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Resumo  
 
Este artigo pretende realizar uma breve discussão teórica sobre a midiatização do 

sentido de classe social na telenovela, com foco no que vem sendo considerada a 

representação de uma “nova classe C” ou “nova classe média” brasileira, em 

produções ficcionais como as telenovelas Avenida Brasil (2012) e Cheias de 

Charme (2012). Para tanto, em um primeiro momento, levantaremos as 

considerações teóricas sobre o termo midiatização e como ele será utilizado no 

artigo, para em seguida focar no que foi abordado sobre a representação de uma 

“nova classe média” ou “nova classe C”. O objetivo é problematizar esses termos, 

confrontando-os com teorias sociológicas sobre classes sociais e estudos na área 

de comunicação, de modo a questionar até que ponto eles se referem a uma 

construção puramente midiática. Visto que este artigo faz parte de um trabalho de 

dissertação de mestrado, cabe-nos aqui trazer pequenos levantamentos a respeito 

do tema e possíveis linhas de reflexão como conclusões preliminares.  
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Midiatização e representação da ascensão financeira  
 

A posição privilegiada da mídia em nosso cotidiano fez emergir nas pesquisas em 

comunicação, nos últimos anos, a necessidade de se encontrar uma nomenclatura 

capaz de abranger as transformações que vêm ocorrendo devido à presença 

midiática. O termo que está sendo utilizado para isso é midiatização (Couldry & 

Hepp, 2013).   

 

De um modo amplo, “[…] mediatization is a concept used to analyze critically the 

interrelation between changes in media and communications on the one hand, and 

changes in culture and society on the other.” (Couldry & Hepp, 2013, p. 197). 3  

 

O conceito é importante para a nossa discussão, uma vez que a telenovela 

assume um papel privilegiado na construção de um imaginário social brasileiro, 

inclusive em relação ao sentido de classes sociais no Brasil.  

 

De acordo com Lopes (2009), a telenovela é uma figura central da cultura e da 

identidade do Brasil e é o produto de maior popularidade e lucratividade da 

televisão brasileira, além de colocar no cotidiano discussões sociais importantes, 

como o casamento inter-racial, problemas de violência, dificuldades enfrentadas 

por portadores de necessidades especiais, bulimia juvenil, etc. Ademais, o folhetim 

eletrônico se apropria do cotidiano e toma forma de memória histórica da 

sociedade brasileira (Motter, 2000-2001). 

 

Outro trabalho de Lopes (2004) traz um importante estudo sobre a globalização e 

suas ambivalências na narrativa televisiva. Para a autora, a telenovela possui um 
                                                            
3 “[…] midiatização é um conceito usado para analisar criticamente a inter-relação entre mudanças 
na mídia e comunicações por um lado, e mudanças na cultura e sociedade, por outro”. Tradução 
própria.  



 

valor estratégico na criação e consolidação de novas identidades culturais, já que 

ela possui o caráter de narrativa popular sobre a nação e configura-se como o 

local onde a nação é representada e imaginada (Lopes, 2004, p. 121).  

 

Essas características demonstram o poder midiático da telenovela no Brasil e a 

pertinência de abordar o conceito de midiatização para estudar os seus processos.  

 

Na verdade, existem diferentes vertentes de pesquisa e formas de conceber a 

midiatização. Alguns pesquisadores a entendem como um processo longo que 

tem acompanhado toda a história da humanidade; enquanto outros usam o termo 

para descrever o crescimento da relevância social e cultural da mídia desde a 

emergência da mídia de massa, como a imprensa, o rádio, o cinema e a televisão 

(Couldry & Hepp, 2013, p. 197). 

 

Além disso, Couldry e Hepp (2013) identificam duas correntes de estudo sobre a 

midiatização: a institucionalista e a tradição social-construtivista.  Elas coexistem e 

estão se tornando cada vez mais convergentes recentemente A primeira, que vem 

principalmente dos estudos do jornalismo e da comunicação política, enxerga a 

mídia como uma instituição mais ou menos independente com uma lógica própria, 

e entende a midiatização como uma adaptação de diferentes campos sociais às 

regras midiáticas institucionalizadas. (Couldry & Hepp, 2013, p. 197).  

