora 

coração", que ouvimos on-the-air no rádio do 

Chopêokê. 

59 10:20 a 

10:42 

Diegese Sim. "Lê lê lê". Abertura do "Bom dia, dona Maria" ao som de 

"Lê lê lê", a partir do estúdio de Gentil Soares 

até a casa dos Sarmento, on-the-air no rádio de 

Valda. 

60 18:54 a 

19:45 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Chora 

coração" 

Gentil dedica uma canção a Penha, "Chora 

coração", que ela escuta no rádio da casa de 

Lygia. 
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61 09:50 a 

10:38 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens da cidade. Gentil anuncia do 

estúdio o prêmio "A mais pedida de três", que 

as Empreguetes ganharam. Depois há uma 

transição para a casa de Chayene, onde os 

funcionários escutam "Vida de Empreguete" 

on-the-air no rádio da cozinha. 

68 23:48 a 

26:28 

Diegese Sim. "Se você me 

der". 

Gentil anuncia no estúdio o show das 

Empreguetes e Chayene no Festivalzão de São 

João. Através da transmissão somos levados à 

casa de Lygia com Penha escutando no rádio 

on-the-air, da mesma forma na casa de Rosário 

e por fim na casa de Penha, no rádio on-the-air, 

onde Cida escuta. 

71 05:28 a 

06:15; 

07:28 a 

07:49 

Diegese on-

the-air 

Sim. "Vida de 

Patroete". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria", 

e Gentil coloca para tocar "Vida de Patroete". 

77 08:14 a 

08:49 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens da cidade amanhecendo. Depois 

somos transportados à casa de Penha, onde o 

som está on-the-air no rádio. 

77 38:54 a 

39:21 

Extradiegético Não. Gentil Soares anuncia que as Empreguetes estão 

voltando da turnê diretamente para o Domingão 

do Faustão. As imagens que acompanham a fala 

do radialista são, inicialmente, aéreas da cidade, 

depois imagens do Borralho, onde fãs preparam 

cartazes e faixas de boas-vindas para o trio. 

78 42:54 a 

43:44 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Marias 

Brasileiras". 

Inicialmente há imagens aéreas da cidade com a 

vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria". 

Passamos à diegese no estúdio de Gentil, depois 

ao on-the-air através do rádio da casa de 

Rosário.  

82 01:10 a 

02:56 

Diegese Não. Novamente no “De olho na Fama”, Gentil traz 

uma exclusiva que Chayene está grávida de um 

filho de Fabian. 

82 30:11 a 

32:54 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Se você me 

der". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens da cidade, passando pelo estúdio 

de Gentil Soares e finalizando no som on-the-

air do rádio do Chopêokê. Gentil fala sobre a 

questão da gravidez de Chayene. 
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83 27:08 a 

28:05 

Diegese Não. Patrick e Sandro dão entrevista para Gentil 

Soares sobre o concurso do passinho. Há uma 

transição entre imagens do estúdio e o som on-

the-air no rádio da casa de Lygia, onde Penha 

escuta à entrevista, com raiva. 

85 30:53 a 

32:14 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade, que nos leva ao 

estúdio, onde Gentil Soares recebe Tom Bastos 

para fazer uma entrevista sobre o Concurso de 

Passinhos. 

86 04:41 a 

06:06 

Diegese Não. Gentil entra ao vivo por celular para a rádio 

diretamente do concurso dos passinhos do 

Borralho. 

89 00:05 a 

00:28 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. 

89 36:56 a 

37:09 

Extradiegético Não. Vinheta do "Anoitece na cidade" com imagens 

aéreas da cidade. 

92 13:32 a 

13:58 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria", 

com imagens aéreas da cidade, depois somos 

levados ao estúdio da rádio de Gentil Soares. 

96 26:03 a 

26:21 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade, depois vamos ao 

estúdio de Gentil Soares. 

106 24:24 a 

24:56 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Chora 

coração". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil anuncia 

no estúdio que apresentará o show de Alcione 

nessa noite. 

111 11:29 a 

11:55 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Vamos ao 

estúdio e depois ao som on-the-air nas ruas do 

Borralho. 

114 25:05 a 

26:16 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Depois vamos 

ao estúdio e ao som on-the-air da casa de 

Penha, enquanto Gentil discursa sobre o bolo 

que as Empreguetes deram no público do 

festival de Cantagalo. 

115 13:21 a 

14:05 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. "Vida de 

Empreguete". 

