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Resumo 
 

A partir do recorte das telenovelas brasileiras, esta tese investiga como a 
televisão brasileira com audiências massivas pode ou não se transformar e 
sobreviver ao deslizamento de conteúdo para outras telas e mídias, à chegada das 
plataformas digitais e interativas de audiência segmentada e às transformações na 
espectatorialidade. Para isso, foram analisadas as transformações ao longo da 
história dessa narrativa, características de linguagem da telenovela, a relação e o 
diálogo com o púbico, o consumo dessas obras e o modelo de negócio da televisão 
corporativa dentro do contexto hipermidiático da atualidade, partindo de estudos 
teóricos e de experiências empíricas envolvendo a telenovela, narrativas transmídia, 
plataformas participativas e a convergência de telas na emissora TV Globo – que 
detém a liderança na televisão aberta nacional e no consumo de telenovelas e 
atualmente investe em outras plataformas e mídias. Esta análise de conteúdos e 
novos formatos da teledramaturgia diária brasileira permite uma maior compreensão 
sobre a narrativa da telenovela e suas ramificações, o que podemos chamar de um 
conteúdo deslizante e, também, sobre as transformações na espectatorialidade 
dessas obras. 

 

Palavras-chave: televisão; espectatorialidade; telenovela; transmídia; convergência.  
 
 
 
 
Abstract 
 

This thesis aims to investigate how Brazilian television, through the study of 
telenovelas that still reach mass audiences, may transform and survive (or not) the 
sliding of content to other screens and media, the arrival of digital and interactive 
platforms of segmented audiences, and the transformations in spectatorship. To do 
so, this thesis analyzes the transformations throughout the history of the telenovela, 
the main elements of this narrative, the relationship with the public, the consumption 
of these works, and the business model of Brazilian corporate television within the 
current context of hypermedia. This thesis will employ theoretical research along with 
empirical experiments involving telenovela, transmedia narratives, interactive 
platforms of the TV Globo broadcaster—which holds the lead in national corporate 
televisionn and currently invests in digital platforms. This analysis of contents and 
new possibilities of Brazilian daily drama, which still attracts millions off people daily, 
allows a greater understanding of the telenovela narrative and its possibilities of 
circulation in media connected landscape. 
 
Keywords: television; spectatorship; telenovela; transmedia; convergence. 
 
  



 

 6 

Sumário 
 

INTRODUÇÃO 8 - 22         

 

Capítulo I TELENOVELA: A CONSTRUÇÃO DA TELEDRAMATURGIA 
BRASILEIRA – TRANSFORMAÇÕES E RESILIÊNCIA 23- 26   
    
1.1 A construção da linguagem da telenovela e a influência de outras mídias: o rádio, 
o cinema, o teatro 26 - 36        
1.2 A telenovela e a sociedade 36 - 51       
1.3 Características da telenovela 51- 64 
       
 
Capítulo II O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA TELENOVELA 65 - 68 
 
2.1 A busca por temas como ponto de partida para a construção da narrativa da 
telenovela 68 - 74 
2.2 A composição e a complexidade de personagens em uma telenovela 74 - 82 
2.3 A elaboração de uma sinopse e a importância das reviravoltas como 
planejamento para obras de longa duração  82 - 91      
2.4 Estratégias de desenvolvimento das escaletas e capítulos de uma telenovela e a 
relação com a equipe de produção  91 – 104 
 
        
Capítulo III O PÚBLICO E A TELENOVELA: TRANSFORMAÇÕES E 
RESILIÊNCIA DA ESPECTATORIALIDADE 105 - 109    
   
3.1 O que o espectador deseja em uma telenovela 109 - 119    
3.2 A repercussão da telenovela e a influência do espectador, amplificadas pelas 
redes sociais e plataformas interativas 119 - 136   
      
 
Capítulo IV A INFLUÊNCIA DA CONVERGÊNCIA DE TELAS, NOVAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS E NARRATIVAS TRANSMÍDIA NO MODELO DE 
NEGÓCIO DA TELENOVELA 137 - 145      
  
4.1 Conteúdo gratuito 145 - 151         
4.2 Um modelo de negócio tradicional ou único?  151 - 157    
4.3 O consumo da teledramaturgia brasileira 157 - 166     
4.4 Novos modelos ainda em transformação 166 - 179  
     
 
Capítulo V TELENOVELA E A NOVA TELEVISÃO 180 – 182 
 
5.1 A experiência da narrativa transmídia tardia: Passione 183 - 195 
5.2 Uma fanfic invade a teledramaturgia diária: Malhação 195 - 211 
5.3 A narrativa transmídia como negócio: spin-off Totalmente Demais 212 - 217 
 



 

 7 

5.4 Uma novela no banco de dados: A Força do Querer – monte como quiser 217 - 
227 
 
CONCLUSÃO 228 - 242 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  243 - 256     
    
 
  



 

 8 

INTRODUÇÃO 
 

As formas de assistir à televisão e pensar a produção para esse dispositivo 

vêm se transformando velozmente nos últimos anos no Brasil e no mundo. A 

chegada da banda larga auxiliou na expansão e no deslizamento do conteúdo 

audiovisual para as diversas telas e mídias, independentemente das escolhas dos 

próprios produtores e detentores dos direitos da obra. A mobilidade dos aparelhos 

celulares e tablets possibilita a exibição do conteúdo em ambientes diversos e na 

hora em que o espectador deseja, sem obedecer à programação linear de um canal 

ou à transmissão planejada de uma programadora, acarretando uma revisão das 

métricas de audiência e dos modelos de negócio das grandes emissoras de 

televisão. Como observou Henry Jenkins (2006) em Cultura da Convergência, 

estamos diante de uma era de convergência em que antigas e novas mídias se 

chocam e então se integram ao novo ecossistema midiático contemporâneo. 

Na atualidade, as fronteiras entre as tecnologias das telas se desintegraram 

de forma que um filme pensado originalmente para o dispositivo cinematográfico 

pode ser visto em um celular; um vídeo elaborado para um canal do YouTube, ou 

outra plataforma participativa de vídeos na internet, pode ser visto também em um 

aparelho de televisão conectado. Apesar de o processo de deslizamento de 

conteúdo não ser uma novidade, principalmente entre mídias como o cinema e a 

televisão, é a proliferação de telas, mídias e práticas de interação e participação do 

público que resulta na singularidade do momento atual, que por sua vez é 

acompanhada de uma transformação na espectatorialidade. Estamos diante de um 

público cada vez mais multiplataforma e participativo.  

O teórico Marshall McLuhan observou que ao longo do tempo uma mídia viria 

a substituir a outra como hegemônica, restando à mídia antiga não desaparecer, 

mas se transformar em arte. Por conseguinte, o cinema teria substituído o teatro, a 

televisão o cinema e assim por diante. Com Quentin Fiori ele escreveu: “A televisão 

completa o ciclo sensório humano. Com o ouvido onipresente e a visão em 

movimento, nós abolimos a escrita, a metáfora acústico-visual que estabelecia a 

dinâmica da civilização ocidental” (MCLUHAN; FIORE, 1967). Seria possível 

estender esse conceito e ponderar se na atualidade, de acordo com esses autores, 

a televisão, por sua vez, já não foi substituída como mídia hegemônica pela 
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experiência conectada e pelo consumo de conteúdo em plataformas digitais e 

interativas. Mesmo discordando desse posicionamento, é impossível ignorar as 

transformações que as novas mídias trouxeram à espectatorialidade e ao consumo 

da televisão. Nesta tese, a hipótese é que não se trata de uma substituição de uma 

mídia por outra, e sim da convergência de telas e narrativas, que deve ser 

compreendida e contextualizada culturalmente e historicamente dentro da realidade 

brasileira.  

Muanis (2018b) pondera: “Inicialmente, tomando emprestado o modelo de 

sustentação do cinema baseado nos pilares da produção, distribuição e exibição, 

pode-se dizer que estamos diante de outra televisão, já há algum tempo” (p. 12). 

Para o autor, não é possível mais definir televisão apenas pela espectatorialidade e 

grade, espaço de recepção, restando atentar para seu conteúdo. A televisão 

mudaria em processo contínuo histórica e sistematicamente, sendo importante 

pensá-la de modo mais amplo, como dispositivo e como fenômeno, agregando todas 

as novas potencialidades que guarda na contemporaneidade, tanto pelo advento do 

digital quanto por seus usos. As ponderações do autor analisam as transformações 

da televisão no mundo, mas quais seriam as particularidades do Brasil? A televisão 

corporativa brasileira, por ser a mídia hegemônica da contemporaneidade no país, 

atraindo milhões de pessoas diariamente para a sua programação, é central nesse 

movimento de convergência de mídias e telas que redefine o que é a própria 

televisão no Brasil.  

Atualmente, a TV Globo, que faz parte da maior empresa de mídia da 

América Latina, é também a maior emissora de televisão aberta do Brasil, com mais 

do dobro de audiência diária do que a Record, a segunda rede do país em número 

de espectadores. 1  Em 2017, a emissora iniciou uma campanha entre os 

telespectadores depois de ter celebrado o alcance diário de “mais de 100 milhões de 

pessoas”.2 O fato de o Brasil ainda ter audiências de massa para seus conteúdos na 

atualidade é um fenômeno característico brasileiro, visto com espanto no exterior. 

Na maior parte do mundo, a televisão fragmentada, com conteúdos pulverizados em 

diversos canais, resulta também em uma audiência fragmentada. As plataformas 
                                                
1 	https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-
consolidado-3112-a-06012019/.	Acesso	em:	16	de	fevereiro	de	2019. 
2	Disponível	em:	https://redeglobo.globo.com/novidades/noticia/globo-celebra-alcance-de-mais-de-100-
milhoes-de-pessoas-por-dia.ghtml.		Acesso	em:	6	de	outubro	de	2018. 



 

 10 

digitais de conteúdo por streaming,3 como a Netflix e Hulu, utilizam justamente essa 

segmentação da audiência, aliada à coleta de dados sobre o usuário, para produzir 

conteúdo com apelo para públicos específicos já identificados pelo serviço. Mesmo 

contando com mais de 130 milhões de usuários no mundo em 2018,4 nenhum dos 

conteúdos da Netflix tem a vocação ou o objetivo de ser um produto de audiência 

massiva, como analisaremos mais adiante nesta tese. 

Em função de seu estilo generalista, a TV Globo, concessão pública 

explorada comercialmente por um grupo privado, cria o que Dominique Wolton 

(1996) definiu como um vínculo social entre as muitas realidades do Brasil, 

associando ideologia e técnica e criando um grande laço de relações, mesmo que 

sempre em transformação. Também nesse sentido, Esther Hamburger (2011, p. 64) 

pondera: “A televisão se estabeleceu como meio capaz de falar a segmentos os 

mais variados em termos sociais, etários e regionais”. Muanis (2018b) observa que a 

televisão também proporciona um sentimento de atualidade que leva o público a 

consumir determinado conteúdo em determinado prazo para que possa se inserir 

nas conversas e debates em seu grupo social. “Ou seja, a busca por fazer parte de 

uma comunidade social, mediada por uma televisão, continua sendo possível pelo 

conteúdo, mas também por todo o esforço de marketing e pelo boca a boca” 

(MUANIS, 2108b, p. 25).  

Em um país de dimensões continentais e realidades sociais e econômicas 

distintas, as mesmas notícias e narrativas ocupam a maior parte da programação. 

Nesse sentido a televisão poderia ser também uma imensa máquina de influência. 

Como observa Marialva Barbosa (2010), o próprio discurso do magnata da imprensa 

Assis Chateaubriand na inauguração da primeira rede de televisão brasileira, a TV 

Tupi, indica a forma como a tecnologia era vista: uma máquina capaz de influenciar 

a opinião pública e diminuir distâncias.  

 
Atentai bem e vereis como é mais fácil do que se pensa alcançar uma 
televisão: com prata Wolff, lãs Sams, bem quentinhas, Guaraná 
Champagne, borbulhante de bugre e tudo isto bem amarrado e seguro na 
Sul América, faz-se um bouquet de aço e pendura-se no alto da torre do 
Banco do Estado um sinal da mais subversiva máquina de influir na 

                                                
3	Uma	 forma	 de	 transmitir	 e	 receber	 data	 (especialmente	 conteúdo	 de	 áudio	 e	 vídeo)	 através	 de	 uma	
conexão	de	 forma	contínuamodo	contínuo,	possibilitando	a	exibição	do	conteúdo	enquanto	dados	estão	
sendo	recebidos.	 
4	https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix	acesso	6	de	outubro	2018. 
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opinião pública – uma máquina que dá asas à fantasia mais caprichosa e 
poderá juntar os grupos humanos mais afastados.5 

 

A vasta audiência da programação linear da TV Globo, construída ao longo 

das últimas décadas, e o poder econômico que essa audiência traz para a emissora 

são amplamente criticados, por exemplo, no que se refere à sua participação nos 

orçamentos de anúncios regionais e nacionais de empresas privadas e 

principalmente do governo.6 Além disso, o jornalismo da TV Globo é acusado por 

diversos grupos de ser tendencioso, especialmente ao noticiar grandes 

acontecimentos políticos do país para o seu amplo público. 7  A questão da 

representatividade dos protagonistas e narrativas na teledramaturgia diária é 

também um ponto de discussão.8 Para debater essas questões, é preciso arrolar as 

teorias que discutem qual o real poder da televisão, considerando o público e a 

recepção desses conteúdos da TV generalista. Hall (2003), por exemplo, observa 

que muitas vezes uma rede de televisão – e ele utiliza como exemplo a cobertura 

emissora inglesa BBC da Guerra das Malvinas – deseja que o espectador leia a 

mensagem de forma determinada. O elemento da leitura preferencial se situa no 

                                                
5	Discurso	de	Assis	Chateaubriand	durante	a	 inauguração	da	TV	Tupi	Difusora	de	São	Paulo.	Disponível	
em:	 http://portalimprensa.com.br/tv60anos/anos50_50_09_18_texto.asp	 e	
http://www2.carosouvintes.org.br/59-anos-da-tv-no-brasil/.		Acesso	em:	3	de	outubro	de	2018. 
6	De	acordo	com	o	jornal	Folha	de	S.Paulo,	o	volume	total	de	publicidade	federal	destinado	para	emissoras	
próprias	do	Grupo	Globo	 foi	quase	a	metade	do	que	 foi	 gasto	durante	12	anos	pelas	administrações	do	
presidente	Lula	e	Dilma	para	 fazer	propaganda	em	todas	as	TVs	do	país.	Ao	 todo	 foram	consumidos	R$	
13,9	bilhões	para	veicular	comerciais	estatais.	As	TVs	Globo	(incluindo	afiliadas)	 tiveram	R$	6,2	bilhões	
nesse	 período.	 Disponível	 em:	 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/06/1649933-tv-globo-
recebeu-r-62-bilhoes-de-publicidade-federal-com-pt-no-planalto.shtml.	Acesso	em:	acesso	16	de	fevereiro	
de	2019.	O	atual	presidente	da	República,	Jair	Bolsonaro,	apesar	de	não	especificar	o	período	de	cálculo,	
criticou	o	gasto	do	governo	em	“bilhões"	em	entrevista	ao	Jornal	Nacional,	na	própria	TV	Globo,	no	dia	28	
de	 agosto	 de	 2018,	 quando	 ainda	 era	 candidato.	 Em	 resposta,	 no	 dia	 29	 de	 agosto	 de	 2018	 foi	 lido	 o	
seguinte	comunicado	oficial	da	emissora	durante	o	 Jornal	Nacional:	"O	candidato	Jair	Bolsonaro,	do	PSL,	
afirmou	que	a	TV	Globo	recebe	bilhões	de	recursos	da	propaganda	oficial	do	governo.	É	uma	informação	
absolutamente	falsa.	A	propaganda	oficial	do	governo	federal	e	de	suas	empresas	estatais	corresponde	a	
menos	 de	 4%	 das	 receitas	 publicitárias	 e	 nem	 remotamente	 chega	 à	 casa	 do	 bilhão.	 Os	 anunciantes	
privados	ou	públicos	 reconhecem	na	TV	Globo	uma	programação	de	qualidade,	prestigiada	por	enorme	
audiência	 e,	 por	 isso,	 se	 valem	 dela	 para	 levar	 ao	 público	 mensagens	 sobre	 seus	 produtos	 e	 serviços.	
Fazemos	esse	esclarecimento	por	apreço	à	verdade,	ao	nosso	público	e	aos	nossos	anunciantes”. 
7	Nas	eleições	de	2018,	partidos	políticos	de	esquerda	e	direita	criticaram	a	cobertura	das	eleições	pela	TV	
Globo.	 Disponível	 em:	 https://www.cartacapital.com.br/politica/criticas-a-globo-uma-pauta-que-une-pt-
e-bolsonaro.	Acesso	em:	6	de	outubro	de	2018. 
8	A	 telenovela	 Segundo	 Sol,	 de	 João	 Emanuel	 Carneiro,	 foi	 alvo	 de	 críticas	 por	 escalar	 um	 elenco	
majoritariamente	branco	em	uma	narrativa	que	 se	passava	na	Bahia,	 estado	 com	uma	população	negra	
expressiva.	 Disponível	 em:	 https://veja.abril.com.br/blog/virou-viral/segundo-sol-nova-novela-elenco-
negros/;https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/noticia-da-tv/2018/05/jornal-britanico-critica-
segundo-sol-por-falta-de-representantes-negros-no-elenco-da-novela.	Acesso	em:	6	de	outubro	de	2018. 
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ponto onde o poder atravessa o discurso, está dentro e fora da mensagem. Por 

outro lado, porém, Hall pondera que essa tentativa de hegemonizar a audiência 

nunca é inteiramente eficaz já que uma emissora não consegue conter ou controlar 

todas as leituras possíveis do texto. Esse processo não é um privilégio da televisão, 

mas de todo processo comunicativo. Essa interpretação ou conexão faz parte de 

uma dimensão subjetiva da comunicação em geral, sempre imperfeita quando se 

tem um narrador e um receptor, seja em uma conversa ou na leitura de um romance. 

Também nesse sentido, ao escrever sobre consumo, Heloísa Buarque Almeida 

(2001, 2002) observa a apropriação particular das narrativas e personagens das 

telenovelas, que transcende e transforma o conteúdo original. Fiske (1987) avalia 

que o poder final sobre a mensagem de uma obra está na leitura do espectador, e 

não na ambição ou proposta dos produtores. Para esse teórico, as relações entre os 

textos se dão em duas dimensões: horizontal e vertical. A dimensão horizontal é 

aquela entre textos primários, como por exemplo duas telenovelas diferentes. A 

relação intertextual vertical consiste na relação de um texto primário com textos 

secundários que partem dele como referência: publicidade, críticas, conteúdos 

promocionais. A relação intertextual vertical também pode ser através de textos 

terciários. Estes ocorrem no nível do espectador e suas relações sociais. O 

pesquisador explica a relação do público com a televisão, ponderando que os 

discursos primários, secundários e terciários, da trajetória de vida dos espectadores, 

além do momento histórico cultural da sociedade, são associados ao conteúdo e 

favorecem a criação desse elo social. Um espectador relaciona o texto televisivo às 

suas próprias vivências, às leituras e aos  seus próprios intertextos, dentro do seu 

contexto histórico e social. Por conseguinte, cada leitura é única e todo espectador é 

ativo ao elaborar estas conexões.  

Um debate sobre a real extensão da influência política, cultural, social e o 

poder econômico de uma grande emissora de televisão como a TV Globo é bastante 

complexo e amplo; no entanto, apesar da pertinência do tema, este não faz parte do 

escopo deste projeto de pesquisa. Apesar de esta tese tratar também de público, 

consumo e teledramaturgia, nesta pesquisa são analisadas as transformações na 

espectatorialidade de conteúdos tradicionais da teledramaturgia diária que, por sua 

vez, na atualidade transcendem os limites do seu formato narrativo e também do seu 

suporte ou dispositivo original, levando em conta o ecossistema midiático, as 

experiências participativas e a convergência de telas. Por ecossistema midiático, 



 

 13 

termo cunhado pelo teórico Scolari (2009), entende-se o conjunto de mídias, 

plataformas, telas, passíveis de circulação, distribuição, interação e exibição de 

conteúdo, de forma singular ou convergente. Foi uma maneira de dar conta 

semanticamente da multiplicidade de suportes, gêneros e constituição de diferentes 

possibilidades imagéticas e de interatividade com o público.  

A principal indagação desta tese é como a televisão brasileira com audiências 

massivas, tendo como recorte seu conteúdo mais tradicional, a teledramaturgia 

diária, pode ou não se transformar e sobreviver ao deslizamento desse produto para 

outras telas e mídias e à chegada das plataformas digitais de conteúdo segmentado. 

Como a telenovela no Brasil resiste, negocia e adere às novas plataformas, às 

mídias e às transformações na espectatorialidade? 

Para responder a essa questão, primeiro é preciso definir o que nesta tese se 

entende por televisão no Brasil e qual a importância da teledramaturgia diária para 

essa definição. E, principalmente, por que as transformações desse conteúdo e da 

espectatorialidade da sua audiência são chaves para se especular sobre o futuro da 

televisão generalista no Brasil. Algumas das novas estratégias e experiências 

empíricas de convergência de telas da televisão corporativa brasileira, em conjunto 

com reflexões e textos teóricos, serão a base de pesquisa para este trabalho. A 

hipótese desta tese – com base na análise do formato, influências, consumo, 

características e transformações da telenovela – é que, enquanto a telenovela 

continuar sendo parte da cultura brasileira, ela continuará sendo um produto de 

massa. E, enquanto produto de massa, pode ser consumida em qualquer 

plataforma, mídia ou tela e continuará sendo telenovela e, por conseguinte, televisão 

brasileira. 

Muitos autores europeus usam os termos paleotelevisão e neotelevisão 

(ECO, 1984; CASSETTI; ODIN, 1998; SCOLARI, 2009) para descrever a transição 

de uma TV europeia exclusivamente pública com fins mais pedagógicos, educativos, 

em que tinha o papel de instruir o comportamento social – paleotelevisão –, para 

uma TV comercial privada que a sucedeu em meados dos anos 1970, com outro 

formato e fluxo de programação – a neotelevisão. Enquanto a paleotelevisão 

europeia, predominantemente pública, teria a filosofia de serviço público, a 

neotelevisão teria uma filosofia capitalista, do lucro. Enquanto a primeira teria uma 

diferenciação clara de gêneros, a segunda teria, por exemplo, certa dissolução da 

fronteira entre documentário e ficção. Teoricamente, o espectador contaria com uma 
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experiência muito mais imersiva na paleotelevisão. A imersão televisiva, aqui, se 

daria por uma espectatorialidade centrada no conteúdo, enquanto na neotelevisão, 

em função dos vários canais, essa experiência seria fragmentada, uma vez que o 

espectador se reveza entre vários programas, criando seu próprio fluxo de 

programação. Para Muanis (2018b), na verdade essa espectatorialidade distraída – 

em que o espectador busca conteúdo – na verdade complementa a experiência e 

não se opõe à espectatorialidade centrada no conteúdo. 

Scolari (2009) cunhou o termo hipertelevisão, que não seria a nova fase da 

série paleo/neo, e sim uma particular configuração de rede sociotécnica ao redor do 

meio televisivo. Na hipertelevisão, o controle pelo espectador seria ainda mais 

significativo. Além de mudar de canal, o espectador pode interagir com o conteúdo 

em outras mídias, como por exemplo em uma página da internet relacionada a 

determinado programa e a introdução de novas linguagens, fruto da convergência 

com outras mídias. Para ele, qualquer análise das mídias, na contemporaneidade, 

não deveria ser feita em separado, e sim levando em conta o ecossistema midiático.  

Ao analisarem a televisão dos Estados Unidos, autores como Williams (1974), 

Fiske (1987), Lotz (2007), Mittell (2015), entre outros, utilizam o termo Network Era 

para descrever o período entre a década de 1950 e meados da década de 1980 em 

que três redes de televisão dominavam a audiência do país. Williams (1974), 

defendeu que uma experiência característica da televisão era o fluxo linear de 

programação como um todo em detrimento do consumo de programas em separado. 

De muitas maneiras, esse período é muito similar à televisão hegemônica no Brasil 

hoje, em que quatro emissoras dominam a maior parte da audiência: TV Globo, TV 

Record, SBT, TV Band. Mas a televisão muda em cada país de acordo com os seus 

contextos específicos, e a trajetória da TV brasileira possui características únicas, 

como veremos mais adiante.  

Ainda citando os autores estadunidenses, Lotz (2007) descreve como a 

Network Era de mídia de massa nos EUA deu lugar à Post Network Era e à 

fragmentação do público em uma ampla variedade de estações de televisão a cabo 

pensadas especificamente para públicos de nicho. Esse período é marcado também 

por mudanças em um nível material à medida que o conteúdo e os serviços se 

tornaram menos vinculados à presença física do aparelho de televisão. Essa 

transformação também afetou o conteúdo das redes de televisão americanas. Mittell 

(2015) afirma que as expectativas de como os telespectadores assistem à televisão, 
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como os produtores criam histórias e como as séries são distribuídas mudaram, 

levando a um novo modo de televisão que ele chama de complex TV (TV complexa). 

Para ele, a televisão se torna complexa à medida que a narrativa precisa atender às 

expectativas do público multiplataforma, mais atento, já que pode rever muitas vezes 

um programa e busca conteúdo nas diversas telas disponíveis. 

É preciso repensar o que significa assistir à televisão, o conjunto de práticas 

associadas a ela e o que é exatamente conteúdo televisivo. Referindo-se às 

tendências mundiais da televisão, Muanis (2018b) observa que, centrada nessa 

variedade e nas diferentes formas de o consumidor/espectador lidar com a televisão 

contemporânea, seria a televisão expandida que absorveria a relação com outras 

mídias, compondo o ecossistema midiático no momento atual da hipertelevisão. 

Para o autor, que considera o conteúdo um elemento-chave para definir o que é 

televisão, televisão expandida seria uma espécie de síntese técnica entre a emissão 

massiva tal como a conhecemos e as diversas opções de telas e dispositivos 

móveis, tais como smartphones, tablets, navegadores automotivos e notebooks. 

Apesar de admitir que as expectativas em relação à televisão mudaram, Lotz (2007) 

pondera que as transformações nas formas de assistir ao conteúdo audiovisual não 

aceleraram o final da televisão, e sim revolucionaram essa mídia. Ela se refere à TV 

estadunidense, mas esta tese pretende refletir sobre esse processo na televisão 

corporativa brasileira.  

No Brasil, as emissoras de TV foram inauguradas na década de 1950, 

seguindo o formato de transmissão do rádio, oferecendo apenas programação e 

transmissão locais. Embora as estações de TV sejam concessões públicas, no Brasil 

a televisão foi um negócio privado desde o seu início; grupos empresariais que 

comandavam corporações de mídia – jornais e estações de rádio – aventuraram-se 

no novo meio. A primeira estação, a TV Tupi de São Paulo, de propriedade de Assis 

Chateaubriand, um poderoso magnata da mídia, vendeu o equivalente a um ano de 

propaganda para quatro empresas diferentes para financiar seus investimentos.9 O 

                                                
9	Assis	 Chateaubriand,	 em	 seu	 discurso	 de	 inauguração	 da	 TV	 Tupi	 São	 Paulo,	 cita	 as	 empresas	 que	
possibilitaram	erguer	a	primeira	emissora	de	TV.	“Este	transmissor	foi	erguido,	pois,	com	prata	da	casa;	
isto	é,	com	recursos	de	publicidade	que	levantamos	sobre	a	prata	Wolff	e	outras	não	menos	macias	pratas	
da	 casa:	 a	 Sul	 América,	 que	 é	 o	 que	 pode	 haver	 de	 bem	 brasileiro,	 as	 lãs	 Sams,	 do	 Moinho	 Santista,	
arrancadas	 ao	 couro	 das	 ovelhas	 do	 Rio	 Grande	 e,	 mais	 que	 tudo	 isso,	 ao	 Guaraná	 Champagne	 da	
Antártica,	 que	 é	 a	 bebida	 dos	 nossos	 selvagens,	 o	 cauim	 dos	 bugres	 do	 Pantanal	 mato-grossense	 e	 de	
trechos	do	vale	amazônico."	Discurso	de	Assis	Chateaubriand	durante	a	inauguração	da	TV	Tupi	Difusora	
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momento inicial da televisão brasileira era portanto o oposto do mesmo período da 

televisão europeia.  

Mesmo que hoje televisão aberta no Brasil tenha muitas semelhanças com as 

estratégias econômicas do período descrito como neotelevisão por teóricos 

europeus e mesmo que conte com as audiências massivas, no que é descrito como 

Network Era por autores americanos, isso não significa que o público brasileiro não 

tenha acesso a serviços que seriam característicos de períodos mais recentes da 

televisão nos EUA e na Europa. Como observa Scolari (2009), não se pode 

simplificar a história da televisão, especialmente se forem consideraradas as 

particularidades de cada país. À medida que o negócio cresceu, as estações de TV 

do Brasil se tornaram produtoras, além de serem exibidoras e distribuidoras de 

conteúdo. Ainda hoje, a maior parte das produções para a televisão aberta é 

produzida em estúdios que pertencem às principais corporações. A competição e as 

novas possibilidades de transmissão fizeram com que as emissoras de TV locais se 

transformassem em redes nacionais. A partir da década de 1970 surgiram as 

estações de TV públicas no Brasil, mas estas nunca conquistaram as mesmas taxas 

de audiência das emissoras privadas.  

Atualmente, a maioria dos canais abertos no Brasil, assim como em outras 

partes do mundo, busca soluções tecnológicas para o consumo do seu conteúdo 

online, seja pela transmissão ao vivo da programação por streaming, isto é, 

transmissão por IP10 para computadores e dispositivos móveis, seja pela exibição, 

com modelos de negócio diferenciados, híbridos, de programas do seu acervo e 

produções originais em plataformas digitais. A própria transmissão do conteúdo 

audiovisual considerado televisivo também se transformou. Além da transmissão por 

meio de cabo ou satélite, que até recentemente era a principal forma de distribuição 

do que era visto na televisão, existe o já mencionado streaming de vídeos, também 

chamado de OTT – over the top –, serviço que, disponibilizado através da internet, é 

utilizado por empresas como Hulu, Netflix e YouTube. A grande diferença desse 

fenômeno contemporâneo no Brasil em relação ao que acontece em outros países é 

                                                                                                                                                   
de	 São	 Paulo.	 Disponível	 em:	 http://portalimprensa.com.br/tv60anos/anos50_50_09_18_texto.asp	 e	
http://www2.carosouvintes.org.br/59-anos-da-tv-no-brasil/.	Acesso	em:	3	de	outubro	de	2018. 
10	O	 TCP/IP	 é	 o	 principal	 protocolo	 de	 envio	 e	 recebimento	 de	 dados	 MS	 internet.	 TCP	 significa	
“Transmission	 Control	 Protocol	 (Protocolo	 de	 Controle	 de	 Transmissão)”	 e	 IP,	 “Internet	 Protocol	
(Protocolo	de	Internet)”. 
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que aqui  as audiências massivas da televisão corporativa permanecem. Embora 

comparável de muitas maneiras às teorias e descrições de vários autores sobre as 

fases da história da televisão em diferentes períodos e países, o modelo brasileiro é 

único, e isso inclui seu conteúdo mais tradicional: as telenovelas.  

As telenovelas não são apenas programas de TV bem estabelecidos no 

Brasil, mas o programa mais importante e de maior duração na televisão brasileira, 

apoiado por regras do melodrama que são, como assinala Martín-Barbero (1997), a 

matriz narrativa latino-americana. Martín-Barbero argumenta que é um erro pensar 

que a televisão não seria assunto de cultura, só de comunicação, já que alguns 

sinais de identidade da América Latina são reconhecíveis no melodrama das 

telenovelas, uma forma de recuperação da memória popular pelo imaginário da 

indústria. Para ele, nenhum outro gênero conseguiu cativar tanto o público da região. 

Hamburger (2011) observa que “A novela brasileira desafia polarizações entre alta e 

baixa cultura, cultura erudita e popular, modernismo e cultura de massa” (p. 74). 

No Brasil, as noções de televisão aberta e telenovela se confundem, e será 

essa a definição que esta pesquisa adotará ao longo desta tese para responder à 

questão: como as transformações na espectatorialidade e no próprio formato e 

conteúdo das telenovelas – que resiste, negocia e adere às novas plataformas, 

mídias e transformações na espectatorialidade – apontam para o futuro e redefinição 

da televisão corporativa/hegemônica brasileira?  

Em 2016, foram exibidas 41 telenovelas na televisão aberta brasileira, 

sendo 21 delas inéditas na TV Globo, Record, SBT, TV Band, TV Brasil. Foram 16 

horários de telenovelas por dia. Se considerarmos também a emissora de televisão 

a cabo Viva, ligada ao Grupo Globo, que reprisa telenovelas, foram 5.431 horas de 

exibição em 2016. De 84,7 milhões de pessoas que assistiram ao gênero neste ano, 

64,7 milhões, ou aproximadamente 80% da audiência, assistiu às telenovelas da TV 

Globo.11 Com esses números justifica-se a escolha de abordar nesta pesquisa 

telenovelas dessa emissora nas análises de conteúdo, seu deslizamento para outras 

plataformas e mídias, bem como estudos de casos transmídia.  

Como realizadora, seja em produções independentes para o cinema, seja em 

trabalhos para emissoras de televisão, participei diretamente da elaboração e 

produção de diversas obras audiovisuais – filmes, programas de televisão, 
                                                
11	Dados	da	pesquisa	Kantar	Ibope	Media. 



 

 18 

webséries.12 Participei também de várias iniciativas de extensão desses conteúdos 

narrativos para outras telas. Portanto, este é um trabalho híbrido, que mescla 

experiência empírica e fontes de mercado com fontes teóricas. Monaco (2010) 

pondera que alguns acadêmicos examinam suas múltiplas posições como fãs (de 

séries) e pesquisadores (de séries e também de seus grupos de fãs) como 

vulneráveis e as escondem. Ela considera as vantagens de explicitar o processo e 

como a identidade localizada e registros emocionais informam sobre escolhas na 

pesquisa. Em sua pesquisa sobre fãs, Hills (2002) também considera que 

acadêmicos costumam rejeitar a ideia de identidades híbridas – que podem se unir 

não só dentro da academia, mas também fora dela. No meu caso, as identidades 

híbridas seriam a de roteirista e realizadora audiovisual e a de pesquisadora. Optei 

por evidenciar ambas as identidades nesta tese, pois pesa o argumento de que 

expor processos dos quais participei também contribuirá para esta pesquisa.13 Ao 

longo dos capítulos, serão analisadas algumas das experiências empíricas das quais 

participei – nas novelas Totalmente Demais (2015-2016), Passione (2011), duas 

temporadas de Malhação (2012-2013, 2014-2015), além de experiências similares 

na teledramaturgia diária que analiso e menciono nesta pesquisa. Assim, ao pensar 

a televisão brasileira e seu futuro a partir do recorte das telenovelas, reflito também 

sobre diversos aspectos do conteúdo audiovisual brasileiro – cada vez mais 

deslizante –, a espectatorialidade em transformação, cultura participativa na 

televisão e cinema, fronteiras tecnológicas, contextualizando conceitos como 

convergência de telas e transmídia no Brasil.  

No primeiro capítulo deste trabalho, aborda-se histórica e culturalmente a 

                                                
12	Como	sócia	da	produtora	independente	Raccord	Produções	(raccord.com.br),	produzi	diversos	filmes	e	
programas	para	a	televisão,	além	de	webséries,	ARGs	(jogos	de	realidade	alternada	que	envolvem	pistas	
no	mundo	 “real”	e	virtual)	e	um	canal	exclusivo	para	a	 telefonia	móvel	 chamado	Humanóides,	na	OiTV.	
Além	 disso,	 dirigi	 cinco	 longas-metragens:	 Como	 Ser	 Solteiro	 (1998),	 Mais	 Uma	 Vez	 Amor	 (2005),	
Desenrola	 (2011),	 Tainá	 –	 Uma	 Aventura	 na	 Amazônia	 (2012),	 Pluft	 (2019	 –	 em	 finalização);	 além	 de	
diversos	programas	de	televisão	para	a	TV	a	cabo	e	TV	aberta.	Fui	autora	dos	programas	Malhação	Intensa	
(2012-2013)	e	Malhação	Sonhos	(2014-2015),	da	TV	Globo,	pelos	quais	fui	finalista,	em	2013,	do	prêmio	
Emmy	Digital,	em	2016	do	Emmy	Kids	Internacional	e	em	2017	do	Emmy	Kids	Digital.	Assinei,	juntamente	
com	Paulo	Halm,	a	novela	das	19	horas	da	TV	Globo	Totalmente	Demais.	 
13	Nos	últimos	anos,	de	 forma	intermitente,	 trabalhei	para	a	TV	Globo	como	diretora,	autora	de	séries	e	
telenovelas	e	autora	transmídia.	Mas	isso	não	significa	que	participo,	aprovo	ou	até	mesmo	tenho	acesso	
às	 decisões	 estratégicas	 da	 empresa	 a	 respeito	 de	 convergência	 de	 telas	 ou	 qualquer	 outro	 assunto.	
Participo	apenas	do	conteúdo	criativo,	artístico	das	obras	em	que	estou	envolvida,	objeto	desta	pesquisa.	
Nesta	 tese,	 as	 suposições	 sobre	 o	 modelo	 de	 negócio	 da	 televisão	 são	 baseadas	 em	 movimentos	 do	
mercado,	 análise	de	dados	 e	pesquisas,	 questões	 legais	 e	 regulamentações	do	governo,	 em	contraponto	
com	iniciativas	recentes	das	emissoras. 
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teledramaturgia diária no Brasil. Essas narrativas são o principal objeto de pesquisa 

desta tese. Para entender como esse conteúdo tradicional desliza atualmente por 

entre plataformas e telas interagindo com a audiência de uma forma inédita, é 

preciso expor as principais características de uma telenovela – temas, narrativa, 

formato, elementos de linguagem –, além dos agentes influenciadores que atuaram 

ao longo da história da telenovela, com ênfase no espectador, analisando as 

transformações e também os atributos que permanecem na teledramaturgia diária 

ao longo do tempo. Para isso, através de Martín-Barbero e Muñoz (1992), Martín-

Barbero (1995, 1997), Oroz (1999), será abordada a importância do melodrama 

como matriz latino-americana. Além desses teóricos, serão estudados acadêmicos e 

pesquisadores brasileiros como Alencar (2002), Hamburger (2011), Brandão (2010), 

Barbosa (2010), Bahia (2014), Lopes (1999), Fernandes (1994), Silva (2010), 

Campos (2007), Ricco e Vannucci (2017), que analisam a história da televisão no 

Brasil e a construção da telenovela brasileira. Muitos profissionais da televisão 

escreveram relatos autobiográficos sobre seus anos de prática, entre eles Alves 

(2008), Filho (2001) e Oliveira Sobrinho (2011). Além desses, como foi explicitado 

acima, minha própria experiência empírica será empregada e compartilhada para 

enriquecer esta tese, que tem como característica a hibridação entre teoria e prática. 

Entrevistas nos dois volumes da série Autores: Histórias da Teledramaturgia, 

coordenada por Silvia Fiuza et al. (2008), serão utilizadas neste capítulo e ao longo 

da tese. Esses autores de telenovelas e suas perspectivas são importantes para a 

elaboração de um panorama desse processo de construção de uma linguagem da 

teledramaturgia diária brasileira. Teóricos estrangeiros que analisam a linguagem do 

conteúdo televisivo e a construção dessas narrativas em emissoras ao redor do 

mundo – principalmente nos Estados Unidos –, tais como Martin (2014), Jenkins, 

Ford e Green (2013), Mittell (2015) e Fiske (1987), dialogarão com os autores e 

teóricos brasileiros. Além destes, há entrevistas com profissionais que estiveram à 

frente do Departamento de Pesquisas e de Qualidade da TV Globo: Eneida 

Nogueira, diretora de pesquisa de 1998 a 2017; Mirian de Icaza Sánchez, que foi 

durante 26 anos da Central Rede Globo de Qualidade, braço-direito de Homero 

Icaza Sánchez, “El Brujo”.14 

                                                
14	Homero	Sánchez	ficou	conhecido	com	“El	Brujo”	(“O	Bruxo”,	em	espanhol),	graças	à	sua	habilidade	em	
sugerir	 mudanças	 bem-sucedidas	 na	 programação,	 com	 base	 nas	 interpretações	 das	 expectativas	 do	
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O segundo capítulo busca demonstrar como uma telenovela é desenvolvida, 

da primeira ideia até a estruturação e produção dos capítulos. A relevância desse 

capítulo, que aprofunda e detalha o processo de escrita e as características de 

produção de uma telenovela, está na importância desse processo para a construção 

do formato e também para a cadeia de poder de uma obra da teledramaturgia diária 

– elementos que terão destaque em capítulos posteriores. Nesse capítulo, a prática 

e as experiências empíricas têm um peso maior do que no restante da tese. O 

motivo é a falta de material teórico sobre a construção da narrativa e o processo de 

escrita de sinopses e roteiros de telenovelas brasileiras em detrimento de um vasto 

material acerca do processo de construção narrativa de séries e de roteiros para o 

cinema. Não obstante, o capítulo abordará os seguintes autores, que analisam 

características e abordagens das telenovelas: Alencar (2002), no livro A Hollywood 

Brasileira: Panorama da Telenovela no Brasil, Silva (2010), Martín-Barbero (1997), 

Hamburger (2011), Borelli et al. (2009) e Souza et al. (2009), em textos publicados 

pela rede de pesquisadores do Obitel Brasil; além de teóricos que analisam a 

elaboração do roteiro audiovisual, tais como: Truby (2008), Vogler (2006), Field 

(1995), Comparato (1996),  Kozloff (1992), Campos (2007), Howard e Malbey 

(2005). Além da experiência empírica em telenovelas que será compartilhada nesse 

capítulo, profissionais do mercado como Daniel Filho (2001), entrevistas com 

autores de telenovelas coordenadas por Silvia Fiuza et al. (2008) serão abordados, 

além das entrevistas com Eneida Nogueira e Mirian Icaza Sánchez.  

O terceiro capítulo investiga a relação do público com a telenovela sob os 

aspectos do que o espectador espera de uma novela e como a narrativa se adapta a 

essas expectativas; o diálogo possível entre esse espectador e a narrativa e qual o 

poder desse espectador, como ele foi amplificado ou não pelas novas tecnologias e 

plataformas interativas. Para tratar desses assuntos, empregam-se autores como 

Monaco (2010), Almeida (2001), textos da rede de pesquisadores de ficção 

televisiva Obitel, coordenado por Lopes e Gómez (2017), Williams (1974), Martín-

Barbero (1997), Martín-Barbero e Rey (2004), Figueiredo (2017), Bourdieu (1997), 

Adorno e Horkheimer (1986), Livingstone (2010), Fiske (1987), Jenkins (2006), 

Jenkins, Ford e Green (2013), Jenkins, Ito e Boyd (2016), Baccega et al. (2015), Hills 

                                                                                                                                                   
público.	 Disponível	 em:	 http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/homero-icaza-
sanchez/trajetoria.htm.	Acesso	em:	19	de	fevereiro	de	2019.	 
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(2002), Shirky (2010), Fechine e Figuerôa (2011), Fechine et al (2013, 2015). 

O quarto capítulo desta tese trata do modelo de negócio da telenovela e do 

consumo da narrativa, de seus personagens, do seu universo. Existem várias 

camadas para esse tema, tanto a relação da telenovela com uma ética romântica de 

consumo, estudada por Campbell (2006) , na qual a dramaturgia exacerba a fantasia 

e o desejo, quanto a apropriação de posturas e atitudes retratadas na televisão pelo 

público e a consequente ressignificação da narrativa – aspectos abordados por 

Almeida (2001) ao estudar a repercussão da novela Rei do Gado em uma cidade do 

interior de São Paulo durante a sua transmissão. Através de autores como Rocha 

(2005), Lívia Barbosa (2004), Mauss (2004) e Graziela (2007), é possível elaborar o 

próprio consumo do conteúdo como produto compartilhado e entendido por fãs como 

dádiva. Por fim, esse capítulo abordará o entremear de produtos de consumo e a 

teledramaturgia como parte do modelo de negócio. Para abordar essas questões, 

além de dados do mercado, estão presentes as ponderações de autores que 

também dialogam com as transformações do conteúdo televisivo, como Jenkins 

(2006), Jenkins, Ford e Grenn (2013), Mittell (2015), Scolari (2009), Anderson 

(2006), Keen (2009), Bahia (2014), Lessig (2005), Messias (2015), Massarolo e 

Mesquita (2016), Caldwell (2004), Hamburger (2011), Wolff (2015), Machado (2011). 

No quinto capítulo, por de quatro estudos de caso, explora-se a relação do 

público com a telenovela e como as novas tecnologias transformaram essa relação e 

criaram um novo equilíbrio de interação. São experiências relacionadas à nova 

espectatorialidade, ao conteúdo transmídia, ao fenômeno da convergência de telas e 

ao deslizamento de conteúdo entre plataformas de distribuição e exibição. A primeira 

delas analisa a experiência de produção de conteúdos transmídia em Passione 

(2010), uma novela das 21 horas, o principal produto da teledramaturgia diária. A 

segunda é uma experiência que envolve fanfic – conteúdo produzido por fãs a partir 

de personagens e do universo de uma telenovela – e a própria obra: Malhação 

Sonhos (2014). Em seguida, uma experiência transmídia que envolveu um spin-off – 

termo utilizado para designar aquilo que foi derivado de algo já desenvolvido 

anteriormente – para a internet da novela Totalmente Demais (2016). E, finalmente, 

a análise do deslizamento de uma novela das 21 horas para a plataforma digital da 

emissora, no caso A Força do Querer (2017). Pondera-se aqui se existe uma 

convergência à brasileira e como a experiência transmidiática vem se construindo no 

país. Henry (2006), Jenkins, Ford e Green (2013), Jenkins, Ito e Boyd (2016) e 
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Mittell (2015) são alguns autores importantes que, ao refletirem sobre o que é 

produção transmídia de seus países, ajudam a elaborar o que seria esta essa 

experiência no Brasil, seja por semelhança, seja por diferença. Para este esse 

capítulo, serão tratados também autores como Manovich (2006, 2015), nos textos 

“Image Future” e “Banco de Dados”, Jonathan Crary (2012), Casetti (1998), no livro 

El Pacto Comunicativo en la Neotelevisión, Lopes. (2011), Shirky (2009, 2010), nos 

livros em que analisa a cultura participativa da internet,  pesquisadores da Obitel, 

Rede Brasileira de Pesquisadores de Ficção Televisiva, Hills (2002), no livro Fan 

Cultures, Grijó e Araújo (2016), Benkler (2016) e Kozloff (1992). 

Por fim, a conclusão deste trabalho examina a principal questão levantada e 

discutida ao longo dos capítulos: como a televisão brasileira com audiências 

massivas, tendo como recorte a teledramaturgia diária, pode se transformar e 

sobreviver ao deslizamento de conteúdo para outras telas e mídias, à chegada das 

plataformas digitais e interativas de audiência segmentada e às transformações na 

espectatorialidade? 
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1. TELENOVELA: A CONSTRUÇÃO DA TELEDRAMATURGIA BRASILEIRA – 
TRANSFORMAÇÕES E RESILIÊNCIA 
 

Já se aproximando dos 70 anos de existência, a telenovela continua sendo a 

principal narrativa de audiência de massa no Brasil e atrai milhões de espectadores 

diariamente, sendo exportada para diversos outros países. Hamburger (2011) 

observa: “A exportação de novelas brasileiras demonstrou a possibilidade de 

reversão dos fluxos transnacionais de informação e cultura” (p. 75). A telenovela no 

país sofreu diversas influências que tornaram sua narrativa, sua linguagem e seu 

formato genuinamente brasileiros. Diversos agentes atuaram na sua construção no 

Brasil: novelas cubanas, autores estrangeiros, autores brasileiros, o rádio, o folhetim, 

o melodrama, o cinema, o teatro, artistas, técnicos. O que, porém, faz a telenovela 

única em meio às outras produções televisivas no Brasil? 
Hamburger (2011) pondera que, à medida que a telenovela se consolidou no 

Brasil, a narrativa também se diferenciou por iniciativa dos próprios profissionais 

brasileiros, que procuravam distinguir seu trabalho daquele realizado por seus 

colegas latino-americanos, garantindo assim uma reserva de mercado. Hamburger 

(2011) observa, no entanto, que a raiz melodramática, traço mais marcante dessas 

obras, é comum a telenovelas brasileiras e mexicanas.  

 
A oposição entre o “novelão mexicano”, cuja estrutura seria 
melodramática, e a “novela brasileira”, que seria realista, aberta ao diálogo 
coloquial, à imagem em locação, às tensões sociais da vida 
contemporânea, se impõe no final dos anos 1960 como desdobramento de 
tensões em vigor desde o início da década. Os termos dessa discussão 
superestimam a diferença entre as produções brasileiras e latino-
americanas, na medida em que desconsideram a permanência da 
estrutura melodramática nos títulos brasileiros (HAMBURGER, 2011, p. 
68). 

 
 
A pesquisadora Silvia Oroz (1999) defende que o melodrama é uma 

manifestação de origem popular e uma forma válida de cultura à altura de qualquer 

outra. Oroz é acompanhada de teóricos que também defenderam a legitimidade do 

gênero, como o jamaicano Hall (2003), o colombiano Martín-Barbero (1987) e o 

argentino García Canclini (1997). No texto Melodrama, Folhetim e Telenovela, Porto 

e Silva  (2005), buscando a gênese da telenovela, conclui que o melodrama ajusta-

se na programação televisiva e renasce plenamente na telenovela. De acordo com o 

autor, nos séculos XIX e XX o melodrama sofreu diversas transformações à procura 
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de meios para cativar plateias várias, incluindo o público que passou a frequentar o 

teatro no rastro das transformações sociais. Porto e Silva (2005) observa que o 

melodrama tem a capacidade de se adequar ao momento, linguagem, 

modernizando-se ao sabor dos tempos sempre com viés comercial – no teatro, 

buscando bilheteria e, na novela de rádio e de televisão, a audiência. "Nesses 

espaços ou na telenovela, o melodrama através da ilusão / identificação / emoção 

continua a fascinar o espectador, reafirmando sua cumplicidade com a teatralidade e 

o espetacular” (p. 54).  

As soap operas estadunidenses também contam com uma matriz 

melodramática e, assim como as telenovelas brasileiras, com ferramentas narrativas 

do folhetim, como o arco melodramático e o gancho de final de capítulo. Além 

dessas características, as soap operas americanas, por exemplo, têm em comum 

com as telenovelas brasileiras o fato de possuírem um modelo apoiado na 

publicidade, principalmente de produtos associados ao lar, às donas de casa e ao 

público feminino, desde o início de sua história. No caso das telenovelas 

americanas, foram as fábricas de sabão que deram origem ao nome do gênero nos 

Estados Unidos. No Brasil, a publicidade de marcas e produtos também teve um 

papel importante, alavancando e sustentando a teledramaturgia diária. Almeida 

(2002) investiga a associação das telenovelas ao público feminino – que seria um 

desdobramento de associações mais antigas entre o feminino e certas produções 

culturais como o folhetim e o melodrama, demonstrando que há um grande interesse 

comercial nessa construção simbólica. Em seus primeiros anos, no Brasil as 

telenovelas eram supervisionadas por agências de publicidade e, de acordo com o 

pesquisador Ismael Fernandes (1994), no livro Memória da Telenovela Brasileira, os 

autores Ivani Ribeiro e Walter George Durst eram funcionários de empresas como 

Gessy Lever ou Colgate-Palmolive. No livro Autores (2008, v.1), Benedito Ruy 

Barbosa relembra: "Eu era aquele que chegava dando ordem, porque quem 

patrocinava tudo era a Colgate, a empresa para qual trabalhava. Foi assim até a 

(TV) Globo acabar com a figura do patrocinador e passar a cuidar ela mesma das 

suas novelas, contratando seus autores” (p. 206).  

No entanto, as telenovelas brasileiras possuem também muitas diferenças em 

relação às soap operas. A principal delas é que têm começo, meio e fim, enquanto 

as soap operas têm como característica não haver previsão de final. Days of Our 

Lives, da emissora americana NBC, por exemplo, é uma das mais longevas obras 
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de teledramaturgia do mundo: começou a ser exibida na NBC em 1965 e encerrou, 

em 2013. A dramaturgia girava principalmente em torno da saga de duas famílias, os 

Hortons e os Bradys. Uma das atrizes, Suzane Rogers, celebrou 40 anos de 

participação nessa soap opera em 2013. Além dessa distinção, no Brasil as 

telenovelas estão no horário nobre, e as soap operas ocupam os horários menos 

valorizados da tarde. As telenovelas, no Brasil, podem ser atuais, de época ou até 

ambientadas em um universo fantasioso, e as soap operas são comumente 

ambientadas na atualidade. Silva (2010) observa que as histórias estadunidenses no 

início adotavam o estilo da novela doméstica inglesa do século XIX, apresentando 

conflitos familiares de classe média sob a perspectiva feminina, enquanto as 

produções para o rádio e, mais tarde, para a televisão brasileira foram adaptadas 

aos interesses das mulheres latino-americanas.  

 

Havia casos de nações nas quais as produções cubanas – por serem 

consideradas excessivamente dramáticas – só eram transmitidas após 

passarem por adaptações. Foi assim no Brasil desde que Em Busca da 

Felicidade – texto original do cubano Leandro Blanco – ganhou a 

adaptação de Gilberto Martins, tornando-se a primeira radionovela a ser 

transmitida no país pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro a partir de junho 

de 1941 (SILVA, p. 122). 

 

 De acordo com Silva (2010), o folhetim representou um deslizamento da 

matriz melodramática para o jornal, e tal mudança de suporte envolveu a 

apropriação de uma série de temas românticos. O autor analisa as repercussões no 

Brasil, onde o romance-folhetim representava a modernidade literária, através de 

autores como José de Alencar e o deslizamento do gênero, posteriormente, para as 

radionovelas e, então, para as telenovelas. Silva (2010) pondera que não é uma 

coincidência a obra de José de Alencar ter sido adaptada diversas vezes para a 

teledramaturgia. Ele observa: “Em outras palavras, a sensibilidade romântica – em 

suas imbricações com o folhetim e o melodrama – continuou presente com o 

advento das novelas de TV” (p. 130). 

Pondera-se que existe um elemento importante a ser reconhecido e incluído 

na investigação do que torna única a telenovela brasileira – além da capacidade de 

transformação do melodrama em busca da apreciação da audiência, como cogitado 
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por Porto e Silva (2005); com o viés comercial direcionado ao público feminino, 

como apontado por Almeida (2001); associado à sua matriz popular, como 

observado por teóricos como Oroz (1999), Hall (2003) e Canclini (1997); e com 

influências e características do movimento romântico brasileiro, como estuda Silva 

(2010). Ao longo dos anos da história da telenovela brasileira, a principal influência 

que a singulariza em relação às outras é, na verdade, a dimensão subjetiva da 

sociedade brasileira, que através do público dialoga, assiste a telenovela e a 

interpreta. É o espectador que em última instância provoca as transformações na 

telenovela, um produto da televisão comercial que depende da audiência por causa 

de seu modelo de negócio apoiado na publicidade, como será analisado mais 

adiante nesta tese. Por conseguinte, necessariamente a telenovela brasileira tem 

características próprias.  

São muitos os autores que defendem o poder do espectador na interpretação 

dos textos televisivos, como Hall (2003) e Fiske (1987), mas o que se observa é que, 

no caso da televisão corporativa brasileira, esse poder, ou a interpretação pela 

emissora do que o espectador “quer”, influencia diretamente o conteúdo e a 

programação. Profissionais do meio artístico precisam, portanto, ter a sensibilidade 

para antecipar o diálogo por meio de temas e abordagens caros à audiência, 

provocar e interagir com esse espectador que se transforma junto com o ethos da 

contemporaneidade. 

Neste capítulo, serão abordadas as principais características da telenovela – 

temas, narrativa, formato, elementos de linguagem –, além dos agentes 

influenciadores que atuaram ao longo da sua história, com ênfase no espectador, 

analisando-se as transformações e também os atributos e elementos de linguagem 

que permanecem na teledramaturgia diária através do tempo. 

 

1.1 A construção da linguagem da telenovela e a influência de outras 
mídias: o rádio, o cinema, o teatro 

 

Em um primeiro momento, foi com o rádio que o melodrama no formato do 

folhetim sonoro adentrou os lares dos brasileiros – fenômeno que iria se repetir com 

as telenovelas. A influência das radionovelas nas telenovelas brasileiras se dá em 

diversos níveis. Em primeiro lugar, o formato, com características do folhetim e as 

tramas melodramáticas presentes nas narrativas que alternam cenas românticas 
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com cenas de sofrimento profundo. Essa característica, de alternância, foi 

exacerbada com os diferentes núcleos das novelas atuais, que serão abordados 

mais adiante.  

Outra influência da radionovela na televisão advém dos autores e atores 

profissionais do rádio que começaram a trabalhar também na televisão. Em seu livro 

sobre a história da TV Tupi, a primeira emissora de televisão brasileira, a atriz Vida 

Alves, que também protagonizou a primeira telenovela do país, relembra: 

 

É claro que o “faro” dos novelistas de rádio percebeu o filão que surgia. 
Vários começaram a escrever para a televisão. Porém, sem deixar o rádio, 
pois todos eram contratados para as radionovelas. Essas é que eram 
sucesso... Além do que, diga-se, a novela ainda era considerada uma 
experiência na televisão. E a radionovela já estava em seu décimo ano de 
existência em São Paulo, pois tinha começado em 1942, na Rádio São 
Paulo, sob direção de Oduvaldo Viana. Era sucesso garantido sempre 
(ALVES, 2008, p. 117). 

 

Os pesquisadores Flávio Ricco e Armando Vannucci, no livro Biografia da 

Televisão Brasileira (2017), esclarecem que, apesar de muita gente do rádio ser 

aproveitada pela televisão desde os primeiros dias de sua implementação, havia 

exceções. Os autores observam que César Monteclaro se destacou por ser galã das 

radionovelas, mas ele mesmo reconhecia não ter características físicas do que seria 

um típico galã da televisão. “Como muita gente, ele também começou a trabalhar na 

televisão, mas só nos bastidores. Começou como secretário de Cassiano Gabus 

Mendes e depois chegou a diretor da TV Tupi em São Paulo” (RICCO; VANNUCCI, 

v. 1, p. 18). 