 

A vertente social-construtivista, por sua vez, entende o conceito como um 

processo de construção comunicativa da realidade social e cultural. Trata-se de 

uma concepção mais aberta que a lógica da mídia, pois enfatiza a complexidade 

da mídia como instituição e tecnologia. (Couldry & Hepp, 2013, p. 196).  

 

O pesquisador brasileiro José Luiz Braga faz parte da tradição social- 

construtivista. Para ele (Braga, 2006, p. 04), estamos vivendo uma transição entre 



 

um processo interacional de referência da escrita para um processo interacional 

de referência midiatizado de base tecnológica. Um processo interacional de 

referência se refere não só à hegemonia e preferência por um modo de interação 

(o escrito, por exemplo), mas também considera que a sociedade é organizada 

através desse modo interativo (Braga, 2006, p. 03).  

 

Para um maior detalhamento do tema midiatização institucional, tomaremos o 

levantamento de dois tipos de midiatização explanados por Hjarvard, a saber: a 

direta e a indireta (Hjarvard, 2012, p. 66). A direta é quando uma determinada 

atividade passa a ser executada de uma forma diferente devido à mídia, como, por 

exemplo, jogar xadrez ou fazer transações bancárias pela internet. A forma 

indireta se refere à influência cada vez maior da mídia em uma determinada 

atividade, mas que não afeta diretamente o modo como as pessoas executam 

uma tarefa; trata-se de uma influência mais sutil.  

 

Um exemplo mais complicado de midiatização indireta é o 

desenvolvimento do discurso intertextual entre os meios de 

comunicação e outras instituições da sociedade. Por 

exemplo, o conhecimento dos brasileiros sobre os EUA 

também se deve às narrativas dos meios de comunicação 

(fato ou ficção) sobre o país; como consequência, as 

discussões políticas brasileiras sobre os EUA também estão 

entrelaçadas com representações midiáticas da cultura, dos 

costumes e da história norte-americanos. (Hjarvard, 2012, p. 

67). 

 

A forma indireta nos parece como hipótese a que mais se aproxima da 

midiatização do sentido de classe proporcionado pela telenovela, uma vez que 

podemos considerar o folhetim eletrônico como narrativa da nação (Lopes, 2004). 



 

Além disso, a midiatização do sentido de classe diz respeito a uma representação 

social da cultura brasileira que não interfere em modos específicos de realizar uma 

tarefa e sim faz parte do imaginário nacional.  

 

É possível dizer também que a perspectiva de midiatização indireta se assemelha 

à visão macrossocial abordada por Braga (2006, p. 03), segundo a qual a 

sociedade constrói a realidade social através de processos interacionais pelos 

quais os indivíduos, grupos e setores da sociedade se relacionam.  

  

Outro ponto importante de ser abordado é o caráter de mudança que o termo 

midiatização traz com ele. Os quatro estudiosos sobre o tema citados neste 

trabalho – Braga (2006), Hjarvard (2012), Couldry e Hepp (2013) - concordam 

nesse sentido. Hjarvard (2012, p. 65) defende a posição de que a midiatização 

não é um processo universal, mas sim uma tendência que se acelerou nos últimos 

anos do século XX nas sociedades modernas e desenvolvidas. Ele atrela essa 

tendência com as transformações da globalização, por isso é um processo que se 

dá de forma diferente em cada região do mundo.  

 

Braga (2006) ao abordar a midiatização como um processo incompleto 

transparece o caráter de mudança do fenômeno, que está vinculado com as 

demandas e transformações tecnológicas dos meios de comunicação e às novas 

formas de interações sociais.  