Gentil anuncia o fim das Empreguetes com a 

música "Vida de Empreguete". Imagens do 

Borralho, depois do estúdio. 

115 37:30 a 

39:22 

Diegese Não. Entrevista das Empreguetes para o "De olho na 

fama", programa de tevê apresentado por Gentil 

Soares, para anunciar o fim do grupo. Anúncio 

da campanha "Empreguetes para sempre" por 

Kleiton e Elano. 
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116 00:54 a 

02:59; 

03:42 a 

04:18; 

04:48 a 

05:20 

Diegese Não. Continuação da entrevista das Empreguetes que 

encerrou o capítulo anterior. 

116 18:33 a 

20:06 

Extradiegético, 

diegese 

Sim. 

"Incondicional". 

Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil anuncia 

entrevista com Luan Santana do estúdio. Depois 

som on-the-air do rádio da cozinha de Chayene. 

116 24:15 a 

25:27 

Diegese Não. Entrevista de Luan Santana para Gentil Soares. 

Chayene escuta no rádio de sua casa, depois há 

imagens do estúdio. 

126 07:13 a 

07:51 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil fala da 

notícia da vez, sobre o jantar de Fabian com 

uma repórter estadunidense, que foi 

interrompido por um bando de "fabianáticas". 

127 18:32 a 

18:49 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil introduz 

as fofocas que os personagens desenvolvem. 

128 26:27 a 

26:54 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. 

130 13:04 a 

13:26 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. 

131 23:30 a 

27:31 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Depois, um vivo 

da quadra do Borralho sobre o heroísmo de 

Sandro (devolveu 200 mil euros à polícia). 

132 29:30 a 

30:17 

Extradiegético Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Fala de 

honestidade e cita o caso de Sandro novamente. 

135 17:17 a 

18:31 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Depois vamos 

ao estúdio, onde Gentil fala sobre a grande farsa 

de Fabian e seu sósia: quem é o sósia 

misterioso? Maior escândalo do showbusiness 

brasileiro. 

136 25:50 a 

27:15 

Extradiegético, 

diegese on-

the-air 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Depois o som é 

on-the-air no rádio da casa de Rosário, depois 

no rádio de Inácio no buffet. Gentil ainda fala 

sobre o mistério dos dois Fabians. 

137 14:51 a 

15:49 

Diegese, 

diegese on-

the-air 

Não. Gentil entrevista pessoas no Borralho sobre 

Inácio e Fabian e a polêmica dos dois Fabians. 

Inicialmente on-the-air no rádio do Chopêokê, 

depois há imagens de Gentil na rua com seu 

público. 
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137 21:08 a 

23:22 

Diegese, 

diegese on-

the-air 

Não. Entrevista no estúdio com tia Romana sobre a 

polêmica de Inácio e Fabian. Inácio escuta no 

rádio do buffet, e Fabian escuta em sua casa. 

139 28:54 a 

29:37; 

30:41 a 

31:02 

Extradiegético 

e diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria". 

Já no estúdio, Gentil fala que Chayene foi 

desmascarada no prêmio DóRéMi e que foi 

responsável pelo fim das Empreguetes. 

Continua também falando sobre a história de 

Inácio e Fabian, que Valda escuta on-the-air na 

sua casa. 

141 10:04 a 

12:08 

Extradiegético, 

diegese 

Não. Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Merchan do 

Construcard da Caixa Econômica. Continua 

falando sobre o mistério de Fabian e Inácio. 

Fala também que Chayene está desaparecida 

após show em Sobradinho. 

141 19:35 a 

19:58 

Diegese on-

the-air 

Não. Inácio ouve no rádio do buffet Gentil 

anunciando que Fabian, Tom Bastos e Rosário 

terão que pagar uma multa astronômica para os 

organizadores da turnê. 

141 39:09 a 

39:48 

Diegese Não. Entrevista do De olho na Fama (TV) exclusiva 

de Gentil Soares com Inácio Paixão e Fabian. 

142 00:50 a 

01:13; 

01:43 a 

09:48 

Diegese Não Entrevista do De olho na Fama (TV) exclusiva 

de Gentil Soares com Inácio Paixão e Fabian 

Brunini: Inácio conta a verdade sobre seu 

passado e Simone conta que é gêmea de Fabian, 

e que na verdade ele tem 44 anos. 

142 22:44 a 

23:08 

Diegese  Não Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil especula 

sobre a volta das Empreguetes. 