O autor de telenovelas Carlos Lombardi, no livro Autores (Fiuza et al, 2008), 

atribui à influência do rádio o poder do autor na teledramaturgia diária, “por isso é 

narrativa do autor, a novela é filha do rádio, é de quem escreve” (v. 1, p. 311). Mas, 

assim como no rádio, proliferavam nos primeiros anos da teledramaturgia as 

adaptações de autores estrangeiros como Manuel Munhoz Rico, Abel Santa Cruz, 

Alberto Migré e Glória Magadan, que durante anos foi a grande responsável pelas 

telenovelas da TV Globo até ser substituída, em 1969, graças a uma manobra do 

diretor artístico José Bonifácio Sobrinho, como abordaremos mais adiante. Com 
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base no texto de Alberto Migré, um argentino, por exemplo, foi realizada em 1963 a 

primeira telenovela diária brasileira, 2-5499 Ocupado, uma produção da TV 

Excelsior, já em videoteipe, com Glória Menezes e Tarcísio Meira. Além disso, um 

dos maiores sucessos da televisão brasileira da década de 1960 e até hoje, O 

Direito de Nascer, do cubano Félix Caignet, exibida em 1964, já tinha sido um 

grande sucesso no rádio. Segundo Fernandes (1994), foi a repercussão dessa 

telenovela que fez com que as emissoras de televisão decidissem investir no 

gênero. A história era um melodrama em 160 capítulos recheados de amor, traições, 

preconceito, superação. Nathália Timberg fez o papel de Maria Helena, personagem 

que é mãe solteira e obrigada a abandonar seu filho a pedido do pai, Dom Rafael, 

vivido pelo ator Elísio de Albuquerque. Dom Rafael manda matar o bebê, mas a 

empregada o esconde. Já crescido, é esse rapaz que salva a vida de Dom Rafael e 

passa a namorar sua neta. A produção foi da TV Tupi, dirigida na época por 

Cassiano Gabus Mendes, em parceria com a TV Rio. Foi no rádio que também 

surgiram autores de obras originalmente brasileiras como Ivani Ribeiro, Raimundo 

Lopes, Oduvaldo Viana, Janete Clair, entre outros, que posteriormente construíram 

uma linguagem própria na ficção televisiva. Ivani Ribeiro foi a responsável pela 

primeira novela com texto totalmente brasileiro: Ambição, de 1964, da TV Excelsior.  

O principal gênero dramático da televisão brasileira na década de 1950 eram 

os teleteatros ao vivo. De acordo com Ricco e Vannucci (2017), é nesse espaço 

para versões dos clássicos do teatro que se inicia a teledramaturgia na televisão, no 

dia 29 de novembro de 1950. Eles consideram que, ao apostar nos teleteatros, 

Cassiano Gabus Mendes sinalizou a importância da qualidade na programação e 

atraiu os principais intérpretes brasileiros da época. Peças de autores consagrados 

como Pirandello, Goethe, Strindberg, Ibsen eram encenadas por grandes 

companhias teatrais brasileiras para a televisão. Brandão (2010) compara essa 

iniciativa cultural às dos estúdios de cinema Vera Cruz e do Teatro Brasileiro de 

Comédia (TBC), que buscavam atender à demanda de uma elite cultural do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Há que levar em conta que possuir uma televisão ainda era 

para poucos privilegiados. Ricco e Vannucci observam que enquanto isso, no rádio, 

as novelas permaneciam com uma linguagem mais popular e “tramas carregadas de 

emoções, amores e suspense”. Os autores indicam que foi inspirado por essa forma 

de retratar o cotidiano das pessoas e principalmente as questões familiares e de 

relacionamento que o ator Walter Forster sugeriu a produção da primeira telenovela 
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brasileira, Sua Vida me Pertence (1951), dividida em 25 capítulos exibidos duas 

vezes por semana. A primeira telenovela diária brasileira só iria ao ar em 1963. 

De acordo com Barbosa (2010), em 1952 existiam cerca de 11 mil televisores 

em todo o Brasil. Mas, apesar disso, os anos 1950 seriam marcados pela expansão 

da televisão como uma rede de imagens nas principais cidades do país. De 1955 a 

1961, foram inauguradas 21 novas emissoras. Nos anos 1960, cresce o número de 

aparelhos; de acordo com Brandão (2010), “somente em 1966 foram vendidos 408 

mil televisores, somando um total de 2,4 milhões de aparelhos em uso naquele ano” 

(p. 54). Concomitante com a expansão da televisão, ocorreu a expansão do que se 

tornaria seu principal gênero dramático: a telenovela. Para Ricco e Vannucci (2017), 

a telenovela ganhou seu formato definitivo em 1963, tanto em relação à repercussão 

quanto à audiência e ao faturamento, logo depois de Edson Leite ter assumido a 

direção artística da TV Excelsior e constatado que os melhores índices eram 

registrados nas faixas ocupadas pela dramaturgia. Edson já conhecia o modelo 

argentino de telenovelas com capítulos diários e importou diversos textos do país, 

como o de Alberto Migré, adaptado por Dulce Santucci, que deu origem à primeira 

telenovela do Brasil: 2-5499 Ocupado, que estreou em 22 de julho de 1963. Ao fim 

da telenovela, foi exibida no mesmo horário, em seguida, Aqueles que Dizem Amar-

se, telenovela também baseada em um texto de Alberto Migré e com adaptação de 

Dulce Santucci.  

De acordo com Brandão (2010), de 1963 a 1969 foram produzidas 176 

telenovelas, e estas seriam as grande responsáveis pela elevação dos índices de 

audiência da televisão e atingiriam o horário nobre. Muitos dos atores que estavam 

no ar nos teleteatros e, portanto, nas companhias teatrais, como Fernanda 

Montenegro, Fernando Torres, Cláudio Marzo, Yoná Magalhães, passaram a 

integrar os elencos das telenovelas. Sobre a influência desses atores que vieram do 

teatro para as telenovelas, Benedito Ruy Barbosa, cuja primeira telenovela foi 

Somos Todos Irmãos (1966), na TV Tupi, relembra em entrevista ao livro Autores:  

 
O pessoal que veio do teatro tinha um nível de interpretação melhor do que 
os que estavam começando na televisão. Mas eles também aprenderam 
muito pra TV. No palco, o ator projeta suspensão até a última fila. Na 
televisão, ele mergulha na alma do telespectador e vai até ao seu coração 
(FIUZA et al., v.1., p. 209). 

 

A narrativa melodramática da telenovela encontrou maior ressonância no 
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espectador do que os textos de autores ícones da intelectualidade europeia nos 

teleteatros. Martín-Barbero (1997) observa: “Começamos a suspeitar de que o que 

faz a força da indústria cultural e o que dá sentido a essas narrativas não se 

encontra apenas na ideologia, mas na cultura, na dinâmica profunda da memória e 

do imaginário” (p. 318). A associação da telenovela ao que é popular e a 

substituição gradual dos teleteatros pelas telenovelas à medida que a televisão se 

expandiu no país possivelmente contribuíram para a ideia de que se trata de um 

produto que deveria ser menos valorizado, não apenas porque tem uma produção 

industrial, mas também, justamente, por que é popular. Essa percepção perdura na 

atualidade, em que os seriados, realizados para um público mais segmentado, são 

percebidos como obras de qualidade superior às telenovelas, de audiência massiva. 

São produtos diferentes, com objetivos diferentes, ainda que tenham características 

semelhantes, como o arco melodramático, que vem sendo absorvido pelos seriados 

de arco longo,15  como será analisado mais adiante nesta tese. No entanto, é 

significativa a resiliência do formato telenovela em detrimento das transformações na 

mídia, na tecnologia das telas e na espectatorialidade – um fenômeno que será 

estudado ao longo desta pesquisa.  

No cinema, as chanchadas, que atraíam o público de massa, entraram em 

declínio, enquanto as telenovelas e a televisão se tornaram mais populares. Bahia 

(2014) observa que, apesar das referências explícitas às chanchadas em 

telenovelas, não existiu uma absorção do gênero e formato das chanchadas na 

televisão brasileira. Sá Neto (2004), ao estudar a relação entre a história da 

televisão e a do cinema no Brasil, aponta alguns pontos de contato entre as mídias 

em projetos específicos, como no seriado O Vigilante Rodoviário. No entanto, o 

pesquisador observa que a falta de interesse do governo em criar uma reserva de 

mercado para o filme brasileiro na televisão ajudou a alijar as mídias e seus 

respectivos modelos de produção, apesar da circulação de profissionais. Por outro 

lado, ao contrário do que ocorreu no Brasil, nos Estados Unidos o cinema sempre foi 

a maior referência para as produções para a televisão. Em seu livro de memórias, 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (2011), o Boni, observa que a TV estadunidense 

                                                
15	Na	linguagem	audiovisual,	existem	dois	tipos	de	arcos	narrativos:	o	curto	é	a	trama	que	se	resolve	no	
próprio	episódio,	capítulo	ou	em	um	número	pequeno	de	capítulos	em	relação	ao	tamanho	da	telenovela	
ou	 temporada,	 no	 caso	 de	 um	 seriado;	 e	 o	 longo	 é	 o	 que	 terá	 seu	 desfecho	 no	 final	 temporada	 de	 um	
seriado	ou	no	final	de	uma	telenovela. 
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cresceu apoiada na produção da indústria do cinema, utilizando não apenas 

narrativas de longas-metragens adaptadas para séries e minisséries como também 

o talento dos artistas e técnicos egressos dessa indústria. Bahia (2014) pondera que 

“é importante destacar que o processo de formação do cinema e da televisão no 

Brasil é herdeiro da circularidade cultural e artística” (p. 31). A principal influência do 

cinema brasileiro na televisão se daria, portanto, por meio de seus profissionais que 

trabalham também na televisão, e vice-versa. Boni, porém, pelo contrário, considera 

que a televisão brasileira teve que formar seus próprios profissionais. No entanto, foi 

ele próprio quem convidou Daniel Filho, ator e diretor com carreira construída no 

cinema, para trabalhar na TV Globo, em 1967. De acordo com Boni (2011), “Daniel 

implantou a moderna novela na Globo e deu a ela a forma que persiste até hoje” 

(capítulo 25, par. 29) . Carlos Manga foi outro diretor renomado no cinema cuja 

carreira foi marcada por filmes populares e chanchadas. Ele foi o responsável por 

aplicar a técnica de montagem de filmes, editando em videoteipe como se fosse em 

uma moviola, o programa do Chico Anysio Show, da TV Rio, em 1969. 16 

Posteriormente, Carlos Manga foi diretor de núcleo responsável por diversas 

minisséries e telenovelas na Rede Globo, tais como Agosto (1993), Memorial de 

Maria Moura (1994 ), Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados (1995), o 

remake de Anjo Mau (1997) e Torre de Babel (1998). 

No que diz respeito especificamente às telenovelas, a circulação de 

profissionais entre o cinema e a televisão perdura até hoje. Vinícius Coimbra, por 

exemplo, dirigiu 13 telenovelas entre 2002 e 2017, já ganhou um Emmy 

Internacional pela telenovela Lado a Lado em 2013, e também dirigiu duas longas-

metragens, entre eles A Hora e a Vez de Augusto Matraga, vencedor do Festival do 

Rio de 2011, além de outros prêmios. Walter Carvalho, fotógrafo e diretor com mais 

de 50 filmes e dezenas de prêmios no currículo, também fotografou e dirigiu 

telenovelas na TV Globo, imprimindo seu estilo único, com distância focal curta e 

planos com câmera na mão que parecem se movimentar de acordo com o que o 

personagem sente na cena, como acontece na série Onde Nascem os Fortes 

(2017), com direção artística de José Luiz Villamarim e direção de fotografia de 

                                                
16	O	cinema,	 filmado	em	película	a	24	fotogramas	por	segundo,	era	montado	em	máquinas	chamadas	de	
moviolas	–	um	equipamento	que	facilitava	o	corte	de	cenas	que	posteriormente	eram	alinhadas	na	ordem	
e	no	tempo	corretos.	Carlos	Manga	emulou	o	método	no	videoteipe. 
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Walter Carvalho, que também fez parte da equipe de direção.17 

Existe, portanto, uma permeabilidade nas narrativas e estéticas que permite a 

troca de influências entre as mídias cinema e televisão através desses e outros 

profissionais. Por ser uma mídia imersiva – em que o dispositivo cinematográfico 

permite maior concentração do espectador na narrativa, o cinema é associado a 

uma narrativa mais lenta, menos repetitiva, na qual o pleonasmo não é necessário e 

a ação não precisa ser sublinhada por diálogos como muitas vezes acontece na 

televisão. Campos (2007) pondera: 

 

Novela de TV acrescenta outro fator a clamar por redundância: sua 

narrativa espraiava por muitas dezenas de personagens e algumas 

centenas de capítulos. No intervalo dos poucos capítulos espectador se 

esqueceu de informação sem a qual ficará sem sentido a cena que você 

está escrevendo (p. 191). 

 

 Pelas características do dispositivo cinematográfico – elementos 

tecnológicos, estéticos, ideológicos e econômicos que permitem a exibição da obra –

, o cinema possibilita, por exemplo, planos mais longos, de reflexão, planos gerais, 

enquanto a televisão geralmente utiliza planos póximos, closes, e uma estética mais 

ágil. Ellis (1982) afirma que a televisão jamais possuiu o grau de atenção do 

espectador do cinema. A sala escura, mesmo que lotada, a narrativa sem 

interrupções por tempo limitado, enfim, todo o dispositivo propicia uma imersão que, 

aliada à linguagem cinematográfica narrativa clássica aperfeiçoada pelo cinema 

hegemônico, cria uma sensação de realidade, ou verossimilhança, durante a 

sessão. O escritor Doc Comparato (1995) afirma que um filme foi feito para ver de 

forma contínua, enquanto a concentração do espectador televisivo em uma obra é 

atrapalhada pelas diversas interrupções publicitárias. Muanis (2018a, 2018b), por 

outro lado, afirma que novas características da hipertelevisão aprofundam o caráter 

imersivo da TV, seja do tipo conteudístico (maior oferta de conteúdos concomitantes 

– zapping –, inclusive em telas secundárias e plataformas colaborativas com 

                                                
17	Com	o	crescimento	da	produção	cinematográfica	no	país,	muitos	diretores	que	começaram	na	televisão	
na	atualidade	também	dirigem	para	cinema.	Um	cineasta	realizará,	com	sorte,	um	filme	a	cada	cinco	anos	
–	entre	desenvolvimento	e	lançamento.	Portanto,	é	previsível	que	entre	uma	obra	e	outra	esse	profissional	
trabalhe	 em	 mídias	 de	 produções	 mais	 ágeis,	 dirigindo	 ou	 escrevendo	 conteúdo	 para	 televisão	 e/ou	
plataformas	digitais.  
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conteúdo de fãs), seja do tipo por estímulos (novas possibilidades técnicas de som e 

imagem) para que o espectador “entre” na representação exibida na tela. Mesmo 

levando-se em conta essas considerações, um marco da mistura de linguagens 

entre a televisão e o cinema é a novela Pantanal (1990), da extinta Rede Manchete. 

Com planos gerais em que a geografia da região era apresentada em tomadas 

longas, cenas lentas, menos diálogos e muitas externas – em detrimento das 

clássicas cenas em estúdio –, a novela é descrita como detentora de uma linguagem 

cinematográfica pelo teórico Mauro Alencar (2002). No livro Pantanal – A 

Reinvenção da Telenovela, Becker  e Machado (2008) investigam o sucesso dessa 

telenovela, que teve como resuldado a Rede Manchete entrar na disputa pela 

audiência das telenovelas e fazer todas as emissoras promoverem mudanças em 

sua programação. Os autores atribuem o sucesso da telenovela a vários fatores. É 

preciso lembrar que Pantanal, com imagens paradisíacas e trama escapista, entrou 

no ar 11 dias depois que o presidente Fernando Collor de Mello confiscou a 

poupança dos brasileiros, mas eles analisam também a revolução estética e de 

linguagem dessa telenovela, que influenciou diversas outras, que passaram, por 

exemplo, a ter mais cenas externas. De acordo com Alencar (2002), esse estilo veio 

a ser incorporado definitivamente pela TV Globo a partir de Renascer (1993), do 

mesmo autor, Benedito Ruy Barbosa, com direção de Luiz Fernando Carvalho. 

Wrechiski (2014) investiga como a temporalidade mais lenta e próxima da 

linguagem cinematográfica de Pantanal está presente também em uma telenovela 

mais recente do mesmo diretor, A Vida da Gente, com autoria de Lícia Manzo.  

 
Com pouca alternância entre as imagens e takes longos dos personagens, 
a edição é lenta e abraça o propósito estético da novela. Repleta de 
imagens do Rio Grande do Sul, o diretor geral Jayme Monjardim registra 
na novela a sua marca autoral desde Pantanal (1990): belas paisagens 
naturais e bucólicas alternadas com densas tramas dos personagens (p. 
12). 

 

Antes de entrar para a televisão na década de 1980, o diretor dessa obra, 

Jayme Monjardim, chegou a trabalhar na Itália com o cineasta Michelangelo 

Antonioni, um dos grandes nomes do cinema italiano, além de ter trabalhado e 

dirigido curtas-metragens no Brasil. Por outro lado, seu primeiro longa-metragem, 

Olga (2004), foi considerado demasiadamente televisivo, pela cinematografia e pela 

narrativa melodramática, por vários críticos de cinema, como, por exemplo, José 
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Geraldo Couto, da Folha de S.Paulo, jornal de maior circulação do país:  
 

Por trás dos invejáveis recursos de produção, o que se encontra é o velho 
espírito do melodrama radiofônico. "Olga" poderia ser usado em um curso 
de cinema como ilustração do cinema indutivo, manipulatório, que não 
deixa ao espectador nem a liberdade de olhar nem a de pensar.18 

 

A circulação entre o cinema e a televisão também é característica da minha 

própria carreira profissional. Minha graduação em Cinema pela Universidade Federal 

Fluminense (UFF) coincidiu com a extinção da Embrafilme, em 1990, pelo Programa 

Nacional de Desestatização (PND) do governo do presidente Fernando Collor de 

Mello. Até então, essa estatal era a principal empresa de fomento do cinema 

brasileiro. Como recém-formada, tradicionalmente eu iria buscar estágios em uma 

das dezenas de produções cinematográficas que estavam sendo produzidas até 

então. Como não havia mais vagas disponíveis, além de realizar curtas-metragens 

autorais produzidos de forma coletiva, trabalhei para produtoras de publicidade e em 

programas de televisão, principalmente como assistente de direção e roteiro. De 

certa forma, faço parte de uma geração do audiovisual brasileiro que, sem 

perspectivas de fazer cinema profissional a médio prazo, buscou se expressar nas 

telas, sem privilegiar ou valorizar uma em detrimento da outra. 

Em 2016 foram lançados 142 filmes nacionais, com 30,4 milhões de 

ingressos vendidos; em 2017 esse número subiu para 160, mas o público do cinema 

brasileiro caiu para 17,3 milhões. 19  Mesmo com várias considerações sobre a 

distribuição limitada da maior parte das obras e a concentração de público em 

poucos filmes, é possível constatar o crescimento e o estabelecimento da produção 

do cinema brasileiro. Apesar da popularidade crescente do cinema, é preciso 

observar que um capítulo de novela do horário nobre é capaz de atrair 30 milhões de 

pessoas em um único dia, atentando-se ao fato de que se trata de uma outra 

dimensão de imersão do espectador, como já foi apontado. 

Não obstante ter dirigido cinco filmes de longa-metragem desde a retomada 

da produção nacional em meados dos anos 1990, pela minha trajetória, continuo 

valorizando o diálogo entre as mídias e as telas. Hoje alterno trabalhos no cinema 

                                                
18	Disponível	 em:	 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2008200412.htm.	 Acesso	 em:	 18	 de	
janeiro	de	2019. 
19	Dados	da	Agência	Nacional	do	Cinema	(Ancine). 
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com trabalhos na televisão e nas plataformas digitais e, na maioria das vezes, mais 

de uma mídia está envolvida. A volta à academia possibilitou a reflexão sobre estas 

essas experiências empíricas, que, portanto, permeiam esta tese.  

 Eu fui convidada a escrever minha primeira telenovela diária, uma temporada 

fechada da chancela Malhação, 20  depois de ter lançado meu terceiro longa-

metragem, Desenrola (2010), que tinha como foco o público adolescente. Fui 

solicitada a oferecer uma sinopse, ou seja, uma proposta narrativa, para uma novela 

baseada no universo adolescente, na linha de Malhação.21 Executivos da emissora 

consideraram a sinopse excessivamente cinematográfica e sem fôlego para uma 

telenovela. Foi elaborada uma proposta em que a sinopse seria produzida se a 

autoria fosse dividida com Glória Barreto, uma roteirista mais experiente na 

linguagem da teledramaturgia diária. 

Além de já ter escrito novelas, Glória foi uma das principais colaboradoras de 

Aguinaldo Silva, autor consagrado e responsável por alguns dos grandes sucessos 

da televisão brasileira da década de 1980 até hoje. Ela me auxiliou a modificar a 

sinopse original para que a história tivesse fôlego para estar no ar por um ano, de 

segunda a sexta. Além disso, ela me ensinou técnicas para produzir um volume 

grande de capítulos em pouco tempo, como será visto posteriormente nesta tese. 

Por outro lado, houve um esforço da minha parte em trazer mais realismo para os 

personagens, utilizando a pesquisa com centenas adolescentes de várias partes do 

Brasil que tinha elaborado para o filme junto com Juliana Lins, coautora do roteiro do 

filme. Insisti também para que na nossa equipe de colaboradores tivéssemos jovens 

autores que mesmo sem muita experiência podessem atualizar as tramas e os 

diálogos. Para a equipe, convidei também Paulo Halm, roteirista de cinema com 19 

                                                
20	Muitos	 autores,	 como	 Mauro	 Alencar	 (2002),	 consideram	 que	 a	 longevidade	 da	 chancela	Malhação,	
presente	 no	 horário	 vespertino	 desde	 1995,	 seria	 característica	 de	 uma	 soap	 opera	 americana	 –	 um	
folhetim	ou	novela	sem	final.	Analisando	os	primeiros	anos	do	programa,	observo	que	esta	essa	leitura	faz	
sentido,	já	que	muitos	personagens	permaneciam	e	o	principal	cenário,	uma	academia,	não	se	modificava.	
No	entanto,	os	últimos	dez	anos	de	Malhação	se	caracterizam	por	uma	troca	do	elenco,	dos	cenários	e	da	
trama	principal	a	cada	ano.	Cada	temporada	nova	ganha	um	nome	próprio,	sempre	anexado	à	chancela,	
por	exemplo,	Malhação	Sonhos	ou	Malhação	Viva	a	Diferença.	Apesar	de	o	universo	da	trama	sempre	ser	o	
universo	 jovem,	 é	 uma	 telenovela	 completamente	 diferentea	 a	 cada	 ano.	 Curiosamente,	 na	 Academia	
Internacional	 da	 Televisão,	Malhação,	ou	Young	Hearts,	concorre	 na	 categoria	 seriado	 juvenil.	 Para	 fins	
desta	pesquisa,	o	produto	Malhação	será	classificado	exatamente	como	na	Rede	Globo:	uma	novela. 
21	Ao	 contrário	 de	 como	 o	 termo	 é	 utilizado	 no	 cinema,	 em	 que	 uma	 sinopse	 é	 um	 breve	 resumo	 da	
história	 do	 filme	 de	 no	máximo	 cinco	 páginas,	 na	 televisão	 uma	 sinopse	 de	 novela	 deve	 contar	 toda	 a	
história	da	trama,	incluindo	viradas	e	perfis	de	personagens,	de	modo	a	assegurar	que	essa	história	tem	
fôlego	para	mais	de	100	capítulos.  
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longas-metragens no currículo, formado em Cinema pela UFF e script doctor do 

filme Desenrola. Juntas, eu e Glória defendemos que a mistura de experiências, 

idades, trajetórias na equipe de colaboradores enriqueceria a trama, e a emissora 

autorizou as contratações.  

Depois dessa experiência em 2012-2013, escrevi outra temporada de 

Malhação, que se chamou Malhação Sonhos, em 2014-2015, dessa vez dividindo a 

autoria com Paulo Halm. No ano seguinte, assinamos juntos a novela das 19 horas 

Totalmente Demais. Aproveitamos essa novela para homenagear alguns clássicos 

do cinema, reencenando cenas icônicas com os personagens, tais como a 

despedida dos protagonistas de Casablanca, a luta de boxe de Luzes da Cidade, o 

romance de E o Vento Levou, entre outras.  

Apesar de não ser algo realizado de forma consciente, o repertório construído 

no cinema, aliado à experiência nesse veículo, influencia as obras que realizamos 

para a televisão. Se a circulação e os profissionais são a grande influência do 

cinema na construção da teledramaturgia, como pondera Bahia (2014), é essa 

circulação, os repertórios e as características desses profissionais e artistas que 

fazem com que as fronteiras entre a linguagem cinematográfica e a da televisão se 

tornem cada vez mais esgarçadas. 
 

 

1.2 A telenovela e a sociedade 

 
Walter Forster pensou: Uma novela. Vou lançar uma novela na televisão. 
O público feminino está crescendo dia após dia. E as mulheres adoram 
romance. Um trio amoroso. Isso dá suspense. E cada capítulo tem que 
acabar no alto, para dar gancho pro capítulo seguinte. Ah, e vou colocar 
um beijo. Vai ser sensacional! (ALVES, 2008, p. 114). 

 

Sua Vida me Pertence é considerada a primeira novela da televisão brasileira. 

Estreou no dia 21 de dezembro de 1951, um pouco mais de um ano depois da 

inauguração da TV Tupi São Paulo e meses depois da inauguração da TV Tupi Rio 

de Janeiro pelo magnata da mídia Assis Chateaubriand. Nascido em Campinas, 

descendente de alemães, Walter Forster escreveu, produziu, dirigiu e ainda atuou na 

novela ao lado de Lia de Aguiar e Vida Alves. Juntos, ele e Vida protagonizaram o 

primeiro beijo de novela da história da TV.  
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Foram muitas as dificuldades que Walter Forster enfrentou para aprovar a 

ideia do beijo. Ricco e Vannucci (2017) observam: “O assunto era tabu não apenas 

para o público, mas também entre os artistas” (v. 1, p. 23). Walter Foster teve que 

garantir ao marido da atriz Vida Alves, um engenheiro italiano, de que não haveria 

ensaio e que os movimentos de cena seriam técnicos. De acordo com Vida Alves 

(2008), o próprio diretor-geral da TV Tupi, Costalima, era contra, e um dos grandes 

argumentos do autor, produtor, diretor e ator era que nos filmes americanos isso já 

acontecia. Costalima, porém, ponderava que não só o público brasileiro era diferente 

do americano como também pesava o fato de que o programa seria exibido nos 

lares brasileiros, na sala de jantar, e não em um cinema que possui, entre as 

características do dispositivo, a sala escura. Depois de ter envolvido toda a diretoria 

da TV Tupi e de Vida Alves ter conversado com o marido, o beijo foi aprovado. Em 

seu livro, Vida Alves (2008) relembra seu diálogo com Walter Forster: 

 
– Eu? Eu vou ter que dar o beijo? Nossa!!!  
– Não. Receber. Eu é que vou dar. Fale com seu marido. O Gianni 
Gasparinetti é europeu, é moderno, sabe que não tem nada de mais. É 
profissional. A gente fará uma coisa terna, romântica, suave. Eu mesmo 
serei o diretor e o ator. Você confia em mim? É só. Está resolvido (p. 114). 

 

Apesar de ser casto, de acordo com Alencar (2002) o beijo “gerou protestos 

de todos os tipos contra a imoralidade que ameaçava os lares do país” (p. 19). A 

própria Vida Alves (2008) relembra a repercussão do fato em seu livro sobre a 

história da TV Tupi: “Algumas pessoas ficaram alvoroçadas. Escandalizadas. Outras 

apenas caladas. Outras assustadas. Uma coisa importante tinha acontecido, disso 

todos sabiam” (p. 115). Esse foi o primeiro beijo romântico de muitos no produto que 

se tornou carro-chefe da televisão corporativa brasileira. Como as novelas eram 

exibidas ao vivo e não havia ainda o videoteipe, esse fato histórico não foi nem 

fotografado nem filmado, existem apenas fotos alusivas ao acontecido que registram 

momentos antes e depois do beijo.  

Ao se refletir sobre a primeira novela da televisão brasileira, o episódio do 

beijo e a polêmica que causou chama atenção pela diferença em relação às novelas 

contemporâneas. Um beijo dificilmente escandalizaria hoje em dia o telespectador 

de uma telenovela. Dependendo do horário e da classificação indicativa, além de 

diversos beijos, cenas com alusões ao ato sexual também poderão ser exibidas. 

Esse episódio ilustra, entre outros pontos, como desde o seu princípio as narrativas 
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da teledramaturgia diária receberam influências das diversas transformações da 

sociedade brasileira ao longo das últimas décadas.  

De acordo com Eneida Nogueira,22 diretora de pesquisa da TV Globo até 

2017, “Não são as pessoas que assistem à televisão. É a televisão que assiste à 

sociedade. O que funciona na televisão é aquilo que a sociedade quer ver. Um 

alimenta o outro”. Para ela, um autor de teledramaturgia tem a capacidade e 

sensibilidade de captar o que está latente: "O grande segredo da televisão é você 

entender o que está latente na sociedade. Não alguma coisa que todo mundo já 

saiba, porque aí não causa nenhuma admiração, mas também não pode ser alguma 

coisa que esteja muito longe, senão as pessoas não reconhecem. O segredo é esse 

momento de latência." Seguindo esse raciocínio, pondera-se que o beijo, visto pelas 

famílias em suas casas em 1951, retratava também uma tendência à maior 

permissividade da sociedade daquela época, uma latência percebida graças à 

sensibilidade de Walter Foster. Para a pesquisadora, um exemplo da sensibilidade 

de um autor em captar uma latência da sociedade está presente na novela Verdades 

Secretas (2015), de Walcyr Carrasco: "Verdades Secretas entregou para as pessoas 

uma coisa picante, forte, densa, com glamour naquele horário um pouquinho antes 

de a gente perceber. Não foi feita pesquisa para isso. Foi uma entrega antes de as 

pessoas se darem conta que esse horário era um horário que comportava esse tipo 

de coisa". 

Eneida Nogueira observa também que a definição do que é uma mocinha 

popular, ou uma heroína, se transformou, principalmente nos últimos dez anos. Para 

a protagonista da atualidade, o romance não pode ser o único valor; ela também 

precisa se realizar individualmente, por exemplo, na profissão. “As pessoas não 

querem mais só se identificar, elas querem se inspirar também”, observa Eneida. A 

mocinha da telenovela precisa acompanhar as transformações, lutas e conquistas 

das mulheres da contemporaneidade.  

No capítulo “Narrativas da Juventude e do Feminino”, do livro Ficção 

Televisiva no Brasil, Borelli et al. (2009), ao analisarem narrativas do feminino em 

diversas novelas, concluem que os autores como Manoel Carlos, Gilberto Braga, 

Aguinaldo Silva e João Emanuel Carneiro sugerem novos papéis às mulheres, 

heroínas ou não, reafirmando a mulher em seu tempo histórico e construindo 
                                                
22	Entrevista	concedida	à	autora	em	19	de	julho	de	2018. 
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identidades com seus espectadores, mesmo que não exista, na opinião delas, uma 

problematização do gênero. Para Aguinaldo Silva, no livro Autores: Histórias da 

Dramaturgia, coordenado por Fiuza et al (2008), se referindo ao folhetim, “A única 

característica da mocinha que permanece é que, quando ela se apaixona, é fiel à 

paixão”. Esse compromisso com a fidelidade à paixão não se comprova, por 

exemplo, em Totalmente Demais (2016), que escrevi com Paulo Halm.  A mocinha 

ficou entre dois amores até a reta final da novela, gerando até uma votação online 

entre os espectadores no programa de variedades Fantástico, exibido no dia anterior 

ao capítulo final. Não obstante, a percepção de Aguinaldo Silva sobre as mocinhas 

pode ser pertinente às suas obras, já que cada autor tem características e traços de 

autoria particulares. No caso de Totalmente Demais, os autores, mesmo divididos, já 

haviam tomado semanas antes a decisão de com quem a mocinha deveria ficar no 

final da telenovela – parte da equipe preferia que a mocinha, Eliza, vivida por Marina 

Ruy Barbosa, ficasse com Jonatas, jovem proletário vivido pelo ator Felipe Simas, e 

a outra parte queria que ela ficasse com Arthur, um empresário de meia-idade, um 

mulherengo redimido, vivido por Fábio Assunção. Eliza e Jonatas terminaram juntos. 

A grande realização pessoal da mocinha não foi a amorosa, e sim profissional: ela 

se torna uma modelo de sucesso, superando traumas e ajudando a sua família.  
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Figura 1. Reprodução portal Gshow feita em 18 de janeiro de 2010 

 

Uma das principais ferramentas para as emissoras buscarem entender o que 

o púbico deseja são as pesquisas qualitativas, ou focus groups. É interesse da 

emissora estar em consonância com anseios da audiência e com o ethos da 

sociedade. Na TV Globo, essa pesquisa é realizada depois de um mês com a novela 

no ar. Não obstante, a baixa audiência de uma novela já é um sinal de alerta. A 

rejeição ou a aceitação de um par romântico pela audiência pode definir a trajetória 

romântica da mocinha. No caso da telenovela Caminho das Índias (2009), de Glória 

Perez, a mocinha interpretada por Juliana Paes, Maya Meetha, deveria ser par 

romântico de Bahuan Sundrani, interpretado por Márcio Garcia, mas a rejeição ao 

ator e ao casal fez com que a mocinha se apaixonasse por Raj Ananda, personagem 

de Carlos Lombardi.  

Além da trajetória romântica da mocinha, o restante da narrativa precisa 
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atender aos desejos do público. Da mesma forma que Walter Forster teve a 

sensibilidade de perceber o que a sociedade queria ver e debater, autores de 

telenovelas até hoje buscam, nas palavras da autora Glória Perez,23 "temas que 

façam o público se emocionar, refletir, debater”. Mas a linha é tênue. Eneida 

Nogueira observa que, quando a televisão entrega para o telespectador algo que vai 

contra os princípios dele, ele se desinteressa. "A TV não impõe. Aquilo que vai bem 

é aquilo que a sociedade quer.” Existe uma grande diferença entre o que os autores 

percebem que o público “ama odiar” e personagens ou situações que o público 

simplesmente repudia, parando de assistir à obra. Em entrevista para o livro Autores 

(2008), Benedito Ruy Barbosa pondera que, ao abordar certos temas, é preciso 

refletir sobre as diferenças presentes nas diversas regiões brasileiras:  

 
Se toda plateia fosse de Copacabana, do Leblon ou da Avenida Paulista, 
você seria mais livre para abordar certos temas. Mas você tem que pensar 
também no telespectador do Mato Grosso do Sul, de Goiânia, de Roraima, 
do Acre. São pessoas que têm outra formação, mais conservadoras, 
moralistas, que lidam com os filhos uma forma totalmente diversa (FIUZA 
et al., 2008, v. 1, p. 241). 

 

Eneida Nogueira observa que, ao contrário do jornalismo, que noticia o que 

acontece no mundo, a telenovela propicia ao espectador observar o que acontece 

dentro da sua casa, à sua volta, na sua vida: "A ficção é o momento em que a 

pessoa ressignifica as coisas que pensa, as coisas que sabe. É como se usasse 

aquilo pra reavaliar o que pensa, ou reafirmar, ou contestar, ou se colocar no lugar 

dos outros”. Em consonância com a pesquisadora, pondera-se que é preciso 

entender os limites e as fronteiras morais e éticas desse telespectador sem 

necessariamente julgá-lo, mas para dialogar com ele através da teledramaturgia. 

Quando a obra é percebida como reativa ao que o espectador acredita ou quando 

ela é depositária, sem dialogar e apenas impondo uma forma de pensar externa ao 

que o público aceita, o espectador rejeita a telenovela: ele desliga ou troca de canal. 

Por conseguinte, é preciso entender que a sociedade brasileira de 1951 buscava ver 

um beijo na televisão; a prova disso é que a telenovela foi um sucesso de audiência 

na época, mesmo que uma grande parcela do público tenha visto para então criticar 

                                                
23	Citação	na	aula	do	dia	12	de	novembro	da	Oficina	de	Telenovelas	ministrada	por	Glória	Perez,	da	qual	
partipei,	pela	TV	Globo,	durante	o	ano	de	2018.	 



 

 42 

a obra.  

Existem diversos exemplos de telenovelas que foram rejeitadas pelo 

espectador, e o que elas têm em comum é justamente não estar em sintonia com os 

costumes, as práticas, os pensamentos da sociedade na época – o que não 

significa, como foi apontado no caso de Sua Vida me Pertence, apenas narrar o 

presente, e sim também vislumbrar a direção para o qual o ethos da sociedade está 

se encaminhando – o que ela quer e precisa debater, ou o que está latente.  

Em O Dono do Mundo, novela escrita por Gilberto Braga que estreou em 

janeiro de 1992, a rejeição à mocinha Márcia, vivida pela atriz Malu Mader, fez o 

autor reformular toda a trama. Gilberto Braga é conhecido por discutir a moral e a 

ética da sociedade também em obras como Vale Tudo (1998) e Pátria Minha (1994), 

que com O Dono do Mundo compõem uma trilogia. Em entrevista ao livro 

organizado por Fiuza et al (2008), Gilberto Braga revela que a pesquisa qualitativa 

da novela mostrou que o público considerou que a mocinha foi leviana por se deixar 

seduzir pelo protagonista de moral duvidosa. Os primeiros capítulos da novela 

giravam em torno de uma aposta. O protagonista, Felipe Barreto, vivido por Antônio 

Fagundes, apostou que conseguiria tirar a virgindade da mocinha, noiva de um 

funcionário seu, antes de seu futuro marido. Ele ganha a aposta e o noivo traído se 

mata. Gilberto Braga comenta que considerou a história muito forte, embora 

totalmente errada como novela de televisão porque era cruel, muito penosa para o 

espectador. E em entrevista para o jornal Estado de S. Paulo,24 a atriz Malu Mader 

atribuiu a rejeição à falta de consonância da novela com a sociedade conservadora 

e preconceituosa da época e conta que, por causa da reformulação da novela, foi 

difícil seguir um caminho diferente do que ela e a equipe já haviam planejado. A 

pedido da emissora, o autor Silvio de Abreu interferiu na obra, alterando os perfis 

dos principais personagens, e fez a novela recuperar aos poucos a audiência.  

Um caso de rejeição mais recente e menos óbvio a uma telenovela é o de 

Babilônia, que, do mesmo autor Gilberto Braga, que assinou a obra com João 

Ximenes Braga e Ricardo Linhares, estreou em 16 de março de 2015. É um exemplo 

menos evidente porque a baixa audiência, termômetro principal da reprovação do 

público, é conferida a mais de um fator. Muitos críticos atribuem a rejeição à própria 

                                                
24 	Disponível	 em:	 https://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,malu-mader-relembra-reacao-
conservadora-do-publico-em-o-dono-do-mundo,1582226.	Acesso	em:	25	de	novembro	de	2018. 
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falta de fôlego da narrativa – o duelo entre duas vilãs vividas por estrelas da 

emissora, Glória Pires e Adriana Esteves –, como é o caso de André Santana, do 

Observatório da Televisão25. Ricco e Vannucci (2017) observam que na época 

especialistas conferiram ao excesso de violência urbana e à proximidade com a 

realidade os fatores que afastaram um público cansado de um cotidiano pesado e 

disposto a assistir às tramas bíblicas da concorrente (TV Record). "Além disso, a 

imagem escura realizada sob forte influência do cinema não foi compreendida como 

inovação, mas como algo ruim por quem estava em casa” (p. 277). No entanto, um 

dos próprios autores da trama, Ricardo Linhares, em entrevista ao site Ego,26 do 

Grupo Globo, reconhece que o beijo entre duas personagens secundárias – duas 

mulheres casadas, vividas pelas atrizes consagradas Fernanda Montenegro e 

Nathália Thimberg – logo no primeiro capítulo afastou uma parte do público. No 

entanto, ele afirma que não se arrepende da cena e comenta: “Não há motivo para 

tanta celeuma. Isso revela o preconceito e a hipocrisia de parte dos telespectadores 

brasileiros”. Independentemente de a sociedade brasileira ser ou não 

preconceituosa e hipócrita, o episódio revela também a falta de entendimento entre 

o autor e o seu público.  

Em uma televisão comercial, a baixa audiência pode fazer um programa sair 

do ar. No caso de uma telenovela, é preciso levar em consideração o grande 

investimento que esse formato demanda – contratação de atores, equipe, 

construção de cenários. A primeira alternativa, portanto, é modificar a obra para que 

esta volte a agradar à audiência. Os autores efetuaram diversas modificações na 

novela Babilônia. Além da diminuição de carinhos e carícias explícitas entre as 

personagens citadas acima, na novela outros personagens sofreram alterações: 

Carlos Alberto, vivido pelo ator Marcos Pasquim, era inicialmente homossexual, mas 

se apaixonou por uma mulher; Alice, personagem vivida pela atriz Sophie Charlote, 

que seria uma prostituta, se transformou em uma mocinha romântica. Ricardo 

Linhares termina a entrevista observando acertadamente: “É necessário ousar 

sempre. O escritor não pode se acomodar”. É vocação da novela brasileira discutir 

temas pertinentes à sociedade, ser relevante e pautar questões que muitas vezes 

                                                
25 	Disponível	 em:	 https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/historia-da-tv/2018/03/babilonia-a-
novela-problema-da-globo-estreava-ha-tres-anos.	Acesso	em:	25	de	novembro	de	2018.	 
26 	Disponível	 em:	 http://ego.globo.com/televisao/noticia/2015/08/ricardo-linhares-avalia-babilonia-e-
nao-se-arrepende-por-beijo-gay.html.	Acesso	em:	25	de	novembro	de	2018. 
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não são inicialmente percebidas, mas que fazem parte da dimensão subjetiva da 

atualidade brasileira. Um autor que busca apenas agradar ao público e escreve com 

uma espécie de autocensura dificilmente conseguirá oferecer ao espectador um 

diálogo instigante.  

A dificuldade, mais uma vez, vem da fronteira tênue entre o que gera debate 

– e, portanto, interesse – e a rejeição. O autor precisa ter a sensibilidade e a 

inspiração para escrever em uma situação instável. Aguinaldo Silva pondera:  

 
Quando as pessoas me abordam na rua, converso com elas. A minha 
relação é de contato permanente com o público. Sou o primeiro a perceber 
os sinais de que algo está errado. Tenho uma resposta imediata das 
pessoas. Não fico esperando o resultado do grupo de discussão para 
saber o que estão achando da minha novela (FIUZA et al., v. 1, p. 36). 

 

Diversos beijos entre homens ou entre mulheres foram exibidos recentemente 

na televisão brasileira, mas geralmente é criada uma rede de afeto em volta dos 

personagens para que o espectador, mesmo preconceituoso, torça para que sejam 

felizes. Ricco e Vannucci (2017) escrevem sobre o primeiro beijo gay em uma 

telenovela brasileira no último capítulo de Amor à Vida (2014), de Walcyr Carrasco. 

De acordo com os pesquisadores, durante a telenovela, por pressão da audiência, o 

autor transformou o personagem de Félix, originalmente um vilão capaz de jogar sua 

sobrinha recém-nascida em uma caçamba de lixo, em um herói regenerado. Félix e 

Niko terminaram juntos, felizes, formando uma família. No livro de Ricco e Vannucci, 

Walcyr Carrasco afirma que foi um grande passo do ponto de vista das liberdades 

individuais e dos direitos humanos. Observa-se que foi um passo que pôde ser dado 

porque havia uma aproximação do autor com a sua audiência: ele teve a 

sensibilidade de entender que o público queria um final feliz para Félix e que um 

beijo simbolizaria essa felicidade. Eneida Nogueira pondera que a relação do público 

com a homosexualidade nas telenovelas se transformou aos poucos. A relação que 

os telespectadores têm com o personagem era a mesma que têm com os filhos, 

sobrinhos. Pessoas por quem têm afeto. “No começo eu posso saber que ele é, mas 

não quero ver. O personagem também. Ele podia ser, mas não podia ter namorado. 

Aos poucos ele já pode ter namorado, mas não pode se tocar. Era o que ela 

(telespectadora) falava do filho. Eu sei que meu filho é, mas não pode levar em casa 

o namorado. Depois podia ir pra casa dela.” Eneida Nogueira afirma que aos 

poucos, em anos recentes, as mulheres homossexuais começaram a se assumir nos 
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grupos de discussão sem nenhum constrangimento ou atrito com os outros 

participantes. 

No caso de Totalmente Demais (2016), novela que escrevi com Paulo Halm, 

procuramos seguir essa estratégia do afeto com o personagem Max, vivido por 

Pablo Sanábio. A pesquisa qualitativa da novela revelou que Max era adorado pelo 

público, e a partir dessa informação aumentamos as tramas desse personagem e 

não tivemos problemas em criar para ele cenas de relações homoafetivas. 

Recentemente, a novela de época das 18 horas escrita por Marcos Bernstein, 

Orgulho e Paixão (2018), retratou um romance gay que terminou com um beijo no 

último capítulo. Em entrevista para o jornal Extra,27 o autor observa: “Assim como os 

outros casais, a história deles foi construída com muita delicadeza e carinho. A 

trama do casal fazia sentido ser contada, no contexto de uma novela que fala de 

amor em várias maneiras”.  

Quando escrevo uma telenovela, sempre procuro temas que de alguma forma 

despertam meu interesse por serem prementes e relevantes naquele momento, na 

expectativa de que o espectador também ficará impactado com o tema. No caso de 

Totalmente Demais, por exemplo, alguns temas foram: violência urbana, orientação 

sexual e preconceito, paternidade, deficientes, pedofilia. O interesse do espectador 

por esses temas, além da forma com que foram abordados e, claro, a própria 

narrativa melodramática, tornou a novela um sucesso de audiência no horário em 

2016, com uma média de 28 milhões de espectadores por minuto e um alcance 

diário de 40 milhões de espectadores no Brasil.28 Torna-se importante para o autor 

oferecer mais de um aspecto de cada questão, e, como já foi observado, não é 

aconselhável ser depositário do conteúdo e subestimar o espectador. Quanto mais 

prismáticas forem a apresentação e a abordagem de um tema, com personagens 

com diferentes visões e atitudes, mais a telenovela gerará repercussão e, em última 

instância, audiência. Fiske (1987) pondera sobre a ativação dos discursos 

secundários e terciários do público através do conteúdo televisivo, e, quanto mais 

subsídios a obra oferecer para que esse fenômeno ocorra, maior será a conexão do 

público com a obra, já que este sempre lerá a telenovela a partir de seus próprios 

                                                
27 	Disponível	 em:	 https://www.otvfoco.com.br/apos-beijo-gay-autor-de-orgulho-e-paixao-comenta-
sobre-atores-e-revela-se-aprovou-o-resultado/.	Acessado	em:	9	de	dezembro	de	2018. 
28	Informações	da	TV	Globo/Ibope	divulgadas	durante	o	International	Emmy	Awards	2017. 
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textos. 

Uma novela tem o desafio e a vocação de dialogar com um público massivo e 

com a sociedade em geral, criando a identificação com tramas, práticas, 

personagens para trazer a reflexão sobre temas cotidianos, além de informação, 

diversão, fantasia, descompressão e inspiração. Para Hamburger (2011), a novela 

se torna palco privilegiado para a problematização de interpretações do Brasil por ter 

a capacidade de fazer crônicas do cotidiano com base em conflitos de gênero, 

geração, classe e região. Para a autora, porém, essa vocação está em declínio 

diante da diversificação de canais e meios disponíveis que enfraquecem o potencial 

da novela como arena na contemporaneidade. Hamburger (2011) também critica as 

novelas atuais, argumentando que o gênero não atrai tantos talentos criativos: "Há 

poucas referências a temas polêmicos atuais. A opção é pelo desenvolvimento de 

campanhas politicamente corretas,29 muitas vezes em detrimento da dramaturgia” 

(p. 82). Públicos de nicho são atendidos pelo formato das séries em plataformas 

digitais, TVs a cabo e até em horários alternativos na televisão, e esse recorte 

permite a abordagem mais radical e ousada narrativa e esteticamente de certos 

temas, como aponta a autora e pesquisadora. No entanto, observa-se que a 

telenovela continua sendo uma grande forma de diálogo com a sociedade, 

desenvolvendo um laço social do país, em grande parte pelas audiências massivas 

únicas que mantém. Esse artigo de Esther Hamburger é de 2011, e a autora não 

pode, portanto, analisar telenovelas que surgiram após essa data e mobilizaram a 

mídia e a sociedade discutindo temas prementes no Brasil, como moral, ética, 

polarização, mudança de paradigmas, entre outros.  

São obras como Avenida Brasil (2012), de João Emanuel Carneiro, e A Força 

do Querer (2017), de Glória Perez, por exemplo, que alcançaram recordes de 

audiência no Brasil, além de viajar para dezenas de outros países. Em 2012, diante 

da repercussão de Avenida Brasil, Maria Immacolata Vassallo de Lopes, 

coordenadora do Centro de Estudos de Telenovela da Universidade de São Paulo 

(USP), observou: “A telenovela, no Brasil, mais do que entretenimento, é a narrativa 

                                                
29	O	texto	é	de	2011	e	entede-se	que	por	“politicamente	correto”	a	autora	se	refere	às	campanhas	sociais	
em	prol	de	causas	como	uma	campanha	antidrogas	ou	a	inclusão	de	deficientes. 
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da nação. O João Emanuel captou o espírito que vivemos hoje".30 Na época, a 

professora e diretora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), Ivana Bentes, corroborou: "É uma novela sobre mobilidade social, e 

que dramatiza essa mobilidade entre grupos sociais diferentes, com gosto estético 

distinto, com comportamento social próprio, de forma inteligente, fazendo uma 

crônica do presente”.31 Por "gosto estético distinto", a autora possivelmente está se 

referindo a iniciativas da direção de trazer inovações para as gravações, como 

deixar os diálogos dos personagens do subúrbio se entremearem, improvisando 

muitas vezes pelo diálogo, técnica que, implementada pela diretora Amora Mautner, 

emprestou a essas cenas maior realismo.  

O crítico e historiador Nilson Xavier32 observa como Avenida Brasil mobilizou 

as redes sociais durante seus sete meses de exibição e aponta que "O último 

capítulo parou o país, se não literalmente, quase. Um fenômeno poucas vezes visto 

na história de nossa televisão”. De acordo com Ricco e Vannucci (2017), nessa 

noite, 19 de outubro de 2012, muitas cidades brasileiras atravessavam a fase final 

do segundo turno das eleições municipais e agendas foram canceladas, assim como 

eventos empresariais e publicitários, por medo da falta de público. O último capítulo 

de Avenida Brasil atingiu 50,9 pontos de audiência, com pico de 53,8 e share de 

72% (participação no total de televisores ligados). Isso equivale a dizer que três em 

cada quatro televisores estavam ligados na telenovela. Em 2012, 1 ponto no Ibope 

equivalia a 60 mil domicílios na Grande São Paulo, principal mercado de publicidade 

da televisão brasileira. 33  Apesar da grande repercussão de Avenida Brasil, as 

telenovelas anteriores obtiveram uma audiência superior para o último capítulo: 

Passione (2010), de Silvio de Abreu, terminou registrando 52 pontos no Ibope, e 

Caminho das Índias (2009), de Glória Perez, fechou com 55 pontos. No entanto, a 

audiência de Avenida Brasil conseguiu o feito inédito de ultrapassar a final Copa 

Libertadores, disputada entre Corinthians e Boca Juniors, tornando-se a melhor 
                                                
30	Disponível	em:	https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/especialistas-explicam-fenomeno-
avenida-brasil-6448625.		Acesso	em:	12	de	dezembro	de	2018. 
31	Disponível	em:	https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/especialistas-explicam-fenomeno-
avenida-brasil-6448625.	Acesso	em:	12	de	dezembro	de	2018. 
32	Disponível	em:	https://nilsonxavier.blogosfera.uol.com.br/2017/03/26/5-anos-de-avenida-brasil-
como-explicar-seu-sucesso-e-por-que-nenhuma-novela-conseguiu-repeti-lo/.	Acesso	em:	12	de	dezembro	
de	2018. 
33	Ibope	 é	 o	 nome	 da	 empresa	 de	 pesquisas	 de	 audiência	 que	 hoje	 se	 chama	 Kantar	 Ibope	 Media.	 A	
metodologia	da	pesquisa	quantitativa	da	audiência	será	abordada	mais	adiante	nesta	tese. 
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audiência da emissora em 2012. A final do torneio, transmitida no dia 4 de julho, 

marcou 48 pontos no Ibope. Nilson Xavier34 pondera que essa novela estava em 

sintonia com o público da época na medida em que o espectador encontrou na 

ficção televisiva uma forma de extravasar a realidade de um momento político-

socioeconômico do país, que vivia o auge da ascensão da “nova classe C”, durante 

o governo de Luís Inácio Lula da Silva. Diferentemente da maioria das produções do 

gênero, a novela ambientou sua trama central no subúrbio, mesmo com algumas 

críticas ao tom idealizado desse território. O crítico e historiador Nilson Xavier, 

porém, argumenta que Avenida Brasil "nunca teve a pretensão de fazer crítica 

social, a não ser refletir um momento do povo brasileiro através de uma batida trama 

de vingança, filão já fartamente explorado em nossa Teledramaturgia”. Ele compara 

o fenômeno de Avenida Brasil com o que ocorreu durante a exibição das novelas 

Roque Santeiro (1985) e Vale Tudo (1988). Roque Santeiro foi exibida durante o 

final do governo militar, e a cidadezinha de Asa Branca, cenário da novela, era 

também um microcosmo do país onde problemas da sociedade eram espelhados e 

discutidos. Já Vale Tudo levou o público a discutir honestidade e corrupção durante 

a promulgação da nova Constituição e a iminência das primeiras eleições diretas 

para presidente da República em 29 anos. Essas três novelas – Avenida Brasil, 

Roque Santeiro e Vale Tudo –, apesar de seguirem o formato da dramaturgia diária 

de longa duração e de compartilharem características do melodrama em suas 

narrativas, são diferentes entre si. 

Eneida Nogueira observa na atualidade uma mudança de paradigmas na 

sociedade brasileira: a percepção de mudança de ritmo, de aceleração, inclusive dos 

meios de comunicação e das tecnologias, gera ansiedade; o desalento diante de 

uma crise moral e política e um reforço dos ideais moralistas; a crise econômica 

propicia uma demanda por otimismo; a exigência de formar uma opinião produz a 

polarização das opiniões. Um autor de telenovelas precisa estar em sintonia com 

essas percepções. Apesar de pesquisas serem excelentes análises de fenômenos e 

da audiência da atualidade, nem sempre são uma inspiração para escrever uma 

telenovela. Atribui-se a Janete Clair a frase segundo a qual um autor não pode se 

                                                
34 Disponível	em:	https://nilsonxavier.blogosfera.uol.com.br/2017/03/26/5-anos-de-avenida-brasil-
como-explicar-seu-sucesso-e-por-que-nenhuma-novela-conseguiu-repeti-lo/.	Acesso	em:	12	de	dezembro	
de	2018. 
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encastelar, ele precisa andar pelas ruas, ouvir as pessoas. Talvez por acreditar 

nisso, de acordo com Glória Perez, Janete Clair ia diariamente ao cabeleireiro 

conversar.35 

Algumas dessas mudanças de paradigmas apontados por Eneida Nogueira 

podem explicar o sucesso da faixa de horário de novelas bíblicas da TV Record. A 

resposta para o reforço de ideias moralistas pode estar na valorização da fé. De 

acordo com uma das pesquisas para a série Sintonia com a Sociedade, feitas pela 

TV Globo em parceria com o instituto de pesquisa Kantar Ibope Media,36 o maior 

valor para o jovem brasileiro, hoje, é "ter fé em Deus ou numa religião”; em segundo 

lugar, “ter uma família unida". Corroborando essa informação, a Fundação Perseu 

Abramo 37  realizou uma pesquisa intitulada Percepções e Valores Políticos nas 

Periferias de São Paulo (2017), que revelou que a fé e a família são valores-chave 

para essa população. De acordo com o IBGE, 91% da população declara ter uma 

religião.38 As novelas bíblicas da Rede Record de Televisão dialogam diretamente 

com esses valores. A Record, comprada do empresário Silvio Santos e do grupo 

Machado de Carvalho por bispos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus 

em 1989, mas oficializada como sendo do bispo Macedo apenas em 1994, soube 

identificar essa oportunidade de diálogo para oferecer novelas bem realizadas, com 

atores conhecidos, recheadas de efeitos especiais que dão credibilidade a essas 

narrativas. De acordo com Ricco e Vannucci (2017), a linguagem adotada em Os 

Dez Mandamentos (2015-2016), sem palavras complicadas ou construções formais, 

também é uma explicação para a grande aceitação do público. Os pesquisadores 

observam que os índices subiram com os comentários dos próprios telespectadores, 

que apontavam a falta de violência e o resgate de temática inerente a todo ser 

humano como principais valores dessa produção. Em entrevista para Ricco e 

Vannucci (2017), a autora Vivian de Oliveira comenta que o sonho de liberdade de 

um povo, a fé e a esperança era tudo que o público desejava. A autora e a emissora 

perceberam, na época, uma latência na sociedade: falar de fé.  
                                                
35	Citação	na	aula	do	dia	12	de	novembro	da	Oficina	de	Telenovelas	ministrada	por	Glória	Perez,	da	qual	
partipei,	pela	TV	Globo,	durante	o	ano	de	2018. 
36 	Pesquisa	 feita	 para	 a	 campanha	 “Um	 Milhão	 de	 Uns”,	 da	 TV	 Globo.	 Disponível	 em:	
https://redeglobo.globo.com/milhoesdeuns/noticia/sintonia-conheca-as-pesquisas-que-guiam-a-nossa-
programacao.ghtml.	Acesso	em:	10	de	janeiro	de	2019. 
37 	Disponível	 em:	 https://fpabramo.org.br/publicacoes/publicacao/percepcoes-e-valores-politicos-nas-
periferias-de-sao-paulo/.	Acesso	em:	10	de	janeiro	de	2019. 
38	Censo	2010.	 
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Pondera-se que, apesar da aproximação e sintonia das telenovelas com a 

sociedade, é preciso ter um olhar crítico quanto à real representatividade do 

cotidiano e da sociedade brasileira pelas telenovelas. Em seu documentário A 

Negação do Brasil (2000), o cineasta e ativista Joel Zito Araújo demonstra como a 

realidade dos negros é distorcida em diversas obras e como até mesmo em 

adaptações literárias os personagens são “embranquecidos”. Ele cita, por exemplo, 

a novela Escrava Isaura, em que a personagem principal, filha de uma negra e um 

branco, é vivida por Lucélia Santos, uma atriz branca, fugindo da descrição da 

personagem na obra original. Recentemente, em Segundo Sol, de autoria de João 

Emanuel Carneiro e direção de Dennis Carvalho, foi questionada a escalação de 

uma maioria de atores brancos para uma novela passada em um dos estados com 

maior número de pessoas de se declaram negras e pardas no Brasil. A manchete do 

jornal online Huffington Post Brasil foi explícita: “‘Segundo Sol’: A Bahia branca da 

novela é bem diferente da Bahia real, com 76% de negros”.39 A revista Veja mostrou 

a repercussão mesmo antes de a novela estrear: “A próxima novela das nove da 

Rede Globo,  Segundo Sol, nem estreou ainda, mas já provocou polêmica nas redes 

sociais”.40  Independentemente disso, a audiência da telenovela, que tratou de 

paternidade, orientação sexual, incesto, entre outros temas, com mais ou menos 

repercussão, foi significativa, e o espanto com a escalação da maioria de atores 

brancos foi sendo diluído ao longo dos meses de narrativa. Uma telenovela do 

mesmo autor, João Emanuel Carneiro, Da Cor do Pecado (2004), foi responsável 

pela primeira protagonista negra da TV Globo, vivida por Taís Araújo 41 . Em 

entrevista ao jornal Folha de S.Paulo,42 porém, Joel Zito Araújo observou que ela, no 

entanto, estava em um núcleo de brancos. Esses são exemplos de questionamentos 

específicos, mas a questão da representatividade e diversidade nos personagens e 

tramas se torna ainda mais premente e presente na contemporaneidade, em que as 

lutas identitárias estão cada vez mais presentes. As telenovelas precisam 

acompanhar a sociedade e continuar dialogando com valores, práticas, a dimensão 

                                                
39 	Disponível	 em:	 https://www.huffpostbrasil.com/2018/04/30/a-ausencia-de-atores-negros-em-
segundo-sol-novela-da-globo-ambientada-na-bahia_a_23424010/.	Acesso	em:	2	de	dezembro	de	2018. 
40 	Disponível	 em:	 https://veja.abril.com.br/blog/virou-viral/segundo-sol-nova-novela-elenco-negros/.	
Acesso	em:	2	de	dezembro	de	2018. 
41 Taís Araújo já havia sido protagonista da novela Xica da Silva, na TV Machete em 1996. 
42 	Disponível	 em:	 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1305200417.htm.	 Acesso	 em:	 2	 de	
dezembro	de	2018. 
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subjetiva do cotidiano e o ethos da sociedade, ativando discursos secundários e 

terciários do público para sobreviver. Portanto, precisam oferecer ao espectador 

cada vez mais narrativas, tramas, atores que possam criar identificação, diálogo, 

sintonia com a atualidade, para permanecerem relevantes. Nesse sentido, 

precisarão absorver a diversidade e as lutas identitárias em suas narrativas. 