 

Couldry e Hepp (2013, p. 197) também pontuam o aspecto de transformação 

embutido no conceito quando o opõe ao significado de mediação. Enquanto este 

último se refere ao processo de comunicação em geral, midiatização designa 

mudança. “Mediatization reflects how the overall consequences of multiple 



 

processes of mediation have changed with the emergence of different kinds of 

media.” (Couldry & Hepp, 2013, p. 197). 4 

 

De acordo com Lopes (2004, p. 124), os fenômenos de expansão das tecnologias 

de comunicação e a intensificação de migrações (reais e imaginadas) possibilitam 

a mobilidade e circulação de ideias e são cruciais neste novo cenário para a 

criação de novas identidades, pois possibilita também a circulação de universos 

simbólicos.  

 

Histórias narradas pela televisão são, antes de tudo, 

importantes por seu significado cultural. Como bem o 

demonstra o filão de estudos internacionais, a ficção 

televisiva configura e oferece material preciso para entender 

a cultura e a sociedade de que é expressão. (Lopes, 2004, p, 

125).  

 

As tecnologias têm grande influência nos processos das telenovelas. Conforme 

pontua Lopes (2004, p. 131), as inovações tecnológicas possibilitaram a vocação 

transacional da televisão, favorecendo a circulação sem fronteiras de produtos, 

formatos, personagens e temas.  

 

O trabalho realizado por Trindade e Perez (2014) traz contribuições importantes 

sobre o tema, com enfoque na midiatização no consumo. Os autores fazem uma 

abordagem conceitual que reflete sobre as dimensões teóricas da presença da 

mídia na formação de hábitos e atitudes de consumo e na construção de vínculos 

de sentidos entre as expressões da marca/produtos/serviços e seus consumidores 

(Trindade & Perez, 2014, p.01).  

                                                            
4 “Midiatização reflete como as consequências globais de múltiplos processos de mediação têm 
mudado com a emergência de diferentes tipos de mídia.” Tradução própria.  



 

De acordo com os autores, os estudos da área não têm discutido a presença 

midiática do consumo na perspectiva tratada por eles no artigo. O que tem sido 

feito, pelo menos no Brasil, é abordar o consumo midiático, que se aproxima mais 

dos estudos de recepção. Enquanto, de forma diversa, os estudos do consumo 

midiatizado buscam “[...] compreender as formas de presença e consequências 

das atuações do sistema publicitário (via marcas de empresas, produtos e 

serviços)” (Trindade & Perez, 2013, p. 03).  

 

Desse modo, de acordo com as teorias expostas, entendemos que o termo 

midiatização aponta para a crescente importância da mídia em nosso cotidiano, 

possibilitada pelas transformações tecnológicas e sociais, que confere a ela a 

capacidade de influência em processos sociais significativos.  

 

Trataremos a midiatização com foco nas representações de classes sociais no 

Brasil pela telenovela para tentar levantar, teoricamente, as formas de presença 

dessas representações nas discussões sociais. Nosso foco está no que vem 

sendo entendida como a representação da “nova classe média” brasileira, 

expressão lançada pelo economista Neri (2010).    

 

De acordo com o projeto Vozes da Classe Média (2012, p.7) da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) do Governo Federal em parceria com Caixa 

Econômica Federal (CEF) e o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), nos últimos 10 anos, 37 milhões de pessoas entraram 

na classe média – que passou de 38% da população, em 2002, para 53%, em 

2012, somando mais de 100 milhões de brasileiros. Segundo o projeto, dos 37 

milhões de pessoas a mais na classe média oito milhões são resultados do 

crescimento natural da população (diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de 

mortalidade de um determinado local ou país) e 29 milhões se devem ao processo 

de ascensão social (Vozes da Classe Média, 2012, p.13).  



 

 

Essa ascensão foi considerada no mundo da ficção televisiva brasileira. As 

pesquisadoras Lopes e Mungioli (in Lopes & Gómez, 2012, p. 129) utilizam o 

termo “drama do reconhecimento” (emprestado do autor Martín-Barbero que a 

utiliza para o melodrama) para abordar o desejo da nova classe média por 

representação na mídia, de um modo geral, e especialmente na televisão e na 

telenovela. Na visão das autoras, as novas experiências de representação são 

desafios para a ficção.  