143 12:41 a 

13:01 

Extradiegético Não Vinheta de abertura do "Bom dia, dona Maria" 

com imagens aéreas da cidade. Gentil aconselha 

às Marias que procurem seu grande amor 

(referência a Penha, que estava pensando em ir 

atrás de Gilson em Pernambuco). 
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APÊNDICE C – PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS NA TELENOVELA 

 

Capítulo Nome do 

artista 

Profissão Auto-

referenciação 

Globo? 

Contexto 

1 Marcelo D2 e 

Stephan 

Cantores Não. Marcelo D2 e seu filho fazem 

um show durante o festival de 

grafite do Borralho onde 

Rodinei se apresenta. 

18 Daniele Suzuki Atriz Não. Apresenta um festival junto a 

Gentil Soares, no qual Fabian 

cantará. Fabian elogia a atuação 

dela na telenovela e ela diz que 

a música dele é trilha sonora da 

personagem dela. Apesar da 

telenovela referenciada por 

Fabian não ter existido na 

realidade, Daniele Suzuki 

interpretando a si própria e 

identificando Fabian como um 

artista com canções em “trilha 

sonora” de telenovela reforça o 

status desse personagem de 

pertencente à vida "real". 

18 Joelma e 

Chimbinha 

(Banda 

Calypso) 

Cantora; 

guitarrista 

Não. Vão fazer um show no mesmo 

festival de música que Fabian. 

Os três conversam como colegas 

do ramo, falando de seus 

trabalhos e referenciando 

também Chayene e suas 

peculiaridades. 

24/25 Ivete Sangalo Cantora Não. Chayene faz uma participação 

especial no show de Ivete. As 

duas conversam como colegas. 

No palco, interpretam a canção 

de trabalho de Ivete que está na 

trilha da telenovela: Darte. 

Gravado em um show real de 

Ivete no Rio de Janeiro. 
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32/33 ; 

77/78 ; 

140 

Faustão Apresentador de 

televisão 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Domingão do 

Faustão.  

A emissora se utiliza do recurso 

de auto-referenciação televisiva 

para legitimar Chayene e Fabian 

como cantores "da vida real". 

Chayene conversa com Faustão 

sobre a sua carreira, como uma 

entrevista regular desse 

programa. Nos capítulos 77/78, 

é a vez das Empreguetes 

participarem do programa, de 

retorno após sua turnê nacional 

de dois meses. No capítulo 140, 

Sandro participa do "Se vira nos 

30" com um cachorro adestrado, 

e ganha o prêmio. 

39/40/41 Michel Teló Cantor Não. Chayene realiza uma 

participação especial no show de 

Michel Teló. Ele aparece 

inicialmente para receber a 

cantora e conversar sobre 

assuntos de show e carreira com 

ela e com jornalistas, nos 

capítulos 39 e 40, enquanto o 

capítulo 41 traz o número 

musical dos dois cantando 

juntos a canção "Humilde 

Residência". 

43 Guga Feijó Responsável 

pela produção de 

arte da 

telenovela 

Não. Tom Bastos parabeniza Guga 

pelo trabalho na produção do set 

para filmagem do novo 

videoclipe de Chayene e Fabian. 

44/45 Ana Maria 

Braga 

Apresentadora 

de televisão 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

programa Mais 

Você. 

Chayene liga para Ana Maria 

para informar que já que as 

Empreguetes irão ao programa, 

ela também irá para se defender 

na posição de patroa. No final 

do capítulo 44, há a gravação do 

programa Mais Você. No 

capítulo 45, continua a gravação 

do programa. 

53 Speto Artista de grafite Não. Liara apresenta alguns amigos 

da arte do grafite para Rodinei 

durante a viagem deles em São 

Paulo. 

54 Osgêmeos Artistas de 

grafite 

Não. Liara apresenta alguns amigos 

da arte do grafite para Rodinei 

durante a viagem deles em São 

Paulo. 
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59/60 Regina Casé Atriz e 

apresentadora de 

televisão 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

programa 

Esquenta. 

No capítulo 59, Regina Casé 

telefona para convidar Chayene 

para fazer uma aparição no 

Esquenta. No capítulo 60, 

mostra-se a gravação da 

participação de Chayene no 

Esquenta. Importante ressaltar 

que o elenco de Cheias de 

Charme participou do programa 

especial de São João real (que 

foi ao ar no domingo, 24/06, dia 

seguinte à exibição do capítulo 

60). Regina Casé anunciou o 

programa durante a telenovela. 

Múltiplas 

aparições 

Fly Coreógrafo  Não. Famoso coreógrafo, Fly aparece 

diversas vezes na telenovela 

como associado de Tom Bastos, 

orientando as Empreguetes. 