 

1.3 Características da telenovela 

 

Para refletir sobre as principais características e elementos de linguagem da 

telenovela que permanecem e os que se modificaram, é necessário voltar mais uma 

vez ao início da teledramaturgia diária. Quando se analisa Sua Vida me Pertence, 

chama atenção a grande semelhança entre a primeira novela da televisão brasileira 

e as atuais: a matriz melodramática. Como pondera Lopes (1999), “É importante 

lembrar que o dramalhão 43  já tinha demonstrado sua eficácia na radionovela 

brasileira e latino-americana e na soap opera norte-americana”. Lopes (1999) 

observa também que a matriz melodramática está presente desde o início do 

folhetim eletrônico, como denomina o modelo folhetinesco na televisão, e cita como 

exemplos, já nos primeiros anos da existência da televisão, as adaptações de 

romances de José de Alencar (Senhora, 1952; Diva, 1952; O Guarani, 1959), 

Machado de Assis (Helena, 1951; Iaiá Garcia, 1953) e Aluísio Azevedo (Casa de 

Pensão, 1951). Como foi observado no início deste capítulo, as primeiras 

telenovelas brasileiras seguiam o formato do folhetim, já incorporado pelas 

radionovelas. Elas tinham um núcleo, ou história principal, e terminavam sempre em 

uma cena de grande revelação, emoção, deixada em aberto para que o espectador 

visse o capítulo seguinte: o gancho.  

Uma das principais características do folhetim, o gancho já estava presente 

na radionovela e na primeira telenovela brasileira e se mantém até hoje. De acordo 

com Campos (2007), o gancho é uma modalidade de suspense: informação seguida 

de pergunta. “Se suspense é a expectativa de um incidente, gancho é a interrupção 

da narrativa na expectativa de um incidente” (p. 243). Mesmo que uma telenovela 

não possua necessariamente uma trama policial, apesar de muitas contarem com 

                                                
43	Dramalhão	 é	 o	 excesso	 de	 lances	 trágicos	 e	 de	 tensões	 emocionais	 de	 toda	 sorte	 característico	 do	
melodrama. 
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ingredientes do romance policial – e a primeira foi Véu de Noiva (1969), de Janete 

Clair –, o mistério e o suspense são elementos importantes para o folhetim e ajudam 

a construir os ganchos. 

O gancho é um artifício para que o leitor/espectador tenha mais vontade 

ler/assistir o capítulo seguinte para saber o que aconteceu. É geralmente uma cena 

importante, de grande impacto emocional: uma reconciliação, uma punição, o devir 

de uma revelação devastadora que termina sem um fechamento claro ou, então, 

uma ação que não termina – um acidente, por exemplo –, cortada propositadamente 

no auge da cena. De acordo com Alencar (2002), "O corte da narrativa no momento 

chave, que recebe o nome mais apropriado de gancho, é uma arte, a arte de fazer o 

espectador esperar” (p. 62). É o gancho que determina o ritmo de uma novela, na 

medida em que oferece ao espectador a sensação de que está para acontecer uma 

reviravolta na história e de que, portanto, a história está avançando. Da mesma 

forma que o folhetim impresso utilizava o gancho para que o leitor comprasse o 

jornal no dia seguinte para saber a continuação da história, as telenovelas até hoje 

usam o gancho para que os espectadores sintonizem a sua TV para assistir ao 

próximo capítulo. É um artifício amplamente utilizado também em séries na 

atualidade, fomentando a prática de binge-watching44 nas plataformas digitais. A 

autora Glória Perez (coord. Fiúza. 2008) conta como começou a escrever novelas e 

logo concluiu que era preciso trabalhar com as regras do folhetim do século 

passado, o que para ela significava “usar os ganchos que criavam expectativa do 

próximo capítulo e privilegiar o sensacional em detrimento da coerência” (v. 1, p. 

434).  

Existem também os chamados falsos ganchos, quando o gancho não leva a 

uma grande transformação na história, quando a sequência da cena não traz uma 

novidade à trama, mas o autor engana o espectador para parecer que sim. Um 

exemplo de que a própria Glória Perez se recorda é da novela Carmem (1987), da 

Rede Manchete, baseada no conto de Merimée. Ao final de um capítulo, a 

personagem dava seis tiros à queima-roupa no marido e a cena terminava no auge 

da ação, assim que os tiros eram disparados. Entretanto, no capítulo seguinte, o 

espectador que acompanhou o desenrolar da ação percebeu que nenhum tiro tinha 

                                                
44	A	 prática	 de	 assistir	 a	 vários	 episódios	 de	 um	 programa	 ou	 série	 de	 televisão	 em	 rápida	 sucessão,	
normalmente	por	meio	de	DVDs	ou	transmissão	digital	(streaming). 
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acertado o marido, seja porque a personagem tinha péssima pontaria, seja porque 

não queria de fato acertá-lo. Como o ato não teve uma consequência direta para a 

narrativa, é chamado de falso gancho. O autor Carlos Lombardi, responsável por 

diversas telenovelas, costuma fazer homenagens a esse falso gancho de Glória 

Perez em suas próprias telenovelas, em tom de paródia. Ele repete a cena com seus 

próprios personagens e, como sempre, os tiros não acertam o alvo (Bebê a Bordo, 

1989, Perigosas Peruas, 1992).  

Ao escrever telenovelas, o autor pode ser obrigado a utilizar falsos ganchos 

ao final de um capítulo – possivelmente porque não surgiu naquele momento da 

narrativa uma cena verdadeiramente sedutora, de grande emoção, ação, 

transformação, impacto. Essa estratégia se dbo não estpeve, muitas vezes, ao fato 

de o capítulo ficar longo e, consequentemente, precisar terminar antes do planejado 

inicialmente na escaleta45 – como se verá no capítulo 2. Outra motivação, também, 

pode ser porque ainda é cedo para revelar um grande segredo ou iniciar uma virada 

na trama – é um capítulo de preparação. Nesses casos, um falso gancho clássico 

seria a mocinha correr para contar um segredo ao mocinho, mas não chegar a 

tempo, ou sentir-se indisposta e eventualmente desmaiar por algum motivo. Falsos 

ganchos devem ser acompanhados, de preferência, por uma ação e nunca 

acontecerem apenas nos diálogos. Há dois motivos para isso: primeiro, a ação pode 

ajudar a exacerbar o efeito de um gancho originalmente fraco; segundo, faz parte da 

linguagem televisiva o pleonasmo, e em um gancho fraco vale a pena reforçar um 

diálogo com ação.  

Outro elemento das novelas de rádio que permanece ainda nos dias de hoje, 

mesmo que de forma intermitente, é o narrador. Este também pode ajudar a 

fortalecer um gancho por meio do comentário. O narrador, na atualidade, também é 

utilizado nas telenovelas para fazer uma rápida recapitulação do capítulo anterior 

logo antes de a novela começar. Apesar de as novelas serem escritas com a 

consciência de que boa parte do público não assiste à obra de forma assídua, vem 

crescendo a tendência do resumo no início do capítulo com o auxílio de um 

narrador, estratégia presente também em seriados semanais ou oferecidos em 

plataforma digitais. Como um capítulo de novela termina sempre com um gancho, 

                                                
45	Escaleta	é	a	lista	de	cenas	ou	sequências	de	um	capítulo,	episódio	ou	filme	com	uma	pequena	descrição	
que	inclui	elementos	como	personagens,	tempo	da	ação,	lugar. 
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que faz com que geralmente a primeira cena do capítulo seguinte seja a continuação 

dele, o resumo do capítulo anterior – ou até da história – pode tornar o começo da 

novela, pela maior facilidade de entendimento do espectador, mais potente, 

principalmente para telespectadores esporádicos.  

Outra característica marcante das novelas, a verossimilhança com o cotidiano 

nos diálogos, tramas, temas e principalmente em personagens imperfeitos e mais 

realistas, nem sempre esteve presente nessas obras. Como observa Bahia, 

 
O sucesso e consolidação da novela como gênero mais popular e lucrativo 
da televisão esteve voltada para uma mudança de linguagem: substituição 
gradual do teatral e fantasioso, por linguagem realista e temática do 
cotidiano brasileiro contemporâneo que é sempre atualizado pela cultura 
da moda (BAHIA, 2014, p. 79). 

 

Um grande marco dessa transformação é a telenovela da extinta TV Tupi 

Beto Rockfeller, de 1968, escrita por Cassiano Gabus Mendes. Para Carlos 

Lombardi (coord. Fiúza 2008), “Beto Rockfeller nos tirou do século XIX e nos trouxe 

para o século XX, ou melhor, para o final do XIX. Saiu do romantismo e entrou no 

realismo e no naturalismo" (v. 1, p. 308). Foi a primeira telenovela de sucesso com 

linguagem coloquial, e 80% das cenas eram gravadas em externas, em locações 

reais em vias próximas à sede da TV Tupi, em São Paulo. Idealizada por Cassiano 

Gabus Mendes, a novela foi escrita por Bráulio Pedroso, egresso do teatro e do 

jornal O Estado de S. Paulo. Na época, ainda proliferavam as adaptações de autores 

estrangeiros. Ricco e Vannucci (2017) revelam que o ator Luis Gustavo, que viveu o 

personagem principal da telenovela e foi entrevistado para sua pesquisa, tinha 

autorização para improvisar em cena e ajudar a criar o factual. De acordo os 

autores, "Gravar uma cena para colocá-la no ar no mesmo dia era algo 

relativamente comum em Beto Rockfeller e que exigia estratégia da equipe, muita 

confiança do diretor Lima Duarte e a certeza de que a fita chegaria na hora certa” 

(RICO; VANNUCCI, v. 1, p. 274). 

A telenovela conta a vida de Alberto, um jovem vendedor de sapatos de 

classe média que mora com os pais e se deslumbra com a alta sociedade 

paulistana. Ele, então, inventa o nome Beto Rockfeller e se passa por primo de 

terceiro grau de um magnata dos Estados Unidos. Ricco e Vannucci ponderam que, 

ao romper com folhetins hispânicos e buscar elementos nacionais e do nosso 

cotidiano, Bráulio Pedroso apostou em algo arriscado, mas fundamental para 
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aproximar os telespectadores. Alencar (2002) traça um paralelo entre o personagem 

principal da telenovela – Beto Rockfeller, vivido pelo ator Luis Gustavo –, o herói 

sem nenhum caráter do filme Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e o 

anti-herói do filme O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla. Para 

ele, as três obras retratam o anti-herói urbano de maior identificação com o público, 

catalisador de um movimento que ocorria na sociedade brasileira, mesmo que os 

personagens não tenham relação entre si. Daniel Filho (2001) pondera: "De uma 

coisa, no entanto, tenho certeza – a televisão se identifica intimamente com o lugar e 

a época que é feita” (p. 11). A contemporaneidade de Beto Rockfeller, que pode ser 

traduzida na verosimilhança com o cotidiano, na abordagem de questões em 

sintonia com a sociedade da época e em diálogos coloquiais, ainda é um traço das 

telenovelas atuais – principalmente das novelas das 21 horas, que raramente são de 

época. De acordo com Alencar (2002), também foi em Beto Rockfeller que apareceu 

o primeiro merchandising. Como o personagem principal bebia muito uísque, o 

merchandising foi justamente do remédio para ressaca Engov. Esse modelo de 

negócio, um dos pilares do financiamento de conteúdo na TV aberta, será discutido 

no capítulo 3 desta tese. 

Em seu livro de memórias, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho (2011) relata 

que um dos grandes obstáculos que enfrentou para reformular as novelas da TV 

Globo, tornando as obras mais contemporâneas, foi a supremacia da autora cubana 

Glória Magadan. Ela começou sua carreira no rádio, em Havana, e depois trabalhou 

em diversas telenovelas da América Latina através do departamento de publicidade 

da Colgate-Palmolive, empresa que seria uma das principais patrocinadoras das 

primeiras telenovelas brasileiras. Em 1965, a autora entrou para a TV Globo e foi 

contratada para dirigir o recém-criado departamento de novelas a convite do então 

diretor-geral da emissora, Walter Clark. Glória Magadan defendia telenovelas que 

fugissem da realidade, privilegiando tramas de capa e espada, romanticamente 

fantasiosas e, em geral, ambientadas em cenários longínquos – justamente o 

contrário do que Boni queria fazer na TV Globo, acompanhando o sucesso de Beto 

Rockfeller. Ela, porém, tinha um contrato, assinado por Walter Clark antes da 

entrada de Boni na TV Globo, que conferia à autora poderes perenes para escolher 

e supervisionar quais seriam as novelas produzidas pela emissora. Boni descobriu 

uma lacuna no contrato, que não estipulava o número de capítulos que cada obra 

deveria ter. Em suas memórias, ele relata que, antes de usar este artifício para 
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pressionar Glória Magadan até ela pedir demissão da TV Globo, conversou com 

Daniel Filho: “Daniel, vou deixar a Glória Magadan ir embora. Você, Régis, a Janete 

Clair e o Dias Gomes seguram essa peteca?” (capítulo 31, par. 22) . De acordo com 

Boni, com a resposta positiva de Daniel Filho, ele se sentiu à vontade para seguir 

adiante com seu plano até Glória Magadan deixar a TV Globo e a emissora renovar 

seu time de autores. Anos depois do ocorrido, Boni pondera sobre a contribuição da 

autora para o sucesso do formato na emissora: “De qualquer forma, ter partido do 

zero, sem o trabalho de Glória, teria sido muito mais difícil” (capítulo 31, par. 35). 

A saída da autora cubana Glória Magadan e o fim de sua supervisão de texto 

para todas as novelas fizeram com que na TV Globo os temas contemporâneos 

brasileiros tivessem mais espaço em detrimento dos clássicos da literatura e do 

teatro e histórias em paisagens estrangeiras. No horário das 18 horas e também em 

novelas de curta duração, às 23 horas, continuam sendo produzidas novelas de 

época, muitas vezes adaptações literárias, mas em geral nas novelas das 19 horas e 

do horário nobre – que antigamente era às 20 horas e hoje, em função das 

transformações na rotina do brasileiro, passam a ser exibidas às 21 horas – os 

temas são contemporâneos. De acordo com Eneida Nogueira, os adultos chegam 

cada vez mais tarde do trabalho e, por conseguinte, a rotina da casa se altera: o 

jantar é servido mais tarde, bem como as crianças da casa vão dormir em outro 

horário. Essas mudanças no cotidiano do brasileiro causaram alterações na 

programação.  

Ao longo das últimas décadas, no Brasil as telenovelas sofreram diversas 

transformações. Enquanto a primeira novela brasileira tinha 15 capítulos, exibidos 

em apenas dois dias da semana, na atualidade uma telenovela do horário nobre não 

terá menos de 150 capítulos diários, de segunda a sábado, com aproximadamente 

uma hora de duração. Aumentam, assim, o risco das chamadas barrigas,46 que é 

quando a trama de uma telenovela parece não avançar. Além disso, uma novela 

contemporânea certamente contará com mais de um núcleo narrativo – histórias 

secundárias e diversas tramas paralelas. Carlos Lombardi, em entrevista, considera: 

                                                
46	O	 jornalista	e	 crítico	Nilson	Xavier	define:	 “Barriga:	 jargão	novelístico	que	designa	aquele	período	da	
trama	(geralmente	na	segunda	metade	da	novela,	antes	do	final)	em	que	nada	acontece,	em	que	o	autor	
‘enche	 linguiça’,	 ou	 ‘empurra	 a	 novela	 com	 a	 barriga’.	 Disponível	 em:	
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/nilsonxavier/2019/02/13/por-que-espelho-da-vida-ficou-
imperdivel-so-agora-quase-no-final/.		Acesso	em:	20	de	fevereiro	de	2019. 
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“O capítulo mudou de tamanho, por dois motivos: primeiro, porque dura mais tempo 

no ar; segundo, porque o ritmo narrativo mudou. Se você assistir novelas antigas, 

vai falar: ‘Meu Deus, que coisa lenta! Era assim mesmo?’ (FIUZA et al., 2008, v. 1, p. 

307). 

Eneida Nogueira observa que, em relação à narrativa, o telespectador cada 

vez tem menos paciência e por isso as cenas são mais curtas. Curiosamente, outros 

estudos mostram que a Globo aumentou o tempo da novela no ar. Aumentou em 

minutagem, mas as cenas diminuíram em tamanho. Esssa impaciência do 

telespectador altera também a dinâmica da telenovela. De acordo com a 

pesquisadora, "Uma situação não pode ser só no diálogo, tem que ter ação. Antes 

você contava uma história com pessoas falando. Hoje isso é impensável. As coisas 

têm que de fato acontecerem”. Nesse sentido, a telenovela se afasta da novela de 

rádio e se aproxima mais das influências do cinema e, mais recentemente, das 

séries estadunidenses em que o personagem é apresentado e definido por suas 

ações e raramente apenas pelos diálogos, como será analisado no capítulo 2. 

Observa-se que a telenovela assume, então, uma linguagem pleonástica, 

associando as ações aos diálogos, que reiteram não apenas o que aconteceu em 

capítulos anteriores como também as ações dos personagens. Esse elemento de 

linguagem – o pleonasmo ou a reiteração – assume a espectatorialidade específica 

da telenovela atual e da televisão aberta, em que o público assiste à telenovela 

enquanto faz afazeres domésticos, conversa com a família ou utiliza as redes 

sociais. Além disso, para Eneida Nogueira, na telenovela precisam existir também 

ações que fortalecem as viradas na trama. De acordo com a pesquisadora, "As 

pessoas até esperam um arco longo, mas se tiver um monte de coisas acontecendo 

no caminho pra sustentar. Já faz uns dez anos que observamos isso". Essa 

ponderação corrobora a hipótese desta tese de que o ritmo da telenovela mudou.  

A maior duração da telenovela, aliado às cenas mais curtas, acarretou o 

aumento das tramas paralelas, ou núcleos. De acordo com o teórico Flávio de 

Campos (2007), “núcleo é o conjunto de personagens com um traço ou uma 

circunstância comum” (p. 163). O motivo é que, como uma telenovela é uma obra 

aberta, que é produzida enquanto é exibida, se torna necessário aumentar a 

produtividade para realizar uma hora de dramaturgia diária, no caso da telenovela 

das 21 horas. Afinal, se seis capítulos de uma hora são exibidos por semana, seis 

capítulos de uma hora precisam ser produzidos por semana. Para cumprir essa 
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determinação, várias frentes de gravação, 47  com atores diferentes e cenários 

diferentes, precisam funcionar diariamente. Para que o planejamento dessas 

gravações seja viável, é preciso que em diferentes cenários diferentes histórias se 

desenvolvam, dentro do possível. Alternando cenas de estúdio com cenas externas 

e na cidade cenográfica, é possível produzir em várias frentes. O material gravado 

diariamente segue para a finalização já pré-editado, durante as gravações, em uma 

mesa de corte. Carlos Lombardi explica: “Antes você gravava com uma única 

equipe. Segundas, terças e quartas-feiras você gravava em estúdio; quintas, sextas 

e sábados, em externa. Hoje, há três frentes de gravação” (Fiuza et al, 2008, v. 1, p. 

307). Por outro lado, apesar dos diversos núcleos e histórias secundárias, o autor 

não pode perder o foco da história principal. É esta que deve ser responsável pela 

maioria dos ganchos, se não por todos. 

Daniel Filho (2001) observa que não existe regra para o sucesso de uma 

novela, mas alguns aspectos são fundamentais. “Temos que ser simples na maneira 

de apresentar uma história: ela deve ser muito clara e ter poucos personagens 

centrais” (p. 69). Ele cita como exemplo Rainha da Sucata (1990), a primeira novela 

para o horário nobre de Silvio de Abreu, da qual foi ator e também supervisor. Com 

excesso de personagens e divisão pouco clara entre os gêneros drama e comédia, a 

novela só obteve a audiência desejada depois que o autor definiu melhor os núcleos 

da trama. Para isso, na opinião de Daniel Filho, alguns atores foram desperdiçados. 

Silvio de Abreu pondera: “Enquanto Rainha da Sucata era uma novela só de 

comédia ela não entusiasmou o público” (FIUZA et al., 2008, v. 2, p. 304). O autor 

avalia que, quando ele introduziu o drama, a cresceu porque ficou claro para a 

audiência qual era o núcleo de humor e o dramático.  

Um exemplo histórico de trama confusa com excesso de personagens foi a 

novela Anastácia, a Mulher sem Destino (1967), de Emiliano Queiroz. Convidado por 

Glória Magadan, Emiliano adaptou para a TV Globo o folhetim francês A Toutinegra 

do Moinho, de Émile de Richebourg. A trama era confusa e o grande número de 

personagens da história, que se passava em uma ilha vulcânica das Antilhas, 

embaralhava ainda mais o público. Chamada às pressas para tentar levantar a 

audiência, a autora Janete Clair, com experiência em novelas de rádio, decidiu criar 

                                                
47	Uma	frente	de	gravação	é	uma	equipe	completa,	incluindo	elenco,	produzindo	uma	diária	de	cenas	para	
um	produto. 
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um grande desastre natural que eliminou a maior parte dos personagens Restaram 

apenas quatro personagens, incluindo Anastácia, vivida pela atriz Leila Diniz. Além 

disso, Janete Clair fez uma passagem de tempo de 20 anos, e Leila Diniz assumiu 

outro papel: a filha de Anastácia. A novela permaneceu no ar e Janete Clair 

continuou escrevendo durante mais 15 anos para a Rede Globo, até sua morte 

prematura, em 1983, aos 58 anos. Foram 17 telenovelas na emissora, além de 

programas especiais. 

Mirian de Icaza Sánchez,48 trabalhou 26 anos na Central Rede Globo de 

Qualidade analisando pesquisas e produtos até 2016. Ela trabalhou ao lado do já 

falecido marido, Homero Icaza Sánchez, chamado por muitos de “El Brujo” por 

prever, por meio de pesquisas, como uma produção da emissora iria performar. O 

escopo do seu trabalho incluía o principal produto da empresa: as telenovelas. 

Mirian pondera que a trama principal de uma telenovela deve ser simples o 

suficiente para que o espectador saiba contá-la. Como exemplo, Daniel Filho (2001) 

resume a novela Dancin’Days (1978) da seguinte forma: “Presa é libertada após 

vários anos e quer rever a filha que a irmã assumiu e criou” (p. 69).  

Outro elemento importante das telenovelas atuais, decorrente do crescimento 

dos núcleos da trama, é a repercussão. Quando uma grande reviravolta ocorre na 

trama, ela precisa repercutir nos principais núcleos da telenovela. Portanto, se um 

segredo é revelado, é necessário construir cenas de ação paralela em que a 

repercussão dessa revelação pode ser acompanhada pelo espectador. Além de isso 

contribuir para a linguagem pleonástica da telenovela, existe a expectativa do 

público de observar a reação de diferentes personagens ao acontecimento. A 

importância desse elemento de linguagem advém do fato de que os diferentes 

núcleos muitas vezes atendem diferentes parcelas do público. O espectador quer 

assistir ao personagem com quem mais se identifica reagir àquele acontecimento. 

Como pondera o professor Flávio de Campos (2007),  

 
Filmes e novelas de TV costumam estabelecer conexões por empatia e 
identificação com os espectadores. Mas como, mais do que filme, a novela 
fala a espectadores muito díspares, o roteirista de novela tem de criar 
diferentes núcleos de personagens pelos quais os diferentes espectadores 
possam sentir empatia ou identificação (p. 163). 

 
                                                
48	Entrevistada	no	dia	5	de	dezembro	de	2018. 
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O flashback é um elemento de linguagem mais presente no cinema do que na 

radionovela, mas para a telenovela se tornou essencial. O flashback de uma cena 

tem como função lembrar o espectador, através de um personagem, de um 

momento importante da trama. A cena da primeira noite de amor entre o principal 

casal romântico da telenovela, por exemplo, é uma cena que o diretor já filma com a 

noção de que será exibida mais de uma vez. Telenovelas possuem muitas vezes 

“objetos sagrados”; são objetos que remetem a momentos importantes da trama ou 

a sentimentos, relacionamentos. Por exemplo, se o mocinho deu à mocinha um 

colar, este se torna um objeto sagrado. Objetos sagrados são muitas vezes 

utilizados para acionar flashbacks e torná-los mais orgânicos. Então, quando a 

mocinha, pensativa, mexer em seu colar, a lembrança da primeira noite de amor 

aparece em flashback. Este, porém, pode surgir apenas de um plano próximo de um 

personagem, contanto que fique claro que é a partir da memória dele que surge a 

lembrança. Para isso, diversos elementos da linguagem audiovisual podem ser 

utilizados; no entanto, na televisão geralmente os diretores optam pela fusão de 

imagens: saindo do close do personagem para o flashback. 

 
Em televisão, o uso de flashback requer mais cuidados do que no cinema, 
devido aos convites à dispersão que hoje o espectador tem em torno de si. 
Ser um fator dispersivo – uma pessoa que passa diante do aparelho de TV 
– ocorrer na hora em que estiverem sendo mostrados os elementos 
conectivos entre os dois tempos da história, o espectador poderá ficar 
confuso: onde é isso? Quando é isso? Como é que o personagem veio 
parar aqui? Em contrapartida, por constantemente precisar relembrar 
incidentes de sua vasta massa de história, novelas de TV pedem 
flashbacks (CAMPOS, 2007, p. 227). 

 

Muitos autores utilizam também falsos flashbacks. Um falso flashback pode 

ser usado por um autor para explicar as motivações de um personagem ou o 

mecanismo de uma ação. Trata-se de uma cena que não apareceu antes na novela, 

mas que entrará no capítulo com a mesma estética que o diretor escolheu para as 

cenas de flashback. Geralmente as cores de um flashback são alteradas, muitas 

vezes as bordas das imagens são borradas e o som dos diálogos pode ser 

distorcido, dependendo da linguagem escolhida pelo diretor.  

Em Malhação Sonhos (2015-2016), por exemplo, foi utilizado um falso 

flashback para ilustrar a explicação do vilão Lobão, vivido por Marcelo Faria, de 

como conseguiu falsificar o exame de DNA da mocinha Karina, vivida por Isabella 
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Santoni, para que ela achasse que era sua filha. O diretor optou por utilizar uma 

imagem mais azulada, sépia, e os diálogos têm um tratamento com mais 

reverberação nas vozes no flashback. 

 

 

 

 

 

     

Figura 2. A cena  

 
Figura 3. O plano de transição– close 
 
 

 

 
 
 

   

Figura 4. Flashback   

Reprodução de capítulos a partir do Globoplay em 19 de janeiro de 2019 

 

  Nos dias de hoje, outras transformações na telenovela também se destacam 

especialmente pela influência recente das séries de TV, cuja produção cresceu 
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significativamente no exterior e no Brasil nos últimos anos. Segundo Martin (2013), 

no livro Homens Difíceis, que narra o processo criativo de séries estadunidenses, a 

mais recente ruptura no modelo do drama televisivo nos Estados Unidos, que trouxe 

histórias mais complexas e seriados de arco longo para a televisão, com 

personagens multifacetados ocorreu a partir da série Família Soprano, em 1999. 

Para o autor, esse seria o início de uma nova era de ouro dos seriados – que 

supostamente perdura até hoje. A revista Variety49 cunhou em 2015 o termo Peak 

TV pelo número recorde de séries de ficção originais – 409 –, significando um 

aumento de 484% em relação ao ano de 2002, quando foram produzidas 184 séries. 

Martin (2013) cita a absorção de profissionais do cinema pela televisão como um 

dos fatores responsáveis pela renovação da mídia. Já o pesquisador J. T. Caldwell 

(2004) pondera que a indústria cinematográfica americana tradicionalmente 

menosprezou a televisão, assumindo para si o "mito" da qualidade e acusando 

autores de televisão de “escrever em um comitê” (tradução nossa).50 No entanto, 

para ele o sucesso de escrever dessa forma permitiu que a televisão também 

invadisse o mundo do cinema; ele cita como exemplo o filme derivado da série 

estadunidense Sex and the City (1998-2004). Com o estímulo à produção 

independente para TV a cabo e, posteriormente, a entrada no Brasil das plataformas 

digitais, as séries também ganharam força no país. Entre 2009 e 2017, a Ancine51 

registrou 3.639 obras seriadas no Brasil, incluindo a produção para a televisão 

aberta e a cabo. Qual seria, no entanto, a real influência da ficção seriada recente na 

linguagem das telenovelas?  

Por um lado, Mittell (2015) constata como as séries estadunidenses hoje 

absorveram técnicas do melodrama e arcos narrativos mais extensos e 

dramáticos.52 Para ele, essa transformação não é necessariamente influência direta 

das soap operas – teledramaturgia diária sem duração definida da televisão 

americana e europeia. De acordo com o autor, outras obras seriadas de diferentes 

                                                
49 	Disponível	 em:	 https://variety.com/2015/tv/news/peak-tv-409-original-series-streaming-cable-
1201663212/.	Acesso	em:	19	de	janeiro	de	2019. 
50	No	original,	“writing	by	committee”.	 
51	Agência	Nacional	do	Cinema/Ministério	da	Cultura. 
52	Outra	variável	 importante	no	contexto	atual	das	 transformações	das	 ficções	seriadas	é	a	chegada	das	
plataformas	digitais.	Estas	têm	uma	espectatorialidade	mais	imersiva	do	que	a	televisão,	gerando	inclusive	
o	 fenômeno	 do	binge-watching	–	 em	 que	 o	 espectador	 vê	 episódios	 de	 uma	 série	 de	 forma	 contínua	 –,	
fenômeno	 atual	 analisado	 por	 Massarolo	 e	 Mesquita	 (2016).	 Seu	 modo	 de	 produção,	 no	 entanto,	 se	
assemelha	ao	de	séries	para	a	televisão,	inclusive	no	que	diz	respeito	ao	formato.	 
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mídias, como histórias em quadrinhos, franquias de filmes e literatura do século XIX, 

também influenciaram os seriados, e todos, por sua vez, têm suas próprias 

conexões com o melodrama.  

É importante salientar ainda que a produção de séries cresceu acompanhada 

da demanda do público por esse formato, e mesmo os autores de telenovelas fazem 

parte desse mesmo público. Por exemplo, o autor de novelas Aguinaldo Silva 

elogiou a série americana do canal HBO Feud, enquanto Glória Perez fez o mesmo 

com a série de terror da Netflix The Haunting of Hill House.53 Esse gosto pelos 

seriados pode ser visto no ar influenciando o trabalho de autores da televisão 

brasileira que escrevem tanto seriados quanto telenovelas. João Emanuel Carneiro, 

em 2015, por exemplo, deu um título a cada capítulo de sua obra, a telenovela A 

Regra do Jogo, prática associada às séries de TV, principalmente as procedurais, ou 

seja, que têm uma nova história a cada episódio. Essa influência está presente 

também nas telenovelas que escrevei: duas temporadas de Malhação e uma novela 

das 19 horas. Durante o processo, percebi a importância de tramas que se resolvem 

no mesmo dia, geralmente secundárias, mas que tornam o capítulo interessante 

para quem não acompanha diariamente a trama – uma característica que também 

pode ser associada aos seriados, principalmente os procedurais. 

Mesmo com todas as influências e transformações pelas quais a telenovela 

passou de 1951 à atualidade, chamam atenção a resiliência de seu formato original, 

o melodrama em forma de folhetim, e o seu sucesso, que se traduz em uma 

audiência de massa, até porque se trata de um produto comercial. 

Todas as mudanças citadas neste capítulo têm alguma relação com as 

transformações na espectatorialidade, na dimensão subjetiva da sociedade 

brasileira, e, por conseguinte, com o público que interpreta os textos da telenovela, 

aprova e rejeita. E é esse público que torna viável o modelo comercial da televisão 

corporativa brasileira. Pondera-se que o inverso também é verdadeiro: todas as 

transformações observadas neste capítulo têm alguma relação com o modelo de 

negócio da televisão, ou seja, a publicidade apoiada em grandes índices de 

audiência, que, por sua vez, dependem da sintonia da narrativa da telenovela com a 

sociedade e o público. Enquanto a telenovela mantiver esse diálogo com o 

                                                
53	Disponível	 em:	 	 https://twitter.com/gloriafperez/status/1058831578862886912,	 3	 de	 novembro	 de	
2018.	Acesso	em:	26	novembro	de	2018. 
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espectador, continuará viável como obra, seja na televisão, seja deslizando para 

outras mídias e telas, como se verá mais adiante. O jornalista e crítico especializado 

em televisão José Armando Vannucci, em entrevista para a revista Arruaça (2016), 

da Faculdade Cásper Líbero, observa que as grandes mudanças na televisão foram 

provocadas pelo telespectador: "Se hoje a TV é mais informal, é porque somos 

informais. O público não quer mais assistir telejornais perfeitos, comandados por 

apresentadores perfeitos, pois sabe que todos eles são como nós". 

No próximo capítulo deste trabalho, se analisará como uma telenovela é 

desenvolvida, da primeira ideia até a estruturação e produção dos capítulos. Como o 

objeto principal desta tese são as telenovelas, acompanhar o processo de 

construção dos roteiros, que é a base da cadeia de poder dessa narrativa, será útil 

para compreender melhor a relação da narrativa com o consumo – que tem relação 

direta com o modelo de negócio da telenovela –, além das possibilidades de 

deslizamento e produções transmídia a partir desse conteúdo, temas de outros 

capítulos desta tese.  
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2. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE UMA TELENOVELA 
 

É comum no meio artístico a percepção de que no cinema o poder é do 

diretor, no teatro, do ator e na televisão, do autor. Nas séries americanas para a 

televisão, existe a figura do showrunner, o criador e principal roteirista da série que 

atua também como uma espécie de produtor, aprovando o elenco da obra e a 

equipe artística em geral. Apesar de no Brasil não ser comum haver um profissional 

nesse cargo, em uma telenovela, uma obra aberta escrita à medida que está no ar, 

toda a cadeia de produção depende do autor, que, assim, tem uma ascendência 

natural. Comparato (1995) observa que uma telenovela de 150 capítulos pode ter 

quatro ou cinco diretores, sem que isso repercuta na qualidade do produto, mas que, 

pelo contrário, a mudança de roteirista na mesma telenovela altera enormemente o 

produto audiovisual final. “Assim, enquanto o cinema funciona sobretudo em torno 

da figura do diretor, em televisão tem muito mais peso a do roteirista” (p. 61). 

O segundo capítulo deste trabalho procura analisar como uma telenovela é 

desenvolvida, da primeira ideia até a estruturação e produção dos capítulos. A 

relevância deste capítulo, que aprofunda e detalha o processo de escrita e de 

produção de uma telenovela, está na importância desse processo para a construção 

do formato e da cadeia de poder da teledramaturgia diária – elementos que terão 

destaque em capítulos posteriores. Este capítulo ajudará a embasar a hipótese de 

que, enquanto a telenovela continuar sendo parte da cultura brasileira, ela 

continuará sendo um produto de massa – em qualquer plataforma, mídia ou tela –, e 

o autor tem uma posição estratégica para que isso aconteça.  

Observa-se que uma telenovela, com ritmo de produção industrial e 

interesses comerciais, mas com a valorização da narrativa e da criação na figura do 

autor, é uma obra híbrida. A telenovela brasileira possui características artísticas 

autorais mesmo se tratando de uma obra comercial. O fato de ser uma obra aberta, 

que tem como uma de suas particularidades o diálogo com o público – como foi 

observado no capítulo anterior –, faz com que a equipe, o elenco e a produção 

trabalhem com uma frente de capítulos limitada. O autor precisa ver a telenovela no 

ar e ter noção da sua repercussão – através de pesquisas, redes sociais, sua própria 

percepção como público – para escrever. Dessa forma, todos dependem do ritmo do 

autor. Se, por um lado, um autor de telenovelas tem menos tempo para escrever um 

roteiro, por outro, não existe um espaço planejado no cronograma de produção para 
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que ele seja questionado – a não ser que caia a audiência ou surjam problemas de 

outra ordem, imprevistos com atores, questionamentos sobre a classificação 

indicativa ou, ainda que rara, eventual ameaça de processo pelo conteúdo.  

Apesar de existir uma base teórica rica do ponto de vista do processo de 

construção de um roteiro e produção em relação ao cinema e também às séries de 

televisão, são poucos os autores que se debruçam sobre a construção dos roteiros e 

da produção de uma telenovela, entre eles Campos (2007) e Comparato (1996), 

que, ao escreverem sobre a elaboração de roteiros para o audiovisual, incluem 

características específicas da telenovela. Pesa não existirem muitos autores de 

telenovelas que compartilham sua experiência prática e ferramentas de escrita na 

teledramaturgia diária. Por esse motivo, este capítulo se constrói sobre uma 

abordagem empírica e elenca autores que escrevem sobre a construção 

dramatúrgica de outros formatos audiovisuais.  

Daniel Filho (2001) pondera que a narrativa de uma telenovela poderia ser 

facilmente simplificada: “Duas pessoas se apaixonam e vivem alguns capítulos 

felizes. Fatalmente serão separadas pelo vilão, que pode estar querendo para si um 

dos dois heróis” (p. 68). A partir dessa premissa, diz, a telenovela é narrada através 

dos encontros e desencontros dos heróis, sempre comprometidos pelas armadilhas 

do vilão até este ser desmascarado. Para Daniel Filho, “Essa é a base, de uma 

maneira crua e crítica” (p. 68). Ele é um diretor de cinema e televisão experiente que 

dirigiu e supervisionou telenovelas de autores consagrados pelo público e pela 

crítica, mas essa descrição do que é uma novela – na medida em que generaliza 

sua narrativa – reduz a complexidade de um formato que mobiliza milhões de 

pessoas diariamente. O diretor admite que existem alguma exceções e cita como 

exemplo o autor Dias Gomes, dramaturgo que se notabilizou por telenovelas com 

forte crítica social e política. Para Daniel Filho, Dias Gomes escrevia novelas mais 

críticas, contemporâneas, e menos sonhadoras do que Janete Clair, sua esposa, 

escrevia – pelo menos até Pecado Capital (1975). Em seu livro, no entanto, o diretor 

dedica um capítulo a Janete Clair, sua parceira em diversas telenovelas, incluindo 

Pecado Capital (1975): "Trabalhei muito com Janete Clair. Fizemos 10 novelas 

juntos e é nela que tenho o melhor espelho de como uma novela deve funcionar. 



 

 67 

Nossa empatia, desde a primeira conversa sobre Sangue e Areia,54 era total. Como 

é contado na biografia dela, esta relação de trabalho chegou até a causar ciúmes no 

Dias Gomes” (p. 114). O biógrafo de Janete Clair, Artur Xexéo, em entrevista para o 

programa do Canal Futura Afinando a Língua, 55  observa que, por investir na 

narrativa melodramática, Janete Clair é subestimada em seu posicionamento crítico, 

em suas telenovelas, ao governo militar e em relação ao marido, Dias Gomes.  

Tanto Janete Clair quanto Dias Gomes foram autores de grande sucesso e 

produziram obras de qualidade, mesmo sendo telenovelas com características e 

particularidades próprias, inclusive pelo aspecto autoral que a telenovela possui. Por 

qualidade entende-se aqui que, na televisão comercial, sucesso e qualidade são 

sinônimos de audiência significativa.56 Mesmo que exista uma crítica especializada 

em televisão e telenovelas no país, além de teóricos que defendem uma maior 

complexidade, sofisticação ou inovação de uma obra em detrimento de outras, por 

ser, em última instância, a audiência que mantém uma telenovela no ar, esta essa 

será a orientação desta pesquisa. Em entrevista ao livro Autores (2008) Antônio 

Calmon, que começou sua trajetória no cinema,57 observa, ao analisar o conteúdo 

de suas novelas, o que para ele significa qualidade na televisão: “Você precisa de 

audiência. Qualidade, então, é conseguir passar conteúdos excitantes, novos, ricos 

e criativos. É ter comunicabilidade” (v. 1, p. 185). Em 2017, a telenovela das 21 

horas da TV Globo, por exemplo, teve um alcance médio diário de 44.416.869 

milhões de pessoas.58  Não existe uma fórmula clara para o sucesso de uma 

telenovela, que pode ter o estilo de um autor como Dias Gomes, Janete Clair ou 

outro profissional, mas há o processo de construção dessa narrativa. 

Existem muitos teóricos e profissionais do mercado cinematográfico que 
                                                
54	Sangue	e	Areia	foi	produzida	pela	TV	Globo	e	exibida	originalmente	entre	18	de	dezembro	de	1967	e	25	
de	junho	de	1968. 
55	Programa	do	Canal	Futura	de	3	de	março	de	2003.	 
56	O	 Painel	 Nacional	 da	 Televisão	 (PNT),	 da	 empresa	 de	 pesquisas	 Kantar	 Ibope	Media,	 de	 aferição	 da	
audiência	 por	 amostragem	 nas	 15	 principais	 cidades	 do	 país,	 oferece	 ao	 mercado	 uma	 descrição	 do	
consumo	 de	 TV	 no	 Brasil.	 Essas	 informações	 servem	 de	 indicadores	 para	 o	 planejamento	 da	 grade	 de	
programação.	 Com	 base	 neles	 é	 estabelecido	 o	 chamado	 "trilho"	 do	 programa,	 a	 oscilação	 média	 da	
audiência	no	horário	ou	um	número	de	telespectadores	ideal.	Para	a	telenovela	das	18	horas,	atualmente,	
é	de	21	pontos	no	Ibope,	para	a	das	19	horas,	25	pontos. 
57	Antônio	 Calmon	 foi	 assistente	 de	 direção	 de	 filmes	 importantes	 do	 Cinema	 Novo,	 entre	 os	 quais	 A	
Grande	Cidade	(1966),	de	Carlos	Diegues,	e	Terra	em	Transe	(1967)	e	O	Dragão	da	Maldade	contra	o	Santo	
Guerreiro	 (1969),	 de	 Glauber	 Rocha.	 Ele	 foi	 roteirista	 de	 15	 longas-metragens	 antes	 de	 trabalhar	 na	
televisão	e	dirigiu	13	longas-metragens,	entre	eles	Eu	Matei	Lúcio	Flávio	(1979)	e	Menino	do	Rio	(1982).	 
58	Kantar	Ibope	Media. 
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trazem fórmulas para escrever um roteiro clássico narrativo de sucesso para o 

cinema comercial. Entre os mais citados estão Field (1995), que elaborou um 

detalhado paradigma de blocos e viradas na trama por página; Vogler (2005), que 

analisou uma estrutura original presente nos mitos e replicada supostamente em 

todas as boas histórias já contadas e recontadas pela humanidade; McKee (2006), 

que estuda principalmente características da estrutura de um filme e seus beats,59 

que é o que leva a história para a frente. Em relação à teledramaturgia, Kozloff 

(1992) observa que os conteúdos televisivos parecem seguir uma fórmula, mas a 

forma como uma narrativa combina ingredientes como ações paralelas, contrastes 

ou comentários em uma história pode trazer complexidade e interesse. Mesmo que 

todas as histórias já tenham sido contadas, e até com diversas similaridades, ao 

observar o mercado, não é difícil perceber que a reação do público não é previsível 

e as fórmulas nem sempre funcionam. Cada autor de telenovela imprime sua marca, 

abordando, também, temas distintos. 

 Quando um autor vai começar a escrever uma novela, não é a busca de 

seguir uma fórmula nem a ambição de problematizar questões cotidianas do país 

que o levam a desenvolver uma ideia. É a vontade de contar uma boa história. Essa 

não é uma característica apenas da telenovela. No cinema, por exemplo, ao 

pesquisarem filmes de grandes distribuidoras americanas, Howard e Mabley (2002) 

concluem que um filme de sucesso é aquele que possui uma boa história bem 

contada – na opinião dos autores, uma questão que parece simples, mas não é fácil, 

pois depende da boa utilização das técnicas e ferramentas da linguagem 

cinematográfica aliadas à criatividade e à sintonia com o momento histórico e 

cultural da sociedade, características que se assemelham às exigidas por uma 

telenovela de sucesso. O autor conta com a sua sensibilidade para reconhecer e 

desenvolver uma história que esteja em sintonia com o público, como foi comentado 

no primeiro capítulo desta tese. Mas qual é o ponto de partida de um autor? 

 

2.1 A busca por temas como ponto de partida para a construção da 
narrativa da telenovela 

 

                                                
59	"Beat	é	uma	mudança	de	comportamento	em	ação/reação.	Beat	por	beat,	essas	mudanças	de	
comportamento	mudam	a	forma	da	cena"	(MCKEE,	2010,	p.	37). 
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No livro Ficção Televisiva Brasileira: Temas e Perspectivas (2009), as 

pesquisadoras Maria Carmem Jacob de Souza, Isabel Orofino, Solange Wajnman e 

Rafael Roso Righini, no capítulo “Criadores na dramatização da juventude, do 

feminino e da pobreza”, analisaram quatro autores de novelas: Gilberto Braga, 

Manoel Carlos, Aguinaldo Silva e João Emanuel Carneiro. Elas observam que 

Gilberto Braga tem preferência por temas urbanos, atuais, que representam a 

sociedade e a política brasileira, o mundo de disputas empresariais e jogos de 

poder. Ele tem como marcas explorar bem os vilões, o “quem matou?” – alguém da 

trama morre e não se sabe o assassino –, temas sociais e, finalmente, a 

prostituição. Silva (2010), ao se aprofundar na obra desse autor, encontra 

apropriações de aspectos do romantismo desde a sua estreia na televisão, em 1973, 

adaptando o romance A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho, para o 

programa Caso Especial. “Nesse grande manancial de gêneros, onde o Romantismo 

se faz presente e que é um enorme convite à pilhagem narrativa, Gilberto Braga 

elegeu temas, personagens e intrigas os quais retrabalhou ao seu modo e, assim, 

constituiu a sua marca como autor” (SILVA, 2010, p. 239). Para o pesquisador, o 

“quem matou” é um tema característico da literatura romântica ao qual Gilberto 

Braga aplicou o esquema melodramático e folhetinesco. Além dessa marca, Felício 

aponta que a presença do dinheiro nas relações humanas também é uma dessas 

recorrências que conferiram a Braga um estilo passível de reconhecimento. 

Aguinaldo Silva, por sua vez, escreveu novelas imersas no realismo fantástico 

em cidades rurais fictícias e novelas urbanas, a primeira delas, Senhora do Destino 

(2004). De acordo com Maria Carmem Jacob de Souza, Isabel Orofino, Solange 

Wajnman e Rafael Roso Righini (2009), o autor costuma retratar disputas no campo 

político com ênfase na corrupção, o ponto de vista de personagens pobres, os 

conflitos entre pobres lutadores e ricos inescrupulosos, novos modos de amar, 

mulheres determinadas e sensuais. Seus vilões habitualmente seriam canastrões e 

risíveis. Por fim, se Manoel Carlos tem um mundo ficcional centrado nos conflitos 

amorosos de núcleos familiares de classe média e alta que evidenciam novos 

desafios e disputas na renovação de valores da sociedade, João Emanuel Carneiro 

tem como característica, na análise das pesquisadoras, uma narrativa engenhosa 

em que a vilania não está onde se espera, construindo enredos ardilosos com 
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reviravoltas e ritmo veloz. Famosos por seus vilões extremamente populares, em 

entrevista ao site Observatório da Televisão,60 João Emanuel Carneiro explica: “Em 

todo folhetim, o vilão é um co-autor, escreve junto com a gente. O autor está na 

figura do vilão, porque ele é quem propõe a ação, propõe o tempo todo a história 

que vai adiante”. 

Apesar de as novelas serem associadas aos romances e, portanto, ao público 

feminino, como acontecia com os folhetins e derivados, muitas vezes não é a 

história de amor o princípio da criação delas. Por exemplo, O Clone (2001), de 

Glória Perez, pode ser comumente lembrada pelo romance entre a muçulmana 

marroquina Jade, vivida pela atriz Giovanna Antonelli, e o empresário Lucas, vivido 

pelo ator Murilo Benício. Mas não foi nesse romance que a telenovela foi 

estruturada. Toda a sua estrutura se apoia na abordagem do tema da clonagem 

humana como metáfora para retratar um homem que se confronta com escolhas que 

transformaram a sua vida há vinte anos. 

Na primeira fase da novela, Lucas, um rapaz sem compromissos, de espírito 

livre, tinha um irmão gêmeo, Diogo, responsável e trabalhador que o pai escolheu 

para sucedê-lo nos negócios. Lucas conhece Jade e se apaixona por ela, uma moça 

muito diferente dele. Diogo morre em um acidente após uma briga com o pai por 

causa de uma amante em comum. Essa morte faz Lucas assumir a posição do 

irmão na empresa e se tornar mais responsável, pressionado pelo pai. O padrinho 

de Diogo, o geneticista Augusto Albieri, abalado com a morte do rapaz, decide fazer 

um clone a partir do DNA de Lucas (gêmeos têm o mesmo DNA). 

A segunda fase da novela, que se passa vinte anos depois na trama e é mais 

extensa, mostra Lucas como um empresário bem-sucedido que realmente assumiu 

as responsabilidades e, de certa forma, a personalidade de Diogo, até mesmo 

casando-se com a ex-namorada do irmão que morreu. O reencontro com o seu 

clone, um jovem chamado Léo, é, também, a metáfora do reencontro desse homem 

infeliz com o rapaz livre que um dia ele foi. Ambos formarão um triângulo amoroso 

com Jade, amor da juventude de Lucas. Mesmo que não tenha sido o ponto de 

partida de Glória Perez em O Clone, um dos elementos-chave de uma telenovela 

                                                
60	Disponível	em:	https://observatoriodatelevisao.bol.uol.com.br/entrevista/2018/05/em-todo-folhetim-
o-vilao-e-um-co-autor-escreve-junto-com-a-gente-explica-joao-emanuel-carneiro-sobre-a-trama-de-
segundo-sol.	Acesso	em:	8	de	dezembro	2018. 
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sempre foi o romance. Para Benedito Ruy Barbosa, por exemplo, "antes de mais 

nada, uma novela precisa ser uma grande história de amor. Se não tiver isso, nem 

homem gosta” (FIUZA et al., 2008, v. 1, p. 225). O pesquisador Mauro Alencar 

(2002) corrobora: “Da comédia ao drama, o enfoque pode ser histórico ou social. 

Mas não pode faltar uma boa história de amor” (p. 63). 

Além de escrever para a televisão, Glória Perez se formou e fez mestrado em 

História na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A autora costuma ter 

como estratégia buscar temas atuais que gerem discussão e contrapô-los de alguma 

forma a um olhar mais tradicional. Além da clonagem, ela trouxe à tona temas como 

barriga de aluguel, o universo transgênero, tráfico de pessoas. Além disso, a autora 

tem como marca o merchandising social em suas novelas: “Fazer essas campanhas 

é, de certa forma, uma maneira de unir na mesma atividade as minhas grandes 

paixões: dramaturgia e história” (FIUZA et al, 2008, v. 1 p. 440).  

O escritor Doc Comparato (1996), no livro Da Criação ao Roteiro, lista seis 

diferentes campos em que se encontram as ideias: ideia selecionada – que vem da 

memória; ideia verbalizada – que alguém nos conta; ideia lida – que viria de um 

jornal, revista, folheto; ideia transformada – que nasce de uma outra ficção, um filme, 

por exemplo; ideia proposta – que nos é encomendada; ideia procurada – através de 

pesquisa ou estudo. No que diz respeito a estratégias comuns de autores de 

telenovelas, três desses campos se tornam mais significativos com o o início do 

processo de elaboração de uma história. O primeiro é o da ideia selecionada da 

memória.  

Um personagem instigante que motiva o autor a escrever geralmente está 

associado aos seus afetos, à sua vida pessoal. Para Silvio de Abreu (2008), um bom 

personagem é como uma boa ficção: quanto mais perto da realidade, melhor. São 

personagens e tramas que vêm da memória e do repertório cultural do autor. 

Benedito Ruy Barbosa pondera: “Grande parte das histórias, evidentemente, vêm da 

imaginação. Mas o fundamental vem das experiências em vida. São personagens 

com os quais cruzei nos meus caminhos” (FIUZA et al, 2008, v. 2, p. 214). O autor 

observa também que na novela O Rei do Gado (1996) toda a primeira fase foi 

baseada em histórias que viveu na infância, antes da morte do pai. A memória e o 

repertório cultural podem surgir na narrativa sem que o autor tenha a consciência 

disso. Com todos os questionamentos na atualidade sobre lugar de fala, 

ponderando-se que um autor tem a liberdade de escrever sobre o universo ou 
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personagens que lhe convierem, o que se defende é que esses personagens 

externos ao autor terminam por se fundir com as histórias pessoais ou secundárias 

de quem escreve.  

O segundo campo a ser destacado seria o da ideia lida. Servem de inspiração 

temas que chamam atenção em jornais, redes sociais etc., seja para a trama 

principal, secundária ou mesmo para criar um universo sedutor ao redor de um 

personagem. Muitos autores costumam ter uma pequena coleção de recortes ou 

arquivos digitais de grandes reportagens. Aguinaldo Silva, em Fiuza et al. (2008), 

por exemplo, conta que se inspirou no caso do desaparecimento do menino 

Carlinhos, em 1973, para escrever a novela Senhora do Destino (2004). Alcides 

Nogueira, também em Fiuza et al. (2008), relata que se abastece de tudo à sua volta 

para ter ideias: livros, cinema, teatro, histórias em quadrinhos, conversas em salas 

de espera de dentistas e cabeleireiros. Em uma novela de época, a pesquisa traz à 

tona informações que cumprem a mesma função, como na novela Novo Mundo 

(2017), escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson. Para Doc Comparato, no 

entanto, quando existe pesquisa, seria um novo campo das ideias: ideia procurada. 

Em contraponto, pesa o argumento de que a pesquisa mais aprofundada é uma fase 

posterior à da ideia, faz parte da elaboração da sinopse da telenovela. 

Finalmente, o terceiro campo de estímulo para uma telenovela seria a ideia 

transformada. Para escreverem uma novela, autores buscam nos clássicos e até 

mesmo em obras atuais inspiração para a narrativa. Gilberto Braga, em Fiuza et al. 

(2008), relevou que a inspiração para a novela Água Viva (1980) veio de um musical 

estadunidense, Annie. O clássico O Conde de Monte Cristo já inspirou muitas 

novelas, a mais recente delas foi O Outro Lado do Paraíso (2018), de Walcyr 

Carrasco. Na novela Malhação Sonhos (2015), a inspiração para a história principal 

foi a peça A Megera Domada, de William Shakespeare, que transportamos para o 

universo das lutas marciais e das artes.  

Esses três campos de ideias não são estanques, funcionam em conjunto. Por 

exemplo, na novela Totalmente Demais (2016), partimos de uma personagem, 

moradora de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, que escapa do 

padrasto pedófilo e da mãe omissa e vai para a capital. Seu principal desafio é 

sobreviver e, assim, se reinventar. Pedofilia era uma tema que nos interessava, e já 

vínhamos colecionando histórias e relatos. Escrever sobre uma sobrevivente de um 

caso desses, portanto, era instigante. O primeiro romance dessa personagem seria 
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com um rapaz que ela conheceria nas ruas e a auxiliaria a enfrentar os diversos 

contratempos que a nova realidade impôs. Só depois veio a ideia de inserir nessa 

história o mito grego de Pigmalião, em que o criador se apaixona pela criatura. 

Resolvemos inserir a personagem no universo da moda, onde a ascensão de uma 

moça pobre seria verossímil. Fez então sentido que um agente de modelos se 

sentisse como o criador de uma jovem promissora no mercado da moda. Assim 

estava desenhado o triângulo amoroso: Jonatas, o empresário das ruas; Eliza, a 

sobrevivente, fugitiva; Arthur, agente de modelos à procura de um novo rosto. Como 

uma das antagonistas, escolhemos uma personagem do universo da moda que, por 

amor ao agente e por interesses próprios, dificultaria a vida da protagonista: Carol, a 

editora- chefe de uma revista feminina. No entanto, o maior antagonista de Eliza, 

vivida por Marina Ruy Barbosa, seria o padrasto pedófilo e, mais ainda, o medo que 

sentia dele e a paralisava.61 

Uma vez escolhido o tema e, a partir dele, aprovada a premissa de uma 

telenovela, começa a fase de pesquisa. Para escrever uma pré-sinopse, ou seja, 

uma trajetória resumida da história principal sem abordar núcleos secundários, o 

autor pode levantar dados e fazer sua pesquisa sozinho. Mas, para a sinopse final, 

com núcleos secundários, resumo dos personagens, cenários, um pesquisador é 

essencial. Um bom pesquisador traz não só dados pertinentes sobre os temas e 

universos que permeiam a telenovela como também personagens reais que se 

assemelham em trajetória ou fazem parte do universo dos que serão abordados na 

novela. Sandra Regina Ferreira, pesquisadora de Glória Perez desde 1980, costuma 

gravar em seu celular falas interessantes que seleciona e as envia para a autora 

antes de a telenovela começar e durante o processo também. O trabalho de anos 

com Glória Perez faz com que Sandra Regina já saiba o que interessa à autora. 