 

A tomada de decisão por parte das redes em tornar a 

programação da televisão mais popular não deve ser 

entendida como simplificação ou produção de conteúdos 

mais apelativos, mas antes como um processo bastante 

difícil de incluir novas vozes ou demandas nessa 

programação. (in Lopes & Gómez, 2012, p. 130).  

 

Tal movimento é evidente nas ficções de diversos horários da Rede Globo, por 

exemplo, as protagonistas empregadas domésticas da telenovela Cheias de 

Charme, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, transmitida às 19 horas em 2012; e 

as famílias ficcionais que ascendem financeiramente na telenovela Avenida Brasil, 

de João Emanuel Carneiro, transmitida às 21 horas no mesmo ano.  

 

Várias matérias foram divulgadas na imprensa, na época, que atestaram o 

sucesso das duas tramas e realçaram a representação da nova “classe C” nas 

narrativas.   

 

O jornal O Estado de S. Paulo, no dia 18 de abril de 2012, por exemplo, publicou 

matéria com o título “UM BRINDE À CLASSE C”. A reportagem alega que a trama 

Cheias de Charme cultua o papel que as empregadas domésticas têm hoje na 



 

economia nacional, pois são mulheres mais esclarecidas e profissionais cada vez 

mais raras (Padiglione, 2012). 

 

Na edição da Revista Veja do dia 25 de abril de 2012, uma nota afirma que com 

as estreias das tramas Avenida Brasil e Cheias de Charme a Globo apontou como 

nunca antes para a “classe C”. A nota declara que, de acordo com levantamentos 

do site da própria revista, 93% dos personagens de Avenida Brasil eram da 

“classe C” e ocupavam os núcleos centrais da trama, e não apenas os 

secundários como era comum nas telenovelas (Classe C no horário nobre, 2012, 

p. 11).  

 

Outra matéria da Revista Veja intitulada “Será o apocalipse?” aborda a fala alta e 

estridente dos personagens de Avenida Brasil, fazendo referências a uma 

representação mais popular, evidente no subtítulo “GOGÓS SUBURBANOS”. 

(Marthe, 2012b).   

 

Segundo o autor João Emanuel Carneiro, em entrevista à Revista Veja na edição 

do dia 4 de julho de 2012, a elite tradicional perdeu seu charme. Na visão dele, 

“As pessoas agora querem saber é da vida dos jogadores de futebol, cantores 

sertanejos e atores da TV – aquele pessoal de origem humilde que enriqueceu e 

mora em condomínio na Barra da Tijuca”. (Marthe, 2012a, p.17).   

 

Apesar de Carneiro afirmar que a ideia de retratar o subúrbio carioca não se deu 

por oportunismo pela ascensão de uma “classe C” nem por encomenda da Globo, 

ele demonstra que o personagem Tufão e sua família são exemplos dos pobres-

ricos no Brasil, pessoas simples que ganharam dinheiro, mas que continuam com 

o jeito suburbano. (Marthe, 2012a, p.17).   

 



 

De acordo com o Anuário Obitel de 2013, (Lopes & Gómez, 2013, p. 145), dos dez 

programas de ficção brasileiros mais vistos no país no ano de 2012, a telenovela 

Fina Estampa ocupou o primeiro lugar, Avenida Brasil o segundo e Cheias de 

Charme o terceiro. Segundo matéria publicada no caderno Cidades do jornal O 

Estado de S. Paulo, no dia 20 de outubro de 2012, no saldo final de audiência 

Avenida Brasil empatou com Fina Estampa, sua antecessora, com 39 pontos de 

média. A reportagem explica que Fina Estampa teve uma audiência mais 

equilibrada do começo ao fim, enquanto Avenida Brasil atingiu mais de 40 pontos 

depois do capítulo 100. (Padilione e Deodoro, 2012, p. 06). 

 

O fato é que as duas telenovelas– Avenida Brasil e Cheias de Charme – foram 

sucesso de audiência. Inclusive, a última, transmitida às 19 horas ficou à frente da 

telenovela das 21 horas Salve Jorge na lista dos dez títulos mais vistos (LOPES e 

GOMEZ, 2013, p. 145), o que significa um grande sucesso para o horário.  