62 Écio Cordeiro 

de Mello 

Chef Não. Consultor gastronômico da 

telenovela, Écio aparece no 

capítulo 62 como chef da 

Galerie, loja de Sônia Sarmento, 

ao organizar o jantar de boas-

vindas dos recém-casados. 

66 Loren Vandal 

e Priscila 

Bomfim 

Respectivamente 

cantora lírica e 

pianista  

Não. Cantora lírica e pianista 

apresentam um número musical 

na telenovela em que 

interpretam "O mio babbino 

caro", de Puccini. 

77 Reynaldo 

Gianecchini 

Ator Sim. Divulgar que 

a próxima novela 

no line-up seria 

Guerra dos Sexos, 

que ele estava 

gravando. 

Ele vai nos bastidores de um 

show das Empreguetes 

parabenizar o trio. Elas 

perguntam sobre seu trabalho e 

ele diz que está gravando a 

próxima novela, o remake de 

Guerra dos Sexos, de Sílvio de 

Abreu com direção de Jorge 

Fernando. Essa novela substituiu 

Cheias de Charme na grade de 

programação do horário das 

19h. 

89 Ana Furtado Apresentadora 

de televisão 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Video Show. 

Ana Furtado vai à casa de 

Rosário gravar um especial de 

culinária com as Empreguetes 

para o Vídeo Show. 
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89 Marilene Empregada 

doméstica 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Fantástico. 

Participação de Marilene, 

empregada doméstica ganhadora 

da promoção "A empregada 

mais cheia de charme do 

Brasil", do Fantástico, na 

telenovela. Ela dança e canta 

com as Empreguetes e é 

apresentada como a mais nova 

agenciada de Tom Bastos. 

92/93 Preta Gil Cantora Não. Preta Gil vai visitar Chayene, 

grávida, em sua casa, durante o 

reality show. 

71; 95/96 Zezé di 

Camargo e 

Luciano 

Dupla sertaneja Não. No capítulo 71, Luciano 

telefona para Chayene para 

saber se ela ainda está no 

Festivalzão de São João - queria 

que ela fizesse uma participação 

em seu show. Entre o 95 e 96, a 

dupla Zezé di Camargo e 

Luciano aparece na casa de 

Chayene para participar de seu 

reality show. 

97/98 João Neto e 

Frederico 

Dupla sertaneja Não. As Empreguetes fazem uma 

participação especial no show da 

dupla João Neto e Frederico. 

103 Luciano Huck Apresentador de 

televisão 

Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Caldeirão do 

Huck. 

Rosário e Fabian se apresentam 

no Caldeirão do Huck cantando 

o novo dueto composto por 

Rosário. 

107/108 Alcione Cantora Não. Show de Alcione no Borralho. 

Interação com Penha e com 

Alana (na vida real, a atriz é 

sobrinha de Alcione). 

116; 

124/125 

Luan Santana Cantor Não. Luan Santana dá entrevista a 

Gentil Soares em que diz que 

está revoltado com o fim das 

Empreguetes, dará depoimento, 

e que sempre sonhou em cantar 

com Chayene. Nos capítulos 

124 e 125, Luan reaparece para 

fazer um show com participação 

de Chayene. 

120 Carlos Burle Surfista Não. Surfista faz participação como 

amigo de Gilson, pai de Samuel, 

que também é surfista. 
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121 Gogóia 

Sampaio 

Figurinista Não. Gogóia vai encontrar com 

Fabian para acertar o figurino do 

novo show. Ela foi figurinista de 

Cheias de Charme e de diversas 

outras telenovelas da Globo. 

123 Xuxa Apresentadora 

de televisão 

Não. Ação de merchandising de 

Koleston (Wella), da qual Xuxa 

era garota-propaganda. Ela 

encontra com Cida no Hair 

Fashion Show 2012, evento real. 

124 Wanessa 

Camargo 

Cantora Não. Ação de merchandising de 

Koleston (Wella) com Wanessa 

Camargo. Ela encontra com 

Cida no Hair Fashion Show 

2012, evento real. Wanessa, no 

entanto, não canta. 

135/136 Mustache & os 

Apaches 

Banda Não. A banda faz o show de 

reinauguração da antiga Galerie, 

agora GaleHip. 

138/139 Gaby 

Amarantos 

Cantora Não. Participou do prêmio DóRéMi e 

cantou o tema "Ex-mai love". 

138 Stefhany 

Absoluta 

Cantora viral da 

internet 

Não. Participou do prêmio DóRéMi. 