Aguinaldo Silva pondera sobre o trabalho do pesquisador: "O mais interessante é 

que o pesquisador atua no calor da hora. Às vezes, imagino uma situação, e cabe 

ao pesquisador entrar em campo ele trazer elementos que a tornem viável” (FIUZA 
                                                
61	A	 próxima	 novela	 que	 estamos	 escrevendo,	 que	 estreia	 em	 julho	 de	 2019,	mais	 uma	 vez	 está	 sendo	
elaborada	a	partir	de	uma	personagem.	Diante	de	pesquisas	que	mostram	cada	vez	mais	 lares	 liderados	
por	mulheres,	 resolvemos	escrever	 a	história	de	uma	 costureira	 com	dupla	 jornada,	mãe	de	 três	 filhos,	
que	não	tem	maiores	ambições	a	não	ser	fazer	com	que	eles	tenham	melhores	chances	do	que	ela	teve	na	
vida.	Uma	troca	de	exames	médicos	com	um	milionário	faz	a	costureira	achar	que	vai	morrer.	Essa	notícia	
a	leva	ao	desespero	e	a	faz	agir	de	forma	inesperada,	o	que	a	leva	a	perder	seu	emprego	e	reencontrar	um	
amor	da	adolescência.	Mas,	ao	mesmo	tempo,	quando	a	troca	é	revelada,	a	iminência	da	morte	já	trouxe	
novos	desejos	para	essa	mulher,	que	percebe	que	ainda	pode	realizar	alguns	dos	seus	sonhos. 
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et al. v. 1, p. 44).  

Como autores, procuramos visitar lugares ou universos que serão retratados 

na trama e conversar pessoalmente com as pessoas, trazendo para a narrativa 

elementos como jargões, experiências pessoais, ideias de figurinos e cenários. É 

importante também perceber as falas e a retórica de personagens reais, sempre 

observando as diferenças de acordo com as faixas etárias. Uma vez que a novela 

começa a ser escrita, é o pesquisador que dá continuidade a essa pesquisa. 

Benedito Ruy Barbosa, em Fiuza (2008), revela que ficou mais de sete anos 

frequentando a região do Pantanal mato-grossensse até começar a escrever 

Pantanal (1990). Assim se habituou ao linguajar pantaneiro. Muitas vezes, antes de 

a telenovela começar, procuramos pedir aos nossos colaboradores que frequentem 

os mesmos lugares que os personagens da ficção e listar tudo que considerarem 

interessante. Durante a elaboração de uma telenovela, geralmente peço ao 

pesquisador que cubra as paredes do local de trabalho com exemplos de diálogos, 

fotos, termos específicos etc. Quando um autor começa a escrever uma novela, a 

sua carga de trabalho e da sua equipe é extenuante. São mais de 12 horas diárias, 

em média, o que não permite que ele possa ir a campo. Durante a novela, o 

pesquisador é para o autor uma janela para o mundo e pode trazer relatos e 

histórias que gerem tramas secundárias ou até mesmo obstáculos para história 

principal, alimentando o autor para sustentar as dezenas de capítulos que compõem 

uma novela. Atribui-se a Janete Clair a ideia de que uma novela é como um novelo 

que se desenrola à medida que a trama evolui, e, quanto mais percalços para contar 

essa longa história, melhor.  

 Muitas vezes a pesquisa é importantíssima para o desenvolvimento de uma 

trama que está apoiada em um fato médico ou jurídico. Barriga de Aluguel (1990), 

por exemplo, tratava de um caso de inseminação artificial e discutia maternidade. 

Um julgamento necessariamente ocorreria na trama para decidir com quem o bebê 

ficaria. Como não havia ainda precedentes no Brasil, Glória Perez consultou uma 

juíza e pediu que ela julgasse o caso fictício como se fosse real. Depois, utilizou 

essa sentença para escrever o desenrolar da novela. 

 

2.2 A composição e a complexidade de personagens em uma telenovela  
 

Martín-Barbero (1997) define como eixo central do melodrama quatro 



 

 75 

sentimentos básicos: medo, entusiasmo, dor e riso. A ele supostamente 

corresponderiam quatro tipos de situações que são ao mesmo tempo sensações 

personificadas pelos personagens o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo, que, ao 

juntarem-se, realizam a mistura de quatro gêneros: romance, epopeia, tragédia e 

comédia. "Essa estrutura nos revela no melodrama uma tal pretensão de intensidade 

que só pode alcançar à custa da complexidade" (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 174). 

É possível reconhecer em uma telenovela uma equivalência aos personagens do 

melodrama nos núcleos ligados ao vilão (o Traidor), ao herói (o Justiceiro), à 

mocinha (a Vítima) e ao núcleo cômico (o Bobo). Mesmo que essa seja a matriz, 

quando se concebe uma telenovela, é preciso criar personagens com mais camadas 

para sustentar uma boa história. Uma das causas seria, como já foi observado, 

acompanhar as transformações da sociedade e do público. De acordo com Eneida 

Nogueira, "Os personagens estão mais complexos porque o ser humano está se 

permitindo ser mais completo. Na década de 50, 60, a dona de casa tinha um papel 

a cumprir. O papel social era muito importante e, quando ela não se adequava 

àquele papel, ela sofria, mas ela cumpria aquele papel. Hoje eu percebo que ao 

longo do tempo esses papéis sociais muito predefinidos deixaram de ser tão 

importantes”.  

São várias as estratégias que os autores utilizam para construir e compor 

seus personagens. Para muitos, o processo de criação de um personagem se 

assemelha muito ao de elaboração da telenovela no campo das ideias, ou seja, são 

influenciados pelos clássicos ou obras com as quais se identificaram, pelo repertório 

e memória pessoal e/ou pelo que leem em jornais e revistas, incluindo a contribuição 

da pesquisa. Aguinaldo Silva, por exemplo, conta no livro Autores que na idade 

madura Maria do Carmo, personagem de Senhora do Destino (2004) era 

exatamente como sua mãe: “Suas frases, seus ditos, aquela coisa de estar sempre 

varada de fome, de ser uma matriarca e uma mulher autoritária” (FIUZA et al, v. 1, p. 

45). Já sua famosa vilã Nazaré Tedesco, da mesma novela, foi em inspirada no 

desenho americano Tom & Jerry, em que tudo que o gato Tom faz se volta contra 

ele. “A Nazaré era má, mas fazia tudo errado. Por isso ela ficou engraçada” (p. 48). 

Benedito Ruy Barbosa revela que as conversas com velhos ribeirinhos durante a 

pesquisa para Pantanal (1990) o inspiraram na criação de personagens: "De 

repente, isso volta à memória e você começa criar. Os personagens nascem assim, 

desses contatos. Muita coisa da vida real. Ou irreal, sei lá” (FIUZA et al., v. 1, p. 
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224). Giberto Braga, em Fiuza et al. (2008), por exemplo, revela que se inspirou no 

personagem do crítico de teatro de George Sanders, do filme A Malvada (1950), 

para conceber o personagem Renato Mendes na novela Celebridade (2004). Para 

Silva (2010), que analisou a obra do autor, a premissa de A Malvada, uma candidata 

a atriz que se apresenta como uma moça modesta a fim de conquistar a confiança 

da grande estrela do teatro para depois tomar o seu lugar, está presente na trama 

principal da novela. "Assim, na apropriação de A Malvada feita por Gilberto Braga, a 

dama dos palcos interpretada por Bette Davis transforma-se na modelo e 

empresária musical de sucesso Maria Clara Diniz (Malu Mader)” (SILVA, p. 213). 

Para Silva, a personagem Laura Prudente da Costa, vivida pela atriz Cláudia Abreu, 

tem um perfil ainda mais próximo de sua matriz cinematográfica. O pesquisador 

pondera que a vilã de A Malvada também foi uma das fontes de inspiração para 

Gilberto Braga criar Maria de Fátima, de Vale Tudo (1988). 

Autores, no entanto, não terão o controle absoluto do personagem uma vez 

escalado um ator e começadas as gravações coordenadas pelo diretor da novela. 

Portanto, é preciso ter uma boa relação de troca entre atores, roteiristas e diretores 

– que fazem a ponte entre o texto e o elenco na gravação de uma novela. Aguinaldo 

Silva, em Fiuza et al. (2008), por exemplo, comenta que a atriz Renata Sorrah 

contribuiu muito para que a personagem Nazaré Tedesco se tornasse o sucesso que 

foi. O contrário, porém, também pode ser verdade. 

Walcyr Carrasco revelou, em um painel na Bienal Internacional do Livro de 

São Paulo de 2018, que se vingou de uma atriz que estava modificando sua 

personagem. O autor a fez ter uma problema de garganta e ficasse muda por duas 

semanas.62 A atriz punida por Walcyr Carrasco foi Elizabeth Savalla, em Chocolate 

com Pimenta (2003), em que interpretava a vilã Jezebel. Muitos autores vivem 

problemas similares com atores que não aceitam o destino de seus personagens, 

mesmo com a mediação do diretor. Nesses casos, o que ocorre é uma queda de 

braço delicada entre o autor e o ator, porque, se por um lado, o ator está no ar, 

sendo difícil tirá-lo de uma hora para outra da trama, principalmente se este tiver 

conquistado o gosto popular, por outro, uma telenovela é uma obra aberta e tudo 

pode acontecer: acidentes, viagens, catástrofes etc., como, por exemplo, o 

                                                
62	Disponível	em:	https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2018/08/04/walcyr-carrasco-lembra-
quando-se-vingou-de-atriz-que-queria-inventar-falas.htm.	Acesso	em:	12	de	dezembro	de	2018. 
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terremoto causado por um vulcão em uma telenovela de Janete Clair, citado no 

capítulo 1, em que centenas de personagens morreram em um único capítulo.  

Existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas para elaborar 

personagens complexos para uma novela, e a maioria dessas ferramentas é 

compartilhada por teóricos e autores ligados ao cinema. Mesmo que muitos autores 

de televisão nunca tenham tido contato com esses pesquisadores, estes elaboram 

na teoria muito do que já é feito na prática por autores de telenovelas.  

Para o teórico e pesquisador Syd Field (1995), qualquer roteiro começa com 

uma pessoa, em algum, lugar vivendo uma ação. Como para teóricos do cinema 

ação e personagem se traduzem e se confundem, essa é a estratégia, a partir do 

personagem, para iniciar um roteiro. No capítulo anterior, foi observado que cada 

vez mais as telenovelas investem na ação, seja para exacerbar viradas na trama, 

seja para apresentar e definir personagens. Field (1995) sugere que na elaboração 

de personagens sempre se leve em consideração: a dimensão privada – o que o 

personagem faz quando está sozinho; a pública – como o personagem age em 

público; e a profissional – como o personagem age profissionalmente ou, se for 

estudante, no mundo acadêmico. 

Essa técnica se torna útil no aprofundamento de perfis de personagens e no 

questionamento das atitudes destes na trama. Um autor pode acionar os “3 Ps” – 

como esta ferramenta é denominada – de forma consciente, se forem de seu 

conhecimento as técnicas compartilhadas por esse teórico, mas essas dimensões 

são comuns a todos os personagens de uma novela. A ferramenta dos “3 Ps” ajuda 

também a encontrar de que forma o personagem atuará para conseguir o que 

deseja, qual é a sua motivação. Em entrevista para esta tese, Eneida Nogueira, 

diretora de pesquisas da TV Globo até 2017, reconhece que ao longo dos anos a 

audiência tem esperado cada vez mais que os protagonistas sejam mais complexos, 

com ambições maiores, e tenham a necessidade de realização pessoal, além da 

amorosa. Por exemplo, a motivação de Eliza em Totalmente Demais era ajudar sua 

família a fugir do seu padrasto pedófilo, por isso seu objetivo é conseguir dinheiro, e 

ela entra em um concurso de modelos. Ao longo da novela, porém, a mocinha 

descobre que a mãe sabia das falhas morais do padrasto e jamais pensou em 

abandoná-lo. Além disso, como Eliza descobre também que gosta de ser modelo, 

sua motivação se transforma, e perseguir essa carreira passa a ser o seu novo 

objetivo. Um bom protagonista deve ter um objetivo ou uma motivação clara, 
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credibilidade para alcançar o seu objetivo e empatia com o público. A empatia do 

personagem terá relação direta com a sua complexidade, características, 

qualidades, defeitos e com os obstáculos que estiverem em seu caminho.  

O pesquisador de cinema e de seriados John Truby (2008) sugere trazer 

fantasmas para todos os personagens. O fantasma pode ser um parente que se foi. 

Um exemplo claro está em O Clone (2001), de Glória Perez: Diogo é o fantasma de 

seu irmão gêmeo, Lucas, e a forma como esse personagem age é norteada por 

essa perda e pelo fantasma do empresário e homem perfeito que seu irmão seria se 

estivesse vivo. Na novela Totalmente Demais (2016), Sofia, vivida por Priscila 

Steinman, era a filha de Lili, personagem de Viviane Pasmanter, que morreu em um 

grave acidente de carro. Com a extensão da novela em mais duas semanas pelos 

executivos da TV Globo, resolvemos reviver a personagem, inventando uma 

explicação com falsos flashbacks de como ela escapou do acidente e trazendo-a de 

volta para trama como uma sociopata. Foi a semana de maior audiência da novela, 

que chegou a 35 pontos de ibope na Grande São Paulo, com exceção dos capítulos 

finais. 

Muitas vezes o fantasma não é alguém ligado ao personagem que morreu. 

No filme Thelma & Louise (1991), um exemplo utilizado por Field (1995) para ilustrar 

a necessidade da elaboração da história pregressa dos personagens, o fantasma de 

Louise é ter sido estuprada no passado. É esse fato que justifica a reação violenta 

quando a personagem percebe que o mesmo vai acontecer com a sua amiga, e na 

mesma cidade. Na novela Malhação Sonhos (2015), o fato de a mãe da personagem 

Karina, vivida por Isabela Santoni, ter morrido durante o seu parto, traz um fantasma 

para a personagem, que erroneamente acredita que o pai a rejeita por isso e que ele 

ama somente a sua irmã mais velha. É preciso destacar que uma ferramenta 

essencial para a narrativa é dosar o que o espectador sabe antes do personagem, o 

que o personagem sabe antes do espectador e o que o personagem e o espectador 

descobrirão juntos. 

Inspirado pelo pesquisador Joseph Campbell, o escritor Christopher Vogler, 

no livro A Jornada do Escritor (2005), sugere a busca dos arquétipos para compor 

seus personagens; para ele, os heróis e os vilões se repetem em qualquer história. 

Glória Perez, por exemplo, utiliza as personalidades dos orixás do candomblé ou até 

mesmo dos signos e cartas do tarô para refletir sobre características de 

personagens. Como já foi apontado, teóricos do cinema costumam definir ação 
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como personagem, e vice versa. Isso porque, no cinema, entendemos quem é o 

personagem pelas suas ações. A televisão, como também foi observado, possui 

uma linguagem mais pleonástica e, por conseguinte, os diálogos são importantes 

para sublinhar as ações dos personagens e, também, revelar as suas 

características. Antes de começarem a escrever a sinopse da novelas, muitas vezes 

os autores escrevem cenas-chave do personagem, misturando diálogos e ações, 

para entender melhor as suas características de fala e reações. 

São vários personagens que compõem uma história. A estratégia para criar 

personagens secundários ou até antagonistas possui uma regra simples: eles 

devem exacerbar características importantes do protagonista, principalmente por 

suas diferenças. Por exemplo, se o protagonista é jovem e rebelde, ele terá parentes 

conservadores; se o protagonista é conservador, pode se apaixonar por alguém de 

ideias libertárias. Personagens opostos como esses obrigam o principal a se 

questionar e a reafirmar as suas convicções continuamente na trama e, 

principalmente, geram conflito – força motriz de uma narrativa extensa e comercial. 

Para o roteirista e pesquisador Flávio de Campos (2007, um personagem como esse 

pode ser denominado personagem-avesso, já que é ele que realça, ao avesso, 

traços do perfil do personagem a que está ligado. Campos (2007) aponta que 

existem também o personagem-escada e o personagem-avesso. O personagem-

escada é aquele que instiga a ação do personagem a que está ligado, e o 

personagem-orelha é aquele que empresta a sua atenção (a sua orelha) ao 

personagem a que está ligado. No entanto, defende-se aqui que o antagonista, 

personagem secundário ou coadjuvante ideal, é aquele que junta essas três 

dimensões, tendo como premissa que a mais importante delas é a do personagem-

avesso. Até mesmo no caso de dois ou mais protagonistas, estes podem ser o 

personagem-avesso um do outro, utilizando-se a nomenclatura proposta por 

Campos (2007).  

Janete Clair é uma roteirista que constrói um universo de personagens 

utilizando essa técnica. O personagem principal de Eu Prometo (1983) é Lucas 

Cantomaia, vivido por Francisco Cuoco. Ele é um político conservador, honesto e de 

grande credibilidade, no auge de sua carreira política, concorrendo a uma vaga no 

Senado Federal. Como ele precisava da imagem de bom pai e marido, Janete Clair 

pôs em seu caminho uma apaixonante fotógrafa que colocou seu casamento em 

risco, iniciando uma crise. Além disso, a autora criou para seu personagem principal 
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um irmão presidiário de índole duvidosa, um dos antagonistas de Lucas. Esse 

personagem questiona o trabalho do político à frente da ONG que cuida justamente 

da reinserção de ex-presidiários no mercado de trabalho. Os dois assessores de 

Lucas trazem à tona discussões que desnudam a crise de consciência do político, 

um sempre com conselhos positivos e o outro com conselhos negativos e de ética 

duvidosa. Além disso, Lucas tinha três filhas, entre elas uma alcoólatra e outra, ele 

não sabe qual, fruto de um caso extraconjugal da esposa, que o chantageia com a 

informação. Personagens-avesso obrigam o protagonista a reafirmar por meio de 

diálogos e da ação, como demanda a mídia televisiva, as suas características 

principais.  

Teóricos do processo de criação do cinema e da televisão já citados nesta 

tese, como Field (1995), McKee (2010), Truby (2008), entre outros, concordam que 

personagem é transformação. Nenhum personagem começa uma série ou um filme 

e termina igual ao final. Exemplos clássicos são o filme Taxi Driver (1976), de Martin 

Scorsese, com roteiro de Paul Schrader, em que o personagem Travis Bickle, um 

taxista solitário, veterano de guerra, enlouquece aos poucos e planeja matar o 

candidato à presidência e o cafetão de uma prostituta de quem fica próximo. O 

aparente pacato cidadão de bem se torna um assassino ao longo do filme. Processo 

semelhante acontece na série Breaking Bad (2008-2013), do showrunner Vince 

Gilligan, na qual o personagem principal, um professor de química, se transforma em 

um perigoso traficante de metanfetamina cujo objetivo é conseguir dinheiro para a 

sua família antes que ele morra de câncer no pulmão. O próprio autor do seriado 

definiu a narrativa como um homem que se transforma de Mr. Chips (personagem 

do professor modelo do filme Adeus, Mr. Chips, de 1939, refilmado em 1969 e 2002) 

em Scarface (chefão das drogas do filme homônimo refilmado pelo diretor Brian De 

Palma e escrito por Oliver Stone).63 

Em uma telenovela, o protagonista também não é estático e precisa se 

transformar ao longo da trama. Quanto mais personagens-avesso a trama principal 

possuir, mas fluido se tornará esse processo, já que o protagonista será questionado 

e estimulado a reafirmar os seus objetivos e o seu caráter ao longo da trajetória da 

telenovela. Em Totalmente Demais, Eliza começa como uma personagem imatura, 

                                                
63 	Disponível	 em:	 https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2012/may/19/vince-gilligan-breaking-
bad.	Acesso	em:	19	de	fevereiro	de	2019.	 
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impulsiva, assustada, que foge do padrasto pedófilo após atacá-lo com uma garrafa 

de vidro quebrada. Ela tira o dinheiro do caixa, corre para a estrada, pega carona em 

um caminhão e vai parar na capital. Ao final da novela, ela é uma mulher racional, 

segura e bem- sucedida. 

 

 

 

 

Figuras 5 e 6. Eliza em antes de fugir de casa 
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  Figuras 7 e 8. Eliza entra em concurso de modelos e Eliza ao ganhar o concurso 

    Reprodução capítulos a partir do Globoplay em 10 de janeiro de 2019. 

 

Todos os outros protagonistas também se transformaram de alguma forma ao 

longo da trama. O “criador” de Eliza, por exemplo, o agente de modelos Arthur, um 

personagem egoísta e hedonista, aprende a amar e a ser generoso. À diferença do 

que ocorre em uma série ou em um filme, em uma novela o autor não precisa ter 

certeza de aonde o personagem chegará ou como se transformará, já que se trata 

de uma obra aberta. 

 

2.3 A elaboração de uma sinopse e a importância das reviravoltas como 
planejamento para obras de longa duração 

 

Como já foi apontado nesta tese, a sinopse de novela é diferente da sinopse 

de um filme ou até de um seriado. A sinopse de um filme é a história resumida da 

trama em até cinco páginas, mas é o argumento que realmente conta a história da 

narrativa, em prosa, com 15 a 20 páginas. Já para um seriado televisivo, o 

equivalente à sinopse de novela seria o que o mercado nomeia bíblia. É esperado 

que a bíblia de um seriado contenha: título; público-alvo; número de episódios; 

sinopse detalhada da série – semelhante à da novela, mas com um final fechado; 

sinopse ou resumo dos episódios; perfil e arco dramático dos personagens; 

ambientes e universo retratado; diferencial da série; referências narrativas e visuais; 

e, muitas vezes, o roteiro do primeiro episódio pelo menos. Uma das grandes 

diferenças entre a bíblia de um seriado e a sinopse de uma telenovela é o final do 

arco narrativo da série, que em uma novela raramente estará na sinopse e, se 

estiver, é sabido que poderá ser modificado. No livro O Processo de Criação das 
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Telenovelas, Oguri, Chauvel e Suarez (2009) observam que o respeito à sinopse 

parece se justificar pela importância de conservar um modelo comum sobre o qual 

todas as áreas da empresa – comercial, pesquisa, criação, técnicos e atores – 

podem criar suas performances. "É essa base que permite a coesão e evita 

respostas reativas e desarticuladas – riscos consideráveis em sistemas abertos à 

improvisação” (p. 47). Para Oguri, Chauvel e Suarez (2009), por ser uma obra 

aberta, a telenovela teria necessariamente um grau de improvisação inerente ao 

produto.  

Como a telenovela é uma obra aberta, dificilmente o final da trama é revelado 

na sinopse – em parte para manter sigilo, em parte porque é característica da sua 

linguagem estar aberta a transformações. Estas podem surgir pela rejeição ou 

aprovação do público, corroborada durante a pesquisa qualitativa; baixa audiência; 

química entre atores;64 sensibilidade do autor; problemas de produção em geral. O 

autor Carlos Lombardi (FIUZA et al, 2008) pondera: “Adoro o fato de a novela ser 

uma obra aberta. Gosto muito de escrever para o elenco que tenho. Com a novela 

no ar, eu vejo, a cada capítulo, o que os atores estão dando” (v. 1, p. 285). 

Para o escritor e pesquisador Flávio de Campos (2007), a sinopse é o ponto 

de partida e referência para o autor por três razões: dar forma à massa da história, 

fornecer referência para o autor e equipe, apresentar a história aos produtores. Para 

Campos (2007), uma sinopse deve responder aos sete loci (do latim locus-i que 

seriam os sete “lugares” do pensamento que o fabulador e o narrador devem 

preencher a fim de imaginar uma história e compor uma narrativa sem lacunas de 

informação. São eles: quem, o quê, por quê, para quê, onde, quando e como. 

“Quando” seria o momento em que história ocorre e o período de tempo que cobre; 

“onde”, os lugares que a história percorre, seus cenários e locações; "o quê", os 

incidentes que a história narra; “quem”, os personagens, seus perfis; "por quê", as 

motivações dos personagens e, se necessário, a história pregressa; "para quê", os 

objetivos dos personagens; “como", as formas de perceber e narrar a história, o 

estilo da narrativa. Além desses aspectos, uma sinopse de telenovela deve 

demonstrar que a narrativa se sustenta em 150 capítulos, e isso se dará através das 

                                                
64	Daniel	Filho	(2001)	define	a	química	entre	atores	da	seguinte	forma:	“Quando	dois	artistas	em	cena	
provocam	muita	emoção,	gerando	grande	força	pelo	mero	fato	de	aparecerem	juntos,	dizemos	que	há	
entre	eles	a	química	certa”	(p.	291). 
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viradas na trama, como será analisado posteriormente. Esse texto circulará entre 

executivos que autorizarão ou não a elaboração da trama; portanto, é importante 

que fique claro, desde o início, o potencial de diálogo da narrativa com o público. 

Uma sinopse pode começar com a premissa resumida e os temas que serão 

retratados. Na telenovela de nossa autoria, aprovada para o segundo semestre de 

2019 com o título de Bom Sucesso, a sinopse tem início da seguinte forma: 

 
De acordo com o IBGE, as mulheres já são chefes de família de 40,5% dos 
domicílios brasileiros. Seja por questões sociais, culturais ou econômicas, 
estas mulheres têm dupla, tripla jornada. É para a mulher que se vira nos 
30, guerreira incansável, porém sonhadora, que esta novela pretende ser 
uma fonte de inspiração. 65 

 

Essa introdução já revela particularidades da personagem principal, os 

objetivos e o tom da telenovela. 

A introdução da sinopse da telenovela O Clone (2001), de Glória Perez, um 

sucesso de audiência no Brasil que já foi vendido para mais de 130 países/regiões, 

fez uma síntese dos temas que seriam abordados antes de entrar na história 

propriamente dita: 

 
 

O grande cenário de nossa novela é o século XXI, o novo milênio. 
Costuma-se dizer que o século XX foi o século da ciência e da tecnologia. 
Essas áreas se desenvolveram tanto e tão rapidamente, que a 
humanidade acalentou fantasias a respeito de que, no ano 2000, a ciência 
e a tecnologia seriam capazes de resolver todos os problemas e afastar os 
fantasmas que atormentam o homem desde seu aparecimento sobre a 
terra: as necessidades materiais, a doença, a velhice, a morte. Havia uma 
grande expectativa em torno dessa data, como se ela fosse o marco de 
uma nova era para a humanidade. Mas como todo otimismo tem o seu 
avesso, a chegada do ano 2000 atemorizou muita gente: profecias 
milenares indicavam essa data como o final dos tempos. Viria o apocalipse 
previsto pela Bíblia, por Nostradamus, pela Virgem de Fátima, por 
Rasputin, pela civilização maia, pelos muçulmanos, enfim, por todos os 
profetas que habitaram a terra desde que o mundo é mundo. E aqui 
estamos, récem- chegados ao novo século, ao novo milênio. O mundo não 
se acabou e nem conquistamos, através da ciência e da tecnologia, o 
paraíso terrestre. A novela trata de fazer esse inventário: o que mudou? 
para onde estamos caminhando? 66 

 

                                                
65	Trecho	da	sinopse	original	de	Rosane	Svartman	e	Paulo	Halm. 
66	Trecho	da	sinopse	original,	cedido	pela	autora	Glória	Perez. 
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Dessa forma, ao começarem a ler uma sinopse, os executivos que decidirão 

se ela deverá ou não ser desenvolvida já têm uma perspectiva dos temas e o 

encaminhamento destes na novela. É comum, também, utilizar epígrafes. Glória 

Perez, por exemplo, começa a apresentação de O Clone (2001) com uma citação de 

Dostoiévski: "Se Deus não existisse, tudo seria permitido”. Na novela Bom Sucesso, 

que trata, entre outros temas, de uma segunda chance na vida, escolhemos uma 

citação de Oscar Wilde: “Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas 

apenas existe”.  

Uma vez que os temas e o tom da telenovela já foram apresentados, a 

sinopse começa narrando a trama principal. Muitas vezes um resumo do que será 

essa trama é apresentado em poucas linhas, antes de ser mais bem desenvolvida, 

para guiar o leitor. Por exemplo, em Totalmente Demais (2016), de nossa autoria: 

 
Como um conto de fadas recheado de emoção e humor, seguiremos a 
trajetória de Eliza, uma jovem arisca e sonhadora, que foge de sua casa (e 
de seu padrasto cruel) para a Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro. Lá, 
seu destino se cruza com Jonatas, um jovem batalhador que ganha a vida 
nas ruas de forma criativa e que acaba se apaixonando pela nossa 
mocinha nada delicada. Tentando sobreviver na cidade grande como 
vendedora de flores, Eliza conhecerá o sedutor Arthur, dono da agência de 
modelos EXCALIBUR, que está atrás de uma new face para disputar (e 
vencer!) o concurso que a revista TOTALMENTE DEMAIS está 
promovendo. Em uma aposta com sua amante e diretora chefe da 
publicação, a poderosa Isabela, Arthur dirá que é capaz de transformar 
Eliza na grande campeã. O que a princípio começa como uma brincadeira 
mudará a vida de todos. Arthur, ao se aproximar de Eliza, se apaixona pela 
moça, que só está tentando uma vida melhor para sua família, e 
despertará o ciúme de Isabela. A temida e respeitada diretora da 
TOTALMENTE DEMAIS fará de tudo para destruir essa relação e sabotar 
a ascensão da new face do interior. Subitamente atraída para um mundo 
de luxo e sedução, a vida de Eliza vira de pernas para o ar. Mas ela irá 
pagar um preço alto por essa transformação: o amor de Jonatas e sua 
própria inocência. Romances, conflitos, sacrifícios e escolhas estarão 
presentes em diversos triângulos amorosos: Jonatas e Eliza viverão um 
romance puro e juvenil enquanto Arthur e Isabela serão competitivos, 
sofisticados, um romance no estilo "gato e rato" com triunfos e trapaças. 
Quando os caminhos de Arthur e Eliza se encontrarem, os dois viverão 
uma típica comédia romântica, em que os opostos se atraem. 67 

 

Esse resumo já traz à tona quais serão os principais conflitos da trama. Assim 

como o cinema clássico narrativo, é por meio dos conflitos que a trama de uma 

                                                
67 Trecho	da	sinopse	de	Rosane	Svartman	e	Paulo	Halm.	 
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telenovela evolui, e serão esses conflitos que potencializarão as reviravoltas da 

narrativa que, por sua vez, levam a trama adiante. O resumo traz também a 

personalidade da telenovela. Por exemplo, no trecho acima é possível discernir uma 

leveza ao narrar a trama que também é o tom das novelas das 19 horas.  

Carlos Lombardi (FIUZA et al. v. 1 p. 307, 2008) resume: “Não acredito em 

receita específica mas tenta se criar uma: drama às 20 horas, romance às 18 horas 

e comédia às 19 horas. No entanto houve grandes sucessos nestes horários que 

romperam com isso”. Ele cita como exemplo Roque Santeiro (1985), de Dias 

Gomes, um dos maiores sucessos na faixa das 20 horas (atualmente 21 horas), que 

era uma comédia. As novelas na TV Globo, atualmente denominadas de acordo com 

o horário de exibição – 18 horas, 19 horas, 21 horas, 23 horas –, têm características 

comuns e também distintas de acordo com o horário da programação, como será 

analisado no próximo capítulo. No SBT, as telenovelas originais têm um tom mais 

ingênuo, com um viés infantojuvenil, direcionado para a família. De acordo com os 

pesquisadores Flávio Ricco e Armando Vannucci (2017), inaugurado em 2012 e 

superando as primeiras expectativas de audiência da emissora, esse segmento 

infantojuvenil ganhou tamanha importância no SBT que ocupa, também, um 

segundo horário de telenovelas, com reprises de sucessos antigos da emissora, 

garantindo a vice-liderança no horário.68 Já na TV Record, as novelas bíblicas, com 

propriedades sóbrias e fantásticas, são o principal produto da teledramaturgia diária 

na atualidade da emissora. De acordo com Ricco e Vannucci (2017), “O fato é que, 

mesmo sem um grande estudo para verificar o desejo do público – Os Dez 

Mandamentos surgiu inicialmente como uma minissérie e só se transformou em 

novela diante da crise que a emissora atravessava” (v. 2, p. 279). Do ponto de vista 

dos pesquisadores, foi assim que a TV Record encontrou seu diferencial no 

mercado.  

Uma boa sinopse, assim como filmes clássicos narrativos e seriados de arco 

longo, procedurais69 ou não, deve contar com boas viradas, reviravoltas na narrativa 

ou plot twists. Este é um termo muito utilizado por teóricos e pesquisadores em geral 

                                                
68	Em	2019,	a	emissora	exibe	essas	telenovelas	em	horários	alternativos	aos	das	telenovelas	da	TV	Globo.	
A	reprise	de	Carrossel	vai	ao	às	18h15	e	As	Aventuras	de	Poliana,	às	20h50.	 
69	A	série	procedural	é	aquela	caracterizada	pelo	“caso	da	semana”,	em	que	os	personagens	buscam	
resolver	algum	mistério	ou	alguma	investigação	que	se	resolve	no	mesmo	episódio,	mesmo	que	a	série	
tenha	um	arco	dramatúrgico	mais	longo	também.	 
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para designar o momento em que a trama se modifica completamente pela ação dos 

personagens, por um acontecimento externo ou por um conflito que chega ao seu 

ápice. Em uma telenovela, que precisa ter um fôlego longo, é preciso elaborar pelo 

menos três grandes viradas ou reviravoltas ao longo da trama. Essa grande virada 

se desenvolve em viradas e revelações menores, ou secundárias, a cada semana, e 

bons ganchos por capítulo. 

Para o espectador, essas reviravoltas, revelações, viradas e ganchos se 

traduzem em expectativas de curto, médio e longo prazos. O paradigma seria o de 

diversas retas de chegada, ou seja, o autor escreve o capítulo para chegar no 

gancho; os ganchos para chegar na virada, ou revelação da semana; e as viradas 

da semana para chegar na próxima grande reviravolta da trama. Esse paradigma, 

porém, não é exato, pois uma telenovela costuma ter mais viradas, revelações e 

acontecimentos importantes no início, no meio e no final. Carlos Lombardi (FIUZA et 

al., 2008) observa: “Tento criar uma sinopse que tenha uma virada no primeiro mês 

– ou seja, a história começa parecendo uma e se transforma em outra – e uma 

virada no meio. Da virada do meio em diante, eu tenho, digamos, uma noção dos 

objetivos, mas não tenho tudo estruturado em forma de acontecimentos” (v. 1, p. 

279). O risco que o autor corre caso não surjam viradas na trama é a história 

parecer estática, advindo daí o que é popularmente chamado “barriga", como 

apontado no primeiro capítulo. E como se observou também no primeiro capítulo, O 

Conde de Montecristo, romance de Alexandre Dumas, de 1844, já inspirou muitas 

telenovelas. Esse fato se dá pelas grandes reviravoltas já presentes na trama 

original:  

 

1. Edmond Dantès é falsamente acusado de traição no dia de seu casamento 

com Mercédès e, sem sequer um julgamento, é preso em uma ilha (elemento 

detonador/primeira reviravolta). 

2. Edmond conhece um prisioneiro, Abbé Faria, que deduz que o culpado 

pelos dissabores de Edmond é Fernand Mondego, seu invejoso rival (revelação).  

3. Faria inspira Edmond a fugir e revela a localização de um tesouro. Após 

várias aventuras (viradas secundárias) Edmond consegue encontrá-lo.  

4. Anos depois, Edmond cria uma grande teia para se vingar dos seus 

inimigos, assumindo vários nomes, entre eles o do poderoso Conde de 

Montecristo. Ele se vinga de todos que conspiraram contra ele, além de 
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reencontrar Mercédès (diversas viradas secundárias). 

 

O mito de Pigmalião, que inspirou a telenovela Totalmente Demais, de minha 

autoria com Paulo Halm, trata de um escultor que se apaixona pela sua estátua, ou 

o criador que se apaixona por sua criatura. O mito original tem apenas uma grande 

revelação e reviravolta, mas, junto com outros elementos, a narrativa da telenovela 

ganhou uma estrutura que permitiu que outras reviravoltas, revelações e viradas 

surgissem para sustentar a história, como exposto na análise abaixo:  

 

1. Elemento detonador/PRIMEIRA REVIRAVOLTA. O padrasto pedófilo de 

Eliza, dono de um bar de beira de estrada, ataca sua enteada, que se defende 

com uma garrafa de vidro. A briga culmina na personagem pensando que matou o 

padrasto e fugindo para o Rio de Janeiro. A mãe da protagonista manda Eliza não 

voltar, pois está sendo acusada de latrocínio – roubo seguido de morte. Fica claro 

para o espectador que a mãe enxerga Eliza como filha, mas também como rival. 

2. Virada – Romance 1: Eliza e Jonatas. Eliza sofre vários apuros no Rio de 

Janeiro. Ela é salva e se encanta por Jonatas, rapaz que mora nas ruas e recebe 

seu apoio Ele a ensina a vender flores para sobreviver. Apesar do trauma em 

relação ao padrasto, é o início do romance. 

3. Virada – Elemento detonador: concurso. Carolina anuncia o concurso 

garota Totalmente Demais, uma iniciativa da revista que dirige com o apoio da 

Rapsódia, fábrica de cosméticos. 

4. Virada – Elemento detonador: aposta – competição. Carolina e seu amante, 

Arthur, fazem uma aposta. O agente de modelos, arrogante, afirma que consegue 

transformar qualquer garota na ganhadora do concurso. Encontram Eliza 

vendendo flores. Ela vira o objeto da aposta, registrada em cartório. Se Carolina 

ganhar, a agência de modelos de Arthur será propriedade dela. Se Arthur ganhar, 

Carolina sai da revista e precisa trabalhar para ele. 

SEGUNDA REVIRAVOLTA – Eliza entra no concurso de modelos e se muda 

para a casa de Arthur, rompe com Jonatas. 

5. Virada – Escalada da heroína. Arthur convence Eliza a participar do 

concurso. Ela quer o dinheiro para ajudar sua família. Mantém contato com a mãe, 

que na verdade não quer sua ajuda, mas Eliza não sabe disso. 

6. Transformação. À medida que Arthur transforma Eliza em uma modelo, ela 
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se afasta de Jonatas. Jonatas também se transforma longe de Eliza; ele quer ser 

um homem melhor e, principalmente, mais bem de vida por causa dela. 

7. Virada – Romance 2: Arthur, o criador, se apaixona pela sua criatura. Está 

estabelecido o primeiro triângulo: Jonatas, Eliza, Arthur.  

8. Virada – Elemento detonador: sabotagem – obstáculos. Eliza se torna a 

favorita do concurso. Carolina vê nela uma grande rival, por causa da aposta e por 

causa de Arthur. Segundo triângulo amoroso: Eliza, Arthur, Carolina. 

9. Virada – Elemento detonador: decepção/revelação. Eliza descobre que sua 

mãe não quer deixar o padrasto nem vir morar com ela no Rio, com seus irmãos. 

Eliza decide que quer ganhar o concurso por ela própria.  

TERCEIRA REVIRAVOLTA – Eliza decide continuar no concurso e se dedicar 

à carreira de modelo. Inicia um romance com Arthur. 

10. Virada – Elemento detonador: volta do padrasto. O padrasto descobre 

que Eliza é famosa. Vem ao Rio se vingar. 

QUARTA REVIRAVOLTA – Eliza vence o concurso, mas perde todo o resto. 

11. Combate – vitória. Eliza enfrenta o padrasto, concorrentes, sabotagens 

de Carolina e ganha concurso. 

12. Segredo revelado. Eliza descobre sobre a aposta e rompe com Arthur. 

Fim do Romance 2. 

13. Virada – Elemento detonador: prisão. Eliza é presa, o padrasto a acusa 

de tentativa de homicídio. Perde o título de Garota Totalmente Demais. 

14.  Arthur perde a aposta. 

QUINTA REVIRAVOLTA – Eliza descobre que é de família rica e herdeira de 

Germano. 

15.  Virada – Elemento detonador: arrependimento da mãe. A mãe defende 

a filha, se transforma em testemunha a favor dela, fala a verdade e revela o 

verdadeiro pai de Eliza: Germano, o dono da Rapsódia, empresa que financia o 

concurso. Eliza é vencedora novamente.  

16. Virada – Elemento detonador: ameaça continua. O padrasto consegue 

fugir. 

17. Virada – Elemento detonador: Carolina perde a aposta. Começa a 

trabalhar para Arthur. Ela quer afastar Eliza e consegue para ela um contrato no 

exterior. 

18. Virada – Elemento detonador: traição. A família de Eliza, enganada 
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pelo padrasto, resolve ajudá-lo. Ele se aproxima da ex-enteada e coloca Eliza 

entre a vida e a morte. Jonatas e Arthur a salvam. O padrasto finalmente vai 

preso. 

19. Conflito final. Eliza precisa escolher entre viajar e se realizar 

profissionalmente, Romance 1 e Romance 2.  

20. FIM 

 

Essa lista de acontecimentos, ou viradas da trama principal, já deve fazer 

parte da sinopse e onde é recontada em forma de prosa. Essa é a parte mais 

importante de uma sinopse e não deve ter menos de 20 laudas. Geralmente a trama 

principal começa com um detalhamento maior das principais viradas dos primeiros 

capítulos e depois segue em linhas mais gerais, sempre apontando quais serão as 

reviravoltas na trama. Além disso, uma lista de personagens, suas características e 

principais cenários também são necessários em uma sinopse, bem como as tramas 

secundárias, seus personagens e cenários. Como pondera o professor Flávio de 

Campos (2007), “A novela se comunica com espectadores diversos, plurais. Por 

essa razão e por fazer da identificação a base de sua comunicação, uma novela 

contém núcleos de personagens diversos, com quem seus diversos espectadores 

possam se identificar” (p. 291). As tramas secundárias serão desenvolvidas de 

preferência com alguma ligação com a trama principal: por meio de pelo menos um 

dos personagens; do ambiente de trabalho/estudo; da geografia da moradia dos 

personagens da trama principal – um núcleo secundário pode ser uma família 

vizinha, por exemplo. Além disso, dependendo do horário da telenovela, é 

necessário que exista pelo menos um núcleo jovem e um núcleo de humor. A trama 

principal geralmente é mais sentimental e emotiva para agradar ao público mais 

envolvido na teledramaturgia diária, que já acompanha novelas há algum tempo e 

pede a estrutura melodramática; portanto, é nas tramas secundárias que outros 

gêneros narrativos muitas vezes aparecem. 

No caso da novela Totalmente Demais, o núcleo principal era o dos 

personagens Eliza, vivida por Marina Ruy Barbosa, Jonatas, vivido por Felipe Simas, 

Arthur, vivido por Fábio Assunção, e Carolina, personagem de Juliana Paes. As 

relações amorosas e familiares desses personagens também são consideradas 

parte da trama principal. Baseada no mito grego de Pigmalião, em que o escultor se 

apaixona pela estátua que esculpe, a história principal era a de uma garota pobre, 
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Eliza, que se transforma em uma grande modelo graças à expertise do “escultor” 

Arthur, dono de uma agência de modelos internacionais. E, como no mito, Arthur se 

apaixona por sua obra. Jonatas e Carolina, respectivamente o namorado de Eliza 

quando ela ainda passava dificuldades e a amante glamorosa de Arthur e redatora-

chefe de uma grande revista feminina, são responsáveis pelos conflitos amorosos. 

Além deles, o padrasto abusivo de Eliza e sua mãe omissa também fazem parte da 

trama principal. 

Como foi observado, os núcleos secundários são muitas vezes ligados ao 

cenário onde moram os personagens. Essa estratégia facilita a produção ter atores 

específicos para cenários diferentes, como explicado anteriormente, para viabilizar 

que mais de uma equipe de gravação trabalhe ao mesmo tempo. Portanto, duas 

tramas secundárias importantes se passavam nos núcleos do Bairro de Fátima e 

Curicica, duas cidades cenográficas inspiradas em bairros do Rio de Janeiro. O 

núcleo do Bairro de Fátima era também de humor, com atores que têm tendência 

para esse gênero. Era lá que morava a família de Carolina, personagem de Juliana 

Paes, que, quando a novela se inicia, já se mudara de lá para um bairro mais nobre. 

Sua irmã e seu namorado de infância, vividos respectivamente pelos atores 

Samantha Schmutz e Orã Figueiredo, além das respectivas famílias, eram 

responsáveis por algumas trilhas narrativas de humor e também de emoção. Já o 

núcleo de Curicica, cenário da família de Jonatas, que se autodenominava 

“empresário das ruas” por vender balas nos sinais de trânsito, tinha histórias 

dramáticas, de ação e violência. Enquanto uma equipe trabalhava no estúdio, outra 

poderia estar gravando em uma das cidades cenográficas, por exemplo. 

Poucos profissionais da equipe receberão a sinopse completa. Uma sinopse 

reduzida, que será compartilhada com a imprensa, é produzida pelos autores para 

evitar que detalhes da trama venham a público.  

 

2.4 Estratégias de desenvolvimento das escaletas e capítulos de uma 
telenovela e a relação com a equipe de produção 

 

O primeiro capítulo de uma novela deve apresentar os protagonistas e 

introduzir o elemento detonador da primeira reviravolta da trama principal, de 

preferência por meio de um grande acontecimento que empreste dinâmica ao 

roteiro. Em Senhora do Destino (2004), de Aguinaldo Silva, esse acontecimento é a 
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decisão de partir do sertão de Pernambuco com os cinco filhos para encontrar seu 

irmão no Rio de Janeiro. Maria do Carmo e os filhos chegam à cidade do Rio de 

Janeiro em 13 de dezembro de 1968, justamente no dia da decretação do Ato 

Institucional no 5 (AI-5). Há um grande tumulto nas ruas do centro da cidade, 

tomadas por manifestantes e policiais em guerra. Por causa desse grande 

acontecimento, ela se perde do irmão e conhece a sua antagonista, Nazaré, que 

roubará a sua filha mais nova. Aguinaldo Silva (FIUZA et al, 2008) observa: "Quando 

criei Senhora do Destino, decidi situar naquele dia a chegada da personagem principal ao 

Rio de Janeiro, quando ela passava por todas aquelas coisas terríveis que marcariam sua 

vida. Sem que ela percebesse, estava acontecendo uma tragédia histórica que afetaria o 

país inteiro” (v. 1,  p. 44). 
O primeiro bloco de uma telenovela, ou seja, os capítulos da primeira 

semana, investirá principalmente na trama principal, mesmo que núcleos 

secundários sejam apresentados. É essa narrativa que será responsável pela 

grande maioria dos ganchos até o final da exibição; portanto, é necessário que o 

público entenda e se conecte com essa história. De acordo com o pesquisador 

Flávio de Campos (2007), é uma forma de deixar claro para o espectador qual será 

o "fio condutor” da história.  

Apesar das diferentes estratégias, todo autor concorda que escrever uma 

telenovela é um trabalho extenuante, dado o volume de conteúdo envolvido. 

Euclides Marinho (FIUZA et al, 2008) resume: “Vida? Não há vida”. E elabora: “Não 

existe vida nenhuma, a ponto de eu cansar de comer ao lado do computador” (v. 1, 

p. 355). Gilberto Braga (FIUZA et al, 2008) afirma que o volume de trabalho ainda 

vem aumentando nos últimos anos. Referindo-se à novela das 21 horas, ele 

argumenta: “Quando eu comecei, um capítulo durava 25 minutos. Na época da 

Janete Claire, eram 20 minutos. Agora são 50, 55 minutos!” (v. 1, p. 416). Não 

obstante, o ritmo industrial de uma telenovela faz com que cada autor elabore 

estratagemas para corresponder à demanda da produção e ao volume de texto, 

independentemente do conteúdo.  

Benedito Ruy Barbosa, por exemplo, admite que não consegue trabalhar com 

colaboradores. Recentemente, no entanto, ele dividiu a autoria com a filha Edmara 

na telenovela Velho Chico (2016). Glória Perez trabalha com mais de um 

pesquisador, mas também prefere escrever sozinha e sem escaleta, ou lista de 

cenas planejadas para o capítulo. A autora observa que apenas começa de onde 
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terminou no dia anterior. No caso de trabalhar com colaboradores, a escaleta é 

essencial. É através dela que o autor vai pedir cenas, diálogos ou capítulos para os 

colaboradores. O pesquisador Mauro Alencar (2002) analisa como deve ser uma 

escaleta de telenovela: “É o planejamento da ação dramática ao longo de vários 

capítulos. Em reuniões periódicas, o autor titular define com seus colaboradores o 

que vai acontecer nos capítulos seguintes. Depois, detalha cada sequência a ser 

escrita e delega tarefas” (p. 72).  

Em Totalmente Demais, após uma reunião semanal com colaboradores, bem 

similar à que foi descrita por Alencar (2002), elaborava-se uma escaleta com a 

descrição das cenas e sugestões de diálogos, quando era o caso. Um trecho da 

escaleta do capítulo 83 dessa telenovela, que assinei com Paulo Halm, está 

compartilhado abaixo.70 Observa-se que a linguagem é coloquial e que claramente 

são instruções para autores que já conhecem bem a narrativa. A cena antes do 

primeiro intervalo comercial é uma espécie de gancho, mas menos potente, e não 

necessariamente precisa ser da trama principal. 

 

 

 

 

1 INT / CASA ROSÂNGELA / NOITE  

Repetir o final do capítulo anterior: beijo Jonatas e Leila. Saem do beijo, fica clima 
estranho. Ela faz o discurso "garota moderninha” tipo – calma, foi só um beijo, tava 
com vontade e beijei. Você pareceu a fim, mas agora tá com uma cara de... culpa. 
Ele diz que não é isso, ela é incrível mas ele não é que nem ela, ele é careta e gosta 
da Eliza, apesar de tudo. Ela entende. Enfim, podem continuar amigos. Melhor 
assim. E ela vai embora. Ele pode levar ela no ponto. Ela só gosta que ele leve no 
ponto pela companhia, mas ele não precisa tomar conta dela. Sorri, vai que dá 
vontade de dar outro beijo e você faz essa cara... Relaxam. Ele pede que ela mande 
uma mensagem quando chegar em casa. Ela fala algo como o "eterno cavalheiro". 
Assim que ela sai ele fica claramente bolado.  

2 EXT / CASA ROSÂNGELA / NOITE 2 

Assim que Leila sai da casa de Jonatas ela abre um sorriso, feliz. 

3 EXT / CURICICA / NOITE 3 
                                                
70 Escaleta	e	capítulo	escritos	por	Rosane	Svartman	e	Paulo	Halm	com	a	colaboração	de	Claudia	Sardinha,	
Fabrício	Santiago,	Mario	Viana,	Felipe	Cabral	e	supervisão	de	Charles	Peixoto.	 
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Florisval chega amarradão na portaria com o dinheiro emprestado por Carolina. Ele 
vê sua “mãezinha” lá embaixo esperando o “filho”. O que aconteceu? A atriz vai 
explicar que Maristela, sua "nora", descobriu tudo. Essas roupas voando…?, ele 
pergunta. São suas. Recolhe. Mas antes de ir a atriz quer seu pagamento. Ameaça 
processo, etc. Os gritos de Maristela ecoam. 

4 INT / CAFOFO FLORISVAL / NOITE 4 

Florisval chega já inventando história, pedindo penico, etc. Mas o loirão não perdoa. 
Cadê sua mãe de verdade? Morreu faz tempo! Tudo isso pra não casar? Flor explica 
que já casou uma vez e não foi tão bom. Maristela expulsa ele de casa. Mas ele que 
paga aluguel, Florisval argumenta. Maristela não quer saber. Só volta com 
casamento marcado e padre esperando na igreja. Algo assim. 
 
5 EXT / CURICICA / NOITE 5 

Cleide (que veio pegar algo), Rosângela e filhos chegando... Encontram Jonatas 
sozinho. Os filhos reclamam, acharam que ele tava com alguém, por isso fizeram 
hora pra entrar em casa. Bola corre pro banheiro. Jonatas diz que Leila tava ali, mas 
já foi. Não quis dormir aqui? Jonatas diz que não e "sublinha" pra mãe que é só 
amiga. Eliza também era só amiga, diz Jenny, agora chama assim? 

NOME DA OBRA CAPITULO 83 PAG.:2  

Rosângela comenta discretamente com Cleide, quando a leva na porta, que parece 
que a Eliza nem veio ver Jonatas, desistiu, melhor assim.  

6 INT / APTO ARTHUR SALA / NOITE 6 

Eliza chega em casa triste, dá boa noite, educada, e vai pro quarto. Arthur observa 
que Stelinha deu educação direitinho pra Eliza, mas ela tá claramente arrasada. 
Algo assim. Maurice fala que Arthur pode consolar Eliza, aí ele aproveita e resolve 
esse “tesão encubado” (suave, sem ser grotesco, mas Maurice é machista mesmo). 
Se você ganhar a aposta daquela megera vingativa e linda (Carol), tem que ser de 
cabeça fresca. Não se apaixona! Arthur acha que depois de tantos anos não corre 
mais esse risco, algo assim. Arthur e Maurice sentem cheiro de fumaça. 

7 INT / APTO ARTHUR QUARTO JOJÔ / NOITE 7 

Eliza triste, queima cartaz de Luzes da Cidade. Arthur e Maurice chegam, apagam 
aquilo. Arthur leva os restos embora. Maurice pergunta que raios foi aquilo, o filme é 
lindo. Mas Eliza não quer nada que lembre Jonatas. Maurice pode lembrar de algum 
causo. Eliza pega o abajur e manda jogar fora. Arthur reclama que ela assim põe 
fogo na casa. Entende por que ela tá triste, mas ele já aprendeu que nada é pra 
sempre. 

INT / CASA ROSÂNGELA / NOITE 8 

Família se preparando pra dormir, chega Florisval e pede abrigo. O quê???? 

PRIMEIRO INTERVALO COMERCIAL 
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A partir de uma escaleta como essa, Alencar (2002) descreve três formas 

diferentes de trabalhar com colaboradores. Na primeira, "por capítulo", 

colaboradores diferentes escrevem capítulos fechados da narrativa seguindo a 

escaleta; na segunda, “por núcleo ou gênero”, colaboradores escrevem certos 

núcleos da trama, ou cenas com gêneros específicos, como “ação" ou “humor”, sem 

participar do restante da história; na terceira, "por cena ou diálogo”, o autor pode 

delegar apenas a marcação de cenas, rubricas ou a descrição do diálogo. 

Gilberto Braga costuma ter um time de colaboradores e já assinou mais de 

uma novela com outro autor. Ele conta no livro Autores (FIUZA et. al, 2008)) que em 

Paraíso Tropical (2007) ele fazia uma reunião semanal com dois dos seus 

colaboradores sobre a trama. Outro autor, Ricardo Linhares, era responsável, sob 

sua supervisão, por fazer a escaleta, ou a lista de cenas, de cada capítulo que 

depois seriam distribuídas para os diferentes autores. Gilberto Braga esclarece o 

processo da seguinte forma: "Quando recebo a escaleta, eu revejo tudo, qualquer 

coisinha se acho que devo, e marco o que cada colaborador vai escrever. Distribuo 

as cenas entre eles. Eles escrevem, depois me mandam, eu monto o capítulo e faço 

a revisão final” (FIUZA et al., v. 1, p. 414). Silvio de Abreu, que escrevia as escaletas 

sozinho, costumava desenvolver os capítulos com dois colaboradores pelo método 

que Alencar (2002) descreve como “por capítulo”. Cao Hamburger, durante a 

temporada de Malhação Viva a Diferença (2017-2018), apesar de discutir a escaleta 

em equipe, em um método similar às series, também utilizava o método “por 

capítulo”. Em Totalmente Demais, a equipe de colaboradores trabalhava “por núcleo 

ou gênero”, mas isso não impedia que, quando necessário, um colaborador 

escrevesse para um núcleo cujas cenas comumente eram distribuídas para outro 

autor.  

A partir de 2012, quando fui convidada a escrever, junto com Glória Barreto, a 

novela Malhação Intensa (2012), aperfeiçoei um método de elaboração de capítulos 

que utilizamos até hoje. Todo sábado a equipe de autores se reúne para decidir 

quais ganchos de capítulo levariam à próxima virada da semana e que histórias 

secundárias seriam abordadas. Essas histórias secundárias podem ser 

responsáveis, além da história principal, pelos breaks de cada capítulo. Breaks são 

cenas importantes, de grande expectativa, mas menos importantes que os ganchos. 

São as cenas que antecedem o espaço publicitário e que, portanto, devem criar 
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alguma expectativa para que o espectador mantenha interesse de voltar a ver a 

novela após os comerciais. Ao discutir as histórias da semana, a equipe deve 

elencar os pontos fortes da trama, as viradas, que na verdade se tornam os 

possíveis ganchos e breaks, preenchendo como abaixo: 

 

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

Break 1 Break 1 Break 1 Break 1 Break 1 Break 1 

Break 2 Break 2 Break 2 Break 2 Break 2 Break 2 

Break 3 Break 3 Break 3 Break 3 Break 3 Break 3 

GANCHO GANCHO GANCHO GANCHO GANCHO GANCHO 

 
 

 

Uma vez escolhidos os breaks – cenas da trama principal ou de uma das 

secundárias – e os ganchos, cenas geralmente da trama principal, a escaleta é feita 

apenas pelos autores titulares. A estratégia é fazer as cenas construírem a história 

até cada break e, por fim, o gancho. As cenas dos breaks ou do gancho não devem 

ser estanques, que não foram construídas ao longo do capítulo, ou, no jargão dos 

roteiristas, “plantadas”. Essa é uma técnica de roteiro que os professores David 

Howard e Edward Mabley (2002) chamam de pista e recompensa: 

 

 
À medida que a história se desenrola, a pista é plantada algumas vezes, o 
que a mantém viva na mente do espectador. Em geral, perto da resolução 
da história, quando as circunstâncias dos personagens e também o público 
já tiverem mudado, surge o “pay off”, aquilo que chamamos de 
recompensa. Na recompensa, o gesto, o acessório cênico ou seja lá o que 
for adquirem novo significado (p. 118). 

 

Quando se escreve o capítulo, os breaks e ganchos se tornam as 

“recompensas” e, então, o que o autor faz é escolher as cenas que se tornam pistas 

para chegar àquele momento. Em uma novela das 19 horas, de 43 minutos, serão 

em média dez cenas, sem contar passagens de tempo, até cada break ou gancho, 

sempre alternando as tramas e os cenários. Em um capítulo desse tamanho, é 

comum oferecer, além da trama principal, mais duas tramas secundárias, e a trama 



 

 97 

principal consome no mínimo metade das cenas do capítulo. É usual, também, o 

roteiro prever situações que se resolvem no próprio episódio para que quem assista 

apenas àquele capítulo não se sinta perdido na narrativa. 

Howard e Mabley (2002) descrevem como deve ser uma página de roteiro 

ideal. Um roteiro conta com rubricas, que são a descrição resumida da locação, do 

universo da história; além disso, a rubrica estabelece quais personagens estão 

presentes, ações específicas, indica decupagem, estilo, contrastes entre cenas na 

mesma sequência, sugere mudanças de ritmo, indica luz, cor, sons, figurino, 

maquiagem, objetos etc. As rubricas podem ser objetivas – descrevem a ação – ou 

subjetivas – descrevem o sentimento ou explicitam que a cena tem o ponto de vista 

de um personagem específico. As rubricas sempre devem evitar a indicação de 

planos ou posições de câmera que o diretor deve seguir. Ou seja, em vez de 

escrever close ou plano próximo de determinado personagem, um bom roteirista 

pode utilizar outros subterfúgios, tais como “os olhos de Eliza se enchem de 

lágrimas que escorrem pelo seu rosto borrando a maquiagem”. Obviamente, se o 

autor pede esse nível de detalhe, o bom diretor entenderá a rubrica e fará um close. 

Para esses pesquisadores, um autor nunca deve colocar ação no diálogo, 

descrevendo longamente o que deveria ser visto. Ou seja, em vez de o personagem 

contar uma experiência, de preferência o espectador deve assistir ao personagem 

viver essa experiência.  