 

A telenovela Avenida Brasil, especificamente, é apontada pelas pesquisadoras 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes e Maria Cristina Palma Mungioli (in Lopes & 

Gómez, 2013, p. 129) como um grande destaque de 2012. A trama é mencionada 

como um fenômeno midiático, um dos grandes acontecimentos da indústria 

televisiva brasileira em 2012, um marco na teledramaturgia e uma “narrativa da 

nação”.  

 

As autoras contam (in Lopes & Gómez, 2013, p.151) que Avenida Brasil se 

destacou, entre outros motivos, no que se refere ao engajamento da audiência 

com a novela, perceptível no volume de conteúdos (de produtores da trama e 

usuários da internet) sobre a ficção que foi propagado nas redes sociais.  

 



 

A trama ganhou destaque não só na imprensa nacional, mas também em veículos 

internacionais, como Forbes, The Guardian e Le Figaro que queriam entender “o 

fenômeno Avenida Brasil”, (in Lopes & Gómez, 2013, p.154).  

 

Além disso, o último capítulo do folhetim causou um aumento de mais de 5% na 

energia no Brasil e provocou alterações na agenda da presidente da República. 

Esse cenário, segundo considerações das autoras, faz do fenômeno Avenida 

Brasil um popular media event.  (in Lopes & Gómez, 2013, p.155).  

 

As pesquisadoras argumentam que Avenida Brasil foi uma espécie de divisor de 

águas nas telenovelas, como o que ocorreu com Beto Rockfeller (1968) ao criar 

um novo paradigma de telenovela com uma nova forma de narrar e representar o 

Brasil.  

 

[...] Avenida Brasil abordou temas e problemas já vistos em 

outras telenovelas, mas o fez incorporando e traduzindo de 

maneira magistral o esprit du temps de um país no qual 

ocorrem grandes mudanças sociais que criam espaços 

simbólicos nos quais reverberam os discursos de novos 

protagonistas. Entre as mudanças sociais está a ascensão 

de milhões de brasileiros à “nova casse C”. (in Lopes & 

Gómez, 2013, p. 156 e 157).  

 

A ascensão foi mostrada, segundo as estudiosas, a partir das enunciações dos 

personagens do fictício bairro do subúrbio carioca, chamado Divino, onde viviam 

quase todos os personagens da trama e que não era pano de fundo e sim 

protagonista. (in Lopes & Gómez, 2013, p. 157). 

 



 

De modo similar, Cheias de Charme mostra a ascensão por meio das três 

empregadas domésticas protagonistas. A trama também representa outro aspecto 

importante da sociedade brasileira, que é a valorização do emprego doméstico. 

Apesar de anteceder a nova lei trabalhista para as domésticas, conhecida como 

PEC das domésticas, Cheias de Charme captou o movimento que já vinha 

ocorrendo no país.  

 

Desse modo, ambas as produções representam material rico para o estudo da 

midiatização do sentido de classe social. Cabe a este artigo, então, questionar, 

qual é o sentido de classe que está sendo transmitida pela telenovela com a 

representação do que seria uma “nova classe C”.  

 

“Nova classe média” e a visão economicista 
 
De acordo com o sociólogo brasileiro Jessé Souza (2012, p.20) dizer que os 

brasileiros que entraram para o mercado de consumo são da classe média é uma 

forma de dizer que o Brasil está entrando para o primeiro mundo, “[...] onde as 

“classes médias”, e não os pobres, os trabalhadores e os excluídos, como na 

periferia do capitalismo, formam o fundamento da estrutura social”.  

 

O discurso por trás desse pensamento pertence àqueles que vendem o mundo 

existente como o melhor e a economia neoliberal vigente como triunfante. “[...] são 

esses profetas da afirmação que estão falando todo dia nos grandes jornais da 

grande imprensa brasileira e nos canais de TV.” (Souza, 2012, p. 20).  