Disse às Empreguetes que abriu 

caminhos para o sucesso delas, 

porque foi uma das precursoras 

no Brasil dos vídeos virais da 

internet. 

138/139 Leiloca Neves 

e Sandra Pêra 

(do grupo As 

Frenéticas) 

Grupo musical Não. Participaram do prêmio 

DóRéMi. Não é uma estratégia 

de auto-referenciação em 

relação a produtos distintos da 

emissora, mas sim à própria 

telenovela. Dhu Moraes, 

integrante do grupo, interpretou 

em Cheias de Charme a 

cozinheira Valda. É ela que 

identifica, na plateia do prêmio, 

As Frenéticas. As cantoras 

brincam entre si que Valda é a 

cara de Dhu.  

138/139 Leandro 

Hassum 

Comediante Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Zorra Total. 

Fazem o papel de 

apresentadores do prêmio 

DóRéMi. 

138/139 Marcius 

Melhem 

Comediante Sim. Entre a 

telenovela Cheias 

de Charme e o 

Zorra Total. 

Fazem o papel de 

apresentadores do prêmio 

DóRéMi. 

138/139 Paula 

Fernandes 

Cantora Não. Canta e apresenta prêmios no 

DóRéMi. 
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139 Aparições no 

vídeo da 

campanha 

Empreguetes 

para Sempre: 

Fiuk, 

Thiaguinho, 

Sorriso 

Maroto, Gaby 

Amarantos 

Múltiplos: 

Maria Gadú, 

Latino, Preta 

Gil, Diogo 

Nogueira, 

Daniel, Sandy, 

Luan Santana, 

Paula Fernandes, 

Toni Garrido e 

Buchecha 

Não. Após a premiação das 

Empreguetes, Paula Fernandes 

anuncia que muitas pessoas 

mandaram mensagens para o 

site "Empreguetes para sempre". 

Tom Bastos rola um VT e as 

pessoas elencadas dão seus 

depoimentos para que o grupo 

retome suas atividades. 

142 Jorge Fernando Diretor Sim. Entre Cheias 

de Charme e a 

próxima novela 

das 19h, Guerra 

dos Sexos. 

Jorge Fernando e Sílvio de 

Abreu encontram Chayene nos 

estúdios da Globo e conversam 

sobre sua próxima novela que 

entrou no ar logo após Cheias de 

Charme, Guerra dos Sexos. Não 

é um crossover pois não eram 

personagens interagindo com 

outros personagens - ação 

realizada hoje em algumas 

novelas - porém foi uma 

divulgação da novela seguinte 

durante a novela anterior, 

através da interação de 

personagens com personalidades 

reais da emissora. 

142 Sílvio de 

Abreu 

Autor  Sim. Entre Cheias 

de Charme e a 

próxima novela 

das 19h, Guerra 

dos Sexos. 

Idem à descrição acima. 

142 Fátima 

Bernardes 

Jornalista e 

apresentadora de 

televisão 

Sim. Entre Cheias 

de Charme e o 

programa 

Encontro com 

Fátima Bernardes. 

Fátima Bernardes recebe a liga 

das patroas do Casagrande e a 

classe das empregadas 

domésticas para um bate-papo 

sobre os direitos da categoria. 

Empreguetes anunciam 

oficialmente o retorno do trio. 

Penha e Lygia discursam sobre 

os direitos das empregadas 

domésticas e falam do site 

"Trabalhador Doméstico", parte 

da estratégia transmidiática da 

telenovela, que trazia 

informações úteis à classe. 
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ANEXO A – FICHA TÉCNICA DE CHEIAS DE CHARME 

 

Uma novela de: Filipe Miguez e Izabel de Oliveira 

Escrita por: Filipe Miguez, Izabel de Oliveira, Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão, 

Lais Mendes Pimentel, Paula Amaral e Sérgio Marques 

Supervisão de texto: Ricardo Linhares 

Direção: Maria de Médicis, Natalia Grimberg, Allan Fiterman e Denise Saraceni 

Direção-geral: Carlos Araujo 

Direção de núcleo: Denise Saraceni 

Período de exibição: 16/04/2012– 28/09/2012 

Horário: 19h 

N° de capítulos: 143 

Elenco:  