Como observado no capítulo anterior, cada vez mais a telenovela pede ação 

em detrimento de uma história contada apenas por meio de diálogos. No caso de 

uma telenovela diária, muitas vezes um grande acontecimento precisa ser lembrado. 

Isso acontecerá através de flahsbacks ou, na grande maioria das vezes, da narração 

de outro personagem recontando o ocorrido. Esse recurso é chamado de 

repercussão, e muitas vezes o público espera assistir a um grande acontecimento 

ser recontado e analisado por personagens diferentes. 

Sobre os diálogos, Howard e Malbey (2002) sugerem que devem ser de 

preferência coloquiais. O diálogo deve revelar o personagem e levar a ação para a 

frente. Em uma telenovela, uma página de roteiro é muito similar à de um filme, a 

diferença é que os capítulos de novela costumam dispor de cenas com mais 

diálogos do que em um filme, muitas vezes sublinhando as ações, pelas 
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características inerentes das mídias, como se pode observar na cena 3 da escaleta 

do capítulo 8371 de Totalmente Demais, agora desenvolvida e compartilhada abaixo. 

Observa-se que o tom das rubricas acompanha o tom da cena, de humor. No caso 

de uma cena dramática ou de ação, as rubricas acompanham o gênero da narrativa. 

Em uma telenovela, além de cenas românticas típicas do formato, as cenas de 

humor e ação têm como objetivo atrair um público diversificado. Além de tudo, é 

preciso ter cuidado para não afastar as crianças e as mães que assistem aos 

capítulos acompanhadas de seus filhos, criando uma linguagem que nem sempre é 

explícita ao falar de uma situação delicada, até porque também existe a 

classificação indicativa do horário, em acordo com o Ministério da Justiça. Uma 

novela é movida a conflitos, mas nem sempre o que é retratado ou como é retratado 

agrada. À medida que a noite avança, o controle da classificação indicativa diminui e 

é esperado que a novela tenha mais cenas sensuais e, quando é o caso, violentas. 

 

3
 
EXT / CURICICA / NOITE 

Florisval vem pelas ruas de Curicica animado, até cantarolando. Mas o motorista fica 
imediatamente desconfiado quando repara em sua “mãezinha”, na porta do prédio 
com cara de poucos amigos. 

FLORISVAL 
Tá fazendo o que aqui embaixo?  

ATRIZ 
Tava te esperando. Sujou geral! Sua mulher descobriu tudo!  

FLORISVAL 

Mas como? 

Florisval então repara nas roupas que surgem voando justamente da sua janela. 

MARISTELA (OFF) 
Cafajeste! Eu mato!  

ATRIZ 
Tá vendo essas roupas voando aí? São todas suas! 

Maristela continua berrando lá de cima (ad lib): 

MARISTELA (OFF) 

                                                
71 Escaleta	e	capítulo	escritos	por	Rosane	Svartman	e	Paulo	Halm	com	a	colaboração	de	Claudia	Sardinha,	
Fabrício	Santiago,	Mario	Viana,	Felipe	Cabral	e	supervisão	de	Charles	Peixoto. 
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Eu vou te capar, seu safado! Mentiroso!  

FLORISVAL 
Pra que você contou a verdade pra ela?!  

ATRIZ 
Contei nada! Passou um comercial de dentadura que eu fiz na TV. Tentei me fazer 

de doida, mas ela não acreditou. Pegou minha identidade na bolsa e depois me 
botou pra correr! Essa mulher é louca! Se eu fosse você não casava com ela não, 

meu filho!  

FLORISVAL 
Eu não sou seu filho! E agora o que eu faço?  

ATRIZ 
Tá perguntando pra mim? A mulher é sua, meu amigo. Só sei que eu quero o meu 

pagamento!  

FLORISVAL 
Mas você colocou tudo a perder!  

ATRIZ 
Nem vem, que eu não tenho culpa de nada. Se não me pagar eu te processo!  

Em Florisval e a Atriz se encarando, Maristela gritando e as roupas voando, 

CORTA PARA: 

 

A grande diferença entre um roteiro de novela e um de filme, porém, não está 

na elaboração das cenas ou ferramentas de roteiro: está na estratégia para 

desenvolver uma história em mais de cem capítulos sem perder o ritmo. Uma das 

grandes críticas a uma novela é a "barriga", como é denominada a trama que parece 

estar estacionada, sem que as viradas tragam transformações que levem a história 

para a frente. Para escaparem dessa armadilha, autores precisam planejar bem as 

reviravoltas da trama na sinopse, por conseguinte, as viradas semanais da novela e 

os ganchos, de forma que a história sempre se renove. O cronograma de trabalho 

que elaborei para a equipe de roteiro das telenovelas que assinei como autora titular 

realizava-se como demonstrado abaixo: 

 

SÁBADO  
Reunião de equipe e Elaboração Escaleta 1 que será enviada para 

colaboradores. Na reunião de equipe se discute os principais breaks e 

ganchos da semana seguinte. Estes ganchos diários têm relação direta com 
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a principal virada prevista na sinopse para aquele mês e consequentemente 

com as viradas secundárias semanais. 

SEGUNDA  
Escaletas 2 e 3 são elaboradas e enviadas para colaboradores.  

(COLABORADORES ENTREGAM CENAS DA ESCALETA 1) 

TERÇA  
Escaleta 4 e 5 são elaboradas e enviadas para colaboradores.  

(COLABORADORES ENTREGAM CENAS DA ESCALETA 2 e 3) 

QUARTA  
Escaleta 6 é elaborada e enviada para colaboradores. Montagem e 

fechamento capítulo 1.  

(COLABORADORES ENTREGAM CENAS DA ESCALETA 4 e 5) 

QUINTA  
Montagem e fechamento dos capítulos 2, 3 e 4. (COLABORADORES 

ENTREGAM CENAS DA ESCALETA 6) 

SEXTA 
Montagem e fechamento dos capítulos 5, 6. Revisão e entrega do bloco para 

a produção.  

 

E assim consecutivamente por seis meses, dependendo da frente de 

trabalho. Muitos autores preferem começar com um grande volume de capítulos já 

escritos. Silvio de Abreu costumava trabalhar com 70, por exemplo, e modificá-los 

caso houvesse alguma rejeição a um personagem e  a alguma trama ou alguma 

adequação aos atores. É comum também surgirem imprevistos: um ator precisar sair 

da trama ou uma semana de chuvas pode causar alterações no roteiro. Uma 

sinopse bem elaborada, no entanto, com viradas detalhadas, facilita muito a etapa 

de entrega dos capítulos, quando o tempo de criação é bem mais limitado.  

Nas reuniões de sábado e ao se escreverem as escaletas da semana, existe 

uma grande preocupação em não ter os protagonistas em mais de seis cenários. 

Como são seis dias de gravação por semana, é preciso planejar para que o roteiro 

seja viável de ser gravado pela equipe. Em média, 60% de uma novela se passa em 

estúdio, 30% em cidades cenográficas e 10% em externas. No estúdio a 

produtividade é bem maior, pelo número de câmeras e luz já desenhada e 

estabelecida por cenário, compensando o ritmo mais lento de uma cidade 
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cenográfica e das gravações externas, que ainda sofrem com toda sorte de 

imprevistos quando se filma em locação: trânsito, obras, passantes etc.  

A boa relação entre a equipe de roteiro e a direção é essencial, e são 

diversos os exemplos práticos. Se um autor não se comunica com a direção, um 

evento pode não ser viabilizado dentro do cronograma ou orçamento da novela, por 

exemplo. Por evento entende-se um conjunto de cenas que demandam 

investimento. Um exemplo seria uma cena de perseguição, com batidas de carro, 

dublês; outro exemplo seria uma grande festa que, com um grande número de 

figurantes, mobiliza boa parte do elenco, impedindo que outras frentes possam ser 

gravadas – geralmente, um casamento, um velório. O autor precisa comunicar à 

direção uma virada na trama que demanda preparação específica do ator, se ele vai 

precisar cantar, por exemplo, ou praticar um esporte. A utilização de músicas, livros, 

poemas que necessitam da liberação de direitos autorais precisa ser antecipada 

pelos autores. Novos cenários com um grande número de cenas precisam ser 

orçados com antecedência ou poderão atrapalhar todo o planejamento da produção. 

Mesmo assim, uma frente significativa entre a entrega de capítulos e a exibição é 

necessária, como se observa abaixo, no cronograma de produção da telenovela 

Totalmente Demais.  

 

SEMANA 1  
A cada bloco de seis capítulos entregues pelo autor, uma reunião de análise 

técnica e produção com a equipe. Essa reunião pode acumular dois blocos, 

totalizando12 capítulos a cada duas semanas, para maximizar a 

produtividade por cenário. Essa reunião não dura mais do que um dia, 

sempre com gravações concomitantes e a finalização de capítulos em 

paralelo também – etapas detalhadas abaixo. 

– Elaboração do plano de gravação (enquanto no cinema ele é feito 

pelo assistente de direção, na televisão o plano de gravação é de 

responsabilidade do produtor). 

– Produção de locações, objetos, figurinos etc. desses roteiros. 

 

SEMANA 2 
Uma semana de seis dias (em média) para gravação do bloco de seis 

capítulos. 
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– Montagem cenários no estúdio – nem todos os cenários de uma 

novela cabem no estúdio, por isso o plano de gravação é 

extremamente importante.  

– Geralmente, no mínimo 60% de uma novela é feita em estúdio, 

onde o controle da produção faz com que mais cenas possam ser 

gravadas diariamente. 

– Cidade cenográfica – 30% da novela, em média. 

– Externas – 10% da novela em locações.  

 

SEMANA 3  
Uma semana de pós-produção. 

– montagem final de capítulo  

– marcação de luz  

– efeitos, vinhetas 

– mixagem 

 

SEMANA 4  
Bloco de capítulos vai ao ar. 

Observa-se que durante todas as semanas a novela está sendo gravada e 

finalizada. A única etapa que pode acontecer quinzenalmente é o dia de 

reunião de análise técnica. 

 

Como pondera Alcides Nogueira: "Quando você escreve uma lauda, sabe que 

ela significa o trabalho de 300, 400 pessoas que são os técnicos, o pessoal da 

produção, diretores, maquiadores, figurinistas, cenógrafos” (FIUZA et al., v. 1, p. 

130). Escrever e produzir uma novela demanda ritmo e empenho de profissionais e 

recursos em nível industrial. O grande desafio é conservar, dentro dessas 

características de produção, o diálogo com o público e a qualidade da obra, já que 

em uma novela essas duas dimensões se confundem e são mensuradas pela 

emissora e pelos próprios autores através dos índices da audiência. 

Como se ponderou no início deste capítulo, uma telenovela é uma obra 

híbrida. As características comerciais estão estabelecidas desde o seu surgimento e 

o modelo de negócio, apoiado na publicidade. Mas o que se pretendeu demonstrar, 

ao esmiuçar o processo de elaboração dos capítulos de uma telenovela, é que, 
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justamente por ser uma obra aberta com um ritmo de produção industrial, o autor 

titular passa a deter a autonomia de sua criação.  

As pesquisadoras Lúcia Maria Bittencourt Oguri, Marie Agnes Chauvel e 

Maribel Carvalho Suarez (2009), em O Processo de Criação das Telenovelas, 

entrevistam diversos autores (Gilberto Braga, Manuel Carlos, Ricardo Linhares, 

entre outros) e executivos da TV Globo e concluem que, apesar da busca pelo 

conhecimento por meio de pesquisas, a improvisação é um elemento fundamental 

do processo produtivo. Ela está centrada na figura autor, que transforma a sua 

narrativa original de acordo com a sua sensibilidade, seja influenciado pelo 

aprendizado das pesquisas, que ele pode acatar ou não, seja por informações 

colhidas do seu dia a dia. De acordo com as pesquisadoras, “Os autores de novela 

entrevistados nesse estudo são quase unânimes na menção a outra fonte de 

informações sobre o telespectador: os comentários que ouvem na rua, de 

conhecidos ou desconhecidos” (OGURI; CHAUVEL; SUAREZ, p. 46). Para as 

pesquisadoras, em uma analogia com as bandas de jazz, os executivos da TV Globo 

lideram, mas sabem que em última análise o resultado musical está nas mãos de 

seus músicos: "E na Rede Globo, os grandes ‘solistas’ são o diretor da novela e, 

sobretudo, o autor” (p. 44).  

Uma vez que uma sinopse é aprovada e a telenovela passa a ser produzida, 

qualquer manobra exige a cumplicidade do autor ou haverá a quebra do mecanismo 

de produção e a perda significativa de tempo e recursos. Uma telenovela das 19 

horas da TV Globo em 2017, por exemplo, custa US$ 300 mil por capítulo, incluindo 

a implementação, o que significa, no caso de Totalmente Demais, com 176 

capítulos, um montante de US$ 52,8 milhões.72 Pondera-se, portanto, que o autor de 

uma telenovela, em última instância, é o centro de uma cadeia de poder do maior 

produto audiovisual brasileiro, que, além de mobilizar centenas de profissionais e 

recursos expressivos, possui uma audiência massiva no Brasil, apesar das 

tendências de conteúdo fragmentado do mercado audiovisual mundial. Isso não 

significa, no entanto, que esse autor não se preocupe com a audiência ou não esteja 

disposto a fazer mudanças na narrativa para ampliar o número de espectadores. Um 

interesse que é comum à televisão corporativa.  

No capítulo seguinte, refletiremos sobre a relação das telenovelas, autores e 
                                                
72	Dados	disponibilizados	pela	TV	Globo	durante	o	Emmy	Internacional	de	2017. 
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a emissora com o público, levando em consideração as novas tecnologias e 

transformações na espectatorialidade. Por conseguinte, será debatido de que modo, 

na atualidade, esse público conectado pode ou não interferir em uma telenovela – e 

de que forma.  
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3. O PÚBLICO E A TELENOVELA: TRANSFORMAÇÕES E RESILIÊNCIA DA 
ESPECTATORIALIDADE 

 
Nos capítulos anteriores, observaram-se as influências que modificaram a 

linguagem e o formato da telenovela brasileira desde a sua estreia, na TV Tupi, em 

1951. Foram investigadas também quais características da narrativa permaneceram 

e quais se transformaram com a sociedade. Ponderou-se sobre a importância da 

sintonia da obra e do autor da telenovela com a audiência, levando-se em conta o 

modelo de negócio da televisão corporativa apoiado na publicidade. O processo de 

produção de uma telenovela também foi examinado e defendeu-se que se trata de 

um modelo híbrido, em que características autorais encontram um viés comercial. 

Ao esmiuçar esse processo, uma obra aberta executada em ritmo comercial, 

também se ponderou sobre a cadeia de poder da obra e qual o papel do autor em 

um produto para uma audiência massiva na televisão corporativa brasileira.  

Como já foi demonstrado, a teledramaturgia diária é o produto mais popular 

da televisão brasileira, mesmo que existam limitações no que diz respeito ao 

realismo de algumas situações e críticas à representatividade da população nas 

narrativas. Figueiredo (2017) analisa a crescente desconfiança em relação à ficção e 

à possibilidade de se falar pelo outro. Consequentemente, a autora constata o 

protagonismo que vêm assumindo os relatos identificados como não ficção e sua 

consequente legitimidade narrativa. Figueiredo (2017) questiona o porquê desse 

fenômeno na atualidade contrapondo teóricos, obras de ficção que considera de 

resistência, ao mesmo tempo que pondera que narrativas de não ficção muitas 

vezes lançam mão de procedimentos característicos das narrativas ficcionais. 

Existem autores que defendem a relevância da ficção e particularmente a 

telenovela, objeto de estudo desta tese, como símbolo cultural a ser valorizado, 

entre eles Martín-Barbero (1997). Muito do que supostamente seria rechaçado pelo 

discurso da cultura encontraria expressão na televisão, seria o “popular ativado pelo 

massivo” (p. 324), que para o povo constituirá uma chave para o acesso ao 

sentimento do nacional. Ele afirma que a telenovela – uma versão mais nova e, na 

sua opinião, também mais latino-americana do folhetim – é o único outro produto 

cultural, além dos grandes textos do realismo mágico, que a América Latina 

conseguiu exportar para a Europa e os Estados Unidos, quebrando o fluxo dos EUA-

Europa para a América Latina. Em consonância com esse autor, observa-se que a 
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audiência massiva da telenovela no país e na América Latina, em detrimento da 

fragmentação da audiência no resto do mundo, comprova a relevância, no Brasil, da 

ficção, que na atualidade dialoga com a audiência e tem um alto índice de 

identificação com ela. 

A televisão aberta no Brasil ainda atrai dezenas de milhões de pessoas 

diariamente para assistir aos programas do horário nobre – de seis da tarde às onze 

da noite. Nesse horário, os espectadores acompanham principalmente telenovelas, 

intercaladas por jornais locais e nacionais. Mais do que uma máquina, a televisão é 

um conjunto de comportamentos e práticas, um pacto, em contínua negociação, com 

o público. Mais do que agregadora de conteúdos, a televisão é arena e ponto de 

partida para o diálogo com o espectador – e é ele quem detém a palavra final. Neste 

capítulo, a análise da telenovela não será feita a partir da obra nem do autor, como 

nos dois capítulos anteriores, mas da perspectiva do público.  

De acordo com o levantamento feito pelo Obitel,73 coordenado por Maria 

Immacolata Vassallo de Lopes e Guillermo Orozco Gómez (2017), o público 

feminino foi a maior parcela da audiência das dez telenovelas mais vistas na 

televisão aberta brasileira em 2016, todas da TV Globo. De acordo com pesquisas 

desse mesmo ano,74 a população brasileira tinha 53% de mulheres para 47% de 

homens; no caso da parcela da população que assiste a telenovelas, a proporção 

mudava para 63% de mulheres e 47% de homens, levando-se em consideração que 

na televisão aberta a novela foi o gênero mais visto, por 84,7 milhões de pessoas. 

De acordo com a pesquisa feita pelo Obitel, esse percentual de mulheres é mais 

expressivo nos horários das 18 e 19 horas. Em relação à faixa etária, a novela das 

19 horas aparece como a mais vista por crianças e adolescentes. As tramas das 18 

e 21 horas são as prediletas do público com mais de 50 anos. Quanto ao nível 

socioeconômico, a classe C75 é a principal consumidora da novela brasileira. A 

                                                
73	Rede	de	pesquisadores	de	ficção	televisiva. 
74	Kantar	Ibope	Media. 
75	De	acordo	com	a	Associação	Brasileira	de	Empresas		de	Pesquisa	(Abep),	o	Critério	de	Classificação	
Econômica	Brasil,	enfatiza	sua	função	de	estimar	o	poder	de	compra	das	pessoas	e	famílias	urbanas,	
abandonando	a	pretensão	de	classificar	a	população	em	termos	de	“classes	sociais”.	A	divisão	de	mercado	
por	classes	econômicas:	
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK
EwiJ9sCGnoXgAhU7JrkGHfVJDYoQFjAJegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Facademia.qedu.org.br%2Fgloss
ario%2Fnivel-socioeconomico-nse%2F&usg=AOvVaw1l5S3l9hhUe5zv4ba3hjBr.	Acesso	em:	19	de	janeiro	
de	2019.  
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programação da televisão corporativa acompanha o cotidiano dos brasileiros, 

portanto, é possível afirmar que o conteúdo é produzido e adaptado para o público 

descrito acima. 

Monaco (2010) pondera que a grande identificação do espectador com a 

teledramaturgia vem do fato de que na maioria das vezes os personagens e conflitos 

são familiares. São histórias de afetos e rupturas que dialogam com o cotidiano. 

Monaco se refere às séries televisivas estadunidenses, mas, escrevendo sobre a 

telenovela, Almeida (2001), ao analisar o consumo da novela O Rei do Gado em 

uma cidade do interior do estado de São Paulo, constata que, por tratar de relações 

afetivas, a novela interage, nessas temáticas, com espectadores, provocando 

reflexões sobre relacionamentos íntimos e familiares. A autora pondera que a novela 

constitui um texto cultural capaz de promover certa educação sentimental por meio 

de um processo reflexivo que os espectadores fazem pela convivência com a 

narrativa. Para Monaco (20100, aspectos sentimentais são frequentemente 

considerados mais realistas nas novelas pelos espectadores, já que se trata de 

emoções reais que estão em jogo na vida social. Almeida (2001) cita como exemplo 

mães que utilizam a novela para falar de temas delicados como sexualidade e 

relações amorosas.  

Eneida Nogueira, diretora de pesquisa da TV Globo até 2017, entrevistada 

para esta tese, ao focar em um dos pontos de conectividade das pessoas com a TV, 

afirma que, durante suas pesquisas sobre televisão aberta, teve acesso a diversos 

relatos de que a televisão fazia companhia para o espectador:  

 
– "Chego em casa e ligo a tv e ela fica ligada o dia todo." 
– "Se não tiver o som da tv parece que a casa está vazia." 
– "Com a TV eu não me sinto sozinho." 
– "Sem o som da TV parece que está faltando alguma coisa."  
– "No almoço de domingo, a TV participa da roda familiar.”76 

 
 

Para a pesquisadora, essas são frases muito fortes e continuam frequentes 

mesmo que numa proporção menor do que alguns anos atrás. São textos que para 

ela chamam atenção pela dimensão de “pertencimento”: a televisão gerando a 

sensação de que a pessoa está em sociedade, já que existe a noção de outros 
                                                
76	Relatos	compartilhados	por	Eneida	Nogueira.	 
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espectadores fazendo a mesma coisa que ela; a televisão é uma fonte de 

informação para saber o que está acontecendo fora da casa; no dia seguinte, esse 

espectador terá um repertório em comum com outras pessoas; e, principalmente, a 

sensação de não estar só. É a televisão sendo uma companhia. O teórico Raymond 

Williams (1974) pondera que a grade, ou fluxo de programação, define a própria 

televisão. Para ele, em vez de assistir a um programa, o espectador assistiria a esse 

fluxo. Ou, como também já foi apontado nesta tese, é a televisão que “assiste” à 

rotina do espectador e se adapta a ela. 

Pondera-se, no entanto, que, apesar de a televisão acompanhar a rotina da 

audiência para elaborar sua programação, o público brasileiro não assiste a uma 

telenovela e a um jornal da mesma forma como a teoria de Williams supõe. Williams 

(1986), em seu artigo na coletânea sobre cultura de massa nos estudos do 

entretenimento organizada por Tania Modleski, observa que as teorias de Williams 

podem fazer sentido para os Estados Unidos, mas não para o resto do mundo, uma 

vez que dependem de práticas de comportamento ligadas à televisão que são 

culturais. A telenovela proporciona ao público brasileiro a reflexão sobre a sua 

realidade e temas atuais; obter informação e conhecimento; identificar-se com traços 

de personagens, histórias, emoções; fantasiar e se distanciar da realidade; 

descontrair, relaxar; e, finalmente, se inspirar.  

Como observou Wolton (1996) em Elogio do Grande Público – Uma Teoria 

Crítica da Televisão, assistir a uma telenovela no Brasil é fazer parte de um laço 

social que mobiliza milhões de pessoas, mas é, também, somar à narrativa outros 

textos secundários e terciários, como teorizou Fiske (1987), além de experiências 

pessoais, expectativas e sonhos.  

Feuer (1992), em seu artigo no livro sobre crítica e televisão contemporânea 

organizado por Robert Allen, argumenta que o processo de sentido de um texto e 

até mesmo o prazer do leitor deriva do fato de ele relacionar o texto a outros. É 

dessa forma que o espectador interpreta a narrativa, de acordo com sua 

individualidade e vivência. Isso porque, mesmo com todas as transformações na 

espectatorialidade, que são abordadas nesta tese, existe uma dimensão de 

produção de significados e subjetividades que permeia a experiência do espectador 

nos já 70 anos de existência da dramaturgia seriada. Por essas características, pela 

relação e pelo diálogo com a audiência, a telenovela se destaca do fluxo de 

programação. 
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Neste capítulo se investiga a relação do público com a novela sob os 

seguintes aspectos: o que o espectador espera de uma novela e como a narrativa se 

adapta a essas expectativas; o diálogo possível entre o espectador e a narrativa e 

qual o real poder dele, como ele foi amplificado ou não pelas novas tecnologias e 

plataformas interativas.  

 

3.1 O que o espectador deseja em uma telenovela  
 

Eneida Nogueira foi diretora do Departamento de Pesquisas da Rede Globo 

de 1998 a 2017. Ela é chamada pela crítica de TV e jornalista Cristina Padglione de 

“maga dos números e análises da audiência”. 77  Em entrevista para esta tese, 

Nogueira observa que a elaboração da grade fixa, que tem como premissa a 

harmonia com a sociedade, faz as empresas de comunicação precisarem investir de 

forma significativa em pesquisas para essa adequação.  

Mirian de Icaza Sánchez, também entrevistada para esta tese, trabalhou na 

Central Globo de Qualidade (CGCQ)78 ao lado do marido, Homero Icaza Sánchez 

(falecido), chamado de “El Brujo” por antecipar tendências nas décadas de 1970 e 

1980. Ela revelou que nessa época o orçamento do departamento para pesquisas 

era em média US$ 2 milhões anuais. “Ele (Homero Icaza Sánchez) sabia até quanto 

tempo uma fofoca levava de Copacabana até o centro da cidade do Rio de Janeiro.” 

A pesquisadora observa que o departamento trabalhava com vetores levantados 

pelas pesquisas para tentar descobrir se um programa seria popular. “Homero dizia 

que quando recebemos a audiência já é tarde, você precisa saber antes para onde 

ela vai, quais são as tendências.” Foi Homero, com a certeza de que fariam sucesso, 

quem aconselhou José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, então à frente da 

Rede Globo, para produzir tramas de época para o horário das telenovelas das 18 

horas. De acordo com Eneida Nogueira, 18 horas é um horário em que a mulher 
                                                
77 	Disponível	 em:	 https://telepadi.folha.uol.com.br/diretora-de-pesquisa-da-globo-troca-emissora-pela-
academia-e-projetos-pessoais/.	Acesso	em:	23	de	dezembro	de	2018. 
78	As	 pesquisadoras	 Lúcia	 Maria	 Bittencourt	 Oguri,	 Marie	 Agnes	 Chauvel	 e	 Maribel	 Carvalho	 Suarez	
(2009)	resumem	quais	seriam	as	 funções	da	Central	Rede	Globo	de	Qualidade:	 "O	setor	 tem	por	 função	
fazer	a	análise	dos	produtos,	verificar	e	manter	o	controle	dos	níveis	de	audiência,	ajustar	os	programas	
de	acordo	com	critérios	preestabelecidos	e	decidir	sobre	sua	permanência	na	grade	de	programação.	É	o	
departamento	que	recebe	e	analisa	os	resultados	da	Divisão	de	Pesquisa,	bem	como	os	relatórios	da	CAT	
[Central	de	Atendimento	ao	Telespectador],	e	formula	possíveis	ações.	Ele	pode,	por	exemplo,	sugerir	aos	
autores	que	alonguem	ou	encurtem	determinadas	tramas	ou,	até,	a	novela	como	um	todo”	(p.	44). 
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está em casa sozinha, seja porque os filhos e os avós estão em outras atividades, 

seja porque o marido, se for o caso, ainda não chegou. Seria, então, um momento 

de intimidade, em que essa mulher sente que pode viver para dentro dela.  

Nesse horário, as narrativas seriam mais fantasiosas, emocionais, abrindo 

espaço para novelas de época e românticas. Eneida pondera: "É claro que a mulher 

muda ao longo do tempo e a novela também tem que mudar e perceber o que é da 

mulher nessa mudança do tempo. É um horário onde ela tá fazendo comida, ou 

preparando um lanche, mas é um horário de individualização”. De acordo com a 

entrevistada, o horário das 17h30 é de transição, em que existe a convivência entre 

diferentes gerações: os jovens acabaram de voltar da escola, ou terminaram a lição 

de casa, suas atividades, e aquele é o intervalo de tempo que os adolescentes 

deixam para estar com suas mães e avós. “Então, aquele horário de Malhação era 

perfeito porque caía bem na rotina deles e na rotina das mães. Se compactuou que 

aquele era um horário de convívio com adolescentes.”  

É por isso, então, que a novela Malhação, apesar de mudar de história, 

elenco e cenários todo ano, continua sempre abordando o universo jovem. O 

produto tem como vocação propiciar um grande diálogo entre a mulher que está em 

casa e seus filhos. Eneida observa que esse momento é muito especial para as 

mães: “Eu sempre brinco que mãe fica bebendo as migalhas de atenção dos 

adolescentes”. Malhação, por conseguinte, é um programa que precisa tratar de 

temas que interessam às mães e também aos filhos, mas ao mesmo tempo o 

conteúdo não pode constranger nenhum dos dois públicos. Eneida exemplifica 

ponderando sobre um tema como sexualidade. Para as mães e avós, sexo é uma 

questão de saúde, para os adolescentes não. Além disso, o jovem prefere falar de 

sexo com seus pares e amigos, não com a família.  

Já às 19 horas, a casa tem uma dinâmica agitada: chegam o marido, os filhos 

adolescentes, os menores terminam as suas atividades, o jantar é preparado e 

servido. Portanto, a novela das 19 horas precisa acompanhar esse ritmo. “A novela 

senta na mesa com as pessoas”, pondera Eneida Nogueira. Além disso, por ser uma 

novela vista por muitas crianças e adolescentes, não pode haver cenas 

excessivamente violentas ou erotizadas. O dinamismo da rotina da casa nesse 

horário supostamente não permite também maior aprofundamento dos temas: "De 

novo é a novela se subordinando, entendendo qual é a rotina e entrando na rotina 

das pessoas e da casa".  
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Lopes e Gómez (2017) observam que,  

 

 
[...] enquanto A Regra do Jogo, Velho Chico e A Lei do Amor, telenovelas 

das 21h, privilegiaram questões políticas tanto nas temáticas dominantes 

quanto nas sociais, as tramas das 19h e das 18h, ainda que 

contemplassem temas densos, o fizeram sob um viés ameno, com o 

conflito amoroso a balizar a ação narrativa (p. 112). 

 

 Em “A Telenovela Brasileira: Uma Apresentação de Seu Formato e de Seus 

Aspectos Principais”, a professora Larissa Perfeito Barreto Redondo (2007) observa 

que, ao se dirigir a um público de massa, a telenovela das 21 horas procura temas 

polêmicos e tabus que incomodem emocional e moralmente e gerem mídia sobre os 

seus temas. "Esse é o impacto causado pelas telenovelas do horário das 21 horas, 

que são mais chocantes, polêmicas e capazes de fazer a integração nacional pela 

trama, uma vez que tudo o que é transmitido, além de polêmico, corresponde à 

atualidade” (p. 143).  

No entanto, para Eneida Nogueira, a novela das 21 horas tinha como vocação 

há 20 anos discutir grandes temas, falar da sociedade. Na atualidade, porém, além 

dos adultos, crianças e adolescentes passaram a estar “na sala”. Eneida explica que 

uma das consequências disso é que a narrativa não pode mais ser tão densa, 

pesada. Pondera-se que se trata de um horário compartilhado, mas não da mesma 

forma que o horário das 19 horas. Através de pesquisas chegou-se à conclusão de 

que esse era um momento de descompressão tanto para as mulheres que 

trabalham fora quanto para as donas de casa. A mulher contemporânea, estressada, 

passa o tempo todo “voltada para fora dela, e não para dentro” e, quando chega  o 

horário das 21 horas, ela está exausta. A pesquisadora pondera: “Ela quer sentar e 

se reconectar com ela mesma”. Por isso essa narrativa teria a vocação, o papel, 

para oferecer descompressão. “É o primeiro momento onde ela senta e pode se dar 

o luxo de pensar alguma coisa para ela mesma. Aprender, refletir, viver alguma 

coisa.” 
Finalmente, as novelas das 23 horas são mais curtas, têm temas mais adultos 

e cenas mais fortes. Nesse horário, as crianças já dormiram, os adolescentes 

preferem ficar sozinhos e as telenovelas são muitas vezes vistas no quarto pelo 
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casal. De acordo com Eneida, é por isso que os autores podem investir em temas 

mais fortes, abordar temas como violência, política, e há mais cenas de sexo. Por 

serem telenovelas que consideram um público mais adulto e, portanto, menos 

heterogêneo, essas obras são as mais similares aos seriados de audiência 

fragmentada ou segmentada. “23 horas é o horário da intensidade, vamos chamar 

assim. E pode ser de várias formas. As mulheres falam que tem que ser alguma 

coisa que o marido também goste de ver.” Almeida (2002) observa que em 

pesquisas empíricas com espectadores, embora seja possível observar homens de 

diversas idades que acompanham as novelas, alguns com muito interesse, mesmo 

eles reconhecem a telenovela como um programa de mulher. É comum, também, 

especialmente nas camadas mais populares, que apenas algumas telenovelas – 

normalmente as exibidas depois do Jornal Nacional – sejam consideradas 

programas relativamente legítimos para o público masculino 

 À primeira vista, a análise de Eneida chama atenção por levar em 

consideração apenas a família tradicional brasileira, que em nossa percepção 

parece estar se desintegrando na atualidade, com outras grandes instituições 

políticas, sociais e culturais. Muanis (2018b), em um artigo que busca definir o que é 

televisão e quais são as perspectivas dessa mídia, observa que historicamente a 

televisão corporativa organizou-se de acordo com os horários de um modelo familiar 

arbitrário, burguês e de classe média, conservador, branco e heterossexual, 

composto idealmente por um casal e dois filhos inseridos socialmente. Assim, a 

grade da televisão teria sido elaborada com base nos horários desse lar-modelo. 

Muanis (2018b) pondera que esse modelo foi paulatinamente enfraquecendo nos 

Estados Unidos à medida que a sociedade se transformou, a mulher passou a 

trabalhar fora, o ritmo da vida cotidiana aumentou e, por conseguinte, os horários do 

dia a dia se desestabilizaram. A televisão corporativa estadunidense percebeu que 

esse modelo não contemplava as famílias separadas, pessoas sozinhas, sem filhos, 

ou, ainda, mães ou pais solteiros, bem como casais homossexuais com ou sem 

filhos. Muanis (2018a, 2018b) observa que a grade televisiva se desestabilizou e 

outro modelo de negócio surgiu, com horários flexíveis e conteúdos diversificados 

para públicos de nicho – se considerarmos as novas formas de consumo 

hipersegmentadas e de vídeo sob demanda televisão. 

No entanto, pondera-se que o que ocorreu com a televisão corporativa nos 

EUA não é o mesmo processo da TV no Brasil. A televisão corporativa, como 
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observa a pesquisadora Eneida Nogueira, continua se adaptando às transformações 

da “família-modelo” brasileira mesmo que esse modelo não reflita a realidade das 

famílias no país. Por outro lado, os objetivos da televisão corporativa, quando 

elabora pesquisas de audiência e afina sua programação de acordo com a 

sociedade, não é julgar ou impor um modelo de família uninuclear, e sim, por seus 

interesses explicitamente econômicos, agradar e conquistar essa audiência massiva.  

De acordo com o teórico Martín-Barbero (1997), “Se a televisão na América 

Latina ainda tem a família como unidade básica de audiência é porque ela 

representa para a maioria das pessoas a situação primordial de reconhecimento” (p. 

293). Pondera-se que uma das justificativas para a audiência de massa da televisão 

corporativa no Brasil resistir seja a telenovela. Existe uma oferta significativa de 

obras em plataformas de mídias distintas para audiências segmentadas no Brasil. A 

telenovela continua atraindo milhões de espectadores, que dialogam, se identificam 

e se inspiram com essas narrativas, um fenômeno diferente do que ocorreu nos 

EUA.  

As pesquisas de audiência sempre têm como um dos vetores o número de 

televisões ligadas, e o share de um programa é calculado como um percentual 

desses televisores. As pesquisas tradicionais têm como parâmetro apontar também 

o número de pessoas que estão em casa, seu gênero, idade, classe econômica e o 

percentual que assiste ao programa. De acordo com Oguri, Chauvel e Suarez, o 

Painel Nacional de Televisão (PNT) é o sistema utilizado pela empresa Kantar Ibope 

Media para aferição eletrônica da audiência minuto a minuto. Baseia-se na 

instalação de people meters em uma amostra fixa determinada estatisticamente 

segundo parâmetros sociodemográficos: “O objetivo principal do PNT é oferecer ao 

mercado uma descrição do consumo de TV no mercado brasileiro traduzida em 

informações de estado de sintonia, audiência domiciliar e individual, penetração, 

perfil, alcance e frequência de exposição ao meio” (p. 43). 

Além de avaliar o volume total da audiência, permite aferir a qualificação ou 

perfil do público de cada programa. Apesar de a maior parte do público da telenovela 

ser de mulheres, é possível perceber que existe no Brasil um público diversificado 

para quem, ao contrário do que ocorre nos EUA, ainda é satisfatório assistir à 

mesma programação. Dessa forma, o relatório produzido pelo Obitel (2017) com 

dados do instituto de pesquisas Kantar Ibope Media demonstra que a telenovela A 

Regra do Jogo (2017), de João Emanuel Carneiro, obteve uma audiência média de 
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34,5 pontos de Ibope, com um share de 52,% dos televisores ligados. Em 2017, um 

ponto no Ibope equivalia a 245.702 domicílios e 688.211 espectadores. Portanto, a 

média de espectadores por capítulo foi de 8.476.719 milhões de domicílios e 

23.743.280 milhões de pessoas. O público dessa telenovela também é diversificado. 

A Regra do Jogo foi vista por: 

 

Gênero: 61,5% de mulheres e 38,5% de homens 

Nível socioeconômico: 28,3% AB, 52,2% C e 19,5% DE.  

Faixa etária: 5,7% de 4 a 11 anos, 7,2 % de 12 a 17 anos, 

8,5% de 18 a 24 anos, 15,3% de 25 a 34 anos,  

24,7% de 35 a 49 anos, 38,5% de 50 anos ou mais. 

 

Observa-se que, ao se escrever para a teledramaturgia diária, busca-se 

pensar em núcleos e tramas que retratem distintas realidades sociais com 

personagens de diversas idades, cenas e trilhas com tons diferentes, como humor, 

drama, ação, e que pretendam dialogar diferentes gerações. Ao mesmo tempo, não 

existe fórmula possível que consiga criar identificação com todos os públicos, 

mesmo na TV generalista. Wolton (1996) defende a importância da televisão como 

laço social de um país diverso, vocação que a TV fragmentada com conteúdo 

segmentado abandonou, mas é preciso destacar que o conteúdo ideal para essa TV 

não pode existir. Não é possível alcançar todo o público da TV aberta, menos ainda 

toda a parcela da população brasileira que poderia assistir a um programa em 

determindo momento – considerando-se o fluxo de programação da TV aberta.  

Essa impossibilidade remete ao conto do escritor Jorge Luis Borges (1982) 

“Sobre o Rigor da Ciência”, em que o mapa perfeito só pode ser aquele que tem o 

tamanho real da cidade. Ao tentar agradar a todo mundo, existe a possibilidade de o 

autor não agradar a ninguém. Benedito Rui Barbosa pondera: “Então, se você está 

contando uma história e vai atrás do índice da audiência, escrevendo mais para 

fulana ou beltrano, acaba perdendo o domínio dos personagens, e estragando seu 

trabalho” (FIUZA et al., 2008, v. 1, p. 241).  

Como foi observado, uma telenovela de sucesso é aquela que atrai a 

audiência com uma história boa e bem contada. Para afinar o diálogo com a 
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audiência, além das pesquisas quantitativas realizadas enquanto o programa está 

sendo exibido,79 por amostragem, geralmente ao final do primeiro mês de telenovela, 

na TV Globo, um autor presencia a primeira pesquisa qualitativa. Oguri, Chauvel e 

Suarez (2009) definem: “As pesquisas qualitativas, complementares, são realizadas 

como forma de controle, verificação ou manutenção dos programas. 

Essencialmente, consistem em discussões em grupo” (p. 44). De acordo com as 

pesquisadoras, nesses estudos são investigadas as características de cada 

personagem, núcleo e história. Pergunta-se sobre a compreensão da trama, os 

personagens, os casos amorosos, os aspectos morais e estéticos da história, 

dramaticidade, rejeição a personagens, aspectos de produção e conclusão da 

história.  

A pesquisa qualitativa é feita com grupos montados por especialistas da 

empresa de pesquisas para espelhar o público diverso que está em casa no horário 

da telenovela. Esse grupo não sabe, ao chegar, qual será o produto debatido. A 

pesquisa é feita em São Paulo, não apenas porque o maior mercado publicitário é o 

da Grande São Paulo como também porque a média de audiência da cidade 

costuma ser equivalente ou próxima à média da audiência do país (PNT). Além de 

idade, grupo socioeconômico e gênero, a audiência é dividida entre os que já 

assistem à telenovela assiduamente e o público esporádico. O objetivo de uma 

pesquisa qualitativa é entender o que agrada ao público fiel e o que está faltando na 

trama para atrair os esporádicos. Dessa forma, a popularidade de personagens, 

tramas, conflitos será avaliada. Quando a audiência da telenovela é baixa, uma obra 

pode ter mais de uma pesquisa como essa, mas geralmente a pesquisa já é 

suficiente para construir uma perspectiva de como o público consome a narrativa. 

Depois da pesquisa qualitativa, resta ao autor e diretor acompanhar os números 

quantitativos diariamente e a repercussão nas redes sociais – que na verdade não 

espelham a audiência total da telenovela, como veremos mais adiante. Além disso, 

por não serem pesquisas formais, as buscas nas redes sociais estão sujeitas a 

algoritmos próprios.  

O autor e o diretor não são obrigados a modificar sua telenovela de acordo 

                                                
79	Na	verdade,	os	números	da	pesquisa	quantitativa,	quantas	pessoas	estão	assistindo	àquele	programa	no	
momento,	chamada	de	“minuto	a	minuto”,	tem	um	minuto	de	atraso	em	relação	ao	que	está	no	ar.	 
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com a pesquisa, mas na televisão comercial a baixa audiência pode significar que 

uma novela sairá do ar antes do previsto; portanto, a pesquisa qualitativa pode ser 

de grande influência para diretores e autores. É preciso, também, levar em conta 

que a telenovela brasileira tem um caráter comercial que permeia suas produções. O 

que não é diferente do folhetim, sua origem: o gancho ao final do capítulo, ou seja, o 

suspense criado com a cena final, tinha como objetivo atrair o público para o capítulo 

seguinte. O folhetim e a telenovela, com o melodrama como referência, sempre 

foram produções com vocação comercial, que pretenderam e pretendem agradar ao 

público. 

Como autora já participei de três pesquisas qualitativas. Através de um 

espelho unilateral é possível ver os grupos que discutem a novela sem ser visto. 

Para conseguirem a confiança e cumplicidade do grupo, os mediadores falam de 

temas diversos antes de entrar propriamente na telenovela: cotidiano, filhos, 

trabalho, religião. Curiosamente, os mediadores que presenciei sempre iniciam a 

atividade conversando sobre o lanche que é servido. Em geral são quatro grupos por 

dia, durante três dias, divididos entre pessoas com o mesmo nível socioeconômico, 

idade, gênero, espectadores assíduos ou esporádicos.  

Como já foi observado, nenhum dos participantes sabe qual será o tema da 

pesquisa, que pode ser uma nova marca ou campanha, até o momento em que o 

mediador revela que será a telenovela. Nos grupos de espectadores assíduos, 

existe uma vontade maior de discutir minúcias da trama, personagens, e muitas 

vezes torcidas por um casal ou encaminhamento da trama se formam. Nos grupos 

de espectadores esporádicos, é mais difícil extrair o que pensam, até porque muitas 

vezes só recordam a trama da novela em linhas gerais e com várias lacunas. A 

pesquisa discute todos os núcleos das novelas, personagens, temas e assuntos. 

Para um autor de telenovela, é uma tortura assistir ao grupo dos espectadores 

esporádicos – de qualquer gênero, idade ou nível socioeconômico. Esses grupos 

pouco sabem sobre a narrativa da telenovela e claramente preferem assistir a outra 

coisa no horário, mas são os mais importantes, pois são os espectadores que estão 

em casa no horário da telenovela e precisam ser atraídos para assistir à narrativa. 

Os especialistas da pesquisa irão, então, elaborar de forma detalhada, com 

os dados levantados, um grande apanhado do que agrada e do que desagrada ou é 

rejeitado pelo espectador, incluindo tramas secundárias, o que possibilita maior 

investimento em personagens que estavam em segundo plano, por exemplo. No 
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entanto, é possível ter uma ideia dos grandes pontos de atenção assistindo aos 

grupos de discussão – principalmente quando existe alguma grande rejeição ou 

afeto por trama ou personagem.  

Eneida Nogueira pondera: "É muito raro a gente ir pro Focus Group e o autor 

se surpreender. Você sempre tem um pouco de ideia do que tá acontecendo. Eu 

acho que ajuda a organizar as sensações, percepções dos artistas”. Nunca tivemos 

uma trama rejeitada, mas já existiram personagens que estavam no meio da trama 

principal e precisavam de ajustes. Por exemplo, em uma das novelas que 

escrevemos, havia um personagem que era disputado por duas amigas, mas que o 

público não achava estar à altura delas. Optamos por trazer qualidades ao 

personagem, como responsabilidade, solidariedade, mas criamos outro protagonista 

masculino para entrar no triângulo amoroso da trama. Em outra telenovela, o ajuste 

foi em uma personagem feminina importante para a trama, mas com a qual as 

mulheres da pesquisa não se identificavam; pelo contrário, a achavam dura, muito 

fria, arrogante.  

Geralmente, em uma pesquisa qualitativa, existe um momento em que o 

moderador pergunta que personagem da trama o participante gostaria de ser, se 

pudesse. Os personagens escolhidos são uma fonte aspiracional para esses 

espectadores. Além disso, quando o personagem é escolhido, isso é um sinal de 

afeto do espectador por ele. Como a personagem em questão não teve o resultado 

esperado nessa parte da pesquisa, optamos por fazer uma grande transformação na 

vida dela. É atribuída a Janete Clair a ideia de que, se um personagem vai mal na 

trama, é preciso fazê-lo sofrer para criar maior empatia do espectador. Com a 

parceria do diretor, modificamos o cabelo e o figurino da personagem, que também 

foram criticados pelos grupos de discussão, e a fizemos sofrer toda sorte de reveses 

em uma típica maré de azar. Como foi observado no capítulo anterior, obstáculos 

ajudam na empatia do espectador pelo personagem. Assim, criamos diversos 

empecilhos para a personagem, que, ao passar por eles, se transformou e se tornou 

mais generosa e solidária, mas não perdeu a sua força de vontade. Em ambos os 

casos, a audiência subiu de forma significativa. 

Não existe uma política da empresa de obrigar um autor a modificar sua 

trama de acordo com as pesquisas. Na sua análise de Oguri, Chauvel e Suarez 

(2009) concluem que os índices de audiência sinalizam à emissora e aos autores 

problemas e oportunidades; não ditam decisões: “Funcionam como indicadores que 
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precisam ser interpretados, e somente em alguns casos resultam em alterações no 

produto, que raramente envolvem elementos-chave do enredo. Além disso, fica claro 

que o projeto inicial, a sinopse, em suas grandes linhas, é o que guia a novela” (p. 

45).  
No entanto, observa-se que o autor sabe dos riscos que uma audiência baixa 

por muito tempo pode trazer à sua obra. A telenovela pode sofrer uma supervisão de 

outro autor, o que não é tão raro, como aconteceu com O Dono do Mundo (1991), de 

Gilberto Braga, quando Silvio de Abreu interveio, como visto anteriormente. A outra 

opção, bem mais onerosa para a emissora e, também, traumática, é a telenovela 

sair antes do ar. Na análise de Oguri, Chauvel e Suarez (2009), o diretor Jorge 

Fernando cita como exemplo As Filhas da Mãe (2001), de Silvio de Abreu, que 

originalmente deveria ter 180 capítulos e, por diversos problemas, incluindo a baixa 

audiência, teve apenas 130 : “Foi um exemplo de produto que passou por um 

processo de mudanças que não chegou a lugar algum” (p. 45).  

Autores de telenovela têm plena consciência desse viés comercial-popular da 

obra. Em entrevista, o autor Aguinaldo Silva avalia: “Você está fazendo novela pra 

quê? Para conseguir audiência e agradar o telespectador. É para fazer sucesso, não 

é para outra razão. Então, é um absurdo se colocar contra o que o espectador quer” 

(FIUZA et al., 2008, v. x, p. 36). Gilberto Braga, em entrevista, no entanto, pondera: 

“Nós fazemos o que o público deseja se concordamos com aquilo” (FIUZA et al, v.1 

p. 416). Como exemplo, o autor cita as pesquisas de Vale Tudo (1988) em que o 

público pedia que a personagem interpretada por Regina Duarte, a heroína Raquel, 

não fosse tão perfeita. De acordo com Gilberto Braga, a própria atriz também queria 

que a personagem tivesse um deslize. Ele atribui esse desejo ao maniqueísmo da 

novela e à popularidade da vilã, Maria de Fátima, filha de Raquel, interpretada por 

Glória Pires.  

Gilberto Braga conta que se reuniu com os outros autores da trama e juntos 

decidiram manter a personagem com suas características originais. “Deixamos o 

público reclamar até o final, porque Vale Tudo se baseava nesta oposição: mãe 

honesta e a filha desonesta.” (FIUZA et al., v. 1, p. 416). O autor conclui: “Quase 

sempre acho bom o que o público pede. É por isso que consigo fazer a sua vontade” 

(FIUZA et al., v. 1,  p. X). Observa-se que Gilberto Braga mantém a hierarquia do 

autor como elo principal da cadeia criativa e de poder de uma telenovela. Por mais 

que haja um diálogo com o público e que este, aceitando ou rejeitando a trama e os 
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personagens, seja uma das principais forças responsáveis não só pela permanência 

da obra no ar, mas também pelas transformações que a telenovela vem sofrendo ao 

longo de quase sete décadas, o público espera uma história bem contada por 

alguém: o autor. 

No entanto, observa-se que as fronteiras entre a telenovela, o autor e o 

espectador vêm se transformando com a sociedade e o acesso às novas 

tecnologias, ferramentas sociais e plataformas interativas. O autor e a emissora não 

dependem apenas de pesquisas quantitativas e qualitativas para saber o que pensa 

o espectador, mesmo que as pesquisas ainda sejam o principal parâmetro do 

modelo de negócio da televisão corporativa. A amplificação da presença do 

espectador, ou da presença de espectadores tão diversos em diferentes plataformas 

interativas e mídias participativas, implica um aumento da influência da audiência na 

obra? O autor, principal força criativa desde o nascimento da telenovela, perdeu 

parte da sua preponderância diante de uma audiência cada vez mais ativa? Essas 

são questões que surgem concomitantemente à produção de conteúdo por grupos 

de fãs a partir do universo da telenovela e ao fortalecimento da repercussão do 

comportamento da audiência na interatividade das redes sociais. 

 

3.2 A repercussão da telenovela e a influência do espectador 
amplificadas pelas redes sociais e plataformas interativas 

 

A percepção de que a audiência da indústria audiovisual é passiva é 

defendida por vários teóricos em diferentes momentos. Adorno e Horkheimer (1986), 

no texto A Indústria Cultural: O Esclarecimento como Mistificação das Massas, cuja 

primeira edição é de 1944, descrevem massas obedientes, dominadas e 

emburrecidas pela indústria cultural na sociedade capitalista industrial do pós-

guerra. As audiências descritas por esses autores não representam espectadores 

que escolhem, personalizam e interagem com o conteúdo audiovisual desde a sua 

origem. Como Figueiredo (2011) observa, ao relacionar diversos textos críticos 

contemporâneos que abordam a proliferação de imagens técnicas, “Pela distância 

ou pela proximidade que estabelecem, transfere-se para as imagens a culpa de todo 

mal, esquecendo-se de que elas são discursos e estão cercadas de outros discursos 

que buscam interpretá-las” (p. 16). A autora avalia ainda que esses discursos são 

criados pelo homem para os outros homens, que sempre poderão realizar leituras 
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imprevistas com diferentes pontos de vista.  

Em relação à televisão corporativa, no livro Sobre a Televisão, Bourdieu 

(1997), por exemplo, afirma que a programação, no intuito de agradar ao público, 

busca o consenso, se tornando similar não importando a qual emissora e, assim, 

generalizando a audiência, que se torna passiva àquele conteúdo, sem produzir 

sentido próprio em face do consumo cultural. Manipulados e manipuladores, de 

acordo com o autor, os produtores culturais também perderiam sua autonomia. Por 

outro lado, em Media Consumption and Public Connection (2010), Sonia Livingstone 

argumenta contra o posicionamento que atribui à mídia o suposto nível de apatia da 

sociedade na atualidade. A pesquisadora defende a importância de não polarizar a 

audiência massiva e supostamente passiva de um lado e público ativo e coletivista 

do outro, até porque pode se tratar das mesmas pessoas. Para Livingstone (2010), 

essa oposição, binária, reduz a complexidade das relações entre as pessoas e a 

mídia.  

Mesmo antes de a TV conectada à internet (ou ao videogame), o ato de 

mudar de canal, ligar e desligar, realizar tarefas enquanto um programa está sendo 

transmitido, entre outras práticas, corrobora os argumentos de que o espectador não 

é nem nunca foi passivo. Além disso, não há como existir passividade em um 

espectador que relaciona o texto televisivo às suas próprias vivências, leituras, 

dentro do seu contexto histórico e social, pois todo processo de interpretação é 

subjetivo e ativo.  

O entendimento de uma audiência ativa pode ser associado erroneamente 

apenas à figura do fã, com a noção de que este é o espectador que interage com a 

obra ostensivamente, produzindo conteúdo, por exemplo. Como já foi observado, a 

audiência ativa é aquela que se envolve com a história emocionalmente, associando 

a novela a textos secundários e terciários e interagindo em diversas dimensões. 

Para Eneida Nogueira, algumas das principais dimensões que norteiam o gosto do 

público e permeiam todas as telenovelas seriam conteúdos e temas que geram 

discussão em casa e no ambiente social;  ampliação do repertório, do aprendizado e 

da reflexão; valor às narrativas pessoais; diversão; esperança e fantasia; assuntos 

para troca social (online ou offline).  

Essa última dimensão dialoga diretamente com as teorias de Fiske (1987) 

sobre a leitura do conteúdo pelo espectador, levando em conta discursos 

secundários e terciários. John Fiske (1987) observou que existe um processo de 
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negociação entre a proposta do conteúdo e a posição do espectador. Para ele, 

nessa negociação o poder é do público. “A teoria da intertextualidade propõe que 

qualquer texto é necessariamente lido em relação a outros e que uma gama de 

conhecimentos textuais é transferida para essa leitura” (p. 108, tradução nossa).80  

Nem todos os leitores precisam ter as mesmas referências para efetuar as suas 

próprias leituras. Para esse teórico, existem duas dimensões de relações entre 

textos: horizontal e vertical.  

A dimensão horizontal é aquela entre textos primários explicitamente 

relacionados, geralmente por gênero, personagem ou conteúdo. Seguindo as teorias 

de Fiske, pondera-se que um exemplo seria a relação entre vilãs de três telenovelas: 

Odete Roitman, de Vale Tudo, Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, e 

Carminha, de Avenida Brasil. A intertextualidade vertical consiste na relação de um 

texto primário, como, por exemplo, um capítulo de telenovela com textos que partem 

dele como referência. Exemplos desses textos, secundários, são publicidade, 

críticas, conteúdos promocionais que têm por objetivo fazer circular significados do 

texto primário. A relação intertextual vertical pode ser também através de textos 

terciários. Estes ocorrem no nível do espectador e suas relações sociais. Um 

terceiro nível de intertextualidade da televisão seriam os textos que os próprios 

espectadores produzem segundo suas experiências pessoais e, também, em 

resposta a outros telespectadores.  

A Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da TV Globo foi criado na 

década de 1980. O espectador pode entrar em contato pelo telefone ou, já na 

década de 2000, por email.81 De acordo com Oguri, Chauvel e Suarez (2009), entre 

as sugestões feitas pelo telespectador, encontram-se erros de roteiro ou produção 

(como coerência da ambientação em relação a cenário, figurino) ou relacionados à 

inadequação na abordagem de temas relativos a associações ou entidades. Para as 

pesquisadoras: "Esses reports permitem que os erros factuais sejam verificados e 

corrigidos rapidamente pelos profissionais da criação e produção” (p. 46). No 

entanto, de acordo com Oguri, Chauvel e Suarez (2009), quando há um número de 

contatos considerado expressivo, apoiando ou desaprovando determinado assunto, 
                                                
80	No	original:	"The	theory	of	intertextuality	proposes	that	any	one	text	is	necessarily	read	in	relationship	
to	others	and	that	a	range	of	textual	knowledges	is	brought	to	bear	upon	it". 
81	Telefone:	4002-2884;	http://falecomaredeglobo.globo.com. 
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a CAT faz um envio especial para os executivos da empresa, denominado “alerta” 

pela coordenadora.  

A CAT recebe também manifestações do público, que faz críticas, elogios, 

sugestões e denúncias e pede informações variadas sobre a programação. A grande 

maioria dos espectadores interage pelas redes sociais,82 mas a emissora mantém a 

central de atendimento para aqueles que ainda preferem esse meio de contato. Por 

conseguinte, as manifestações não aparecem publicamente nos perfis das redes 

sociais da emissora; para se ter acesso a esses textos, a CAT precisa compartilhar 

as informações. Durante a temporada de Malhação Sonhos (2015-20166), a CAT 

entrou em contato com os autores para relatar uma mensagem que emocionou a 

atendente e sua supervisora. A trama, secundária à história principal, era a de uma 

professora severa, determinada, chamada Lucrécia, que criou a filha adolescente 

problemática sozinha e se descobre com câncer de mama, uma fragilidade 

inesperada que toma conta de sua vida de forma avassaladora. 

 
Figura 9. A personagem Jade e sua mãe, Lucrécia, no hospital. Imagem extraída do 

portal GSHOW em 19 de janeiro de 2019. 
 

Ao longo de alguns meses, a narrativa acompanhou a descoberta, a negação 
                                                
82 	Desde	 2012	 a	 Rede	 Globo	 tem	 uma	 página	 corporativa	 na	 rede	 social	 Facebook,	
https://www.facebook.com/RedeGlobo/.	 "Esta	 página	 é	 um	 lugar	 para	 o	 nosso	 público.	 Comentários,	
sugestões,	 críticas	e	elogios	são	bem-vindos.	Precisamos,	no	entanto,	 ter	certas	regras.	Não	aceitaremos	
spam,	 correntes	 ou	 conteúdos	 inadequados.	 Nos	 reservamos	 também	 o	 direito	 de	 remover	 qualquer	
postagem	 ou	 outro	material	 inapropriado.”	 A	 página	 contava	 com	 13.588.653	 de	 seguidores	 em	 19	 de	
janeiro	de	2019.	A	emissora	conta	também	com	um	perfil	na	rede	social	Twitter	desde	de	2008,	com	11,7	
milhões	de	seguidores	em	19	de	janeiro	de	2019. 
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e, então, o tratamento e a superação da personagem e de sua família. A luta contra 

a doença ao longo da temporada obteve grande repercussão entre os espectadores. 