 

O sociólogo argumenta que a “nova classe C” é, na verdade, uma nova classe 

trabalhadora – os batalhadores - que se encontra entre a classe média e o que ele 

chama provocativamente de “ralé”, que são os excluídos. As classes sociais, para 

o autor, não são determinadas pela renda, como acredita o liberalismo 



 

economicista dominante, nem pelo lugar da produção, como expõe o marxismo 

enrijecido, e sim por uma visão de mundo “prática” que se mostra nos 

comportamentos e atitudes das pessoas (Souza, 2012, p. 45).  

 

Jessé Souza defende o caráter simbólico na formação das classes sociais, de 

acordo com as contribuições do teórico Pierre Bourdieu (2007), cujas teorias 

chamaram a atenção para elementos como capital cultural e habitus de classe. A 

classe social para este pensador (Bourdieu, 2007, p. 101) não é definida por uma 

propriedade, nem por uma soma de tipos de propriedade, nem por uma cadeia de 

propriedades, mas pela estrutura das relações entre todas as propriedades que 

confere valor a cada uma delas e aos efeitos que essa relação exerce sobre as 

práticas.  

 
Desse modo, Souza explica que existe uma transferência de valores imateriais na 

reprodução da desigualdade social no país. Pois, além de capital econômico e 

capital cultural, existem precondições sociais, morais e culturais que permitem a 

apropriação desses capitais (Souza, 2006) (Souza, 2012).  

 

Para entender a naturalização da desigualdade social, Jessé Souza (2006) 

desconstrói paradigmas antigos e aponta para formas de se compreender a 

legitimação do capitalismo. Ele aborda o racionalismo religioso ocidental discutido 

por Max Weber - caracterizado pela disciplina, cálculo racional, controle do corpo 

e de suas emoções e necessidades - que passa a ter como suporte a lógica 

impessoal do mercado e do Estado. (Souza, 2006, p. 92) 

 

Com a queda do prestígio das justificações religiosas entra em cena o processo 

de transformação da economia.  

 



 

A justificação moral do capitalismo passa a se vincular à 

noção de bem-estar geral definida como produto do 

progresso material. É, afinal, esse vínculo entre progresso 

material e bem-estar geral que está implícita na definição do 

PIB como símbolo máximo do progresso material e do bem-

estar de uma “empresa” capitalista. (Souza, 2012, p. 28).  

 

O que é importante destacar das explanações do sociólogo é que existe uma 

justificação simbólica do capitalismo e uma legitimação semiconsciente, partilhada 

pelo senso comum, da reprodução da desigualdade social no país. (Souza, 2012).  

 

A pesquisadora Veneza Ronsini, em sua obra A Crença no Mérito e a 

Desigualdade (2012) enfatiza a importância do estudo de Jessé Souza a respeito 

da naturalização das desigualdades sociais. Ela frisa (Ronsini, 2012, p. 187), 

inclusive, que o exame das telenovelas confirma a tese do sociólogo sobre as 

alianças simbólicas entre classe alta, classe média e popular, que excluem aquilo 

que o autor chama provocativamente de “ralé”.  

 

Ronsini explica (2012, p. 94) que na TV aberta, a imagem de um Brasil moderno e 

urbano na telenovela das oito apresenta uma sociedade de classes distintas, mas 

harmônicas. Segundo a análise da autora (2012, p. 96), a mídia promove a 

conformação de subjetividades aptas ao governo de si, mas inaptas à percepção 

dos constrangimentos sociais; o indivíduo é estimulado a acreditar que a cidadania 

é uma questão individual.  

 

A pesquisadora entende que a telenovela atualiza comportamentos e valores, 

debate preconceitos, mas raramente faz crítica baseada na desigualdade de 

classes. A desigualdade é humanizada nas narrativas pelas relações sociais entre 

rico, remediados e pobres. “O tom político de uma novela prima, quase sempre, 



 

pelo comedimento, mesmo para autores que se consagraram como “críticos” [...]” 

(Ronsini, 2012, p. 98 e 99).  

 

Ronsini (2012, p. 185, 186) demonstra ainda que a narrativa da telenovela 

funciona baseada na ideologia meritocrática e do desempenho, pois explica a 

mobilidade social ascendente como consequência do trabalho, da competência e 

do esforço individual. Ela também destaca a ideologia do personalismo na 

telenovela, na qual as relações pessoais definem carreiras e chances individuais 

de ascensão social.  