Alexandra Richter – Sônia Sarmento Alexandre David – Zaqueu  

Analu Prestes – Tia Romana  Aracy Balabanian – Máslova  

Aramis Trindade – Valmir  Bia Petrentchuk – Manuela 

Breno Nina – Wanderley  Bruno Mazzeo – Tom Bastos  

Chandelly Braz – Brunessa  Christiana Kalache – Ivone  

Cláudia Abreu – Chayene  Cláudio Tovar – Seu Malaquias  

Daniel Dantas – Sidney  Dhu Moraes – Valda  

Edney Giovenazzi – Messias  Fábio Lago – Naldo  

Fabio Neppo – Kleiton Giselle Batista – Isadora Sarmento 

Gustavo Gasparani – Gentil Soares  Humberto Carrão – Elano  

Ilva Niño – Epifânia  Isabelle Drummond – Maria Aparecida  

Jayme Matarazzo – Rodinei  Jonatas Faro – Conrado Werneck 

Juliana Alves – Dinha  Lady Francisco – Madame Kastrup 

Leandra Leal – Maria do Rosário  Leopoldo Pacheco – Otto Werneck 

Lidi Lisboa – Gracinha  Luiz Henrique Nogueira – Laércio  

Malu Galli – Lygia  Marcos Palmeira – Sandro  
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Marcos Pasquim – Gilson  Maria Helena Chira – Dália  

Maria Pompeu – Voleide  Miguel Roncato – Samuel  

Millene Ramalho – Ticiane  Mônica Torres – Branca  

Nado Grimberg – Ruço  Nicolas Paixão – Patrick  

Pablo Bellini – Alejandro  Rafaela Amado – Marisette  

Ricardo Tozzi – Inácio / Fabian  Rodrigo Pandolfo – Humberto  

Sérgio Malheiros – Niltinho  Sérgio Menezes – Heraldo  

Simone Gutierrez – Ariela Sarmento Sylvia Nazareth – Alana  

Tainá Müller – Liara   Taís Araújo – Maria da Penha  

Tato Gabus Mendes – Ernani Sarmento Titina Medeiros – Socorro 

 

Cenografia: May Martins, Mauro Vicente e Claudiney Barino 

Cenógrafos assistentes: Alessandra Cirino, Ana Paula Diniz, Celina Bertin, Cibele Vidal, Dani 

Leal, Danielle Faria, Josue Vieira, Lia Farah, Liana Slipoi, Liane Uderman, Tatiana Garcia e 

Zuila Cohen 

Produção de cenografia: Carlos Alexandre Rebelo 

Supervisão de produção de cenografia: Alexandre Santanna, Edgard Oliveira, Fábio 

Rodrigues, Luclésio Gomes, Francisco Silva e André Lopes 

Equipe de iluminação: Alan Carlos de Oliveira Machado, Antonio Alves de Carvalho, Carlos 

Henrique Chaves Jorge, Cristiano de Paula, Érico Henrique Magalhães, Fabio Souza, Júlio 

Cezar Rosa, Leandro Andrade, Givaldo Nunes, Glauber Figueiredo, Luiz Ribeiro da Silva, 

Marcelino Filho, Marcelo Ribeiro Nunes, Marco Aurelio da Silva dos Anjos, Murcio Mota, 

Reinaldo Barros, Roberto Pereira Junior, Sandro Pinto, Sebastião Lopes e Sidnei Meirelles 

Cussa 

Equipe de cenotécnica: Ademilson Rodrigues, Alan Tavares da Silva, Alexandre D'Ávila 
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ANEXO B – LETRAS DAS CANÇÕES ORIGINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida de Empreguete 

Composição: Quito Ribeiro 

Interpretada na ficção por: 

Empreguetes 

 

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 

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 

 

Forró das Curicas 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretada na ficção por: 

Empreguetes 

 

Vambora pra festa 

Que agora começa 

Cheia de promessa 

Brabuleta chamou 

Então é nós aqui 

Muita animação! 

 

Pulando fogueira 

E se remexendo ao som da sanfona 

Provando a maçã do amor 

Você mexe com seu coração 

 

Vai ter casamento 

Quem sabe agora não é sua vez? 