Abaixo, a mensagem de uma telespectadora recebida pelo CAT em 10 de abril de 

2015: 

 

Sou uma grande fã de Malhação! Pois é, ao longos dos meus 26 anos, eu 
vi todas as temporadas. Mesmo com críticas, dizem que sou velha para 
assistir... Bem, já vi todas as histórias possíveis, mas a de hoje tocou bem 
fundo, mesmo já sendo um assunto falado anteriormente. Tem 17 anos 
que minha mãe teve câncer e há um ano ele “voltou” com força. Há 4 
meses, minha mãe fez uma cirurgia para retirada do seio esquerdo, foi um 
dia pesado. E, hoje, eu revivi, em Malhação, perfeitamente aquele dia de 
uma forma mais leve. Enfim, os autores, por mais que já escutem isso, 
devem se sentir felizes por conseguirem retratar algo tão doloroso de uma 
forma leve e com um amor sem fim. Parabéns aos artistas que entregaram 
a alma por esse papel, pois é preciso. Dizem por aí que “a arte imita a 
vida”, mas bem acho que é a arte que ajuda a gente a encarar a vida 83 
 

Esse é um exemplo do que Fiske (1987) analisou como uma relação 

intertextual vertical, em que, partindo do texto primário da telenovela, uma 

espectadora produziu um texto terciário relacionando a narrativa à sua experiência 

pessoal. Como autora, gravei um depoimento para ser enviado à espectadora, assim 

como fez Helena Fernandes, a atriz que interpretou Lucrécia, agradecendo a 

mensagem. Além disso, fizemos uma rápida homenagem em uma das cenas da 

personagem na telenovela, citando parte do texto da mensagem como se fosse de 

uma amiga da personagem. No entanto, a cena que gerou mais repercussão dessa 

trama da luta de Lucrécia contra o câncer de mama, e que trouxe uma nova 

dimensão à relação intertextual vertical, foi a em que a atriz Helena Fernandes faz o 

autoexame diante do espelho. A cena do autoexame foi pensada para ir ao ar 

justamente em outubro, quando ocorre o movimento mundial Outubro Rosa, para 

conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce do câncer de 

mama e para compartilhar informações sobre a doença. 

                                                
83 Depoimento	de	espectadora	do	Rio	de	Janeiro,	compartilhado	pelo	CAT. 
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Figura 10. Frame de cena que foi ao ar no dia 9 de outubro de 2015 extraída da 

plataforma Globoplay em 19 de janeiro de 2019.  

 

Os comentários nas redes sociais durante o programa refletiram de forma 

intensa posicionamentos opostos. Enquanto alguns criticavam ou ironizavam a 

nudez no horário vespertino, outros apoiaram a iniciativa. Abaixo, alguns 

comentários públicos selecionados que ilustram o conflito:  
 

– “nudez em malhação gente pra que isso dava mt bem p fazer essa cena tampando 
os peito q absurdo malhacao e novela de criança” – Giulia Aguiar  @Giuliaguiar 
 

– “mds....a mo malhação mais hj ela chegou ao seu estremo... mostrou a mulher cm 
os peito de fora... kkkkkk” – victória  @KIDRAUHLZAUN 
 

– “Mulher com peito de fora na MALHAÇÃO isso mesmo produção??” – 
beatriz  @rodriguesbee 
 

– “Bobocas puritanos polemizando auto exame do câncer de mama em Malhação” – 
Marcelo Tinoco  @MarcTinoco 
 

– “As pessoas estão criticando a novela malhação pelo fato da atriz fazer o auto 
exame. Devia eles se preocupar porque câncer não tem idade!” – Amanda 
Cordeiro  @MandahCordeiro  
 

– “Sério que uma mulher fazendo um auto exame nos seios em Malhação deu 
polemica??? Um assunto tao importante. AI MEU DEUS Q POVO 
ATRASADOOOOO” – Luana Bruni  @lulibruni  9 Oct 2014 
 

Essa cena ganhou uma grande repercussão também em blogs e sites 

especializados em crítica televisiva, textos que seriam, de acordo com Fiske (1987), 
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secundários.84, 85 Entre eles, Notícias da TV, site ligado ao portal UOL Notícias, um 

dos principais e mais populares do país. O título do artigo era: “Globo exibe seios em 

Malhação às 17h24 e choca telespectadores”.86 Na matéria, o jornalista Daniel 

Castro escreve que a cena “impressionou telespectadores nas redes sociais”, mas 

observa que a Classificação Indicativa permite nudez à tarde desde que sem apelo 

sexual. O artigo Daniel Castro sobre a cena do auto exame em Malhação é aberto a 

comentários, ou seja, o texto primário, a telenovela, levou ao texto secundário, a 

crítica, que disponibilizou um ambiente propício para textos terciários, que são os 

comentários dos espectadores. Para participar, é preciso se cadastrar no site, 

compartilhar dados pessoais e publicar o nome real.87  

Além disso, como a matéria só foi publicada no dia seguinte, os comentários 

não foram escritos sob o impacto da cena. As respostas e reflexões são mais 

elaboradas. Mesmo assim, como no Twitter, o público estava claramente dividido. As 

respostas mais “curtidas”, ou mais populares, foram: a de Valmir Fabio Versolato, 

advogado e músico, que achou um absurdo a nudez ainda chocar em pleno século 

XXI; a de Marciana Sousa, de Fortaleza, que apoiou o incentivo à prevenção do 

câncer de mama; e a de Guilherme Morais, de Manaus, que ponderou que um 

autoexame não tem conotação sexual. Daniel Lindenberg, do Piauí, escreveu 

diversos comentários rebatendo vários internautas e sendo pessoalmente citado e 

criticado por muitos outros. Ele argumentou que os adolescentes, na sua opinião o 

principal público do programa, não se preocupam com câncer de mama e que 

provavelmente tiveram outra leitura da cena do autoexame. Tina Oliveira Bortuluci, 

de Vitória, respondeu, assim como outros internautas, diretamente a Daniel 

Lindenberg informando que já teve câncer de mama, descobriu justamente fazendo 

o autoexame e parabeniza o programa. Ela fez questão de esclarecer que para ela 

não se tratou de uma cena de sexo. Maria Tribuzi Lula, da Universidade Estadual da 

Paraíba, também criticou o que ela chamou de moralismo. No entanto, Daniel alegou 

                                                
84	Disponível	em:	https://portal4.wordpress.com/2014/10/09/globo-alerta-sobre-o-cancer-de-mama-
em-malhacao/.	Acesso	em:	8	de	agosto	de	2016. 
85	Disponível	em:	http://zamenza.blogspot.com.br/2014/10/malhacao-sonhos-ousa-e-acerta-
ao.html#.VDwxk7I9CUU.twitter.	Acesso	em:	8	de	agosto	de	2016. 
86Disponível	em:		http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-exibe-seios-em-malhacao-as-
17h24-e-choca-telespectadores-5122.	Acesso	em:	8	de	agosto	de	2016. 
87	Muitos	participantes	utilizam	nomes	fictícios,	burlando	o	sistema	de	identificação.  
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que, se uma mulher mostrar o seio é permitido por ser uma campanha de prevenção 

ao câncer, então “Que tal um homem examinando seu PÊNIS com ele bem amostra 

nas imagens as cinco da tarde na Malhação? É por uma boa causa”.88  

Estudar essa produção intertextual vertical, com textos secundários como 

críticas, assim como publicações em redes sociais, é uma forma de acessar 

significados dessa circulação e mobilização. Por exemplo, o porquê de essa cena, 

que supostamente não tem apelo sexual, incomodar tanto. Como já foi observado, a 

narrativa da telenovela dialoga não apenas com a sociedade, mas também com 

questões e conflitos da atualidade. A polarização moral e política é uma dessas 

questões.89 

 Fiske foi professor de Jenkins (2006, 2013, 2016), 90  um dos principais 

autores a debater o crescente poder da audiência televisiva participativa, cujas 

opiniões e produções circulam e repercutem nas diversas ferramentas sociais. De 

acordo com Jenkins, Ford e Green (2013), as novas ferramentas e plataformas 

interativas fazem o público não só consumir de forma única o conteúdo 

originalmente produzido para a televisão como também produzir novos conteúdos a 

partir dele. O espectador atualmente se manifesta sobre o conteúdo audiovisual em 

diferentes redes sociais, participa de grupos de discussão, produz conteúdos 

derivados de personagens e narrativas da e um imediatismo sem precedentes. A 

televisão. Essa audiência influencia a própria obra original, fazendo suas opiniões 

terem uma ressonância questão a ser debatida neste capítulo é se essa influência 

que se apoia nas novas ferramentas sociais se tornou mais significativa ou não.  

Para Jenkins, Ito e Boyd (2016), o universo do fã produtor de conteúdo nasce 

da fascinação e de alguma frustração: “Se você não estava fascinado, não iria se 

engajar como fã. Se você não estivesse frustrado, você não continuaria 
                                                
88	Comentários	 em	 http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-exibe-seios-em-malhacao-as-
17h24-e-choca-telespectadores-5122.	Acesso	em:	8	de	agosto	de	2016. 
89	Kenneth	Clark	(1987)	propõe	que	existem	essencialmente	duas	formas	diferentes	de	entender	e	definir	
a	nudez.	Nude	seria	a	nudez	da	 forma	 ideal,	a	 inspiração	clássica	do	modelo	grego	de	padrão	de	beleza.	
Mesmo	que	o	ideal	de	beleza	tenha	se	transformado	ao	longo	do	tempo,	como	observa	Paula	Sibilia	(2008)	
em	 “A	 Arma	 de	 Guerra	 Chamada	 Barbie”,	 ainda	 assim	 é	 uma	 forma	 de	 arte	 que	 não	 deseja	 imitar	 a	
realidade	 ou	 o	 corpo	humano	 –	 e	 sim	 aperfeiçoar.	 Já	naked,	para	Kenneth	Clark,	 seria	 o	 corpo	humano	
comum,	pelado,	não	representado	artisticamente.	É	a	condição	obscena	da	nudez.	Como	Sibilia	ponderou,	
o	que	é	obsceno	na	nudez	 também	se	modifica	de	acordo	com	o	momento	histórico,	mas	na	atualidade	
testemunhamos	forças	e	movimentos	conflitantes	de	avanço	e	retrocesso.	 
90 	Um	 artigo	 de	 Henry	 Jenkins	 sobre	 John	 Fiske	 está	 disponível	 em:	
http://henryjenkins.org/blog/2010/06/john_fiske_now_and_the_future.html.	 Acessado	 em:	 25	 de	 junho	
de	2017. 
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reescrevendo e reinventando” (p. 66, tradução nossa).91 Para Lopes et al. (2015), é 

a partir do momento em que o espectador passa a se envolver emocionalmente com 

a trama e a criar laços profundos com a ficção que ele se torna um verdadeiro fã: 

“Esse fã tenderá a explorar ao máximo aquilo que a produção oferece, conhecerá 

bem os personagens e o rumo de suas histórias” (LOPES et al., 2015, p. 19). Para 

esses autores, em determinado momento o fã se torna ele próprio produtor ao 

perceber que a trama pode ser ampliada, seja através de suas experiências 

pessoais, seja de experiências compartilhadas em comunidades de fãs e redes 

sociais. “É importante lembrar que, mais do que o poder de voz, o poder de 

compartilhamento torna a produção nas redes sociais uma atividade especial e 

particularmente enriquecedora.” (LOPES et al., 2015, p. 20) A produção de conteúdo 

por fãs, a amplificação do antigo boca a boca, com circulação nas redes sociais e 

plataformas interativas, é um fenômeno da atualidade, mas teóricos divergem sobre 

o real poder dessa audiência conectada.  

É preciso ponderar que trocas entre o espectador e a emissora – ou os 

produtores de conteúdo – sempre existiram ao longo da trajetória da televisão 

aberta, mas as ferramentas sociais adensaram e amplificaram essa prática. Através 

de uma pesquisa sobre participação do público nas telenovelas brasileiras a partir da 

década de 1950, utilizando revistas especializadas e cartas para estações de TV e 

atores, Baccega et al. (2015) observam a transformação do público da telenovela: 

 
De certa forma, confirmou-se no estudo aqui comentado o pressuposto de 
que os blogs, as redes sociais e outros ambientes digitais representariam 
um espaço propício à expansão ao desenvolvimento de um 
comportamento que começou em uma época quando as colunas de 
leitores nas revistas (impressas) especializadas e fãs-clubes já constituíam 
mediadores muito importantes da relação ficcional-simbólico/ 
cotidiano/imaginário (BACCEGA et al., 2015, p. 99). 

 

Baccega et al. (2015) estudam também o suposto aumento da importância do 

espectador na televisão corporativa brasileira. Para os pesquisadores, a audiência 

de hoje atua como um consumidor de mídia e produtos comercializados juntamente 

com o conteúdo narrativo através da propaganda ou merchandising. A relação entre 

culturas de fãs e mecanismos de cultura de consumo também é observada por Hills 

                                                
91	No	original:	“If	you	weren't	fascinated,	you	wouldn't	continue	to	engage	as	a	fan.	If	you	weren't	
frustrated,	you	wouldn't	continue	to	rewrite	and	reinvent”. 
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(2002), dado que os fãs são sempre consumidores. O teórico observa que os fãs, 

portanto, não são mais vistos como irritantes excêntricos, mas sim como 

consumidores leais a serem cortejados. A definição do que é um fã difere de autor 

para autor, e Hills (2002) se refere especificamente aos fãs de seriados com 

audiências fragmentadas. Apesar de nesta tese considerar-se fãs todos que mantêm 

uma relação afetiva com a obra, é preciso observar que uma parcela desses fãs 

dedica um tempo maior circulando suas opiniões nas redes sociais e produzindo 

conteúdo para plataformas participativas.  

Shirky (2010) constrói através de suas pesquisas um paradigma dessa 

participação. É uma pirâmide em que poucos produzem muito conteúdo para muitos, 

contrapondo esse paradigma ao conceito de uma cultura de participação mais 

horizontal proposta por teóricos como Jenkins (2006), Jenkins, Ford e Green (2013) 

e Jenkins, Ito e Boyd (2016). Para Jenkins, Ito e Boyd (2016), cultura da participação 

é aquela em que os valores democráticos e da diversidade em todos os aspectos 

relativos à interação entre participantes são aceitos levando-se em consideração 

que todos somos capazes de tomar decisões, de forma coletiva ou individual, e de 

que temos a capacidade de nos expressar em diferentes formas e práticas. É uma 

cultura com poucas barreiras em relação à expressão, à produção artística e ao 

engajamento, que apoia a criação e o compartilhamento dessa criação, além de um 

equilíbrio em que os mais experientes ensinam os menos experientes. Os membros 

da cultura participativa acreditam, de acordo com Jenkins, que todas as 

contribuições são significativas e que existe uma conexão social entre eles. 

Independentemente do grau de participação, tendo em vista que o modelo de 

negócio da televisão aberta é apoiado na publicidade, a audiência sempre foi 

importante; no entanto, a dedicação maior de alguns fãs que amplificam o potencial 

de repercussão de uma obra em diversas mídias sociais naturalmente interessa às 

emissoras. Jenkins, Ito e Boyd (2016) observam que existe uma tensão entre essa 

cultura de fãs e a indústria, da qual os fãs obtêm os conteúdos que os interessam. 

Para ele, comunidades de fãs, além de outros produtores de conteúdo, estão 

lutando para ter mais acesso a meios de distribuição e circulação.  

Existem vários blogs e perfis, em diferentes redes sociais de fãs, que 

dedicam o seu tempo à narrativa das telenovelas, registrando novas histórias, 

personagens e eventos e comparando-os com os anteriores. Baccega et al. (2015) 

observam que a maioria deles continua a ser amadora, embora possa ter dezenas 
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de milhares de seguidores. As telenovelas sempre receberam atenção da mídia 

especializada no Brasil, mas as ferramentas sociais ampliam o valor dos 

comentaristas amadores. Sérgio Santos, por exemplo, é um biólogo que também é 

crítico amador, e o seu perfil no Twitter (@zamenza) tem aproximadamente 66 mil 

seguidores.92 Ele escreve também para o seu próprio blog e mantém páginas em 

outras redes sociais. Recentemente, fã-clubes e críticos amadores como Sérgio 

Santos são considerados importantes e fazem parte da estratégia de comunicação 

para o lançamento de uma nova telenovela. Eles podem ser convidados para a 

coletiva de imprensa ou fazer parte de um evento especial online. Assim como os 

críticos profissionais e tradicionais, os críticos amadores muitas vezes fazem críticas 

à novela, o que não deixa de ser uma forma de divulgação.  

Fãs produzem conteúdo a partir do afeto que têm pela obra, e é esse afeto 

que os faz buscar mais conteúdo produzido por seus pares e também pela emissora. 

Fechine (2014), Fechine et al (2013, 2015) observam que na televisão conteúdos se 

propagam, em uma cadeia criativa em diferentes plataformas, em torno de uma 

mídia de referência, como, por exemplo, uma telenovela. São conteúdos 

complementares ou correlacionados ao programa por meio de portais corporativos, 

sites oficiais ou personagens em redes oficiais.  

Fui convidada pela primeira vez a implementar um projeto transmídia em uma 

novela das 21 horas em Passione (2011), de Silvio de Abreu. O primeiro produtor 

transmídia da TV Globo, Rafael Miranda, hoje diretor da emissora, foi contratado 

para dar continuidade ao projeto. Além do site tradicional com resumo dos capítulos, 

perfil dos personagens e bastidores, elaboramos conteúdo, em diversas plataformas, 

que incluíam um jogo, uma ação em conjunto com a área comercial e uma ação que 

estendia a cena da novela para a internet, em que os personagens quebravam a 

quarta parede e olhavam diretamente para a câmera (essa experiência será mais 

detalhada posteriormente, no capítulo 5, com outros estudos de caso). Em Passione, 

o conteúdo, em sua maioria, era depositário, ou seja, demandava pouca participação 

do público, a não ser nas redes sociais, mas existem diversos exemplos de ações 

transmidiáticas em que a participação do público é essencial: seja em votações, seja 

na produção de conteúdo para o programa, o crowd sourcing.  

Sobre esse ecossistema criativo em torno da telenovela, Fechine et al (2015) 
                                                
92	Em	27	de	fevereiro	de	2019. 
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observam: “O universo interacional acionado pelo projeto não se limita às estratégias 

propostas pelos produtores e, por isso mesmo, não está inteiramente sob seu 

controle” (p. 325). Esse universo envolveria tanto ações que podem ser 

compreendidas como uma “resposta” esperada dos consumidores às convocações 

dos produtores quanto atividades que, vindas desses consumidores-produtores, são 

inesperadas e até mesmo se “desviam” dos seus objetivos. Na telenovela Deus 

Salve o Rei (2018), de  Daniel Adjafre, por exemplo, os fãs foram convidados a 

participar da produção de diversas formas seja visitando os estúdios onde eram 

gravadas as cenas da telenovela, conhecendo os atores,  fazendo parte de 

workshops e até entrando em cena como figurantes em determinado momento.93 

Havia um entendimento implícito da emissora com estes fãs, de que estes iriam 

produzir conteúdo a partir da experiência que ajudaria a promover a telenovela. 

Mesmo que não haja como controlar o que é compartilhado, estes fãs sabiam que a 

oportunidade poderia ser negada pela emissora futuramente caso a relação fosse 

conflituosa. De acordo com Jenkins, Ito e Boyd (2016, p. 67), os produtores 

procuram controlar esse engajamento para os seus próprios interesses. 

“Participação implica em parte afiliação, identidade coletiva, ser membro, e por 

conseguinte precisamos repensar o que significa utilizar esse paradigma para a 

cultura digital contemporânea” (JENKINS; ITO; BOYD, 2016, p. 67, tradução 

nossa).94  

Se, por um lado, a utilização por uma grande emissora de conteúdos 

produzidos por fãs poderia ser considerada uma ação eticamente questionável, já 

que de um lado estão amadores e do outro uma empresa corporativa, por outro, os 

fãs utilizam o conteúdo da emissora, como, por exemplo, personagens e trama, 

como matéria-prima para suas produções independentes do call to action, ou o 

“chamado para uma ação” da emissora, quando uma ação participativa direcionada 

ao público é proposta pelos produtores.  

                                                
93 https://gshow.globo.com/novelas/deus-salve-o-rei/noticia/fas-de-deus-salve-o-rei-participam-de-
desafio-para-escapar-de-sala-tematica-da-novela.ghtml	;	https://gshow.globo.com/novelas/deus-salve-o-
rei/noticia/fas-se-despedem-de-deus-salve-o-rei-e-conhecem-cidade-cenografica-de-o-tempo-nao-para-
nova-novela-das-7.ghtml;	https://gshow.globo.com/novelas/deus-salve-o-rei/noticia/fas-assistem-cena-
de-afonso-e-encontram-romulo-estrela-em-workshop-de-deus-salve-o-rei.ghtml	;	Acesso	em	19	de	
janeiro	de	2019.  
94	No	 original:	 “Participation	 implies	 some	 notion	 of	 affiliation,	 collective	 identity,	 membership,	 but	
beyond	 that,	 we	 have	 much	 to	 figure	 out	 if	 we're	 going	 to	 continue	 to	 apply	 this	 framework	 to	
contemporary	digital	culture”. 
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Jenkins, to e Boyd (2016) afirmam que na atualidade não existe mais uma 

separação clara entre produtores de conteúdo (por exemplo, para a televisão) e fãs. 

Pondera-se, no entanto, que há uma separação clara, e mais ainda no caso da 

teledramaturgia diária. Por mais que o conteúdo deslize entre várias telas e seja, 

nesse sentido, permeável, a palavra final da narrativa será do autor. E, na televisão 

comercial, em última instância o autor está subordinado aos executivos de uma 

emissora e estes determinarão o tempo de duração de uma telenovela no ar ou o 

grau de interferência na narrativa de acordo com a audiência. Apesar de ser uma 

cadeia de poder que parece cíclica, autor-audiência- emissora-autor-etc., existem 

fronteiras claras entre esses poderes, mesmo que cada vez mais produtores da 

mídia corporativa incorporem a participação do público como meio de aumentar o 

engajamento de um programa em um mercado competitivo – principalmente no 

jornalismo e nos programas de variedades.  

É preciso mais uma vez ponderar sobre o real poder desse novo espectador. 

Apesar de a audiência nortear a longevidade e a integridade de um programa na 

televisão aberta, não se defende nesta pesquisa que as novas ferramentas sociais e 

tecnologias que aumentam a circulação de conteúdos produzidos pelos fãs 

produtores – uma minoria – atualmente influenciem a audiência massiva da 

teledramaturgia diária. Dessa forma, no caso específico da telenovela, pondera-se 

que mesmo que não exerçam uma influência significativa no produto, como 

defenderemos mais adiante, isso não quer dizer que essas contribuições não 

possam enriquecer a telenovela nem que esse quadro não possa ser revertido caso 

a teledramaturgia diária venha a se transformar em um produto de audiência 

fragmentada e o modelo de negócio da televisão se modifique.  

Baccega et al. (2015) concluem seu texto no livro coordenado por Maria 

Immacolata de Vassalo Lopes ponderando que “O que fica cada vez mais claro é a 

importância e, diríamos, força do espectador-receptor, mesmo que eventual fã na 

economia da indústria cultural midiática” (p. 102). Por outro lado, Stycer (2016), 

pesquisador e crítico da Folha de S.Paulo, em seu livro Adeus, Controle Remoto, 

pondera que o estudo Por uma teoria de fãs da ficção televisiva brasileira (2015), do 

Obitel, é limitado, apontando que “ainda não há como, no universo digital, ter uma 

ideia clara sobre quem são os fãs participativos, aqueles que votam em enquetes, 

postam comentários em blogs, compartilham links em redes sociais” (p. 26). Stycer 

(2016) observa: "[...] há diferentes grupos, com múltiplos interesses, agindo em meio 
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ao anonimato digital. No caso da programação de televisão, é interessante perceber 

os movimentos que estes fãs (ou ‘militantes’) fazem tanto em defesa de uns e de 

outros quanto o esforço de desqualificação dos rivais” (p. 26). Assim ele justifica o 

fato de que atores jovens, bem- apessoados e populares nas redes sociais, 

conseguem votações expressivas em prêmios de grupos de comunicação com 

votação popular. É a mobilização de fã-clubes, e não realmente um retrato do que o 

“povo” pensa. “Os resultados, diferentes entre si, têm algo comum: não devem ser 

sacralizados como ‘a voz do povo’, mas sim como a voz de ‘algum povo’ ou ‘alguns 

povos’.” (p. 26)  

A diferença entre essas ações, votações e as pesquisas de audiência formais 

é que as pesquisas se baseiam no público que assiste a telenovela e é o termômetro 

das vendas de comerciais e do modelo de negócio baseado na publicidade. Esse 

não é o mesmo público que atua e vota nas enquetes das redes sociais, como será 

analisado posteriormente. Para Eneida Nogueira, a repercussão nas redes sociais 

não substitui as pesquisas qualitativas (e quantitativas): “Quem está falando na rede 

social é quem adora ou quem odeia [o programa]. Mas o grupo que não se 

manifesta tão claramente é o grupo que participa da pesquisa. Acho que é 

importante ouvir essas pessoas porque são a grande maioria.”. 

Os números da audiência no minuto a minuto das principais cidades 

(audiência quantitativa) e as informações garimpadas nas pesquisas qualitativas 

(focus groups) influenciam diretamente as emissoras e produtoras de conteúdo. Mas 

será que na atualidade uma campanha de fãs na web pode ajudar um programa a 

ganhar mais audiência e prestígio na televisão aberta? Entende-se que não. 

Atualmente, no Brasil, a repercussão nas redes sociais não significa grandes 

números de audiência na televisão aberta. Programas recentes como A Fazenda, 

Masterchef Brasil e o já extinto CQC, da TV Bandeirantes, por exemplo, foram 

produções que chamaram muita atenção nas redes sociais em 2016, inclusive com 

vários trending topics,95 ou seja, entre os assuntos mais comentados do país na rede 

social Twitter. No entanto, esse sucesso na internet não reverteu necessariamente 

em pontos de audiência na televisão aberta. Essa diferença faz sentido se 

considerarmos que a penetração da televisão aberta é maior do que a da internet no 

                                                
95	Assuntos	mais	comentados	em	determinado	momento	em	uma	rede	social	como	o	Twitter. 
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Brasil. De acordo com a empresa de pesquisas Kantar Ibope Media,96 a penetração 

da TV aberta é de 96%, enquanto, de acordo com o levantamento do IBGE (Pnad), a 

da internet ainda é de 57,8 %.97 Ainda que esses números tenham sido alterados 

com a entrada da TV digital – o fim do sinal analógico – e a expansão da internet, a 

visualização de conteúdo audiovisual massiva ainda ocorre pela televisão aberta no 

Brasil. Outro ponto é que as métricas da televisão que norteiam o preço da 

publicidade consideram apenas as grandes capitais para chegar ao PNT.98 É preciso 

mais uma vez levar em consideração o modelo de negócio da televisão aberta, 

apoiado na publicidade – desde o seu nascimento –, que torna a audiência o 

principal fator de curadoria do fluxo de programação.  

Para plataformas digitais, por exemplo, um programa com grande 

repercussão na internet pode ser atraente. Isso porque, mesmo que as diferentes 

séries e filmes oferecidos tenham um público específico e segmentado – no caso de 

plataformas digitais com modelos de negócio baseados em assinatura –, é o 

catálogo de conteúdos como um todo, em forma de banco de dados, que precisa ser 

atraente para o consumidor. A repercussão na internet se torna equivalente a uma 

ação promocional, e o risco de rejeição, apesar de existir, se dilui não apenas pelo 

número de títulos em um vasto cardápio de conteúdo como também pelo algoritmo 

da plataforma, que oferece apenas o que o espectador supostamente deseja. 

Portanto, à medida que o algoritmo se adequa ao gosto desse consumidor, menos 

conteúdos passíveis de rejeição serão sugeridos para ele. Não é a audiência 

massiva atenta ao fluxo de programação de uma televisão corporativa, por exemplo, 

que movimenta o modelo de negócio, assunto que será mais bem desenvolvido no 

próximo capítulo. Outro fator importante é que as emissoras já aprenderam que fãs 

                                                
96 	Disponível	 em:	 http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/tv-aberta-segue-como-o-meio-de-
maior-penetracao-na-america-latina.aspx.	Acesso	em:	20	de	dezembro	2018. 
97 	Disponível	 em:	 https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/saude/9127-pesquisa-
nacional-por-amostra-de-domicilios.html?edicao=10500&t=resultados.	Acesso	em:	20	de	dezembro	de	
2018. 
98	Painel	 Nacional	 de	 Televisão.	 De	 acordo	 com	 Oguri,	 Chauvel	 e	 Suarez	 (2009),	 "O	 Painel	 Nacional	 de	
Televisão	(PNT),	 sistema	utilizado	pela	empresa	para	aferição	eletrônica	da	audiência	minuto	a	minuto,	
baseia-se	 na	 instalação	 de	 people	 meters	 em	 uma	 amostra	 fixa	 determinada	 estatisticamente	 segundo	
parâmetros	sociodemográficos	(painel).	O	objetivo	principal	do	PNT	é	oferecer	ao	mercado	uma	descrição	
do	 consumo	 de	 TV	 no	 mercado	 brasileiro	 traduzida	 em	 informações	 de	 estado	 de	 sintonia,	 audiência	
domiciliar	e	 individual,	penetração,	perfil,	 alcance	e	 frequência	de	exposição	ao	meio.	Além	de	avaliar	o	
volume	 total	da	audiência,	permite	 aferir	 a	qualificação	ou	perfil	 do	público	de	 cada	programa.	Oferece	
informações	 por	 faixas	 de	 horário	 e	 programas,	 apresentando	 estimativas	 em	 percentuais	 ou	 números	
absolutos”	(p.	43). 
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de certos personagens ou atores sabem como burlar o algoritmo de algumas redes 

sociais para chamar atenção da produção ou seus autores. Na rede social Twitter, 

por exemplo, muitos usuários já perceberam que se combinarem um mesmo horário 

para “subir”, ou publicar uma hashtag, esta vai aparecer nos trending topics. Isso 

significa que, se muitos fãs publicarem ao mesmo tempo a mesma “manchete” ou 

chamariz, com um “#” antecedendo o texto, o algoritmo do Twitter “entende” que é 

um assunto importante e a “manchete” vai aparecer na lista em destaque de 

assuntos do momento. Atualmente, fica a critério do autor seguir ou não as 

sugestões das pesquisas e das redes sociais, mesmo sabendo que estas não 

espelham o público de uma telenovela. 

Uma campanha espontânea na internet, porém, pode causar dificuldades 

para emissoras, principalmente pela rapidez com que se propaga na rede e pela 

dificuldade de os executivos avaliarem a real dimensão e penetração da crise. 

Muitas vezes essa crise é amplificada pela própria emissora. No dia 28 de junho de 

2015, por exemplo, surpreso com a comoção e a atenção da mídia ao falecimento 

do cantor sertanejo Cristiano Araújo, o jornalista, apresentador e comentarista Zeca 

Camargo, em um programa do canal de notícias a cabo GloboNews, questionou a 

atenção ao músico, “ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido”. Ao longo do 

texto, o apresentador disse que “fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era 

Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo”.99 A revolta que esse depoimento 

causou entre os fãs do artista repercutiu imediatamente nas redes sociais de forma 

impressionante. Zeca Camargo se viu obrigado a se desculpar no dia seguinte, ao 

vivo, na TV aberta, no Vídeo Show, da TV Globo – programa com alcance muito 

maior do que aquele no qual foi feito o comentário original –, mas infelizmente ele 

errou o nome do cantor durante o pedido de desculpas, o que gerou mais uma onda 

de mensagens negativas e protestos nas redes sociais, incluindo um processo por 

danos morais movido pelos familiares do cantor.100 

O espectador da televisão corporativa, aberta, sempre teve força de rejeitar 

uma obra e assim abreviar o tempo dela na programação, como já foi apontado, mas 

                                                
99	Disponível	em:	https://www.youtube.com/watch?v=No5cyPc1wKk	(reprodução	do	programa	
original).	Acesso	20	de	fevereiro	2019. 
100	Dsponível	em:	https://f5.folha.uol.com.br/musica/2018/01/zeca-camargo-e-condenado-a-pagar-r-
60-mil-por-danos-morais-ao-pai-e-a-empresa-de-cristiano-araujo.shtml.	Acesso	em:	20	de	fevereiro	de	
2019. 
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o que se defende aqui é que a força de uma ação coordenada e amplificada pelas 

redes sociais e plataformas interativas ainda é mais limitada no que diz respeito à 

telenovela do que aponta a maioria dos teóricos que estudam os fãs. Apesar de 

diversos casos de conteúdos que sofrem uma condenação online com 

consequências e reação imediata da emissora, pondera-se que a amplificação da 

crise entre a posição de espectadores que manifestam nas redes sociais a sua 

rejeição ao conteúdo televisivo e a emissora surge muitas vezes da inabilidade por 

parte desta em lidar com a situação. Além disso, como observa o jornalista e crítico 

Maurício Stycer, no artigo “Como o Instagram Foi de Paraíso Artificial a Inferno das 

Celebridades…”,101  atualmente celebridades, incluindo atores de telenovelas, se 

tornaram também mídias potentes nas redes sociais. Para conseguirem mais 

seguidores e assim mais propostas publicitárias, eles precisam interagir com o 

público e se tornaram personagens de sua própria vida privada.  

Dessa forma, uma ação coordenada por fãs pode atingir diretamente esses 

atores ao mesmo tempo em que estão no ar em uma telenovela, o que não significa 

necessariamente que isso afete a audiência passiva da telenovela. Essa realidade, 

porém, já vem se transformando, inclusive por meio da experiência empírica que 

essas crises trazem para as corporações. Por outro lado, a má gestão de uma crise 

pode fazer a repercussão aumentar. No artigo, Stycer analisa o conflito entre atores 

de uma telenovela que fez o autor Aguinaldo Silva se manifestar em uma rede social 

assegurando que a narrativa não se modificaria. Observa-se, no entanto, também, 

que existe um aprendizado empírico em curso dos atores e dos empresários que os 

representam, uma vez que o modelo de negócio envolvendo as redes sociais faz 

parte da renda desses artistas.  

No próximo capítulo, será abordado o modelo de negócios da televisão 

corporativa, que influencia diretamente o formato da telenovela, e a telenovela, a 

partir do seu conteúdo, narrativa e audiência, como base do modelo de negócios 

apoiado na publicidade e no consumo. O capítulo analisa também as novas 

possibilidades e os novos desafios que surgem com as plataformas digitais e o 

deslizamento de conteúdo entre diversas telas e diferentes mídias. Se a telenovela 

                                                
101	Disponível	 em:	 https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2019/02/22/como-o-instagram-
foi-de-paraiso-artificial-a-inferno-das-celebridades/?cmpid=copiaecola.	 Acesso	 em:	 20	 de	 fevereiro	 de	
2019.	 
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no Brasil tem como características a longevidade e as audiências massivas, ela só 

continua a existir porque proporciona lucro aos seus canais produtores. 
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4. A INFLUÊNCIA DA CONVERGÊNCIA DE TELAS, NOVAS PLATAFORMAS 
DIGITAIS E NARRATIVAS TRANSMÍDIA NO MODELO DE NEGÓCIO DA 
TELENOVELA 

 
No primeiro capítulo desta tese, foram analisados os principais elementos da 

linguagem da telenovela brasileira, suas transformações e influências ao longo da 

sua história, examinando-se a importância do diálogo com o público, o principal 

agente transformador da narrativa da teledramaturgia diária. No segundo capítulo, 

foi abordado o processo de criação e desenvolvimento de uma telenovela, 

observando-se que se trata de um modelo híbrido: de produção industrial, viés 

comercial, mas com certa autonomia para o autor titular, originando uma cadeia de 

poder que privilegia a criação. No capítulo anterior, a telenovela foi examinada do 

ponto de vista da audiência; debateu-se se as novas tecnologias e plataformas 

participativas, na medida em que amplificam ou não o boca a boca e as campanhas 

espontâneas da audiência, aumentam também o poder do espectador sobre os 

autores, a produção e a emissora.  

A telenovela brasileira, objeto desta tese, é um produto comercial da televisão 

corporativa que tem um modelo de negócio conhecido: a audiência aliada à 

credibilidade do produto audiovisual que estabelece um valor para a exploração 

comercial da obra. Nem todo programa de audiência na televisão corporativa atrai 

anunciantes; esse é o caso, por exemplo, de programas de jornalismo ou de 

variedades com excesso de violência ou conteúdo de conotação sexual. As 

telenovelas têm como premissa de produção atrair anunciantes que financiam o 

conteúdo, gerando lucro para a empresa. Desde o princípio da televisão corporativa 

no Brasil, a teledramaturgia diária teve essa vocação. Se no início as novelas eram 

supervisionadas por agências de publicidade que eram responsáveis por espaços na 

grade de televisão, o modelo de negócios atualmente se inverteu e implica a 

emissora oferecer obras para a exploração publicitária no espaço comercial 

disponível ou mesmo na própria obra.  

Robert Allen (1992), em artigo sobre o papel da audiência em uma análise 

crítica da televisão, observa que ser espectador de uma televisão comercial acarreta 

um contrato implícito. As narrativas se assemelhariam a uma “dádiva” para a 

audiência, já que o sinal da TV aberta chega à casa do público sem que ele tenha 

pedido ou pago por ela. Os comerciais da televisão seriam algo que vem junto com a 
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“dádiva” da programação, mas  são também uma lembrança de que a oferta foi dada 

por um anunciante. O teórico observa que se espera que pelo menos alguns 

espectadores comprem o produto anunciado; portanto, as condições do contrato 

implícito da televisão não serão levadas a termo em frente ao aparelho de TV, e sim 

em uma loja ou supermercado. Allen compara o contrato implícito da televisão com o 

do cinema. Para ele, o espectador de um filme não aceitaria ver comerciais porque 

ele pagou pelo ingresso e nenhuma outra ação, como, por exemplo, comprar um 

produto, seria esperada dele.  

No entanto, na atualidade, com a convergência de telas, os modelos de 

negócios se misturam e a separação entre mídias não é a mesma que em 1992, ano 

do artigo. Atualmente é comum assistir a propagandas antes do filme no cinema, e 

os próprios filmes são meios de divulgação de produtos. Segundo a consultoria 

Nielsen, por exemplo, enquanto Star Wars: O Despertar da Força (2015) arrecadou 

US$ 2 bilhões nos cinemas, o faturamento com merchandising foi de US$ 5 bilhões 

a US$ 6 bilhões.102 Em 2016 a Mattel, a marca do ano segundo o evento MIPTV,103 

apresentou em Cannes a sua divisão de conteúdo para produzir filmes e criar 

narrativas a partir de seus brinquedos. A empresa compartilhou a informação de 

que, com a queda na venda, criar narrativas para diversas mídias e telas, incluindo 

filmes, se tornou fundamental para vender brinquedos. Ao longo deste capítulo, 

analisaremos os diferentes modelos de negócio do conteúdo audiovisual e como na 

atualidade eles confluem no ecossistema midiático.  

Ao incluir o aspecto financeiro em suas teorias sobre as novas mídias e 

plataformas interativas, Scolari (2009) define como ecossistema midiático desde as 

relações entre os meios de comunicação e da economia até as transformações 

perceptivas e cognitivas sofridas pelos indivíduos expostos às tecnologias da 

comunicação. É uma definição mais ampla de convergência na contemporaneidade, 

que engloba também as narrativas complexas seriadas estudadas por Mittell (2015) 

e suas relações, em transformação, com o público. Esse novo fenômeno descrito 

por Scolari (2009) traz desafios para o futuro do conteúdo audiovisual, uma vez que 

                                                
102 	Link	 para	 o	 estudo	 do	 instituto	 de	 pesquisa	 Nielsen:	
https://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2015/the-force-is-with-them-the-buying-power-of-star-
wars-fans.html.	Acesso	em:	21	de	janeiro	de	2019. 
103	Resumo	 da	 apresentação	 da	 Mattel	 em:	 https://www.youtube.com/watch?v=cAd6CSbhGoY.	 Acesso	
em:	21	de	janeiro	de	2019.  
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cada tela ou plataforma tem características próprias de espectatorialidade, consumo, 

interação e, também, um modelo diferente de retorno financeiro.  

Atualmente, o conteúdo audiovisual com fins comerciais é planejado para as 

diversas telas em que será exibido, possivelmente em diferentes formatos, com o 

objetivo de maior retorno financeiro. É raro o filme de produção recente cuja imagem 

não tenha sido captada pensando-se no formato da janela de televisão ou o produto 

para a televisão que não tenha a perspectiva de exibição em uma plataforma digital. 

Essa estratégia de deslizamento entre as telas não apenas amplia o retorno 

financeiro das obras como também atende à demanda do público, cada vez mais 

multiplataforma.  

Esse deslizamento nem sempre obedece à ordem tradicional das janelas de 

exibição para o conteúdo. Há alguns anos, um filme, por exemplo, teria como 

primeira janela o cinema, depois o VOD (video on demand), em seguida a televisão 

a cabo e, então, a televisão aberta. No entanto, Roma (2018), de Alfonso Cuarón, foi 

produzido pela  Netflix para a plataforma digital de VOD e  exibido em 600 cinemas 

ao redor do mundo, uma distribuição limitada. A maior parte das sessões foi gratuita, 

promocional, e o interesse da Netflix era principalmente alavancar o filme, incluído 

pela Academia de Cinema Americana na lista de filmes que concorreram ao Oscar 

em 2019. Roma foi finalista em dez categorias, ganhando o prêmio de melhor 

diretor, filme estrangeiro e cinematografia. Curiosamente, o próprio realizador, 

Alfonso Cuarón, em entrevista à revista especializada Variety, disse que a melhor 

forma de assistir ao seu filme era no cinema.104  

Expelled (2014) é um filme com estrelas da plataforma participativa de vídeos 

Vine e YouTube produzido pela AwesomenessTV, originalmente um canal 

agregador de conteúdos do YouTube e hoje associado às empresas Dreamworks, 

Verizon e Hearst Corporation. Ele foi exibido nos cinemas, em várias sessões 

especiais, com a presença dos atores, durante apenas duas semanas. As sessões 

tiveram retorno financeiro, mas funcionaram também como promoção do filme em 

outras mídias. O filme foi distribuído por VOD em diversas plataformas, incluindo a 

iTunes, na qual, no dia seguinte ao em que foi disponibilizado, se tornou o mais 

vendido, lugar geralmente reservado aos blockbusters, ou que arrecadam quantias 

                                                
104 Disponível	 em:	 https://variety.com/2018/scene/news/alfonso-cuaron-seeing-roma-in-theaters-
home-netflix-1203086472/.	Acesso	em:	24	de	janeiro	de	2019. 
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significativas primeiro no cinema. Expelled também é patrocinado e tem publicidade 

da marca Coca-Cola; além disso, licenciou diversos produtos que estão à venda 

online, como camisetas temáticas. Seguindo as janelas de exibição tradicionais, foi 

vendido para a televisão. Em cada tela ou plataforma de distribuição de conteúdo, o 

produto tem um modelo de negócio. Como definir essa experiência – televisão, 

cinema, internet? Ou se trata de ecossistema midiático? 

No entanto, ao analisar a convergência de telas e modelos de negócio, é 

preciso incluir também uma reflexão sobre conteúdos e narrativas transmídia. Para 

Jenkins (2006) e Jenkins, Ford e Green (2013), precursor de teorias sobre a 

produção de narrativas transmídia, estas seriam aquelas que representariam um 

processo em que elementos de um universo ficcional são dispersos 

sistematicamente em diversos canais de exibição, circulação, distribuição de 

conteúdo, com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada. 

Idealmente, cada mídia contribui de forma única para a narrativa. Jenkins (2006), 

porém, observa que existe uma espécie de "nave mãe" da narrativa, o primeiro 

trabalho de uma franquia que será desenvolvida, por exemplo. Se esse primeiro 

texto for apenas reproduzido em outra mídia, ele não será considerado uma 

experiência de narrativa transmídia.  

Scolari (2015), no texto “Narrativas Transmídias – Consumidores Implícitos, 

Mundos Narrativos e Branding na Produção da Mídia Contemporânea”, ao fazer uma 

reflexão sobre os conceitos desenvolvidos para descrever a convergência entre 

mídias, linguagens e formatos nos sistemas de mídias contemporâneos, define a 

narrativa transmídia como uma estrutura particular de narrativa que se expande 

através de diferentes linguagens (verbal, icônica etc.) e mídias (cinema, quadrinhos, 

televisão, videogames etc.). As diferentes mídias e linguagens participam e 

contribuem para a construção do mundo da narração transmídia.  

Para o teórico Robert Pratten (2012), que escreveu um guia prático para 

produção de narrativas transmídia, esse tipo de narrativa possibilita contar uma 

mesma história através de múltiplas mídias e, de preferência, com um grau de 

participação ou colaboração do público. O engajamento, de acordo com o autor, 

aumenta a satisfação da audiência e o afeto pelo universo/história. Para ele, a 

história precisa ser maior do que a soma das narrativas em diferentes mídias, de 

forma que a experiência do espectador será mais rica e emocionante quando esse 

acessar o universo criativo total da narrativa. O autor oferece também um desenho 
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de modelo de negócio em que diferentes narrativas transmídia deslizam por diversas 

mídias, ora como ação promocional, ora como possibilidade de retorno financeiro. 

Ou seja, além da exibição em várias telas, a mesma obra pode gerar diferentes 

produtos para plataformas específicas.  

Mittell (2015), ao escrever sobre a complexidade narrativa dos seriados para 

TV estadunidenses da atualidade, observa que essas extensões narrativas não são 

um fenômeno novo, pelo contrário. Mesmo que o termo seja recente, a estratégia de 

adaptar, expandir e enriquecer a narrativa em outras mídias é tão antiga quanto a 

própria mídia. O autor cita como exemplos pinturas baseadas em passagens da 

Bíblia e personagens ficcionais do século XIX, como Frankenstein, cuja trajetória já 

foi narrada e estendida em narrativas diferentes em diversas mídias. Para Jenkins, 

Ford e Green (2013), no entanto, existe uma grande diferença entre estender uma 

narrativa para outras mídias e reproduzir uma narrativa em outras mídias. 

Basicamente, uma adaptação é uma forma de recontar a história em outra mídia, 

uma extensão busca acrescentar algo à história que já existe, enquanto ela desliza 

de uma mídia para outra.  

A partir de um primeiro texto ou "nave mãe”, diversas narrativas secundárias 

transmídia podem ser oferecidas pelos produtores de um programa de televisão no 

site relacionado ao produto. Como observou Pratten (2012), essas narrativas 

transmídia agregam valor ao produto em relação ao afeto e à satisfação da 

audiência. No caso da televisão e, especificamente, da telenovela, o primeiro texto, 

que vai ao ar, será mais importante para a emissora do que as narrativas transmídia, 

mesmo que estas estendam a narrativa e contribuam para o universo ficcional. Seria 

uma estrutura de narrativa transmídia, que possui um centro explícito e um conjunto 

de narrativas satélites que o apoiam. Essa estrutura foi estudada por Jenkins (2006) 

no seriado estadunidense Dawson’s Creek (1998-2003), em que a produção 

disponibilizou a interface do computador do personagem Dawson e os fãs podiam 

inclusive enviar e-mails para ele. Um exemplo dessa narrativa transmídia em uma 

telenovela seria um vlog de um personagem específico, espécie de diário em vídeo, 

ou então uma websérie, uma narrativa audiovisual de curta duração para a internet, 

em que personagens secundários protagonizam uma trama que tangencia a que vai 

ao ar na televisão. Como exemplo, citamos a TV Orelha, experiência transmídia na 

temporada de Malhação 2012-2013, da qual participei e que foi indicada ao Emmy 

Digital 2014.  
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A TV Orelha é um canal de vídeo na internet de um dos personagens da 

trama. As imagens do TV Orelha eram captadas pelo próprio ator que fazia o 

personagem, David Lucas, durante a cena. Ele não quebrava a diegese da narrativa, 

e todas as suas gravações estavam inseridas no universo da trama. No programa, 

apareciam pequenos trechos desse material, mas os espectadores podiam 

acompanhar o canal TV Orelha na íntegra na internet, no site do programa. Lá eles 

assistiam à extensão de cenas que estavam na televisão e também a conteúdo 

inédito.105 

Jason Mittell (2015) observa que, no caso da televisão, comercialmente pode 

não ser interessante para determinados programas investirem financeiramente em 

narrativas complexas em diversas plataformas, até porque a maior parte do seu 

público pode não estar interessado em mais de uma mídia. Por narrativas 

complexas em várias plataformas, Mittell (2015) se refere a narrativas transmídia 

que complementam a narrativa principal e trazem informações que enriquecem a 

série. Uma pista para compreender melhor determinada atitude do personagem, por 

exemplo, pode estar presente em um vídeo testemunhal exclusivo para a internet.  

Segundo Jenkins (2006) e Jenkins, Ford e Green (2013), o espectador pode 

assistir a cada narrativa transmídia também de forma independente, e informações 

essenciais não podem estar fora do primeiro texto, ou "nave mãe". O teórico analisa 

a trilogia Matrix (1999, 2003), de Lilly e Lana Wachowski: muitas informações sobre 

o universo e a trama estão apenas em uma das extensões da narrativa, as quais, 
                                                
105	Disponível	 em:	 http://especiais.malhacao2012.tvg.globo.com/novelas/malhacao/tv-orelha/.	 Acesso	
em:	21	de	janeiro	2019.	 

 

Figura 11. TV Orelha, reproduzido do site Gshow em 19 de janeiro de 2019 
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apesar de não serem essenciais para o entendimento dos filmes, complementam a 

narrativa complexa do universo da trilogia. Jenkins (2006) mostra que, além dos 

filmes, o universo de Matrix conta com 12 curtas-metragens de animação, 20 

histórias em quadrinhos, diversos videogames, e todas essas produções agregam 

alguma coisa ao nosso entendimento da narrativa principal. Ele explica que pontos 

importantes da história foram distribuídos em mídias diferentes. Por exemplo, uma 

missão que é dada em um dos filmes se realiza através de um videogame.  O 

teórico observa que existe um momento de prazer para o  espectador quando ele 

assiste ao filme e descobre um pedaço do quebra-cabeça da narrativa. Nem todos, 

porém, terão essa informação, que pode ser compartilhada posteriormente em 

grupos de discussão. Esse sistema cria camadas diferentes de imersão na 

experiência narrativa e o espectador pode decidir quão profundo deseja entrar no 

universo. Para Scolari (2009, 2015), essa dispersão textual é uma das fontes mais 

importantes da complexidade na cultura popular contemporânea, mas Jenkins 

(2006) pondera que Hollywood, depois dessa experiência, decidiu voltar para o 

modelo de narrativa transmídia da nave mãe, em que as informações principais 

estão do primeiro texto, ou texto principal da história, no caso o filme.  

No entanto, autores como Mittell (2015) já questionam a definição de narrativa 

transmídia como a de Jenkins (2006), Jenkins, Ford e Grenn (2013) e Scolari (2009, 

2015), que incluem necessariamente mais de duas plataformas com conteúdo 

derivado sem uma hierarquia entre esses produtos. Para Mittell (2015), séries de 

televisão mais sofisticadas, que exigem maior imersão para plena compreensão e 

fogem da narrativa retórica, episódica e pleonástica da linguagem televisiva 

tradicional, não precisam estar em várias plataformas – a não ser que seja  apenas 

uma reprodução do original. Mittell (2015) observa que, na era digital, uma teia inter-

textual, aliada a um programa de televisão, empurra fronteiras, borrando a diferença 

entre assistir a um programa e se envolver com seus paratextos, incluindo narrativas 

transmídia. O autor pondera que nesses seriados a maioria dos espectadores 

prefere se envolver com a narrativa primária e se concentrar apenas nela, a “nave 

mãe”, sem a necessidade de textos satélites. Essas narrativas complexas contam 

com características como arco longo, muitas pistas e recompensas narrativas e 

personagens com diversas camadas. Para o autor, toda a informação de que os 

espectadores necessitam já deve estar contida nessas obras, que já demandam 
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muito de seu tempo e atenção. Os espectadores não precisam de outras narrativas 

e, mais, não necessariamente as desejam.  

Shirky (2010), no entanto, pondera que não é apenas o desejo por mais 

informação que faz um fã ou espectador buscar narrativas transmídia, e sim o afeto 

pela obra original. Ele quer mais da obra. No caso da telenovela, a grande maioria 

dos espectadores se envolverá apenas com a narrativa principal. Como já foi 

observado, a telenovela é uma obra de linguagem pleonástica que leva em 

consideração não apenas a desatenção do espectador como também o fato de ele 

ter perdido um ou mais capítulos, algo que não é levado em conta em uma série 

fechada de arco longo não procedural. Se um espectador perde um capítulo de 

séries como Game of Thrones ou Breaking Bad, ele vai buscar uma forma de ver o 

episódio antes de seguir assistindo à série, por receio de não entender a narrativa. 

Então, é o afeto pela obra, pelos personagens, que pode gerar demanda para mais 

conteúdo, sem interferir na fruição e na experiência de assistir a novela da forma 

mais tradicional e popular possível: no aparelho de TV dentro do fluxo linear da 

programação 

É preciso destacar, no entanto, que existe outra demanda para narrativas 

transmídia que não é a de mais informação ou afeto. Pode haver uma narrativa 

transmídia ou conteúdo de extensão cujo maior interesse é financeiro, como de certa 

forma foi apontado por Pratten (2012) ao elaborar um esquema de narrativas 

transmídia considerando que algumas devem trazer retorno financeiro para a 

manutenção do universo espalhado por diversas mídias. Uma narrativa transmídia 

pode complementar apenas o modelo de negócio de um programa de televisão. 

Nesse caso, seria interessante financeiramente o investimento. A telenovela 

Totalmente Demais (2016), de nossa autoria, por exemplo, teve um spin-off, ou um 

derivado, no caso um seriado online financiado por uma marca de produtos de 

beleza. Esse spin-off, intitulado Totalmente Sem Noção Demais, será abordado de 

forma mais detalhada no próximo capítulo.  

É preciso entender o que significa a convergência de mídias do ponto de vista 

do conteúdo, mas também do modelo de negócio, principalmente com a entrada de 

produtores e distribuidores de vídeos nativos da era digital. É preciso refletir como o 

deslizamento do conteúdo entre mídias e telas influencia ou não o modelo de 

negócio da televisão aberta e da telenovela, objeto desta tese. Neste capítulo, são 

debatidos também aspectos da relação entre a obra de teledramaturgia, o seu 
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consumo e a relação do público com o principal alicerce comercial da televisão 

aberta: a publicidade. Além disso, discute-se de que modo essa relação pode se 

modificar com as novas formas de exibição do conteúdo, deslizamento entre 

plataformas e transformações na espectatorialidade. 

 

4.1 Conteúdo gratuito 

Alguns autores como Anderson (2006) e Keen (2009) afirmam que um dos 

principais desafios do audiovisual é justamente viabilizar economicamente 

conteúdos tais como filmes, séries, novelas e outros produtos diante do 

compartilhamento gratuito das obras através de ferramentas e sites na internet. 

Andrew Keen afirma que as músicas compartilhadas de forma gratuita – com ou sem 

a anuência do artista – pelo menos geram possíveis shows e, consequentemente, a 

possibilidade de retorno financeiro para o músico, mesmo que a indústria fonográfica 

de forma geral tenha se transformado e o seu poder econômico diminuído. (Na 

realidade brasileira, a tensão entre artistas e as arrecadadoras de direitos autorais e 

gravadoras, no que diz respeito à contabilidade das vendas, sempre existiu, mas é 

inegável que, com a chegada da internet e o compartilhamento gratuito, houve uma 

ruptura do modelo de negócio.) É preciso observar que mesmo os sites pagos de 

compartilhamento de música, fenômeno que cresceu após a publicação  do livro de 

Keen (2009), trazem um retorno mais modesto para as gravadoras e os artistas em 

relação à distribuição física de discos e CDs, além de as gravadoras se tornarem 

desnecessárias para a distribuição digital dos artistas. Ainda de acordo com Keen 

(2009), no caso de livros ou artigos compartilhados na internet, estes podem render 

palestras pagas para os autore, mas, ao abordar o audiovisual em geral, ele afirma 

que a exibição comercial do conteúdo é a grande forma de retorno financeiro.  

Por outro lado, existem exemplos de como o compartilhamento gratuito de 

conteúdo audiovisual pode ajudar uma obra. Por exemplo, diante dos diversos 

vídeos do grupo de humor inglês Monty Python postados ilegalmente em 

plataformas da internet, os detentores dos direitos resolveram repostar e 

compartilhar gratuitamente material de melhor qualidade nessas mesmas 

plataformas, mas pediram que em troca os fãs voltassem a comprar DVDs e outros 
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produtos do grupo.106 Supostamente, o resultado dessa estratégia foi o aumento 

expressivo nas vendas de tudo relacionado ao Monty Python.  

No Brasil, em 2007, o filme Tropa de Elite, de José Padilha, foi amplamente 

pirateado e compartilhado por fãs semanas antes de seu lançamento no cinema. 

Uma pesquisa feita pelo Ibope estima que cerca de 11 milhões de pessoas 

assistiram ao filme em DVDs piratas. Mesmo assim, Tropa de Elite teve a maior 

abertura do cinema nacional em 2007, além da maior bilheteria do ano, com 

aproximadamente 2,2 milhões de espectadores, e recebeu diversos prêmios 

nacionais e internacionais. O sucesso do longa-metragem possibilitou um segundo 

filme da franquia.  

Outro exemplo vem dos Estados Unidos. A série Breaking Bad teve uma 

audiência tímida na primeira temporada na televisão, mas a repercussão de críticas 

positivas incansavelmente compartilhadas por fãs ardorosos na internet fez com que 

episódios da série que já haviam ido ao ar começassem a ser vistos por curiosos em 

sites de compartilhamento de conteúdo sem a autorização da emissora. O próprio 

criador da série, Vince Gilligan, em entrevista para a emissora BBC em outubro de 

2013, criticou a pirataria, mas admitiu que ela levou muitas pessoas que 

normalmente não veriam a série na TV a se interessarem por Breaking Bad. A 

audiência da série aumentou expressivamente nas temporadas seguintes.  

Esses três exemplos são uma exceção à regra. É raro ser positivo o 

compartilhamento gratuito não autorizado e não planejado de uma obra que tem 

como ponto de partida o retorno em exibição comercial.  

Nos três casos citados acima, o compartilhamento teve um caráter 

promocional, mesmo que não tenha sido planejado. O primeiro caso, o grupo Monty 

Python, criou uma rede de nostalgia e afeto em torno de um programa popular que 

já não estava no ar; o segundo, o filme Tropa de Elite, gerou curiosidade para 

assistir no cinema, uma mídia imersiva, o que já era um sucesso em outra janela 

com qualidade de imagem inferior; e o terceiro, a série Breaking Bad, promoveu e 

ampliou o público de um seriado sem tanta repercussão do ponto de vista da 

audiência até então. Para a televisão corporativa brasileira, principalmente do ponto 

de vista da dramaturgia diária, objeto desta tese, o ineditismo do conteúdo é 

essencial para a viabilização do modelo de negócio apoiado na publicidade e, por 
                                                
106	Anderson	(2006),	em	seu	livro,	estuda	o	caso	dos	detentores	de	direitos	do	grupo	Monty	Python. 
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conseguinte, na audiência. Comparando ao caso de Monty Python, por exemplo, o 

auge do valor da telenovela é quando ela está no ar, assim como os programas do 

Monty Python quando estavam em exibição e os filmes quando foram lançados.  