 

Embora a autora esteja abordando um momento que precede o que vem sendo 

chamada a representação de uma “nova classe C”, podemos estender, de forma 

preliminar, suas críticas às produções Avenida Brasil (2012) e Cheias de Charme 

(2012), uma vez que os próprios termos “nova classe C” ou “nova classe média” 

fazem parte de uma visão economicista e neoliberal que corrobora com a 

ideologia do desempenho e meritocrática (Souza, 2012) (Ronsini, 2012).  

 

Aspectos de classe em Avenida Brasil e Cheias de Charme  
 
Em Avenida Brasil, o personagem Tufão torna-se rico como jogador de futebol, 

enquanto as empregadas de Cheias de Charme ganham dinheiro e fama com um 

trio musical. Ambas as situações representam a ascensão econômica por um 

esforço individual, desvinculada da vivência de classe social, o que corrobora, em 

um primeiro olhar, com a ideologia meritocrática exposta por Ronsini (2012). 

 

Em Cheias de Charme, as relações pessoais como definidoras de carreiras e 

chances de ascensão, abordadas por Ronsini (2012), são mais evidentes. Maria 

da Penha, a mais pobre das três empregadas, torna-se amiga de sua ex-patroa, e 

do advogado rico Dr. Otto. Graças a esse último passa a frequentar eventos 



 

culturais considerados da cultura legítima, como óperas. Enquanto seu irmão, 

Elano - o único branco da família e que não herdou os costumes populares dos 

outros parentes –, formado em Direito graças ao esforço da irmã e seu esforço 

próprio, consegue boas chances em sua carreira devido ao reconhecimento do 

seu bom caráter por Dr. Otto. 

 

De acordo com essas breves características levantadas, podemos argumentar 

que, como expõe Veneza Ronsini (2012), não é proposta da telenovela, de 

maneira geral, fazer críticas sociais de forma profunda. Ela prioriza a harmonia 

nas representações de classe, o que dialoga com o argumento exposto pelo 

teórico Jesús Martín-Barbero (2009, p. 193) a respeito do componente 

compensatório do folhetim, que faz com que sua narrativa entre em acordo com as 

expectativas do leitor. Há a junção entre intriga e moral, numa dinâmica de 

provação e pacificação, na qual a consolação é oferecida ao leitor. “O folhetim 

aponta e denuncia contradições atrozes na sociedade, mas no mesmo movimento 

trata de resolvê-las “sem deslocar o leitor”; a solução corresponderá àquilo que ele 

espera e assim há de lhe devolver a paz.” (Martín-Barbero, 2009, p. 194). 

 

Porém, apesar dessas características, há peculiaridades na midiatização do 

sentido de classes em Avenida Brasil e Cheias de Charme. Não podemos ignorar 

que ambas as produções foram inovadoras ao retratar o popular, principalmente 

Avenida Brasil que foi considerada um fenômeno midiático e tinha a maioria de 

seus personagens como representantes do subúrbio.  

 

Existem aspectos retratados que dialogam com atributos considerados pelos 

sociólogos como pertencentes à nova classe trabalhadora de fato, como o 

convívio com a comunidade e o fato dela não querer deixar o seu local de origem, 

como ocorreu com o personagem Tufão, que após enriquecer constrói mansão no 



 

mesmo bairro suburbano onde morava, e Maria da Penha que não aceita mudar-

se da comunidade Borralho após seu sucesso.  

 

A nova classe trabalhadora não participa desse jogo da 

distinção que caracteriza as classes alta e média. Como na 

reportagem de um número recente da revista Negócios e 

Finanças, que foi pensada como um “elogio” a essa classe, 

mas que estranha que a classe C não se mude de bairro 

quando ascende economicamente, ela tem opções e gostos 

muito diferentes. Ela é “comunitária” e não “individualista”, 

por exemplo, nas suas escolhas. Ficar no mesmo bairro 

onde se tem amigos e parentes é mais importante que se 

mudar para um bairro melhor (Souza, 2012, pp. 49-50).  