Mas tome cuidado 

Pra não acabar no xadrez 

 

Fizemos promessa pro santo 

casamenteiro 

Prum moço festeiro me tirar para 

dançar 

Longe do tanque, fogão, escovão 

A gente cai num salão 

Começou, não tem hora pra acabar! 
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Esse é o forró das curicas 

Ser empreguete é um trem bão 

Tristeza aqui não vem não 

Esse é o forró das curicas 

O trem tá mais do que bão 

É festa de São João 

 

Marias Brasileiras  

Composição: Michael Sullivan, 

Carlos Colla, Miguel 

Interpretada na ficção por: 

Empreguetes 

 

Maria brasileira 

De tudo sou capaz 

Maria verdadeira 

Tudo que você fizer, eu faço mais 

 

Maria sem vergonha 

Marias sensuais 

Maria vai com as outras 

Quero ver você fazer o que ela faz 

 

Somos as Marias que sonhamos 

Que arrumamos e limpamos 

A bagunça que eles fazem 

Somos três estrelas disfarçadas 

De Marias empregadas 

Ao redor da malandragem 

 

Maria brasileira 

De tudo sou capaz 

Maria verdadeira 

Tudo que você fizer, eu faço mais 

 

Maria na pia, Maria na feira 

 

Maria falando, escutando besteira 

Maria fingindo que não entendeu 

Os olhares de alguém 

 

Maria cantando, Maria dançando 

Maria esperando o amor que não 

vem 

Maria lutando 

Maria querendo ser rica também 

 

Maria brasileira 

De tudo sou capaz 

Maria verdadeira 

Tudo que você fizer, eu faço mais 

 

Maria sem vergonha 

Marias sensuais 

Maria vai com as outras 

Quero ver você fazer o que ela faz 

 

Nosso Brilho 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretada na ficção por: 

Empreguetes 

Não importa onde você estiver 

Nem como você estiver 

O teu sol só você faz raiar 

Acredita! 

 

Não importa qual a sua cor 

Nem tampouco se você errou, 

O teu sol só você faz raiar 

Acredita! 

 

Eu batalho desde cedo 
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Pra cuidar da família 

Pra ter a luz perfeita 

Que hoje brilha 

 

Eu sonhei tanto com a música 

Fazendo meu nome 

Espanador, feito mágica, 

Virou microfone 

 

Meu coração depois de tanto 

Ter sonhado conquistou 

O beijo de um príncipe encantado 

 

Se você já se sentiu tão frágil 

Feito um castelo de areia 

 

Ele resiste a tudo 

Quando em você 

O sonho corre nas veias 

 

A gente veio pra acender a luz 

De uma chance 

Pra que todo o mal olhado 

Agora dance 

 

Para pôr em cada rosto 

Muitas cores e brilho 

Pra fazer desse mundo, 

Um mundo melhor 

 

Vamos surpreender com a luz 

Da nossa explosão 

Vem com a gente! 

Vem viver essa emoção 

Teu viver é teu viver 

Ninguém substitui você! 

 

A gente tem que acreditar 

Que o nosso Sol 

Um dia o céu 

Ilumina 

 

Todos vão olhar surpresos 

Em nós 

Nosso brilho 

 

Deixa o sonho te levar 

Pode crer 

Que teu sol ilumina 

 

Minha Sorte (Amor sem fim) 

Composição: 

Interpretado na ficção por: Rosário 

 

Eu era criança e a sorte me faltou, 

O amor se foi, e eu fiquei só 

No pior momento alguém apareceu 

Sorriu pra mim, me deu a mão 

 

Não me pediu nada, simplesmente 

ofereceu 

O amor mais lindo que alguém já 

recebeu 

Toda minha vida aprendi a amar assim 

Amor de verdade, amor sincero, amor 

sem fim 

 

Se os meus sonhos são maiores do que 

eu 

É que já chegou a hora de alguém 

aparecer 

E na hora que o milagre acontecer 

Tenho todo amor do mundo pra você 
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Vou matar esse amor dentro de 

mim 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretada na ficção por: Rosário 

e Fabian 

 

Essas palavras que estão saindo tão 

choradas 

Nunca pensei em falar pra você 

assim 

Vieram quando disse que meu beijo 

não vale mais nada 

E que tua felicidade não está mais 

em mim 

Quantas vezes aos prantos falei 

Que você é o amor da minha vida 

Quantas vezes implorei 

Pra não ir embora 

 

E agora você de malas prontas de 

saída 

Não vê que um amor de fé 

Está sendo jogado fora 

 

Como será? 

Não sei como será 

Só sei que vou chorar 

Mas vai ter que ser assim 

Sem me sentir culpada 

Vou matar esse amor dentro de 

mim 

 

Só me vejo contigo 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretado na ficção por: Chayene 

e Fabian / Rosário e Fabian 

 

 

Não te quero triste 

Eu te amo, porque você não vê que 

eu sou de fé? 