A venda de produtos ligados ao seriado de humor depois que ele já saiu do ar 

é o que se chama cauda longa, termo utilizado pelo pesquisador Chris Anderson 

(2006) para demonstrar como um produto pode encontrar um mercado de nicho ao 

longo do tempo, o que não se aplica a uma telenovela que está no ar. Em 

comparação ao caso do filme Tropa de Elite, uma obra fechada, a venda de DVDs 

piratas gerou curiosidade para vê-lo nas salas de cinema, seja pela experiência da 

tela grande, seja para assistir ao filme na sua versão final. O deslizamento para o 

dispositivo cinematográfico não faz parte da estratégia de uma telenovela, que, ao 

contrário de Tropa de Elite, é uma obra aberta que depende, como já foi observado, 

entre outros fatores, do diálogo com o público. Por fim, o compartilhamento de 

conteúdo de Breaking Bad, que promoveu o seriado, ocorreu entre uma temporada e 

outra. O seriado, semanal, foi exibido durante cinco anos, tempo suficiente para 

construir uma base de fãs pelo boca a boca, enquanto uma telenovela, com exceção 

de Malhação, dura aproximadamente seis meses. A telenovela tem um modelo de 

negócio tradicional, apoiado na audiência e credibilidade da obra para vender 

espaços comerciais. Como já foi observado, o conteúdo da televisão corporativa 

chega ao espectador como uma “dádiva”, sem que ele pague por isso. Existem 

diversos sites, no entanto, que compartilham capítulos de telenovelas: o risco para 

as emissoras é esses sites canibalizarem a audiência e, portanto, interferirem nas 

métricas de audiência e, por conseguinte, no modelo de negócio.   

O que atrai os anunciantes é a audiência e a credibilidade do produto, e a 

exibição não autorizada, supostamente, pode dispersar e diminuir o público nos 

canais e mídias previstos. A maioria das emissoras de televisão utiliza ferramentas 

de identificação de conteúdo, como, por exemplo, o video fingerprinting, para retirar 

material pirateado de sites de compartilhamento gratuito. O sistema de fingerprinting 

significa que conteúdo tem uma espécie de marca, identidade, que é reconhecida 

por programas de identificação como propriedade de uma emissora.107 O mesmo 

acontece com as distribuidoras de filmes. Produtores de conteúdo independente 

                                                
107 	Como	 funciona	 o	 fingerprinting:	 https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=en.	
Acesso	em:	1	de	março	de	2019.	 
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também pressionam o governo a combater a pirataria. O objetivo é concentrar e 

controlar o público em janelas de exibição planejadas pelos produtores, exibidores, 

distribuidores e pela televisão corporativa. É uma tarefa difícil, já que novos sites de 

compartilhamento de conteúdo surgem com certa constância: o Pirate Bay é 

fechado, nasce o Popcorn Time, e assim por diante.  

A quantidade de conteúdo que desliza por mais de uma tela ou plataforma 

sem a anuência de seus produtores faz pensar se é possível combater o que já se 

tornou uma prática cultural da sociedade. Uma geração de pessoas já está 

acostumada a encontrar o conteúdo que deseja, na hora em que quiser, sem se 

preocupar se o compartilhamento é lícito ou não. Alguns países são mais rígidos do 

que outros; no Brasil, apesar de ser um procedimento proibido, não existe um 

padrão de repressão à prática. Esta pode ser associada à liberdade ou, do ponto de 

vista das corporações, à pirataria.  

O professor Yochai Benkler (2016) escreveu para a revista Daedalus, da 

Universidade Harvard, sobre graus de liberdade e poder na atualidade, tendo como 

cenário as restrições e as possibilidades da internet. Ele chama atenção para o 

poder da plataforma Netflix,  cujo modelo de negócio é o de assinatura do cardápio 

de conteúdos, que pressionou o Consórcio World Wide Web (W3C),108 a adotar o 

Digital Rights Management (DRM)109 como padrão para o HTML5,110 uma forma de 

inibir a pirataria em conteúdo transmitido por streaming. Desse modo, a empresa 

agora controla quem pode e quem não pode ver seu conteúdo. Mais do que uma 

questão de legitimidade ou legalidade, Benkler (2016) constata que é uma questão 

de poder através da tecnologia. Para o pesquisador, há um novo equilíbrio de poder 

cultural,  – e o fim de um dos mecanismos que faziam a internet um lugar de 

descentralização social, econômica e cultural. Para Benkler (2016), estamos 

assistindo à internet se tornar, em vários aspectos, principalmente o de desejo de 

controle, uma mídia de massa.  

 
Muita tinta virtual já foi usada para escrever sobre democracia, inovação, 
privacidade, cyber-hacking, e sempre o poder é o problema fundamental. 

                                                
108	Comunidade	internacional	que	desenvolve	padrões	com	o	objetivo	de	garantir	o	crescimento	da	web. 
109	DRM	 é	 um	 conjunto	 de	 tecnologias	 de	 controle	 de	 acesso	 para	 restringir	 o	 uso	 de	 hardware	
proprietário	e	obras	protegidas	por	direitos	autorais.	DRMs	são	 formas	de	controle	que	 já	existiam,	por	
exemplo,	em	1996	para	proteger	DVDs	por	um	algoritmo	de	criptografia	para	o	conteúdo.	 
110	HTML	é	uma	linguagem	de	marcação	para	a	World	Wide	Web	e	é	uma	tecnologia-chave	da	internet. 
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Em todas essas situações já familiares, como a internet habilita ou 
desabilita algumas pessoas a influenciar as percepções, crenças e 
comportamentos, assim como os resultados e configurações que outras 
pessoas mantêm e adotam, está em jogo111  (BENKLER, 2016, p. 30, 
tradução nossa). 

 

 Como já foi observado, alguns países são mais rígidos do que outros em 

tentar controlar essas práticas, mas sempre existem formas de resistir e burlar esse 

controle. É preciso observar, no entanto, que o compartilhamento gratuito de 

conteúdos comerciais nem sempre é feito por pessoas visando ao lucro, os 

chamados piratas. Lessig (2005) demonstra como a sociedade avança mais rápido 

do que o mercado e até mesmo do que o Estado e as leis regulatórias. Estas não 

acompanham as práticas de uma nova geração que nasce conectada. Sobre a 

pirataria ele argumenta:  

 
A pirataria de material protegido por copyright existe. Aos montes. Ela se 
manifesta de várias formas. A mais significativa é a pirataria comercial – a 
apropriação não autorizada de conteúdo alheio em um contexto comercial. 
Apesar das muitas justificativas oferecidas em sua defesa, essa 
apropriação é errada. Ninguém deveria desculpá-la e a lei deve contê-la 
(LESSIG, 2005, p. 82, tradução nossa). 

 
Lessig (2005), no entanto, defende que, além da cópia de produtos com fins 

lucrativos, há outra forma de apropriação: “Muitos tipos de pirataria são úteis e 

produtivos, no sentido de produzir conteúdos novos ou novas formas de negócios” 

(LESSIG, 2005, p. 86, tradução nosssa). O advogado se refere a complicações 

quando se utiliza conteúdo comercial, por exemplo, ou DJs que usam trechos de 

músicas ou acordes para elaborar novas músicas.  

Como foi observado nos casos de Monty Python, Tropa de Elite e Breaking 

Bad, a pirataria pode criar demanda também, mesmo contra a vontade dos 

produtores e detentores dos direitos autorais. Muanis (2018b), por exemplo, pondera 

que a prática do binge-watching não é tão nova assim e surge com os DVDs e a 

pirataria de assistir a conteúdo seriado. O download de episódios seguido de uma 

maratona acabou criando um novo modelo de distribuição e fruição do produto 

                                                
111	No	original,	"Much	virtual	ink	has	been	spilled	on	democracy,	innovation,	privacy,	and	cyber-hacking,	
which	 all	 address	 the	 fundamental	 problem	 of	 power.	 In	 all	 these	 more	 familiar	 framings,	 how	 the	
Internet	enables	or	disables	some	people	 to	 influence	 the	perceptions,	beliefs,	and	behaviors,	as	well	as	
the	outcomes	and	configurations	that	other	people	hold	and	inhabit,	is	at	stake”. 
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audiovisual, absorvido como modelo de negócio pelas plataformas de VOD. Já 

Messias (2015), apesar de reconhecer o discurso hegemônico da ilegalidade, 

aborda atos de pirataria comercial por outro viés, o do campo de lutas e expressão 

de subjetividade:  

Constatou-se que os usuários estão de fato envolvidos numa rede 
colaborativa e inovadora voltada para o entretenimento, mas que também 
acaba resultando mesmo que indiretamente em certa emancipação dos 
produtos culturais do sistema capitalista. Proporcionando a produção de 
afetos e de conhecimento, o livre compartilhamento de informação e o 
fomento de relações sociais, a pirataria de games (e do entretenimento em 
geral) pode representar um marco dentro das ações de resistência 
(MESSIAS, 2015, p. 17). 

 

As televisões corporativas não podem nem devem assumir que todos os 

supostos “piratas” são inimigos a serem combatidos a todo custo sob pena de alijar 

parte do seu público. Até porque muitas vezes os objetivos dos que distribuem 

gratuitamente conteúdos de propriedade de uma emissora de TV são bem distintos. 

Ao mesmo tempo, é difícil para uma corporação criar estratégias diferenciadas em 

sites de compartilhamento de conteúdo. Uma equipe teria que analisar o material 

para saber o que é um clipe em homenagem a um casal da telenovela, que na 

verdade ajuda até a divulgar a obra, e o que é simplesmente um capítulo 

compartilhado na íntegra. De qualquer forma, já existem diversas estratégias para 

burlar mecanismos como o video fingerprinting e outros, como se pode observar na 

quantidade de material que continua sendo compartilhado.112 

Graziela (2007), escrevendo sobre fansites, observa que a lógica de 

compartilhamento de programas, em que fãs fornecem links para visualização ou 

para o download,  e de informações relacionadas aos personagens, ao universo da 

série e aos derivados é justamente uma lógica de compartilhamento baseada na 

dádiva.113 Quanto mais um fã contribui, mais será reconhecido.114 Mauss (2004) 

                                                
112	Alguns	exemplos:	borrar	as	bordas	das	imagens	e	ampliar	a	imagem.	 
113	Apesar	de	ser	a	mesma	palavra,	“dádiva”	não	é	utilizada	aqui	no	mesmo	sentido	dado	por	Allen	(1992)	
ao	 comentar	 o	 pacto	 entre	 o	 público	 e	 a	 TV	 aberta.	 No	 caso	 de	 Allen,	 a	 “dádiva"	 se	 aproxima	 de	 um	
benefício,	enquanto,	aqui,	se	aproxima	do	sentido	de	uma	oferta.	 
114	O	 reconhecimento	 e	 a	 consequente	 popularidade	 se	 tornaram	 uma	 espécie	 de	 moeda	 de	 troca	 na	
internet,	e	não	apenas	entre	fãs.	Celebridades	costumam	lucrar	com	a	associação	de	produtos	ao	seu	perfil	
em	 postagens	 em	 redes	 sociais.	 Cory	 Doctrow,	 editor	 do	 site	 Boing	 Boing,	 sobre	 cultura	 e	 tecnologia,	
escreveu	em	2003	uma	ficção	científica	bastante	profética	em	que	reconhecimento	e	popularidade	virtual	
são	 a	 moeda	 de	 troca	 no	 cotidiano.	 Disponível	 em:	 http://craphound.com/down/Cory_Doctorow_-
_Down_and_Out_in_the_Magic_Kingdom.pdf	.	Acesso	em:	1	de	julho	2017. 
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conclui seu livro Ensaio sobre a Dádiva sugerindo que adotemos como princípio o 

que sempre foi e sempre será: dar de maneira livre e obrigatória, dando tanto quanto 

tomamos, sempre retribuindo. “Uma parte considerável da nossa moral e nossa 

própria vida permanece estacionada nessa mesma atmosfera em que dádiva, 

obrigação e liberdade se misturam.” (MAUSS, 2004, p. 294). Essa relação entre fãs, 

o dar e receber mencionado por Graziela (2007), exclui da negociação os produtores 

de conteúdo e detentores dos direitos da obra pela qual se tem afeto.  

Os fãs produzem e compartilham conteúdo tendo como destino fãs como 

eles. Eles não querem necessariamente chamar atenção da emissora de televisão. 

A dedicação dos fãs pelo universo ficcional não é necessariamente transferido para 

os produtores, e Graziela (2007) expõe o conflito entre fãs que compartilham os 

programas que amam e os produtores que tentam de todas as formas impedir que 

isso aconteça, inclusive com ameaças, nos territórios que estão em negociação para 

exibição. A pesquisadora cita como exemplo uma série estrangeira que estava 

sendo negociada para o Brasil e o embate dos produtores estrangeiros com os fãs 

brasileiros que compartilhavam links dos episódios em uma rede social. 

Tradicionalmente, para as emissoras e produtoras, sempre foi grande a importância 

da preservação da primeira janela de exibição e, depois, a exploração do conteúdo 

em outras janelas, além das reprises, o que se chama syndication. Por outro lado, 

fãs que compartilharam episódios da série americana Breaking Bad, como já foi 

observado, ajudaram a divulgar a série. Nesse caso, porém, mesmo o resultado 

sendo positivo, os produtores não foram envolvidos. Não existe como prever se a 

circulação de material de uma obra promove ou canibaliza a audiência. Sempre que 

a circulação não envolver os detentores de direitos do conteúdo, e enquanto a 

audiência e as vendas por janelas/territórios forem parte do modelo de remuneração 

da obra, existirá um desequilíbrio de interesses entre os fãs e os produtores, 

causando atritos.  

 

4.2 Um modelo de negócio tradicional ou único? 

 

No dia 7 de junho de 2014, The Economist publicou o artigo “Globo 

dominando: a maior empresa de mídia brasileira cresce com um modelo de negócio 
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antigo”.115 No texto, a revista demonstrava certa perplexidade com o “antiquado” 

modelo de negócio da emissora, uma das maiores do mundo, e principalmente com 

a audiência que um canal de TV aberta ainda consegue ter. 

 
Quando a Copa do Mundo começar no dia 12 de junho no Brasil, dezenas 
de milhões de brasileiros vão assistir às festividades na TV Globo, a maior 
emissora de TV do país. Mas, para a Globo, será apenas mais um dia de 
grandes audiências. Não menos de 91 milhões de pessoas, um pouco 
abaixo da metade da população, sintonizam o canal diariamente: a espécie 
de audiência que nos Estados Unidos da América só acontece uma vez ao 
ano e apenas no canal de televisão aberta que comprou os direitos 
naquele ano para o Super Bowl, o campeonato de futebol americano (The 
Economist, 7 jun. 2014, tradução nossa).116 

 

O artigo diz que os grandes estúdios de gravação da TV Globo, com atores 

e equipe contratados, lembram a era de ouro de Hollywood, símbolo da indústria do 

cinema estadunidense. Além disso, é um negócio baseado nos grandes índices de 

audiência aliados à publicidade. O fato de as telenovelas durarem alguns meses e 

terminarem, sem prequel ou sequel (ou spin-off), ou seja, sem a antecipação ou 

continuação da narrativa, também é visto como sinal de um formato antigo de 

teledramaturgia pelo texto da Economist. No seu depoimento à revista, Roberto 

Irineu Marinho, empresário, acionista e na época presidente do Grupo Globo, diz 

que monitora os acertos e desastres das emissoras estrangeiras como aprendizado 

e que, para ele, o fato de as tendências e mudanças na mídia demorarem mais a 

chegar ao Brasil é visto como uma vantagem. A estratégia da emissora não é forçar 

a mudança de hábitos dos milhões de brasileiros que ainda ligam as televisões de 

suas casas e assistem de forma tradicional ao bloco de telenovelas e jornalismo do 

horário nobre, mas estar preparado para possíveis transformações no mercado.  

Muanis (2018b), ao analisar o cenário atual, observa que existem inúmeras 

possibilidades hipersegmentadas, tanto na internet quanto de vídeo sob demanda, 

que prescindem de uma grade e podem ser vistas em qualquer horário de escolha 
                                                
115	No	 original:	 “Globo	 domination:	 Brazil’s	 biggest	 media	 firm	 is	 flourishing	 with	 an	 old-fashioned	
business	model”.	 
116	“When	the	football	World	Cup	begins	on	June	12th	 in	Brazil,	 tens	of	millions	of	Brazilians	will	watch	
the	festivities	on	TV	Globo,	the	country’s	largest	broadcast	network.	But	for	Globo	it	will	be	just	another	
day	of	vast	audiences.	No	fewer	than	91m	people,	just	under	half	the	population,	tune	in	to	it	each	day:	the	
sort	of	audience	that,	in	the	United	States,	is	to	be	had	only	once	a	year,	and	only	for	the	one	network	that	
has	 won	 the	 rights	 that	 year	 to	 broadcast	 American	 football’s	 Super	 Bowl	 championship	 game.”	 Na	
íntegra:	 http://www.economist.com/news/business/21603472-brazils-biggest-media-firm-flourishing-
old-fashioned-business-model-globo-domination. 
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do espectador, inclusive com a possibilidade do binge-watching para séries. Isso 

alimenta o discurso do fim da televisão e a ideia de que estaríamos diante de uma 

nova mídia, completamente diferente. O pesquisador se refere à televisão mundial, 

defendendo a teoria de que o conteúdo deslizante não deixa de ser televisão. Seria 

esta, porém, a tendência para os conteúdos de audiência massiva da televisão 

corporativa brasileira, especificamente a telenovela: fazer parte de uma oferta 

hipersegmentada?  

Outra forma de enxergar o momento da televisão brasileira atual seria 

refletir sobre se o modelo está realmente atrasado ou se é único e, com isso, avaliar 

a força da telenovela brasileira, responsável por esse fenômeno de persistência de 

um público de massa, algumas das características narrativas desse formato, 

históricas e culturais, suas transformações e extensões narrativas recentes.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),117 

em 2015 97,3% das famílias do país possuem um aparelho de televisão. Mesmo que 

milhões de brasileiros ainda assistam à televisão em rede no horário nobre, da 

maneira tradicional, com conteúdos transmitidos para um aparelho de TV, mais de 

100 estações de TV a cabo atraem cerca de 20 milhões de usuários no país, e mais 

da metade da população tem acesso à internet. Em números percentuais, 29,5% 

das famílias possuem TV paga. Segundo pesquisa da Kantar Ibope Media, no 

segundo semestre de 2017,118 108 milhões de brasileiros tinham internet móvel, 88,4 

milhões assistem a vídeo online, 25% da população já possuía TV conectada,119 e 

56% (88,4 milhões de pessoas) consumiam vídeos online. Os serviços de 

plataformas OTT120 já são utilizados por 34,5 milhões de pessoas no país – a Netflix 

e outros serviços OTTs já estão disponíveis no Brasil desde 2011. De acordo com os 

dados do instituto de pesquisas Comscore, em 2017 o país liderou a audiência de 

                                                
117	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística.	Pnad	2015:	http://www.ibge.gov.br/.	 
118	Pesquisa	quantitativa,	por	meio	de	entrevistas	domiciliares	em	143	municípios	segundo	classificação	
Pnad/IBGE,	com	classes		socioeconômicas	ABCDE	com	16	anos	ou	mais. 
119	De	acordo	com	a	pesquisa,	a	penetração	de	TV	conectada	cresce	com	mais	força	nas	classes	A/B,	mas	
já	atinge	um	quarto	da	classe	C.		 
120	OTT	–	over	the	top.	O	termo	teve	origem	na	Primeira	Guerra	Mundial	e	significava	a	ordem	para	deixar	
as	trincheiras	e	combater	diretamente	o	inimigo.	Atualmente,	passou	a	designar	os	serviços	de	vídeo	pela	
internet	entregues	diretamente	ao	consumidor. 
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mídias sociais na América Latina, com 97,7 milhões de usuários únicos.121 , 122 

Mesmo que as taxas de audiência da televisão aberta sejam impressionantes, entre 

2007 e 2014, de acordo com a agência audiovisual brasileira (Ancine), a televisão 

aberta passou de 63,7% de participação no mercado audiovisual para 41,5%.123  

O jornalista e crítico especializado em televisão José Armando Vannucci, 

em entrevista à revista Arruaça (2016), da Faculdade Cásper Líbero, observa que, 

se antes era comum uma telenovela registrar 50 pontos de ibope, hoje dificilmente 

chega-se aos 30. No entanto, Vannucci chama atenção para o fato de que a métrica 

mudou, e  ponto equivale a um número maior de espectadores. Ricco e Vannucci 

(2017) afirmam que existe uma pulverização maior da audiência das telenovelas na 

atualidade, apesar da hegemonia da TV Globo, quando, somadas as métricas das 

outras emissoras, a audiência das telenovelas de forma geral aumenta. Ainda assim, 

a televisão aberta no Brasil atrai dezenas de milhões de pessoas diariamente para 

assistir aos programas do horário nobre, de seis da tarde às onze da noite. É 

comum, por exemplo, a novela das 21 horas atingir 35 pontos de audiência.  

Como já foi observado, cada ponto equivale a 245.702 domicílios e a 

688.211 espectadores no Painel Nacional de Televisão (PNT), que estima a 

audiência da TV aberta em 15 regiões do Brasil.124 Portanto, um capítulo com 35 

pontos significa uma audiência média de mais de 22 milhões de pessoas. No 

entanto, isso não significa que novas formas de assistir a esse conteúdo não 

estejam emergindo no país. Ao final, o próprio artigo da revista Economist admite 

que as previsões do fim das audiências de massa da televisão aberta brasileira já 

duram duas décadas sem se concretizarem. Assim, as mudanças e transformações 

por que a maioria das emissoras de televisão está passando na Europa e nos 

Estados Unidos não necessariamente ocorre da mesma maneira no Brasil. 

De acordo com dados levantados pela Kantar Ibope Media em 2018, apesar 

das transformações tecnológicas e do avanço de outras plataformas de exibição de 

conteúdo audiovisual, a televisão segue tendo papel de protagonismo nos hábitos de 

                                                
121	Comscore	é	uma	empresa	americana	de	análise	da	internet	presente	em	75	países	(comscore.com).	
Disponível	 em:	Webinar_Perspectivas_do_Cen__rio_Digital_Brasil_2017.pdf.	 Acesso	 em:	 20	 de	 janeiro	 de	
2019. 
122	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística,	Pnad	2015	(http://www.ibge.gov.br). 
123	Disponível	em:	https://www.ancine.gov.br/	http://oca.ancine.gov.br/televisao. 
124	Brasília,	Belo	Horizonte,	Curitiba,	Fortaleza,	Porto	Alegre,	Recife,	Rio	de	Janeiro,	Salvador,	São	Paulo,	
Interior	de	SP,	Campinas,	Interior	de	SP	(exceto	Campinas)	e	Interior	do	Sul	e	Sudeste. 
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consumo dos brasileiros: o hábito de assistir à TV regularmente chega a 93% da 

população nas principais regiões metropolitanas do país.125 Além disso, a pesquisa 

demonstra que, nos últimos dez anos, o tempo médio de consumo domiciliar de 

televisão passou de oito horas e dezoito minutos para nove horas e dezessete 

minutos, registrando assim um crescimento de 12%, ao mesmo tempo em que a 

internet ascendeu como plataforma de distribuição de conteúdo. O brasileiro não 

trocou um meio pelo outro, e sim acrescentou as novas plataformas em sua rotina. 

Pode-se observar que o hábito de assistir a telenovela continua, e com uma 

audiência massiva, mesmo com todas as outras telas e possibilidades da oferta 

hipersegmentada.  

Ao longo dos últimos anos houve muitas mudanças na percepção das 

emissoras e produtoras de conteúdo a respeito da importância das plataformas 

digitais e redes interativas. Todas as grandes corporações de mídia utilizam as 

redes sociais para promover produtos e buscam maior troca e participação do 

público na programação. Por um lado, existe um esforço para controlar as leituras 

dos conteúdos ou textos primários, amplificados pelas ferramentas sociais; por 

outro, existem a experimentação e o aprendizado de um novo componente do 

mercado que influencia diretamente o modelo de negócio da empresa, uma 

transformação do ecossistema midiático trazido pela convergência de telas, 

plataformas interativas e mudanças na espectatorialidade. Além disso, a grande 

maioria das televisões corporativas também já se preocupa em criar plataformas 

digitais para que seu conteúdo possa ser encontrado também na internet. Apesar 

dessas iniciativas, e apesar de a internet ser a plataforma natural de 

compartilhamento e circulação livre de conteúdo, nenhuma grande corporação abre 

mão de controlar a exibição e distribuição de suas obras. É por meio desse controle 

que as emissoras têm retorno do investimento em seus produtos.  

A pesquisadora Catherine Johnson (2019) analisa sistemas de controle da 

indústria audiovisual na transição das indústrias nativas da televisão para as 

plataformas digitais. Para Johnson (2019), existem quatro dimensões de controle: 

infraestrutura tecnológica, dispositivos tecnológicos, serviços de televisão online, 

conteúdo para a televisão online. A autora estuda as como o controle da tecnologia 

                                                
125Disponível	 em:	 https://www.kantaribopemedia.com/televisao-a-abrangencia-e-a-influencia-do-meio-
mais-presente-na-vida-dos-brasileiros/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019. 
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pode moldar nosso acesso aos serviços, como o controle dos serviços podem 

impactar o sucesso dos dispositivos e como o controle do conteúdo também pode 

ter impacto sobre o sucesso dos serviços. Destaca-se que as emissoras de televisão 

brasileiras têm como força, em relação às corporações nativas digitais – como 

Netflix, YouTube, Amazon Prime –, o volume de conteúdos e afeto já construído 

pelos conteúdos e, como desafios, a infraestrutura tecnológica e serviços online. 

Para a autora, corporações nativas digitais seriam aquelas que entregam serviços 

online, tem como origem uma TV online para o ecossitema da internet e passaram 

recentemente a produzir conteúdo.    

Controlar a distribuição e a exibição não significa controlar o público. No caso 

da teledramaturgia diária, objeto desta tese, os capítulos diários e o volume de 

produção certamente tornam menos interessante o compartilhamento gratuito do 

que obras fechadas como temporadas de seriados ou filmes. No caso de o 

espectador perder um capítulo de telenovela, ele não deixa de entender o que 

acontece na trama, mesmo uma telenovela, atualmente, tendo em torno de 150 

capítulos. Além disso, a própria TV Globo, emissora que produz as novelas de maior 

audiência, já compartilha a sua produção para a teledramaturgia diária em sua 

plataforma digital Globoplay. Em entrevista ao portal Adnews 126. Sergio Valente, 

diretor de comunicação da Globo, considera a ambiguidade do cenário 

multiplataforma: “[...] é desafiador, dados os desafios econômicos, mas também é 

um cenário onde a população tem diversas formas de ter acesso ao conteúdo”. Em 

seguida ele afirma que quem diz onde quer interagir são as pessoas, a emissora tem 

que estar lá. É preciso observar que as pessoas, ou o público de massa, são o 

grande consumidor da televisão brasileira e, também, o motivo de ela existir.  

Apesar do investimento em novas mídias e plataformas digitais pelas 

emissoras, apesar das transformações na espectatorialidade, o modelo de negócio 

da televisão corporativa brasileira continua baseado na publicidade. Ricco e 

Vannucci (2017) observam: “A propaganda e a televisão estabeleceram linhas 

paralelas de crescimento e forte relação entre uma e outra” (v. 2, p. 447). Desde a 

primeira transmissão, em 1951, foi assim. Como observa Bahia (2014), “Importante 

destacar que a televisão brasileira surgiu como uma ‘aventura comercial de capital 

                                                
126	http://adnews.com.br/.	Acesso	em:	29	de	julho	2017. 
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privado’. O novo meio no Brasil foi subsidiado através de recursos de empresas 

nacionais, graças a um modelo de venda antecipada de espaço publicitário” (p. 74). 

O pesquisador Artur Autran Franco de Sá Neto (2004), ao analisar as relação 

do cinema brasileiro com a televisão, observa que marcos importantes no 

adensamento do processo de produção para a televisão são o surgimento da ideia 

de público-alvo, avalizado pelas pesquisas de audiência, a venda de tempo para 

comercial em substituição ao patrocínio e a ascensão de profissionais de publicidade 

na direção das empresas, antes comandadas por jornalistas ou gente da área 

artística.  

Na TV Globo, como já foi observado, o principal produto comercial 

atualmente é o que a emissora chama de “Novela III”, que vai ao ar logo depois do 

Jornal Nacional, às nove e quinze da noite (já mencionada como a telenovela das 21 

horas), com uma audiência engajada de mais de 30 milhões de pessoas 

diariamente. A TV Globo oferece diversas oportunidades aos anunciantes 

interessados em expor marcas e produtos e associá-los à novela: comercial 

nacional; comercial local; patrocínio de linha nacional; merchandising e visualização 

da marca dentro do produto; e, atualmente, a extensão dessas ações no conteúdo 

para a internet. São essas ações, dentro da lógica comercial, que tornam 

possibilitam a produção desse conteúdo para a televisão e o tornam lucrativo. Elas 

certamente influenciam o consumo do conteúdo pela audiência. 

 A seguir, algumas reflexões sobre como o público entende essas 

intervenções publicitárias – necessárias para que a telenovela seja economicamente 

viável – e reage a elas e sobre como o consumo e a publicidade da telenovela se 

confundem enquanto narrativa. 

 

4.3 O consumo da teledramaturgia brasileira 
 

Quando uma telenovela é bem-sucedida do ponto de vista da audiência, 

significa que o interesse dos anunciantes será maior e a empresa terá lucro com o 

produto. Pesquisas qualitativas e quantitativas são feitas ao longo da exibição para 

aumentar as possibilidades de que isso aconteça, como vimos anteriormente. A 

audiência quantitativa é medida diariamente, mas a pesquisa qualitativa, também 

chamada de focus group, geralmente é feita logo depois de um mês da estreia da 

novela. Como já foi observado, é a possibilidade e a oportunidade de modificar os 
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rumos da trama e características de personagens, revertendo algum problema, e, 

consequentemente, de ampliar a identificação do espectador com estes. 

Almeida (2001, 2002) afirma que a telenovela, ao retratar diversos estilos de 

vida, educa para uma sociedade de consumo. “São contextos culturais que são 

expostos em meio a apresentação e uso de uma enorme quantidade de bens e 

serviços, os bens sendo inclusive usados para construir e demonstrar diversos 

estilos de vida” (ALMEIDA, 2001, p. 172). A autora observa que as telenovelas 

atraem os maiores anunciantes do país, tanto no esquema do intervalo comercial 

como no merchandising. Apesar de serem vistas como programas femininos, são ao 

mesmo tempo familiares para “todo mundo”. Lívia Barbosa (2004) destaca que toda 

sociedade consome, mas que “sociedade do consumo” não é o mesmo que “cultura 

do consumo”, uma das definições para sociedade ocidental. Na atualidade, a 

abordagem crítica do consumo sobressai, mas existe também a percepção de que o 

consumo pode ser um ato de liberdade, de escolha. São parâmetros pelos quais a 

identidade, em transformação, se expressa.  

Para acompanhar esse raciocínio, Rocha (2005) observa que o consumo é 

central no cotidiano, é estruturador de valores e práticas que regulam relações 

sociais, constroem identidades e definem mapas culturais. O consumo, para ele, é o 

exercício de um sistema de classificação do mundo. O teórico Colin Campbell 

(2006), ainda citando autores que pesquisam consumo e identidade,  argumenta que 

identidade é, também, a reação dos consumidores aos produtos que desejam, e não 

aos produtos em si. Em um capítulo de novela e ao longo de breaks comerciais, 

milhões de espectadores são bombardeados com marcas, práticas, estilos. A 

narrativa provoca, amplia e amplifica o desejo de consumo, construindo identidades, 

mas também provocando anseios, desejos, através de suas tramas, conflitos e 

romances. Por outro lado, se partimos do princípio de que o público não é passivo e 

de que a leitura final de um texto é do espectador, cada pessoa vai entender e 

escolher com o que se identifica – e se realmente se identifica –, de uma forma 

única. Mesmo que a narrativa seja absorvida de forma massiva, a recepção é 

necessariamente singular, o que corrobora as teorias que associam o consumo à 

identificação, aplicadas aqui à telenovela.  

De acordo com Campbell (2001), existe um ingrediente romântico na cultura 

que tem papel fundamental no consumismo moderno. Ao contrário do hedonismo 

tradicional, relacionado ao consumo de prazeres e não do prazer, o hedonismo 
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moderno traz um deslocamento da preocupação primordial das sensações para as 

emoções. Uma novela sobrevive justamente de emoção, do conflito e da 

identificação do público com os personagens, a trama e o universo retratado. Em 

uma novela bem-sucedida, mais uma vez, do ponto de vista da audiência, o público 

torce pelos protagonistas em suas trajetórias na busca de seus objetivos, 

necessidades, satisfação. Para Almeida (2002), a associação entre mulheres, 

consumo e emoção é parcialmente responsável pelo sucesso comercial das 

telenovelas, “um programa pensado igualmente como feminino e que cria 

identificações de ordem afetiva com seus espectadores” (ALMEIDA, 2002, p. 7); e, 

de acordo com Campbell (2001), é o imaginário que caracteriza a procura dessa 

emoção e desse prazer. O consumidor imagina as suas satisfações através do 

devaneio; dessa forma, a telenovela se torna uma espécie de condutor ou inspiração 

para os devaneios. Se o consumidor moderno expressa na realidade o que já 

desfruta na imaginação, a televisão e a sua relação única com o espectador só 

amplificam essa experiência.  

É comum a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) da TV Globo 

atender pessoas interessadas em algum artigo de vestuário ou objetos utilizados por 

um personagem. Na telenovela Totalmente Demais (2016), por exemplo, a 

personagem vivida pela atriz Juliana Paes é Carolina Castilho, uma mulher de 

origem humilde que venceu na vida e se tornou diretora de redação de uma das 

principais revistas femininas do país. Diariamente o CAT recebia telefonemas de 

pessoas interessadas em comprar roupas ou acessórios que a personagem usou na 

televisão, que imediatamente se tornaram objetos de anseio, desejo.127 É preciso 

lembrar que a atriz, uma das principais estrelas da emissora, representa fora da 

trama várias marcas que vão de produtos de beleza a banco, por exemplo, em 

anúncios publicitários tanto na televisão quanto em outras mídias. A extensão do 

afeto e da admiração pela atriz, além do afeto pela personagem, com forte 

característica aspiracional, e a identificação de ambas com o público são 

ingredientes que contribuem para transformar tudo que Carolina veste em objeto de 

desejo, que promete uma satisfação imaginária. 

                                                
127 	http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/11/11/figurino-de-juliana-
paes-em-novela-ja-e-o-mais-desejado.htm. 
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Morin (1989) pesquisa a relação entre estrelas de cinema e a complexidade 

da dimensão subjetiva que fãs constroem ao redor de seus ídolos. Morin (1989) 

aborda como nasce uma estrela, ou seja, que sistema transforma uma pessoa em 

ídolo e como a estética cinematográfica do cinema clássico narrativo trabalha para 

esse fim. A televisão corporativa tem uma estética mais naturalista que o cinema, 

mas a dimensão do fenômeno estudado por Morin, que dialoga com as estrelas da 

televisão, é a de amor e projeção-identificação do espectador com a personagem e 

a posterior imitação de penteados, figurinos etc. Para Morin (1989), a alma é 

precisamente o lugar de simbiose no qual o imaginário e o real se confundem e se 

alimentam um do outro. Na rede social Twitter é possível encontrar algumas dessas 

reações nas ferramenta de busca com as palavras-chave “Juliana Paes”, “Carolina 

Castilho”, “novela”, “pulseira”, "roupa", “figurino": 



 

 161 

 
 
 
 

Figura 12.  Reprodução perfis púbicos do Twitter, 20 de janeiro 2019128 
 

Se, de acordo com Campbell (2001), a realidade nunca pode proporcionar 

prazeres perfeitos aos devaneios, porque usar a pulseira ou a roupa da personagem 

jamais transformará a espectadora na Carolina Castilho ou na atriz Juliana Paes, 

cada compra leva literalmente à desilusão e o necessitar se extingue. O que não se 

extingue é o anseio fundamental que o devaneio gera. A tensão entre ilusão e 

realidade cria o anseio como costume permanente. Como foi observado, a 

teledramaturgia, além de ser um condutor para a fantasia, pode amplificar devaneios 

já existentes. A pulseira da personagem de Juliana Paes dará lugar a outro produto.  
                                                
128	O	perfil	“Loja	Globo”	não	existe	mais	e	não	era	ligado	à	TV	Globo.	 



 

 162 

Em http://redeglobo.tumblr.com/,129 é possível ter acesso a uma foto dos produtos 

mais desejados pelo público. O blog tem o nome #tambémquero, e o espectador 

pode ter acesso a acessórios, itens de figurino, caracterização, decoração mais 

populares de acordo com os números da central de atendimento ao público do 

canal. Curiosamente, o blog fornece fotos, mas não o nome das marcas utilizadas, 

provavelmente por falta de acordo comercial ou jurídico. Outros sites ligados à moda 

e comportamento, no entanto, não têm esse impedimento: 

 

 
Figura 13. Reprodução de site de busca em 29 de julho de 2017 

 

Ações de merchandising de produtos são comuns em uma novela. O 

anunciante paga de forma diferenciada pela visualização do produto ou pela menção 

da marca. As ações geralmente não são discretas, pelo contrário. Como já foi 

observado, a televisão possui uma linguagem pleonástica, e as ações de 

merchandising seguem essa natureza, mas, por serem também comerciais, existe 

maior atenção a essa reiteração, seja através de um plano próximo ou da menção 

da marca além do visionamento. O espectador não rejeita uma ação como essa, 

mesmo quando a narrativa deixa de fluir naturalmente para atender às exigências de 

uma ação publicitária. Isso pode ser comprovado pelo acompanhamento do minuto a 

minuto da pesquisa de audiência quantitativa de uma novela: não existe queda de 

público quando entra uma ação de merchandising. Um dos motivos para isso seria a 

rapidez com que essas imagens e ações entram e saem da narrativa; outro seria o 

fato de o espectador já estar acostumado a essa ação.  

                                                
129	Acesso	em:	20	de	janeiro	2019. 
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Massarolo et al (2014) apontam como o marketing utiliza as técnicas do 

storytelling, ou das narrativas ficcionais, para desenvolver ações, criando fortes 

ligações emocionais: “Trata-se de uma metodologia que, do ponto de vista 

mercadológico, confere ao produto os atributos desejados, emprestando-lhe uma 

identidade que dispensa julgamentos críticos” (MASSAROLO et al 2014, p. 8). O 

público sabe que, assim como a pausa para os comerciais, a ação dentro da 

narrativa faz parte do pacto entre o anunciante, o espectador e a televisão. O 

modelo de negócio da televisão é, de certa forma, aceito por já ser uma prática 

estabelecida, comum.  

No caso de Totalmente Demais, telenovela das 19 horas da TV Globo, a 

empresa de cosméticos Avon fez ações de merchandising. Como muitas das atrizes 

que participavam da trama tinham contratos com empresas de produtos de beleza 

concorrentes, impedindo a sua participação, uma das ações acabou sendo realizada 

pelo ator Humberto Martins. A cena proposta pela equipe comercial, aprovada pelo 

cliente e adaptada para a trama pelos autores, envolvia o personagem Germano 

(vivido por Humberto Martins) passando um rímel da Avon: um funcionário da fábrica 

onde Germano trabalhava entrava em sua sala justamente no momento em ele 

aplicava o produto nos olhos; Germano, então, explicava que, como presidente de 

uma indústria de cosméticos, a fictícia Bastille, era seu dever experimentar o produto 

do concorrente para ver se era bom.  

 

 
Figura 14. Reprodução do site Gshow em 20 de julho 2017. 
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A ação obteve grande sucesso de público, e a empresa pediu mais ações 

semelhantes, com outro produto – batom. A reação do público apareceu na pesquisa 

qualitativa da novela da qual participamos através de contatos com a Central de 

Atendimento ao Telespectador  (CAT) e também nas redes sociais: 
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Figura 15. Reprodução de perfis públicos da rede social Twitter, em 20 de janeiro de 2019 

 

O pacto entre o público consumidor da televisão e a obra inclui o 

entendimento de que o modelo de negócio da televisão contém a visualização de 

comerciais dentro e fora da trama. Esse modelo não afasta o espectador do principal 

produto que ele consome e deseja quando assiste a uma telenovela: uma boa 

história que provoque o imaginário, os sonhos e os desejos do público ativo da 

televisão. Esse público, entremeando a ficção com as próprias experiências, textos e 

expectativas, consome diariamente as novelas, tramas e personagens do horário 

nobre e, ao mesmo tempo, como já foi observado, espera-se que parte dele cumpra 

as condições implícitas do contrato pela oferta desse conteúdo pela televisão 

corporativa, consumindo não apenas as narrativas, mas também produtos 

concretos, seja em lojas físicas ou virtuais.    

A televisão já tem uma equação estabelecida e instituída como modelo de 

negócio. Isso talvez explique o revezamento de diferentes formas e tentativas de 
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monetizar conteúdos que deslizam para as plataformas digitais e também conteúdos 

exclusivos para a internet. O branding ou branded content; os banners ou bandeiras 

em uma segunda janela da tela, muitas vezes já bloqueados por ferramentas de ad 

block, que impedem a sua exibição; e comerciais em pre-roll, exibidos 

obrigatoriamente ou não antes do conteúdo, são ferramantas que associam um 

conteúdo a uma marca e formas que se somam e se alternam na tentativa de tornar 

as plataformas digitais de grandes corporações tão rentáveis na publicidade quanto 

a televisão aberta”., 130 . 131  Para as corporações, a televisão, ou o que ainda 

entendemos como tal, vai aos poucos se somar às outras telas e possibilidades para 

a viabilização de conteúdos audiovisuais comerciais. Observa-se, no entanto, que o 

modelo de negócio da TV aberta não desliza tão bem quanto o seu conteúdo para 

as plataformas digitais, como analisado em seguida. 

 

4.4 Novos modelos ainda em transformação 
 

Caldwell (2004) destaca que as grandes redes de televisão norte-americanas 

aprenderam com os erros quando ignoraram a chegada da TV a cabo. A perda de 

audiência e principalmente da exclusividade, de acordo com o autor, fez as networks 

americanas investirem estrategicamente na pesquisa e no aprendizado das 

possibilidades da internet, na programação não linear e em sua relação com a 

televisão. Como aponta Scolari (2009), a convergência midiática, além de ser um 

fenômeno econômico cultural e tecnológico, admite uma conjunção epistemológica. 

E, assim, as grandes emissoras de televisão aprendem e se adaptam ao novo 

paradigma.  

Com a audiência da TV aberta em queda, os grandes grupos de comunicação 

no Brasil e no mundo – que durante muito tempo dominaram os principais e únicos 

canais de transmissão – investem em pesquisas de formato e em novas tecnologias 

de captação e transmissão. As grandes corporações fazem também experiências 

envolvendo conteúdo diferenciado e novas formas de transmissão e de relação com 

                                                
130	De	acordo	com	pesquisa	da	Comscore	de	2017	sobre	o	cenário	digital	no	Brail,	14%	dos	usuários	de	
desktop	utilizam	ad	blockers.	 
131	De	acordo	com	pesquisa	da	Comscore	de	2017,	mais	da	metade	dos	anúncios	online	do	mundo	não	são	
vistos.	O	Brasil	 tem	53	%	de	viewability,	ou	seja,	de	anúncios	em	display	no	desktop	que	são	vistos	pelo	
usuário. 
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o público. Além disso, buscam outros modelos de negócio que possibilitem ganhos 

em múltiplas telas e plataformas. Por conseguinte, testemunhamos várias tentativas 

de fazer conteúdo estendido ou deslizante, transmídia, pela TV corporativa. São 

esforços para antecipar e explorar de forma planejada, controlada, um fenômeno 

que já vem ocorrendo graças às novas ferramentas sociais e participativas: o 

consumo, o compartilhamento e a produção pelo público de conteúdo estendido de 

programas da televisão corporativa em outras plataformas – nem sempre com a 

anuência dos detentores dos direitos, como já observado. O Brasil e, principalmente, 

a telenovela são singulares nessa configuração.  

Antes mesmo da inauguração de suas plataformas digitais, a maioria das 

televisões já possuía sites especializados, canais de comunicação na internet ou 

sites com conteúdo para programas específicos. O Gshow, por exemplo, é um portal 

que oferece conteúdos ligados aos programas de entretenimento da TV Globo, 

assim como capítulos de telenovelas que já foram ao ar, divididos por cenas. 

Posteriormente, a plataforma de entretenimento Gshow foi integrada à plataforma 

digital Globoplay. 

 

 
Figura 16. Reprodução do site Globoplay em 19 de janeiro de 2019; à direita, a divisão por 

cenas do capítulo 

 

Um site de um programa ou o portal de um canal rico em conteúdo podem 

significar a fidelização do público naquele ambiente e a consequente venda de 
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banners, publicidade nativa e branded content (conteúdo patrocinado)132 para o site. 

Jenkins, Ford e Green (2013) classificam esse tipo de site como contendo sticky 

content, ou seja, conteúdo “pegajoso”, que tem como principal objetivo reter o 

público. No entendimento dos autores, essa estratégia atrai a audiência para um site 

específico no qual o público consome o conteúdo oferecido pelos produtores e não é 

estimulado a navegar para outros ambientes na rede. Eles afirmam que um novo 

paradigma se apresenta no cenário do consumo de vídeos: circulação em  vez de 

distribuição. Ou seja, acreditam na valorização do conteúdo que circula em diversas 

redes sociais e plataformas de vídeos, compartilhado por diferentes usuários, em 

detrimento da distribuição do conteúdo para plataformas específicas ou sites 

corporativos como modelo. Para os autores, o desafio está em encontrar formas de 

monetizar essa nova tendência de consumo de vídeos; a audiência e a demanda, 

argumentam, existem; faltaria os produtores e distribuidores entenderem e agirem 

de acordo com o espírito da audiência.  

As emissoras aos poucos perceberam que é preciso ao menos promover os 

programas nos ambientes em que o público está: as redes sociais – mesmo que a 

negociação comercial entre as emissoras e as redes sociais ainda esteja confusa.133 

Boa parte dos principais programas e emissoras do Brasil já tem fanpages e vídeos 

promocionais no YouTube e no Facebook, perfis no Twitter, no Instagram e em 

outras redes sociais.134 Grupos de discussão, ambientes de compartilhamento e 

similares são oferecidos em diversas plataformas participativas pelos produtores – o 

público interage, participa e, principalmente, compartilha.  

A plataforma digital de vídeos da TV Globo, Globoplay, foi lançada no dia 3 de 

novembro de 2015 juntamente com o “capítulo zero” da novela Totalmente 

Demais.135  O capítulo zero foi um prólogo para o primeiro capítulo exibido na 

televisão aberta e teve aproximadamente 800 mil visualizações no seu lançamento. 
                                                
132	Branded	content,	ou	conteúdo	patrocinado,	é	a	prática	de	marketing	por	meio	da	criação	de	conteúdo	
financiado	ou	produzido	diretamente	por	um	anunciante. 
133	As	grandes	corporações	e	emissoras	ainda	relutam	em	compartilhar	o	 seu	conteúdo	em	plataformas	
que	lucram	com	a	audiência	de	piratas	ou	cuja	divisão	de	lucros	(dos	anúncios)	ainda	não	esteja	clara	ou,	
ainda,	cujos	anunciantes	tragam	conflitos	na	relação	com	os	patrocinadores	do	produto	original. 
134 	De	 acordo	 com	 a	 empresa	 de	 pesquisas	 e	 consultoria	 Listen	 First	 Media	
(https://www.listenfirstmedia.com/),	existe	nos	EUA	uma	tendência	ao	branded	content	de	programas	em	
redes	 sociais,	 uma	nova	 forma	de	monetização.	 Segundo	 a	 empresa,	 entre	 outubro	de	 2016	 e	 junho	de	
2017,	naquele	país	houve	um	aumento	de	115%	nesse	 tipo	de	publicação	de	programas	de	TV	na	 rede	
social	Facebook.	 
135	Capítulo	zero:	https://globoplay.globo.com/v/4584051/. 
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Ana Bueno, diretora de internet para o entretenimento da TV Globo, foi quem 

sugeriu a iniciativa, abraçada por autores, atores e equipe. Apesar de ser um 

produto ligado a uma grande empresa comercial, a escolha da equipe em participar 

ou não do “capítulo zero” foi pessoal. Não existia uma prática, modelo ou exigência 

contratual para a participação da equipe criativa em conteúdos estendidos da 

telenovela.  

Atualmente, uma parte da cobertura dos bastidores da telenovela para as 

redes sociais da TV Globo e também para o site da telenovela é feita pela própria 

equipe. Além disso, a exigência para não fotografar cenas e bastidores foi retirada 

em 2017; o interessante agora é justamente que o material circule. Não existe 

monetização desse material, mas o que era uma prática de atores e equipe inibida 

pela televisão se tornou em pouco tempo material promocional do conteúdo. É 

preciso, no entanto, observar que existe uma diferença entre registrar o que está 

acontecendo no estúdio de gravação e criar e produzir uma narrativa transmídia 

exclusiva para uma obra. 

O capítulo zero se transformou em uma peça promocional da obra. Havia 

preocupação em não atrapalhar o final da novela I Love Paraisópolis, canibalizando 

a audiência da televisão, e por isso o capítulo zero foi ao ar só na internet, após a 

exibição do último capítulo da telenovela anterior, que estava no ar na televisão. Ao 

escrevermos o capítulo zero, optamos por um produto curto, de aproximadamente 

seis minutos, seguindo o padrão de vídeos produzidos para a internet como primeira 

tela na época (webséries, testemunhais etc.). Apesar do grande sucesso de mídia 

espontânea e público, o capítulo zero acabou funcionando como um grande produto 

promocional da novela. 

Nos últimos anos, todas as grandes redes de TV do mundo já lançaram 

plataformas digitais que oferecem conteúdo OTT – over the top:136 nos Estados 

Unidos, CBS e Showtime, HBO, AMC, A&E Networks, Viacom, entre outras; no 

Brasil, além da TV Globo, o SBT e a Record são emissoras de televisão aberta que 

possuem plataformas digitais com a sua programação – que pode ser vista de forma 

não linear ou ao vivo. O interesse dessas empresas não é apenas promover os seus 

produtos, como no caso do capítulo zero de Totalmente Demais; quando inauguram 

as suas plataformas digitais, elas ajustam a sua estratégia para tentar proteger o seu 
                                                
136	Serviços	over-the-top	(OTT):	os	conteúdos	são	transmitidos	aos	usuários	pela	internet.	 
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modelo de negócio, que depende da publicidade, atraindo anunciantes para mais de 

uma janela de exibição. A estratégia é necessária, pois a publicidade digital global 

deve ultrapassar a publicidade em TV em 2017, e 85% do faturamento está 

atualmente com as empresas Google e Facebook.137  

O Facebook, antes apenas uma rede social, investiu US$ 1 bilhão em 

produções originais em 2017. Apesar de começar investindo em reality shows e 

documentários, a plataforma atualmente se concentra em programação roteirizada e 

noticiários. Os programas, totalmente financiados pelo Facebook, vêm de parceiros 

como ABC News, CNN, Fox News Channel e Univision. No entanto, a empresa 

prioriza modelos de negócio em que divide a receita publicitária: 55% da receita 

gerada por um seriado fica para os criadores. 138  É preciso ponderar que as 

operadoras de TV a cabo e satélite, até pouco tempo atrás as grandes ameaças à 

audiência da televisão aberta, sofreram a pior perda de assinantes da história no 

primeiro trimestre de 2017 e já começam a buscar assinantes na internet em suas 

próprias plataformas digitais,139  mas, por outro lado, já têm como público assinantes 

acostumados a esse modelo de negócio, que mistura assinatura com publicidade. 

Cada vez mais a fronteira entre empresas nativas da era digital e as 

emissoras de televisão se aproximam quando o assunto é consumo de vídeos e 

publicidade. Elas agora são competidoras. As emissoras de televisão tentam 

absorver anunciantes que migram para plataformas digitais; no entanto, a 

publicidade como fonte de financiamento não é uma novidade para a TV corporativa, 

mas para o VOD, vídeo sob demanda, é.  

Estratégias para atrair assinantes e uma nova forma de monetização para o 

conteúdo produzido pela TV Globo vêm sendo colocadas em prática. A série Justiça, 

por exemplo, foi lançada para o grande público no dia 22 de agosto de 2016, mas 

pela primeira vez os assinantes da plataforma digital puderam ver online os 

primeiros capítulos antes de estes irem ao ar na televisão aberta. Já a série Super 

Max teve todos os seus capítulos, exceto o último, disponibilizados online para 

assinantes no seu lançamento, em setembro de 2016. Em 2017 essa estratégia se 

                                                
137	Code	Conference	2016	Mary	Meeker,	KPCB	(Kerner	Perkins).	
https://www.youtube.com/watch?v=334Gfug5OL0. 
138	Fonte:	banco	de	investimentos	Morgan	Stanley.	 
139	Fontes:	Nielsen,	Leichtman	Research	Group	e	estimativas	da	BI	Intelligence.	 
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torna ainda mais evidente com séries como Carcereiros, premiada no MIPTV,140 

entrando no ar primeiro na plataforma digital mesmo antes de ter data de estreia na 

TV aberta. A emissora americana NBC também fez uma experiência similar com a 

série Aquarius em maio de 2015. Assim que terminou a exibição do primeiro capítulo 

no ar, a empresa disponibilizou todos os capítulos da série em diversas plataformas 

digitais, antecipando uma prática de parte do público que consome conteúdos em 

plataformas digitais.  

Nestes dois casos, as emissoras espelharam uma forma de recepção comum 

em plataformas nativas do mundo digital, como a Netflix: o binge-watching, ou 

assistir de uma só vez vários capítulos da mesma série. No entanto, em se tratando 

do objeto desta tese, a telenovela, essa estratégia se torna ineficaz. Como já foi 

demonstrado, uma das grandes características da telenovela é ser uma obra aberta, 

que dialoga com a audiência e se transforma nesse diálogo. As redes sociais 

amplificam essa troca. Para Hamburger (2010), o parentesco da telenovela com o 

folhetim – a novela é escrita, gravada, editada e difundida enquanto vai ao ar – 

amplia a interatividade que as novas tecnologias permitem e estimulam, como, por 

exemplo, a formação de torcidas em torno de destinos desejados dos personagens. 

Para Eneida Nogueira, diretora de pesquisas da TV Globo até 2017, além de 

acompanhar a rotina do espectador, a telenovela é um dos programas, além de 

jornalismo e realities, a que mais o público assiste e que comenta ao vivo, sendo 

essa característica, também, um valor agregado para a novela e para a grade de 

programação. Pondera-se, nesta tese, que, se todos os capítulos forem produzidos 

e disponibilizados com antecedência, parte do que torna a telenovela um produto tão 

popular pode se perder.  

Até o momento, existem quatro grandes modelos conhecidos de monetização 

de produtos audiovisuais em qualquer plataforma, digital ou não: a publicidade, em 

suas várias formas; o syndication, ou venda da obra para outras plataformas e 

empresas de distribuição/ exibição; o licenciamento e a venda de produtos – que faz 

parte do universo narrativo –; e a venda direta do produto ao consumidor, seja por 

ingresso, assinatura de cardápio de conteúdo ou sob demanda. Pondero que um 

                                                
140	O	MIPTV	é	um	evento	anual	da	indústria	audiovisual	em	Cannes,	que	conta	com	10	mil	participantes	e	
3.400	companhias	e	mais	de	cem	países.	Disponível	em:	https://www.miptv.com/what-is-miptv/.	Acesso	
em:	20	de	janeiro	2019.	 
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quinto modelo de monetização, associado às plataformas digitais, vem crescendo: 

conteúdo cujo objetivo seria atrair usuários para a construção e posterior venda de 

um banco de dados. 

O syndication, um dos exemplos de monetização de vídeos, que consiste na 

venda do conteúdo para outros territórios, diferentes países, não é uma novidade 

para a TV corporativa e muito menos para as telenovelas brasileiras, exportadas 

para o mundo todo. No entanto, muitas emissoras, como a Warner e a Fox 

(atualmente Disney, que anunciou a sua nova plataforma digital Disney+ para 2019), 

venderam os seus conteúdos para plataformas digitais OTTs – over the top, como a 

Netflix, sem prever que estas estariam competindo diretamente com as suas futuras 

plataformas digitais, dividindo a audiência. Em 2013, a Warner e recentemente, em 

2017, a Fox (Disney), retiraram as suas séries ao final do contrato de distribuição 

nessa plataforma. Um ponto de atenção, que diz respeito ao syndication, ou o 

dinheiro arrecadado com a venda do conteúdo de uma telenovela, são os territórios 

que uma plataforma digital alcança. Totalmente Demais, por exemplo, foi licenciada 

para 99 países, entre eles Estados Unidos, Índia, Israel, Oriente Médio, Alemanha, 

Uruguai, México, Chile e Geórgia, tanto para TVs abertas quanto para TVs a cabo. 

Caso o modelo de negócio por assinatura envolva a transmissão sem fronteiras do 

conteúdo, uma tendência na atualidade, as vendas para outros países poderiam ser 

afetadas. 

Em janeiro de 2016, a Netflix anunciou operações em mais de 103 países, 

incluindo Índia, Rússia, Coreia do Sul, e já possui 74 milhões de assinantes, apesar 

de ainda ser uma operação deficitária. A empresa vem fazendo um movimento 

contrário ao da televisão corporativa nos últimos anos, justamente para não ficar 

dependente de contratos dos produtores de conteúdos, estúdios de cinema e 

televisões. A Netflix começou como distribuidora de conteúdo, primeiro por 

videolocadoras, depois online, e atualmente tem um investimento significativo em 

conteúdo. Em 2016, a empresa investiu US$ 5 bilhões em conteúdo; em 2017, US$ 

6 bilhões; em 2018, anunciou um investimento de US$ 8 bilhões – 85% em conteúdo 

original. 141  Conteúdos da empresa já participam dos principais festivais e 

                                                
141	De	acordo	com	o	analista	Steve	McBride,	da	Forbes,	revista	estadunidense	especializada	em	negócios	e	
finanças,	 esse	 investimento	 passará	 a	 US$	 12	 bilhões	 para	 reagir	 à	 entrada	 no	mercado	 da	 plataforma	
Disney+,	 que	 agrega	 conteúdos	 da	ESPN,	Marvel	 e	ABC,	 entre	 outras	 chancelas,	 e	 à	 queda	do	 valor	 das	
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premiações de cinema e televisão no mundo, como o Emmy, da Academia de TV 

Americana, o Oscar, da Academia de Cinema Americana. A Netflix já produziu 

conteúdo original em mais de 17 países, incluindo Alemanha, Índia, Japão, México, 

Reino Unido e Brasil.142  

De acordo com estudo da pesquisadora Luana Maíra Rufino Alves da Silva 

(2018), superintendente de Análise de Mercado da Agência Nacional do Cinema 

(ANCINE),143 o Brasil detém 31% do mercado da Netflix na América Latina, mas 

apenas 6% dos domicílios equipados com TV no país têm assinatura de algum 

serviço OTT, enquanto nos Estados Unidos esse percentual é de 67%. Para a 

Netflix, portanto, o Brasil é um país onde existe a oportunidade de crescimento, mas 

ressalte-se que, ao mesmo tempo, é um país com uma cultura diferente da 

estadunidense e que o hábito de assistir a telenovela na programação linear ainda é 

um forte aspecto dessa cultura.  