 
Além disso, Jessé Souza (2012, p. 50) expõe que a nova classe trabalhadora, em 

sua formação, não teve o mesmo acesso privilegiado ao capital cultural das 

classes médias e nem ao capital econômico das classes altas. Do mesmo modo, 

Avenida Brasil e Cheias de Charme retratam os personagens que ascenderam 

financeiramente, mas continuam com o mesmo hábito cultural. Sobretudo, em 

Avenida Brasil, podemos identificar diversas cenas reveladoras de tal aspecto, 

como o gosto por filmes de ação e a não compreensão de filmes considerados 

intelectuais pela personagem Muricy, mãe de Tufão, por exemplo.  

 

Desse modo, considerando as breves reflexões realizadas, acredita-se que, em 

um primeiro momento, a construção midiática do sentido de classe social nas duas 

telenovelas traz tanto elementos que podem ser considerados puramente 

midiáticos - no que se refere ao modo peculiar da ficção folhetinesca tratar 

assuntos sociais -, como apresenta indícios de diálogo com a realidade social da 



 

nova classe trabalhadora, além de carregar propriedades que afirmam a 

hegemonia do discurso neoliberal e meritocrático.  

 

Considerações Finais 
 
Para concluir este artigo, mas não a reflexão aqui proposta, é relevante chamar a 

atenção à pertinência de estudar a midiatização do sentido de classe social em 

Avenida Brasil e Cheias de Charme, dado o fato de ambas as telenovelas 

representarem um movimento social brasileiro de ascensão financeira.   

 

Foi possível enxergar, em um primeiro momento, que os termos “nova classe C” e 

“nova classe média” fazem parte de uma visão economicista, pertencente ao 

discurso neoliberal hegemônico que omite considerações importantes sobre o 

conceito de classe social (SOUZA, 2012). Porém, além da ideologia meritocrática 

e das propriedades próprias da lógica narrativa folhetinesca, existem 

especificidades em Avenida Brasil e Cheias de Charme que coincidem com as 

teorias sociológicas sobre a nova classe trabalhadora.  

 

Além disso, vale ressaltar que os aspectos representacionais que corroboram com 

a visão de uma “nova classe média” de base economicista (Souza, 2012) não 

poderiam ser considerados exclusivos da telenovela e puramente midiáticos uma 

vez que, como pontua o próprio teórico Jessé Souza, esse discurso faz parte da 

simbologia de um senso comum que legitima as diferenças sociais e está na mídia 

e na sociedade como um todo. Caberia uma análise sobre o que existe de 

midiático no discurso neoliberal vigente para aprofundar o assunto.  

 

Discutir a midiatização do sentido de classe social nesse contexto nos exigiria, 

então, considerar a mídia dentro do processo histórico-social da qual faz parte 

para entendermos o seu papel na sociedade neoliberal hoje. Como argumenta o 



 

teórico Raymond Williams (2009), os meios de comunicação são meios de 

produção porque a comunicação e seus meios materiais são intrínsecos às formas 

humanas de trabalho e de organização social. 

 

Por esse ponto de vista, esse estudo requer um retorno ao materialismo histórico, 

à dialética marxista e às relações de trabalho. De acordo com Fígaro e Grohmann 

(2013, pp. 10 -11), um dos problemas de se tratar o conceito de classe social 

academicamente é o fato da maioria dos trabalhos não partirem do método do 

materialismo histórico e dialético “[...] que toma em consideração o 

desenvolvimento das forças produtivas e as relações de produção que o 

engendram e dele derivam”.  

 

Além disso, acredita-se que um estudo que privilegie a análise do discurso em 

Avenida Brasil e Cheias de Charme, como se propõe a dissertação de mestrado 

que deu origem a este artigo, pode nos trazer possíveis respostas quanto às 

nuanças da construção midiática do sentido de classe social nessas tramas - o 

que seria puramente midiático? Quais aspectos dialogam com a realidade social 

discutida pelos sociólogos e com a visão econômica hegemônica? E quais 

aspectos discursivos apontariam para mudanças?  
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