Meu coração de você nunca desiste 

Só peço que me aceite como eu sou 

E não do jeito que você quer 

 

Vê se me entende 

Tem horas que eu perco a cabeça 

por ciúme 

Até de alguém que só te olha 

Não me acostumo 

Só sei que vivo inseguro 

E com medo do futuro 

 

Quando a gente briga 

Sério ou por bobagem 

É o pior dos castigos 

Mas basta um abraço e um beijo 

Que a paixão vem mais forte 

Só me vejo contigo 

 

Chalalá 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretada na ficção por: Rosário 

 

Hoje aqui eu vou deixar 

A mais pura emoção me levar 

Os caminhos da canção 

Cada nota que eu canto vem do 

coração 

 

Segui meus ídolos pra chegar até 

aqui 

Sonho bem sonhado  

Que viver eu tanto quis 
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Com você eu vivo agora  

Esse momento feliz 

 

Cada segundo desse tempo tão bem 

vindo 

Cada compasso vai deixando tudo 

lindo 

Vem comigo, vamos nós 

Vamos cantar numa só voz 

 

Chalalalala chalala chalalala 

Chalalalala chalala chalalala 

A tristeza vai embora 

Perco a noção da hora 

Quando canto com você 

 

Chalalalala chalala chalalala 

Chalalalala chalala chalalala 

Juntos, letra e melodia 

Vão criando a magia 

Que eu nasci pra viver 

 

Se você me der  

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretado na ficção por: Chayene 

e Fabian 

 

Se você me der 

Me der um pouco de carinho 

Se você me der 

Eu quero bem devagarinho (vai, 

vai, vai) 

Se você me der 

Me dá daquele bem safado 

Se você me der 

Eu vou ficar apaixonado 

 

Me bateu um calor 

De um amor bem sacana 

Você não me engana 

Um amor sem pudor 

De rasgar a fronha, bem sem-

vergonha 

 

Me faz sua presa, vem me devorar 

Faz a cena imperdível 

Percorra meu corpo de um jeito 

gostoso 

Como tô sensível 

 

Se você me der (vai, vai, vai) 

Se você me der (vai, vai, vai) 

Se você me der, do que sou capaz 

Você pede mais, amar nunca é 

demais 

 

Vai vai vai vai vai vai! 

 

Vida de Patroete 

Composição: Quito Ribeiro 

Interpretada na ficção por: Chayene 

 

Vivo na dieta, comidinha light 

Vou pra academia, malho meu 

pilates 

Chamo minha turma pra tomar um 

chá 

Só que a empreguete foi embora 

 

A roupa ta um lixo 

A comida é o ó 

A casa ta que é de dar dó 

 

Ela ganhou aumento 
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Eu ganho ingratidão 

Essa curica é sem noção 

 

Minha vizinha quer alguém 

Que dê um jeito nas crianças 

Use uniforme e faça as compras 

Só que as empreguetes não tão nem 

aí 

Ficam no mercado só de tititi 

 

A roupa ta um lixo 

A comida é o ó 

A casa ta que é de dar dó 

 

Parece até piada 

É só botar um avental 

Que a curica passa mal 

 

Minha vida de patroa não é mole 

Trabalho todo dia 

Ainda me chamam de madame 

No fim de semana quero descansar 

Cadê a folguista para me ajudar 

 

Minha vida de patroa não é mole 

Trabalho todo dia 

E ainda me chamam de madame 

No fim de semana quero descansar 

Cadê a curica para me ajudar 

 

 

Voa, voa, brabuleta 

Composição: Sergio Saraceni, 

Ronaldo Monteiro de Souza 

Interpretada na ficção por: 

Chayene 

 

 

Ela gosta de ficar pegando fogo 

De arrastar uma asinha 

Pra deixar doidinho os moço 

 

Lábios vermeio 

Roupa muito colorida 

Pra ouvir um galanteio 

E ficar feliz da vida 

 

Ela se acha toda, toda, toda, toda 

Faz o que dá na veneta 

E o resto que se exploda 

 

Vai de namoro em namoro na 

cidade 

Feito uma brabuleta 

Nunca perde a liberdade 

 

Mas chega o dia 

De marcar uma bobeira 

Olhe não é brincadeira 

Virar presa de paixão 

 

Que ela encontre 

Quem lhe queira 

Mas de forma verdadeira 

Pra não ser mais uma só pra coleção 

Voa, voa, voa, voa brabuleta 

Voa, voa, voa, voa brabuleta 

Quem me oia me inveja 

Mas no fundo se deleita 

 

Voa, voa, voa, voa brabuleta 

Voa, voa, voa, voa brabuleta 

Quem me óia tá querendo 

É saber para usar a minha receita 

 

 