A pesquisadora Catherine Johnson (2019), ao estudar o efeito das 

plataformas digitais globais, como Netflix e Amazon, em diferentes culturas, observa 

que existe uma dimensão de horizontalização dos conteúdos na busca por obras 

transacionais que agradem em mais de um país, mas que efetivamente perdem a 

singularidade cultural do território. Além disso, até março de 2019 as atividades da 

Netflix e outras plataformas digitais OTT de VOD ainda não haviam sido 

regulamentadas no Brasil.  

Entre os desafios para a regulamentação do VOD, Silva (2018) pergunta 

como harmonizar com a regulação tributária já existente, mas propõe outras 

questões também: como adequar com a regulação do audiovisual já existente, 

garantindo tratamento isonômico em relação aos outros serviços audiovisuais? 

Como reagir aos casos de oferta extraterritorial? Como tratar as plataformas de 

compartilhamento de conteúdo? Como já foi observado, não apenas novas práticas 

de espectatorilidade, mas também os novos modelos de negócio avançam mais 

rápido que os governos. Por exemplo, de acordo com a pesquisadora, a União 

Europeia está alterando a Diretiva de 2010, que estabelece apenas uma orientação 

                                                                                                                                                   
ações	da	Netflix	na	bolsa.	A	empresa	 investirá	em	conteúdo	mais	do	que	qualquer	 televisão	corporativa	
estadunidense.	 
142	Fonte:	Business	Insider,	revista	Variety. 
143	Disponível	 em:	 https://www.ancine.gov.br/pt-br/publicacoes/apresentacoes/estrutura-do-mercado-
de-vod.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019. 
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genérica para a promoção de obras europeias, com uma proposta de revisão que 

determina uma cota mínima de 30% de conteúdo europeu nas plataformas, 

calculada sobre o total de horas do catálogo, e a obrigação de proeminência de 

obras europeias no catálogo. Além dessas alterações, há outras, entre elas um 

imposto específico revertido para um fundo setorial.  

Outro exemplo de monetização de conteúdo original, o licenciamento de 

produtos, é uma estratégia que muitas séries de televisão com temporadas anuais já 

perseguem. No Brasil, não é uma novidade. O canal infantil a cabo Gloob, do Grupo 

Globo, por exemplo, já oferece diversos produtos ligados à serie Detetives do Prédio 

Azul, de autoria de Flávia Lins, que em 2019 entra na sua 12a temporada. Mais uma 

vez, uma das dificuldades da exploração do licenciamento de produtos da telenovela 

é justamente o seu formato. A janela de exploração do produto acompanharia o 

tamanho da telenovela, que tem em média de cinco a seis meses de duração. Em 

seguida, todo o esforço da emissora irá para a divulgação e exploração comercial da 

próxima telenovela do horário.  

Empresas de conteúdo nascidas no mundo digital têm outra relação com a 

sua audiência e as novas formas de espectatorialidade, consumo, participação, 

monetização. O YouTube, por exemplo, uma das maiores plataformas de 

compartilhamento de vídeos do momento, divide parte dos lucros de cada vídeo com 

os autores ou com a MCN (Multiple Channel Networks),144 que os representam. 

Esse lucro é obtido com anúncios associados ao conteúdo, exibidos logo antes do 

vídeo.145 Os youtubers são considerados empreendedores por Jenkins, Ford, Green 

(2013), que argumentam que eles não só produzem conteúdos para a internet – 

geralmente testemunhais – como também respondem aos fãs e se relacionam 

diretamente com a audiência, em um modelo de engajamento único, atraindo ainda 

mais audiência. E esta, no YouTube, é o balizador para receita publicitária que 

esses comunicadores e artistas dividem com a plataforma. Os youtubers que 

produzem e compartilham vídeos no YouTube geralmente estão também em outras 

plataformas e nas várias redes sociais. Eles podem se tornar celebridades, como é o 

caso, no Brasil, de Kéfera Buchmann, do canal 5 Minutos,146 e Felipe Neto, do canal 

                                                
144	Empresas	que	representam	diversos	canais	do	YouTube	e	seus	empreendedores. 
145	De	acordo	com	estimativas	da	Morgan	Stanley	e	da	eMarketer,	a	publicidade	em	vídeo	–	banners,	pre-
rolls	etc.	–	do	YouTube	chegou	a	U$	1,88	bilhão	em	2016. 
146	https://www.youtube.com/user/5incominutos. 
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Não Faz Sentido,147 ambos com milhões de seguidores.148 Como artistas, podem 

lucrar promovendo produtos nas suas redes sociais e organizando e participando de 

eventos. As MCNs149 agregam vários canais e oferecem uma melhor negociação 

dentro da plataforma para os seus autores, artistas ou, melhor, youtubers. Algumas 

dessas agregadoras se tornaram elas próprias produtoras independentes de 

conteúdo, negociando em várias plataformas do ecossistema midiático, inclusive na 

televisão.150  

As plataformas de compartilhamento e exibição de vídeos na internet e em 

redes sociais, como YouTube e Facebook, em franco crescimento, estão 

experimentando novos modelos de monetização de vídeo: exibição de banners, 

comerciais antes dos vídeos, assinaturas de pacotes de conteúdo, entre outros 

exemplos.151 Mais recentemente, em abril de 2017, o YouTube lançou o YouTube 

TV apenas nos Estados Unidos. Trata-se de um serviço por assinatura, de US$ 40 

por mês, que disponibiliza por streaming o conteúdo linear de mais de 60 emissoras 

estadunidenses. O analista Todd Todd Juenger, da Bernstein Investimentos, afirmou 

em maio de 2018 que o YouTube TV, com uma base de 1 milhão de assinantes, 

estaria perdendo aproximadamente US$ 60 milhões por mês. Entende-se, assim, 

que a dimensão epistemológica do momento atual do audiovisual, apontada por 

Scolari (2009) – em que os modelos de negócio se misturam, espelhando o 

fenômeno das mídias e telas –, seria uma das explicações desse investimento na 

manutenção dessa iniciativa.  

Em outra experiência, mais uma vez diferente do modelo de negócio original 

da plataforma de compartilhamentos, o YouTube lançou o YouTube Premium, que 

chegou ao Brasil, em setembro de 2018, por R$ 20,9 por mês. O serviço explora o 

modelo de negócio por assinatura e oferece música e conteúdo audiovisual original 

sem publicidade. O próprio Google se torna, assim, também produtor de conteúdo 

                                                
147	https://www.youtube.com/user/felipeneto. 
148	De	acordo	com	Company	Data	e	Morgan	Stanley	2015,	a	audiência	do	YouTube	no	Brasil	cresceu	80%	
no	ano,	e	entre	os	brasileiros	que	assistem	a	vídeos	online	em	2015	95%	usam	o	YouTube.	 
149 MCN	–	Multi	Channel	Network,	são	empresas	que	agregam	vários	canais	diferentes	do	YouTube,	por	
exemplo.  
150	É	o	caso	da	Studio	71	e	Awesomeness,	entre	outras	empresas,	como	a	Makers,	comprada	pela	Disney. 
151	Observa-se	que	 esta	 tese	não	pretende	 investigar	 as	 outras	 formas	de	monetização	das	plataformas	
que	não	são	relacionadas	estritamente	aos	modelos	de	negócio	do	conteúdo	audiovisual,	como	venda	de	
dados	privados	de	usuários.	O	que	essas	plataformas	têm	em	comum	com	as	televisões	corporativas	é	a	
investigação	de	novos	modelos	de	negócio. 



 

 176 

audiovisual. Por fim, o Google Play, uma plataforma que também pertence à Google, 

assim como o YouTube, é uma forma de alugar filmes sob demanda, mais um 

modelo de negócio.  

Observa-se que a Google, empresa dona da plataforma de 

compartilhamentos YouTube, nasceu em 1998 e tem pouco mais de 20 anos, e o 

YouTube, de 2005, um pouco mais de 13 anos de existência. No entanto, a principal 

transformação da empresa em relação ao conteúdo de vídeos nos últimos anos foi 

justamente exibir conteúdo de televisão e cinema nos seus canais de vídeo na 

internet, seja pela transmissão por streaming na YouTube TV, seja pelas assinaturas 

do Youtube Premium, seja pelo aluguel de conteúdo no Google Play. Esse conteúdo 

pode ser consumido em um aparelho de televisão, no computador ou em um 

dispositivo móvel.  

Ao associar televisão ao conteúdo, Wolff (2015) de alguma forma segue a 

linha já estabelecida de reconhecimento do conteúdo cinematográfico por seu 

formato. Afinal, seja na televisão, no celular ou no próprio cinema, sempre se diz que 

se está assistindo a um filme, não importa a plataforma. Para o autor, o mesmo se 

passa com o conteúdo originalmente produzido para a televisão, ou seja, assistir a 

uma série, não importa a plataforma, seria assistir à TV: “Entre todas as apostas a 

serem feitas, talvez a menos segura – e a aposta que destrói a esperança digital de 

abocanhar uma parcela significativa do faturamento da televisão – seja que as 

pessoas vão parar de assistir à TV, mesmo que parem de assistir à TV” (WOLFF, 

2015, p. 29). 

A diferença em relação ao cinema é que, no caso da televisão, a riqueza de 

formatos e o vínculo da mídia à grade de programação das emissoras tornam a 

associação conteúdo-mídia mais complexa, apesar de possível. Séries de ficção e 

documentários, programas de auditório, realities e, claro, telenovelas são formatos 

reconhecidamente televisivos, mesmo que estejam cada vez mais espalhados por 

diversas telas. Como observa Muanis (2018b) acerca dessa convergência de telas e 

o conteúdo televisivo,   

 
Desta forma, assistir a um episódio ou mesmo a uma série na televisão, 
seja em um celular ou em uma plataforma de vídeo sob demanda, continua 
a acarretar a percepção de um conteúdo televisivo – ainda que tenhamos a 
contaminação de outras intertextualidades e interferências, de maneira 
mais contundente do que aquelas que o espectador da televisão já sofre 
em casa cotidianamente (p. 21). 
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Para Muanis (2018b), o conteúdo retoma a sua importância e o seu 

protagonismo na televisão, uma vez que o espectador prioriza o ato de ver 

determinado conteúdo entre mídias, tendo como ponto de ligação um mesmo 

conteúdo que desliza entre suportes e modos de expressão distintos. Nesse sentido, 

a televisão não morre, apenas se transforma. Machado (2011) questiona se, com a 

profunda transformação dos conceitos de televisão, livro e cinema, até quando a 

televisão tal como a conhecemos vai continuar e em que momento as pressões por 

mudanças serão tão fortes que a questão se restringirá a mudar ou morrer. Caldwell 

(2004), ao escrever sobre a convergência da televisão com outras mídias, 

argumenta que as declarações de que ela morreria em 1990, com o advento da 

internet, foram exageradas, incluindo uma série de artigos na revista de tecnologia 

Wired. Para o autor, essas teorias tiveram grande influência do interesse no 

investimento em empresas de tecnologia, dot.com152 e faziam parte da euforia que 

precedeu o colapso da Nasdaq nos anos 2000. 

Para Massarolo et al (2016), o vídeo sob demanda representa o futuro da 

indústria televisiva,153 mas, se pensarmos sob a ótica da teoria de Wolff (2015) e 

Muanis (2018b) – televisão é conteúdo, não importa onde, se por assinatura ou paga 

pela publicidade –, uma telenovela, por exemplo, sempre será considerada 

televisão. A estrutura do melodrama, popular no Brasil há tantas gerações, também 

já foi associada ao folhetim e ao rádio; a diferença é a atualização vinculada à 

narrativa audiovisual; na verdade, é essa a grande diferença que a faz telenovela 

virar sinônimo de televisão brasileira aqui e no mundo.  

                                                
152	Empresas	 dot.com	 são	 companhias	 que	 exploram	 a	 comercialização	 de	 serviços	 ou	 produtos	 na	
internet. 
153	As	 políticas	 públicas	 do	 país	 têm	 um	 grande	 papel	 na	 regulamentação	 dessas	 plataformas:	 “A	
consolidação	da	visão	do	governo	federal,	expressa	no	documento	de	regulação	do	serviço	de	vídeo	sob	
demanda,	 reflete	 os	 esforços	 empreendidos	 para	 o	 entendimento	 de	 que	 o	 lugar	 da	 televisão	 é	 nas	
plataformas	de	vídeo”	 (MASSAROLO;	MESQUITA,	2016,	p.	22).	Um	exemplo	da	 interferência	positiva	do	
governo	é	a	Lei	da	TV	Paga	(SeAC	–	Lei	nº	12.485),	que	já	estabeleceu	cotas	para	a	produção	independente	
e	 estimulou	 o	 crescimento	 da	 produção	 e	 distribuição	 de	 obras	 nacionais	 independentes,	 mudando	
profundamente	 o	 cenário	 nacional.	 Diversas	 iniciativas,	 que	 podem	 ou	 não	 proteger	 o	 mercado	
audiovisual	nacional	de	 empresas	de	vídeo	 sob	demanda	 internacionais,	 dependem	exclusivamente	dos	
próximos	passos	da	política	audiovisual.	Bahia	(2014)	demonstra	em	sua	pesquisa	a	estreita	relação	entre	
o	 crescimento	 ou	 não	 do	 cinema	 brasileiro	 e	 a	 ampliação	 do	 alcance	 da	 TV	 Globo,	 entre	 outros	
movimentos	do	audiovisual	brasileiro,	e	estratégias	do	governo,	da	ditadura	à	atualidade.	 
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Do ponto de vista do consumo, é inquestionável a popularidade que essas 

narrativas ainda têm no Brasil. Já é sabido que o modelo publicitário, com blocos de 

conteúdo entremeados por propaganda, além do merchandising e do product 

placement 154  dentro da obra, não é inabalável, ainda mais com o êxodo da 

publicidade para plataformas digitais – não necessariamente as ligadas à TV 

corporativa.  

O vídeo sob demanda e/ou o empacotamento de um cardápio de vídeos para 

assinantes é uma tendência que chega ao Brasil. Como já foi observado, existe um 

movimento de todas as televisões corporativas do país para tentar ampliar o seu 

modelo de negócio, apoiado na publicidade, tentando dessa forma atrair assinantes. 

Resta saber se o público, aparentemente ainda fiel ao horário nobre da televisão e 

às novelas, está disposto a pagar pela comodidade de assistir de forma não linear o 

conteúdo da TV aberta e se a novela perderá o seu valor como laço social se deixar 

de ter o caráter “ao vivo” e, ainda mais, se deixar de ser uma obra aberta.  

O espectador atualmente pode consumir conteúdo comercial em vídeo pela 

transmissão da TV aberta, pela assinatura de canais a cabo ou pelas plataformas 

digitais. As plataformas de serviços OTT (transmissão de conteúdo de vídeo em 

streaming para o usuário pela internet) de conteúdo VOD, video on demand (vídeo 

sob demanda), seguem os seguintes modelos de exploração comercial e 

monetização: 

1. AVOD – Conteúdo de video on demand (vídeo sob demanda) gratuito, 

sustentado por publicidade, como YouTube, Facebook, Vimeo. 

2. SVOD – Serviços de video on demand (vídeo sob demanda) por 

assinatura para acesso ilimitado a conteúdo de vídeo, como Netflix, 

Amazon Prime, Hulu.  

3. TVOD – Transational video on demand, aluguel ou venda avulsa de 

filmes e programas de TV sob demanda, como Apple/iTunes, Telecine 

OnDemand, Google Play. 

4. Catch-up TV ou TV Everywhere – em toda parte. Sem custo adicional, 

o assinante de um distribuidor de multicanais pode acessar os conteúdos 

                                                
154	Merchanding	é	a	propaganda	da	marca	dentro	da	obra,	fazendo	parte	da	narrativa;	product	placement	
é	apenas	o	visionamento	do	produto	ou	marca	dentro	da	obra. 
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VOD e canais de TV linear por meio de autenticação das suas credenciais, 

como Globosat Play, HBO Go. 

Observa-se que modelos híbridos, que misturam mais de uma modalidade, 

são cada vez mais comuns. Por exemplo, a Globoplay mistura assinatura, SVOD, 

publicidade, AVOD e catch-up. 

Em todos esses exemplos, quem realmente paga a conta da telenovela e de 

qualquer produto audiovisual comercial é a audiência. Sem um número de 

assinantes significativo ainda em suas plataformas digitais, é o público de massa na 

televisão corporativa que sustenta o seu modelo de negócio da telenovela. Um 

capítulo de telenovela na TV Globo custava, em 2017, US$ 300 mil em média, 

incluindo a implementação,155 e é a publicidade que sustenta os 150 capítulos. 

Mesmo com todas as experiências em curso na televisão em transformação, como 

conteúdos transmidiáticos, spin-offs e oferta de produções em plataformas digitais, 

as grandes corporações privilegiarão as iniciativas que forem financeiramente 

lucrativas ou efetivamente promoverem outros conteúdos lucrativos. Talvez este seja 

um dos maiores paradoxos da televisão corporativa: toda programação, conteúdo e 

propaganda são pensados e idealizados para um público previsto, mas este, apesar 

de todas as pesquisas, cuidados e estratégias, é sempre imprevisível. E é esse 

público que paga a conta.  

No próximo capítulo, por meio de quatro estudos de caso, serão investigadas 

novas possibilidades de deslizamento de conteúdo da televisão corporativa para 

plataformas digitais, produção transmídia para telenovelas e a relação do público 

com o conteúdo participativo na teledramaturgia diária. Com esses casos concretos, 

pondera-se qual o grau de permeabilidade da narrativa da telenovela diante do 

cenário de convergência de mídias, telas e transformações na espectatorialidade.  

  

                                                
155 Dados disponibilizados pela empresa durante o Emmy Internacional de 2017. 
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5. TELENOVELA E A NOVA TELEVISÃO 
 

No primeiro capítulo desta tese, foram investigados quais os elementos 

narrativos da teledramaturgia diária que resistiram às transformações ao longo dos 

seus quase 70 anos de existência e quais as principais influências que a telenovela 

sofreu na sua trajetória. Destaca-se que a vocação e a necessidade de dialogar com 

a sociedade faz o público se tornar o maior agente transformador dessas obras. 

Posteriormente, por meio da análise do processo de construção da narrativa da 

teledramaturgia diária, se refletiu sobre a cadeia de poder de uma novela, que 

envolve o autor, a equipe, a emissora e a relação destes com a audiência. Em 

seguida, do ponto de vista da audiência, discutiu-se como as novas mídias e redes 

sociais amplificaram a repercussão da telenovela e se esse fenômeno se traduz em 

um aumento do poder do público sobre a televisão corporativa na atualidade. Por 

fim, abordou-se o consumo da telenovela, o seu modelo de negócio desde a sua 

origem, apoiado na publicidade, e como a audiência se relaciona com ele. Foram 

abordadas também as novas possibilidades de modelos de negócio que surgem 

com a chegada de novas mídias, empresas nativas da era digital e a convergência 

de telas. Como já foi observado, o Brasil tem uma audiência multi-plataforma que 

continua assistindo massivamente às telenovelas, seja pelo laço social que estas 

proporcionam, seja pela raiz histórica e cultural ou pela prática já arraigada na 

sociedade, seja pela adequação da novela à rotina do espectador. Não se trata da 

substituição de uma mídia por outra, e sim da convergência de telas e narrativas no 

contexto da realidade brasileira. No entanto, como foi demonstrado no capítulo 

anterior, o modelo de negócio da televisão corporativa e o formato da telenovela 

ainda não se adaptaram completamente à convergência de telas da 

contemporaneidade. 

Neste capítulo, serão examinadas experiências empíricas que envolvem os 

principais pontos já discutidos nesta tese: formato, narrativa, narrativas transmídia e 

deslizamento do conteúdo da telenovela para as plataformas digitais; a relação da 

telenovela com o público e novas formas de espectatorialidade e participação; 

desafios e possibilidades de novos modelos de negócio a partir da telenovela. São 

experiências que dão pistas para responder à principal questão desta tese: como a 

televisão brasileira com audiências massivas, tendo como recorte a teledramaturgia 

diária, pode se transformar e sobreviver ao deslizamento de conteúdo para outras 
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telas e mídias, à chegada das plataformas digitais e interativas de audiência 

segmentada e às transformações na espectatorialidade? 

No capítulo anterior, ao abordar os modelos de negócio relacionados ao 

audiovisual, as narrativas transmídia foram definidas como extensões da narrativa 

de um universo ficcional original, ou nave mãe, que trazem novas informações e 

complementam esse universo. Para Jenkins (2006) e Jenkins, Ford e Green (2013), 

essas narrativas podem integrar textos múltiplos para criar uma narrativa tão grande 

que não pode ser contida em um único meio, como na trilogia Matrix, exemplo citado 

no capítulo anterior. As narrativas transmídia são fonte de mais informação sobre o 

texto principal. Para Shirky (2010), pode ser o afeto o que motiva a demanda por 

mais conteúdo. Ou, como apontado por Pratten (2012), a narrativa transmídia pode 

ser uma fonte de recursos para o projeto como um todo. O reaproveitamento e o 

deslizamento do conteúdo, apenas reproduzido em outras telas e plataformas, 

mesmo que com alterações para a adequação à mídia – tais como intervalos 

comerciais –, não seriam considerados narrativas transmídia.  

Esta pesquisa considera como narrativa transmídia a extensão da narrativa 

da telenovela em qualquer formato para outra mídia ou, inclusive, para a própria 

televisão corporativa, mesmo que seja uma única experiência, e não uma teia 

narrativa. Não obstante, observa-se que esses dois fenômenos – a narrativa 

transmídia e o deslizamento, ou a reprodução de conteúdo original em outras mídias 

– se relacionam diretamente com o espectador multiplataforma. Essa nova 

espectatorialidade deseja mais conteúdos das narrativas pelas quais tem afeto, que 

seriam as narrativas transmídia, e, também, espera consumir o próprio texto 

principal, ou nave mãe, em mídias diferentes. Essas duas dimensões da 

espectatorialidade se encontram, na atualidade, na própria audiência, por meio do 

fenômeno da convergência de telas.  

No entanto, na atualidade, em uma televisão comercial, após o período inicial 

de investimento em experimentação, as narrativas transmídia precisam promover a 

obra ou gerar lucro para justificarem o investimento. Além disso, o deslizamento da 

narrativa da telenovela para outras telas e mídias, acompanhando a nova 

espectatorialidade, precisa manter o modelo de negócio apoiado na publicidade e, 

ao mesmo tempo, alavancar um novo modelo comercial apoiado em assinaturas, 

como  analisado no capítulo anterior.  
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Como já apontado, a TV Globo inaugurou a sua plataforma digital de vídeos, 

Globoplay, no dia 3 de novembro de 2015. No computador, celular, tablet – com 

planos de expansão para consoles de videogames e TVs conectadas –, o público 

pode assistir à programação através de simulcasting – exibição simultânea do que é 

mostrado ao vivo na TV – ou obter acesso gratuito a trechos de novelas, séries e 

minisséries, programas jornalísticos e esportivos. Os assinantes têm acesso à íntegra 

dos programas a qualquer hora, a filmes e a séries comprados pela emissora de outros 

produtores de conteúdo, além do acesso a câmeras exclusivas de reality shows como o 

BBB (Big Brother Brasil). A TV Globo não está sozinha na estratégia de ampliar os seus 

canais de distribuição e telas de exibição. No Brasil, as emissoras de broadcast156 TV 

Record e SBT já possuem as suas próprias plataformas digitais. Grandes corporações 

americanas como a americana CBS e a mexicana Televisa também inauguraram suas 

plataformas digitais, respectivamente CBS All Access e Blim, testando novos modelos 

de negócio e tentando se adaptar à nova realidade da audiência. 

Neste capítulo, são apresentados quatro estudos de caso da TV Globo que 

abordam experiências ligadas à telenovela diretamente relacionadas à nova 

espectatorialidade e ao fenômeno da convergência de telas. São experiências de 

conteúdo transmídia e de deslizamento de conteúdo entre plataformas de 

distribuição e exibição. Inicialmente, analisa-se a primeira experiência de produção 

de conteúdos transmídia em uma novela das 21 horas, o principal produto da 

teledramaturgia diária da atualidade; depois, uma experiência com fanfic – conteúdo 

produzido por fãs a partir de personagens e do universo de uma telenovela – e a 

própria obra; em seguida, outra experiência transmídia que envolveu um spin-off de 

uma novela para a internet; e, finalmente, o deslizamento de uma novela das 21 

horas para a plataforma digital da emissora. Nos primeiros três exemplos, existe 

uma dimensão empírica da experiência que compartilho nesta análise, aspecto que 

é parte integrante desta tese híbrida, que tem características teóricas e informações 

de mercado e da minha trajetória profissional. 

 

 

 

 
                                                
156 Emissão e transmissão de sons e imagens por meio do rádio ou da televisão. 
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5.1 A experiência da narrativa transmídia tardia: Passione 
 

Passione (2010) foi uma novela escrita por Silvio de Abreu, do núcleo criativo 

de Denise Saraceni, para as 21 horas. Sobre a telenovela, Borelli (2011) observa: 

“Mantendo a tradição das telenovelas das 21 horas, Passione possui como principal 

território de ficcionalidade o melodrama – obviamente sem deixar de fazer grandes 

entrelaçamentos com outros territórios em seu enredo” (p. 94). A novela é apoiada 

em um grande segredo de família. Bete Gouveia, vivida por Fernanda Montenegro, 

estava grávida quando conheceu Eugênio, vivido por Mauro Mendonça. Mesmo 

assim, o jovem se apaixonou e garantiu que assumiria o filho. Bete sempre acreditou 

que o bebê morreu no parto. Ela descobrirá a verdade, que o seu filho está vivo, 

quando Eugênio, no seu leito de morte, pedir perdão. Esse é o gancho do primeiro 

capítulo e também a base para primeira narrativa transmídia de uma novela das 21 

horas.  

A convite de um dos diretores gerais da novela, Luiz Henrique Rios, fui 

convocada a pensar propostas de conteúdo transmídia para a novela, que, apesar 

de não estar no ar, já estava em produção – por isso a descrição como narrativa 

transmídia tardia. O modelo de narrativa transmídia naquele momento era, portanto, 

alijado da criação da telenovela. A TV Globo estava, já em 2010, investindo em 

experiências de extensão de conteúdo ainda sem uma proposta de retorno 

financeiro imediato. Ao mesmo tempo, o primeiro site dedicado ao entretenimento – 

que se tornaria o Gshow – estava sendo implementado sob a supervisão da 

executiva Ana Bueno e precisava de conteúdo e novas propostas. Foi acertado um 

cronograma de um mês para que eu elaborasse e coordenasse a produção de 

derivados da novela para internet. O primeiro funcionário contratado como produtor 

transmídia foi Rafael Miranda, hoje um dos diretores da empresa. Ele foi o 

responsável por dar continuidade às experiências que implementamos durante o 

primeiro mês. A partir dessa experiência, o processo de criação de narrativas 

transmídia se modificou e um produtor transmídia passou a integrar a equipe desde 

o desenvolvimento de uma telenovela por aproximadamente 10 anos, como se verá 

a seguir. A grande diferença entre o escopo de trabalho do produtor transmídia e de 

outros profissionais ligados às produções para a internet e mídias sociais na 

empresa era que o produtor transmídia poderia produzir conteúdo ficcional a partir 
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do universo narrativo da telenovela, enquanto os outros profissionais produziam 

registros das gravações, entrevistas, promoções etc.  

A nossa primeira proposta foi a extensão para a internet de pelo menos uma 

cena de cada capítulo da telenovela. Como a cena mais forte de um capítulo é 

sempre o gancho, essa era sempre a cena escolhida, mas, dependendo do capítulo, 

uma das cenas antes do break comercial também poderia ser utilizada. Após 

terminar a cena, um dos atores olhava diretamente para a câmera e falava o que o 

personagem pensava. A primeira cena estendida foi justamente aquela em que Bete 

Gouveia descobre que o seu filho está vivo, no primeiro capítulo. A escolha por 

começar por essa cena foi estratégica. As cenas estendidas precisavam ser 

gravadas com a cena que iria ao ar na televisão. Para isso era necessário o 

compromisso da equipe e também dos atores, que teriam que decorar mais texto 

para a gravação. Como era a primeira experiência de narrativa transmídia 

envolvendo atores na telenovela das 21 horas, nada disso estava detalhado em 

contrato nem havia uma prática de produção. Os diretores aceitaram encaixar as 

cenas extras no plano de filmagem, o que fez a equipe aceitar participar também da 

experiência. No entanto, os diretores solicitaram que as cenas estendidas fossem 

sempre dentro das oito horas de estúdio, para terem maior agilidade. Enquanto o 

estúdio utiliza de quatro a cinco câmeras, a externa e a cidade cenográfica possuem 

apenas uma ou duas, com o risco de imprevistos, como já discutido no capítulo 2. 

Além disso, a atriz que vivia Bete Gouveia, Fernanda Montenegro, experiente, com 

uma carreira sólida e de grande repercussão na mídia, aderiu imediatamente à 

experiência, o que fez todos os outros atores se interessarem em participar. Sílvio 

de Abreu, o autor da novela, não só autorizou a proposta, que utilizava o universo da 

sua narrativa, como também se comprometeu a supervisionar os textos.  
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Figura 17. Reprodução do site de entretenimento da TV Globo em 10 de junho de 2011. 

 

Chamamos a experiência de ficção estendida e compartilhamos com a equipe 

a sua definição:  

 
Ficção estendida é a continuação da experiência da cena só que para a web, 
na primeira pessoa, proporcionando a interatividade direta com o público. A 
ficção estendida sempre acontecerá em planos fechados, no mesmo 
ambiente e com a mesma caracterização que a cena principal. Os atores 
escolhidos estarão sozinhos e falarão diretamente para a câmera. Os atores 
podem adaptar os textos a embocadura dos personagens.157 

 

                                                
157 Definição	elaborada	por	mim	em	conjunto	com	o	director	Luiz	Henrique	Rios	e	apresentada	para	a	
equipe	da	telenovela	e	executivos	da	emissora.  
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. Figura 18. Cena da novela. Figura 19. Cena de ficção estendida Reprodução do site 

de entretenimento da TV Globo em junho de 2010 

 

Durante a primeira semana, a cena esteve aberta para comentários do 

público. Curiosamente, apesar de Fernanda Montenegro ser uma atriz muito 

conhecida, os internautas se relacionavam nas mensagens com a personagem, Bete 

Gouveia, seguindo o código da experiência transmídia. No entanto, ainda não havia 

equipe para moderar os comentários que apareciam diretamente no site, e 

provavelmente por essa razão os executivos da empresa decidiram fechar os vídeos 

para comentários. 

Borelli (2011) pondera que, baseando-se em Passione, seria possível afirmar 

que “os sites das telenovelas da Globo irão propor ao leitor novos lugares e formas 

de assistir à ‘TV’, em que cada fragmento permite o acesso à narrativa central; e 

esta, por sua vez, possibilita a compreensão de cada fragmento isoladamente” (p. 

82). A pesquisadora cita como exemplo uma das cenas estendidas que seria uma 

forma de acessar a narrativa principal, mesmo que seja compreensível só para 

quem acompanha a trama na televisão. “É também o domínio da narrativa central 

que permite colocar em diálogo as muitas materialidades audiovisuais dispersas no 

site, embora o leitor tenha maior autonomia na forma de ordenamento desses 

‘pedaços’ – maior autonomia nos trajetos possíveis de leitura” (LOPES et al., p. 81). 

A inovação, de acordo com a pesquisadora, se deu pelo intercâmbio entre 

fragmentos – a produção de cenas exclusivas para a internet – e a narrativa linear 

na televisão.  

Além dessa iniciativa, outras três experiências de narrativas transmídia 

merecem atenção nessa telenovela pelo seu ineditismo. A primeira é o perfil de 

alguns personagens em redes sociais. Borelli (2011) observa que as postagens não 
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tinham assiduidade nem intervalos regulares. O responsável pelas postagens era 

Rafael Miranda, que, além de acompanhar as ficções estendidas, após a 

implementação da iniciativa e a minha saída, cuidava também de todas as outras 

ações transmídia da telenovela.  

 

 

 

 
Figuras 20 e 21. Reprodução do Twitter em 19 de janeiro de 2019 – perfis oficiais dos 

personagens da telenovela  
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Borelli (2011) observa: “Parece não haver, portanto, um propósito muito claro 

no uso dessas ferramentas em relação ao desenvolvimento narrativo, uma vez que 

elas permanecem, boa parte do tempo, estagnadas enquanto a história avançava” 

(p. 59). A crítica é pertinente, mas como contraponto é preciso levantar aspectos da 

realização dessa experiência – a primeira em uma telenovela – e os aprendizados 

que ela trouxe, por meio da descoberta das fragilidades que uma proposta de inserir 

personagens nas redes sociais. Na verdade, um dos grandes problemas que Rafael 

Miranda, o produtor transmídia, enfrentou foi que os perfis não oficiais dos 

personagens – e existiam muitos –tinham maior liberdade ao escrever as postagens. 

Enquanto os perfis feitos por fãs poderiam publicar mentiras ou spoilers falsos, 

palavrões, atacar outros perfis etc., fazendo com que fossem mais populares, Rafael 

Miranda era obrigado a manter os perfis coerentes com os personagens, sem 

revelar nada da trama para o público. Consequentemente, os perfis que ele 

administrava eram menos atraentes e tinham menos seguidores que os perfis falsos 

dos mesmos personagens. Corroborando os comentários de Borelli (2011), que 

observa que sem a movimentação e a dinamicidade inerentes às redes sociais, 

esses perfis colaboram pouco para promover as discussões em torno da telenovela. 

Esse papel acabou sendo desempenhado com mais eficácia pelas comunidades 

criadas pelos próprios telespectadores na internet. Rafael Miranda, representando o 

autor da telenovela e, por conseguinte, a televisão corporativa nas redes sociais, 

jamais poderá ter o mesmo controle sobre a narrativa que existe na televisão em 

uma plataforma que se constrói pela participação através de ferramentas sociais.  

Apesar de outras novelas, como Ti-Ti-Ti (2011), que veio em seguida, 

também optarem por ter perfis dos personagens nas redes sociais, essas iniciativas 

sempre tiveram inúmeras fragilidades. Além das limitações artísticas – 

principalmente a coerência de personagens com a narrativa –, a produção dos fãs 

em um ambiente colaborativo torna as suas contribuições mais ricas do que a de um 

produtor transmídia. Destaca-se aqui que as redes sociais não são plataformas 

controladas pela TV Globo; portanto, não só perfis mais sofisticados e sedutores de 

personagens das telenovelas podem surgir, mas também a interação com outros 

perfis pode ser moderada apenas até certo ponto.  

Shirky (2009, 2010), ao tentar responder como os fãs têm tempo de produzir 

tanto conteúdo a partir de obras comerciais, escreve sobre a dedicação de fãs às 
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produções pelas quais têm afeto e como essas colaborações se tornam uma forma 

de eles se senteirem parte da obra. Rafael Miranda não poderia competir com o 

número e o tempo desses fãs atuando no ambiente nativo desses espectadores: as 

redes sociais. Fechine et al (2015) ponderam que esses espectadores-produtores, 

que nomeiam enunciatários-destinatários, trabalham de livre e espontânea vontade 

para a TV Globo. “Ou seja, aquele para quem se destina a produção passa ele 

mesmo a ser produtor, borrando as fronteiras da antiga cadeia entre 

produtor/consumidor” (p. 353). 

Jenkins, Ford e Green (2013) estuda vários perfis de sucesso nas redes 

sociais de personagens do seriado Mad Men (2007-2015) administrados por fãs. O 

autor do seriado, Matthew Weiner, se notabilizou por ser contra qualquer produção 

derivada do conteúdo em outras mídias. No entanto, ele não pôde impedir que fãs 

fizessem o papel de um produtor transmídia. Nesse sentido, poder-se-ia supor que a 

narrativa transmídia em uma obra popular é inevitável. Em uma telenovela, por 

exemplo, sempre haverá perfis falsos de personagens em redes sociais, criados por 

fãs, e outras produções como fan-fics, que serão abordadas mais adiante. Existe, 

porém, uma diferença entre conteúdo amador e conteúdo desenvolvido com fins 

comerciais, mesmo que ambos sejam narrativas transmídia. O segundo, como já 

apontado, visa à promoção do texto primário ou precisa ter retorno financeiro. 

Jenkins (2006) observa que o sucesso do perfil da personagem Peggy Olson nas 

redes sociais foi tanto que a responsável foi contratada para trabalhar em uma 

agência de publicidade.  

Outra experiência transmídia da novela Passione envolveu um blog de uma 

das personagens, relacionado à moda. A iniciativa pretendia associar o blog a uma 

empresa, buscando um novo modelo de negócio para a internet. Apesar de a rede 

de vestuário C&A participar de ações pontuais ligadas à telenovela, o blog não 

obteve a aderência da empresa como produto isolado. Mais adiante neste capítulo, 

analisaremos uma experiência transmídia que seguiu esse modelo de negócio, 

associando o produto derivado a uma ação publicitária. De qualquer forma, a 

estética do blog, coordenado em parceria com a equipe de figurino da telenovela, 

seguiu o conceito de blogs e vlogs ligados à moda e ao comportamento, um filão 

que na época já estava em ascensão na internet.  

 



 

 190 

 

 
 

 
 

 



 

 191 

 

 
Figuras 22, 23 e 24. Reprodução do site de entretenimento da TV Globo: Blog da Melina 

acesso em 19 de janeiro de 2019. 

 

A última grande iniciativa transmídia de Passione que merece ser 

mencionada, também pelo ineditismo, aconteceu nas últimas semanas da novela. A 

narrativa havia assumido a estratégia “quem matou”, em que um personagem é 

assassinado e a trama se torna um suspense no qual o espectador procura 

descobrir quem é o responsável. Um jogo foi proposto como extensão da trama na 

internet, e o próprio autor da trama se tornou personagem do jogo. Durante a 

semana, Silvio de Abreu dava pistas no site para descobrir o assassino, por 

exemplo, informações sobre a morte de Eugênio (no primeiro capítulo):  

 
Morte de Eugênio  

— Fred (Reynaldo Gianecchini) não esconde da família a sede de vingança 
dos Gouveia. E o vilão já mostrou que é capaz de planejar um assassinato, 
como fez recentemente com Myrna (Kate Lyra) 

— No momento da morte de Eugênio, Olga (Debora Duboc) abre as janelas 
do quarto, por ordem de Clara (Mariana Ximenes), será que mais alguém 
ouviu a revelação de Eugênio do lado de fora do quarto? 



 

 192 

— Olga nutre um profundo ódio de Clara e já mostrou que pode ser 
vingativa. Será que ela também teve algum tipo de problema com seu 
patrão, Eugênio? 
— Olavo (Francisco Cuoco) teve um filho com Bete e Eugênio escondeu 
isso por mais de 50 anos, será que o empresário descobriu isso antes de 
Bete? 
— Eugênio nunca escondeu que desconfiava de Saulo, a quem chamou de 
incompetente e pretensioso no primeiro capítulo. Saulo, por sua vez, não 
gostava do pai e o acusava de nunca ter lhe dado o devido valor. 158 

 

Além disso, o site foi inaugurado com fotos de 12 personagens da telenovela, 

todos possíveis vítimas futuras do misterioso assassino. A cada semana o autor 

salvava algum personagem que não iria mais ser morto na trama. O jogo terminou 

com o último capítulo. 

 

 

  

                                                
158 Pistas	retiradas	do	site	http://gshow.globo.com/novelas/passione/Fique-por-
dentro/noticia/2010/10/central-de-investigacoes-passione-silvio-de-abreu-salva-berilo-da-morte.html	
acesso	em	20	de	março	de	2019.  
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Figuras 25, 26 e 27. Reprodução do site de entretenimento da TV Globo: Central de 

Investigações 

 

Ao analisar todas as ações transmídia de Passione, Borelli (2011) conclue 

que, a partir dessa experiência, os sites de telenovelas da Globo proporiam aos 

espectadores novos lugares e formas de assistir à televisão, apesar de observarem 

um “conflituosa articulação entre modelos – ‘velhas’ e ‘novas’ mídias – dentro da 

Rede Globo” (p. 115). Conflito que, na opinião dos autores, não supõe a 
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substituição/exclusão de um padrão pelo outro, mas mantém o campo e os agentes 

nele inseridos. Pondera-se, no entanto, que naquele momento as “velhas” e “novas” 

mídias caminhavam para ser complementares, não conflituosas. Mesmo com 

fragilidades nas iniciativas de inserir personagens de ficção nas redes sociais, as 

narrativas transmídia de Passione atenderam os espectadores que buscavam mais 

conteúdo sobre a telenovela, seja por afeto, seja para querer mais informação por 

causa do artifício utilizado pelo autor, o “quem matou”.  

No entanto, é preciso observar que, ao contrário do que os autores 

supuseram que ocorreria, não houve continuidade nas experiências transmídia da 

emissora, no que diz respeito tanto ao volume quanto às características das 

experiências. Talvez seja nessa dimensão que exista um conflito, nas interrupções 

do aprendizado que advém da experiência epistemológica. Após esse período inicial 

– em 2017 chegaram a existir oito produtores transmídia para as telenovelas e uma 

centena de profissionais dedicados ao conteúdo para a internet das obras de 

entretenimento da emissora –, os produtores transmídia foram realocados ou 

dispensados, assim como uma parte dos profissionais ligados às novas mídias. 

Parte das atribuições desses produtores transmídia e da equipe de internet e mídias 

sociais, como o registro das gravações e a elaboração de conteúdo derivado, 

atualmente é realizada pela própria equipe contratada: autores e equipe de 

produção. A parceria da equipe com a proposta de derivados da telenovela para 

outras plataformas sempre foi um elemento essencial para o sucesso de uma 

experiência transmídia no universo das telenovelas, mas o que antes era uma 

experiência singular hoje é uma prática. É possível supor que o corte no orçamento 

foi causado pela falta de retorno financeiro objetivo destas iniciativas. Outros 

valores, no entanto, poderiam ser relevantes: estas produções agregam valor à obra, 

enriquecessem a experiência do espectador e trabalham justamente a convergência 

de mídias. Estas narrativas transmídias já antecipavam o deslizamento das 

telenovelas para as plataformas digitais. 

Na televisão corporativa, mesmo levando em conta forças de resistência que 

apoiam iniciativas inovadoras e até o investimento inicial na pesquisa delas, é 

preciso observar que o modelo de negócio prevalece. Como já foi observado, Mittell 

(2015) pondera que a produção de uma narrativa transmídia pode não ser 

interessante para uma emissora já que uma maioria dos espectadores pode preferir 

consumir apenas o texto primário. Observa-se, no entanto, que a riqueza da 
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narrativa da telenovela como um todo cresce com profissionais dedicados às 

narrativas transmídia. No entanto, isso não significa que estas não aconteçam, seja 

como conteúdo promocional para a telenovela, seja por iniciativa dos autores e da 

equipe, ou pela própria conceituação da trama que demanda uma narrativa 

transmídia, seja porque surge uma oportunidade de negócio e retorno financeiro, 

como se verá adiante. Ou, ainda, como foi observado, porque essa produção já está 

presente no conteúdo amador produzido por fãs espontaneamente em diversas 

plataformas e redes sociais. 

Outro ponto importante é que as ações transmídia de Passione têm em 

comum o empenho em controlar a participação do espectador, seja na ação 

moderada no site corporativo, seja nas redes sociais. Fechine (2014) e Fechine et al 

(2013, 2015) argumentam que, por serem livres, esses sujeitos, individuais ou 

coletivos – como, por exemplo, fãs e espectadores produtores de conteúdo –, têm 

diante de si possibilidades variadas de condutas, reações e comportamentos, e é em 

função dessa de liberdade que o poder precisa ser pensado como um modo de ação 

que não age diretamente sobre os outros, mas que influencia suas condutas e está 

implicado em suas ações. Esse não foi o caso de nenhuma das ações de Passione. 

Por outro lado, considerando que se trata de uma produção comercial de audiência 

massiva, dificilmente a participação não seria moderada de alguma forma pelo 

“poder”; no caso, o produtor transmídia, a equipe de internet e, em última instância, 

os executivos da emissora. No próximo estudo de caso, analisa-se uma ação 

transmídia em que houve uma maior elasticidade nesse controle do poder, buscando 

a participação do espectador para enriquecer não apenas o diálogo entre o 

espectador e a telenovela, como também a própria obra. Ao mesmo tempo, porém, 

existiram limitações para a participação do conteúdo colaborativo e mecanismos que 

influenciaram o modo como essa participação aconteceria. 

 

5.2 Uma fanfic invade a teledramaturgia diária: Malhação 
 

Malhação é um programa da TV Globo visto diariamente de forma engajada 

por 15 milhões de pessoas no Brasil. Apesar de ele tratar do universo jovem, a 

audiência é principalmente adulta e feminina. Observa-se que a audiência dessa 

telenovela é composta, em sua maioria, por mulheres acima de 35 anos. Como já 

apontado em outros capítulos, a telenovela começa por volta das 17h30, que é um 
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horário de diálogo entre adolescentes e jovens que chegam em casa e as mães que 

nela já estão por algum motivo. Pesquisas demonstram o interesse em produtos que 

abordam o universo jovem nesse horário. Malhação é exibida de segunda a sexta-

feira por mais de duas décadas – de 1995 até a atualidade. A cada temporada, o 

elenco, o universo e a narrativa se modificam, e para o nome "Malhação", outro 

nome é adicionado,159 uma nova cidade cenográfica é construída, uma nova equipe 

de direção e produção é contratada.  

Como atualmente cada temporada dura um ano, esse produto é considerado, 

na empresa, uma telenovela, apesar da estrutura semelhante à de uma soap-opera. 

O programa é também um laboratório para jovens atores, que podem se transformar 

em estrelas de novelas da TV Globo. Camila Pitanga, Bianca Bin, Cauã Reymond 

são alguns exemplos das estrelas do horário nobre que começaram em Malhação. 

Entende-se que, pelo universo que a telenovela retrata, existe maior experimentação 

da emissora e dos autores no que diz respeito à linguagem e às novas mídias. 

Malhação é pioneira da narrativa transmídia na televisão brasileira e possui uma 

audiência extremamente participativa. O perfil oficial do Facebook do show tem mais 

de 12 milhões de seguidores, e no Twitter existem 700 mil seguidores do perfil 

oficial; além disso, dezenas de perfis do produto capitaneados por fãs podem ser 

encontrados em todas as redes sociais.  

A experiência empírica da qual participei, analisada nesta tese, é a da 

temporada 2014-2015 de Malhação, chamada Malhação Sonhos, na TV Globo, que 

utilizou material escrito pelos fãs com base  no universo da obra (fanfic), por meio de 

uma promoção colaborativa no site do programa, em capítulos que foram ao ar na 

TV aberta para milhões de pessoas. 

Fanfics são textos escritos por fãs a partir do universo de um livro, filme, 

programa de televisão; são textos derivados de uma obra e do universo original dela. 

Jenkins (2006) escreveu sobre as fanfics derivadas da série de livros e depois 

franquia de filmes do personagem Harry Potter, por exemplo. Em suas pesquisas, o 

autor revela a quantidade de riqueza dessas produções, realizadas por fãs para 

outros fãs.  

Apesar de a maioria dos autores relacionar as fanfics ao universo de séries e 

franquias, Souza et al. (2015) fizeram um estudo das fanfictions de telenovelas 
                                                
159 Por exemplo, Malhação Sonhos, Malhação Viva a Diferença, Malhação Intensa e assim por diante. 
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brasileiras entre 2010 e 2013. Ao cabo da análise de mais de uma centena de 

produções, a conclusão foi que algumas das principais modulações observadas são 

justamente reescrituras do final da obra, além de operação de mudanças em 

personagens, situações e ambientes canônicos. Essa modificação da narrativa por 

alguns fãs, nesse ambiente específico, já poderia ser considerada uma forma de 

resistência do espectador à obra, mas não se trata de uma interferência no poder do 

autor da telenovela e sua narrativa. É preciso levar em consideração que o afeto do 

fã pela narrativa é a principal força motora por trás dessa produção – que inclui 

também a compilação de clipes de personagens favoritos e perfis de personagens 

fictícios em redes sociais etc.  

Como já ponderado no capítulo 3 desta tese, na análise da audiência 

participativa das telenovelas, essa produção de fãs de telenovelas ou até de 

franquias e séries é de uma minoria. Hills (2002) afirma que não se pode assumir 

que todos os fãs são produtores ou que associam consumo intenso de uma novela 

com valores culturais de produção. E, como já foi observado, Jason Mittell (2015) 

avalia que, por mais que a cultura participativa tenha se expandido, ainda é o desejo 

da maioria dos espectadores ser apenas o recipiente de uma boa história bem 

contada. Ele, porém, pondera que, se decepcionados, esses espectadores 

simplesmente abandonarão a narrativa. Afinal, centenas de fãs podem escrever 

fanfics sobre Malhação, mas a novela é vista por 15 milhões de pessoas todos os 

dias. 

Redes sociais específicas para a produção de fanfics160 reúnem centenas de 

produções sobre o universo e os personagens da temporada de Malhação. As 

fanfics geralmente contam com classificação indicativa dos próprios autores – que 

informam se existem cenas de sexo ou de violência. Esses textos possuem um aviso 

admitindo que o universo e/ou os personagens não foram criados pelo autor da 

fanfic. Além disso, o autor disponibiliza um storyline, que é um resumo dos 

personagens e da trama. As fanfics podem ser curtos ou ter diversos – e longos – 

capítulos. A grande maioria é aberta para comentários e o compartilhamento dos 

                                                
160 	No	 Brasil,	 entre	 as	 principais	 redes	 sociais	 dedicadas	 às	 fanfics	 estão	 a	 Nyah!	
(https://fanfiction.com.br/categoria/1290/malhacao/)	e	a	Spirit		
(https://socialspirit.com.br/categorias/malhacao). 
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leitores. Os autores divulgam suas fanfics nas redes sociais especializadas e em 

diversos outros ambientes interativos da web.  

A temporada de Malhação Sonhos 2014-2015 foi baseada na peça A Megera 

Domada, de William Shakespeare. Os autores usaram o texto para inverter a 

caricatura preconcebida dos gêneros. Pedro (Petruchio) era um adolescente fraco e 

sensível, enquanto Karina (Catarina) era retratada como uma atleta propensa à 

violência. Grijó e Araújo (2016), no texto “Fanfictions e Telenovela: Ficção Seriada 

Televisiva na Cultura Participativa”, analisaram fanfics derivadas do universo de 

Malhação Sonhos (temporada 2014-2015) na rede social Nyah!, um dos maiores 

repositórios desse tipo de produção na internet. Eles encontraram 115 textos 

finalizadas. O menor teve um único capítulo, o mais longo, 65. Todas as fanfics, com 

a exceção de uma, preferiram não criar novos personagens e usaram os 

protagonistas da novela como principais. Como Grijó e Araújo (2016) apontam, 

embora fanfics criem as suas próprias narrativas, o fã ainda se conecta à história 

original, criando novas histórias em torno dos principais casais românticos. Mesmo 

assim, muitos textos configuram os personagens, ou casais principais, em diferentes 

ambientes, por exemplo, na faculdade, em colégios internos ou mesmo em prisões 

imaginárias. Em diversas narrativas, os fãs querem defender e apoiar o seu casal 

favorito quando a história parece ir para o outro caminho no ar, já que os triângulos 

amorosos são um ingrediente comum em uma telenovela e raramente um casal 

permanece junto do início ao final da trama. 

Em 2016, a fanfic “I’m Forever Yours” (o título original é em inglês), com 56 

capítulos, escrito por ColorwoodGirl, tem 1.286 comentários e o maior número de 

recomendações: 41. Em 2019, apenas o número de recomendações aumentou, para 

42, e 350 perfis continuam acompanhando a história. Ao se entrar na rede de 

compartilhamento Nyah! é possível ter acesso à trajetória desse autor de fanfiction. 

ColorwoodGirl escreveu outras 20 fanfics e seis desde “I’m Forever Yours”: quatro 

ainda no universo de diferentes temporadas de Malhação, uma sobre o universo da 

franquia Harry Potter e a última inspirada no universo da telenovela das 19 horas 

Geração Brasil. Na descrição do autor, um perfil resumido: “Escritora. Editora de 
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vídeos. Editora de capas. Futura jornalista. Shipper161 fervosa. Chata. Talvez um 

pouco talentosa. Mas sem dúvida nenhuma, principalmente sou o Batman”. 

Pondera-se que, quando ColorwoodGirl se autodenomia "escritora", "futura 

jornalista", essa é uma descrição profissional, apesar ser um nome fictício. Por outro 

lado, a rede social de compartilhamento de fanfics Nyah! é um ambiente para fãs. O 

conteúdo produzido é amador. No entanto, Jenkins (2006), ao estudar o vasto 

potencial da produção em torno da franquia Harry Potter e Star Wars (Guerra nas 

Estrelas), analisa o potencial comercial de certas produções de fãs. Em 1997, o 

casal Elio M. García e Linda Antonsson criaram a maior base de dados e fórum 

online sobre o universo dos livros e do seriado Game of Thrones, de George R. R. 

Martin, além de um wiki 162  com detalhes de locações, personagens etc.: 

westeros.org. Além de se tornarem consultores do seriado, produzido pela HBO, Elio 

e Linda estão atualmente escrevendo com George R. R. Martin um livro sobre a 

história de Westeros, universo fictício onde a narrativa é ambientada. Observa-se, 

no entanto, que, apesar dos exemplos de narrativas transmídia que tiveram retorno 

comercial ou renderam aos seus autores oportunidades profissionais, esses 

exemplos são exceções. A vocação de redes sociais como Nyah! é o 

compartilhamento de conteúdos de fãs para outros fãs. Isso não significa que os 

indivíduos por trás dessas produções não busquem inserção no mercado, mas no 

ambiente dessas plataformas o que move os participantes a contribuir, produzir, 

compartilhar é o afeto, como já defendido neste trabalho.  

Na fanfic “I’m Forever Yours”, ColorwoodGirl elaborou novas histórias em 

torno do principal casal da telenovela, mas elas se passam no tempo futuro em 

relação à narrativa original. Na novela que estava no ar, o casal ainda cursava o 

ensino médio, mas na fanfic eles estão com mais de 20 anos. A novela original tem 

uma classificação etária de 10 anos ou mais, mas essa fanfic, com algum abuso de 

drogas e cenas fortes, é avaliado como para 13 anos ou mais pelo próprio autor. 

Outra fanfic com o principal casal de Malhação Sonhos, chamada “O Melhor Amigo 

da Noiva”, tem muitas cenas sexuais que nunca iriam ao ar na televisão no horário 

vespertino, e o autor sugere uma classificação indicativa de 16 anos ou mais. 

                                                
161	“Shippar”	significa	torcer	por	um	casal	na	trama	de	uma	telenovela,	seriado,	em	um	reality	show	etc.	A	
palavra	surgiu,	nos	Estados	Unidos,	da	palavra	relationship.	Shipper,	portanto,	é	a	pessoa	que	faz	o	ato	de	
“shippar”	(torcer	por	um	casal).	 
5	Um	site	que	permite	a	edição	colaborativa	de	seu	conteúdo	e	estrutura	por	seus	usuários. 
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Como observado, os autores das fanfics geralmente escrevem para outros 

fãs como eles e não esperam que as pessoas envolvidas na produção leiam. No 

entanto, um dos fãs entrou em contato comigo em uma rede social e enviou o link da 

sua fanfic para mim. Ao se observar a interação de autores como Aguinaldo Silva, 

Walcyr Carrasco e Glória Perez com espectadores em redes como o Twitter, é 

possível perceber que essa permeabilidade não é uma característica minha.163 

Oguri, Chauvel, Suarez (2009), ao entrevistarem autores de telenovelas como 

Ricardo Linhares e Manoel Carlos, escrevem sobre o que denominam “o barulho da 

rua” e como autores interagem ou escutam opiniões de conhecidos e desconhecidos 

que encontram por acaso na sua rotina.  

As ferramentas sociais se tornaram mais uma forma de interação dos 

autores com parte da sua audiência. A fã que entrou em contato comigo, 

autodenominada Anammack – com quem acabei me correspondendo enquanto 

autora –, discordou da forma como a história estava se desenrolando e queria 

defender um final alternativo para um triângulo amoroso. Através dela, eu e toda a 

equipe de escritores fomos apresentados às redes sociais de fanfics. Ficamos muito 

impressionados não só com a quantidade e a extensão de algumas fanfics como 

também com a qualidade do texto. A equipe decidiu que algum tipo de diálogo da 

narrativa original com esse material seria interessante, um diálogo que também seria 

dos autores e com os fãs. Na TV Globo, toda produção possuía, na época, um 

produtor transmídia conectado à equipe. Amanda Jordão, a profissional que 

trabalhava as iniciativas derivadas da obra original em Malhação Sonhos, recebeu a 

incumbência de encontrar uma maneira de essa troca acontecer e o formato 

adequado dentro das limitações da emissora. Foi ela que trouxe a proposta de uma 

promoção que escolheria uma fanfic para ser produzida pela equipe do programa.  

Como já foi apontado, Malhação é um dos programas em que a 

experimentação ligada às novas mídias é mais pesquisada e testada. A ideia original 

– que recebeu o nome de Malhação Fanfic e foi incorporada pela equipe de roteiro, 

produção, internet e transmídia do programa – era fazer uma experiência 

colaborativa em que os fãs enviassem os seus textos e suas ideias a partir do 

universo expandido de Malhação Sonhos. A equipe gravaria, então, a ideia 

                                                
163 https://twitter.com/gloriafperez;	 https://twitter.com/aguinaldaosilva;	
https://twitter.com/WalcyrCarrasco.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019.	 
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escolhida pelos representantes do programa (produção, roteiro, internet) para ir ao 

ar no site oficial de Malhação na internet.  

Fechine et al. (2015) observam que a emissora, no caso a TV Globo, tenta 

controlar o espaço colaborativo de uma experiência, já que toda convocação à 

participação envolve riscos e, por mais que estes sejam calculados, há sempre a 

possibilidade de o inesperado quebrar a previsibilidade das regras. “Por isso, é parte 

do dispositivo a existência de mecanismos de vigilância (emprego de ferramentas de 

monitoramento, ‘filltragem’, moderações em redes sociais etc.)” (p. 327). 

Corroborando esses pesquisadores, observa-se que existe essa dimensão, mas 

mesmo assim trazer conteúdo produzido por fãs para um programa de televisão foi 

uma proposta arriscada, principalmente pelos direitos autorais envolvidos; afinal, 

apesar de o universo pertencer à TV Globo, as contribuições dos fãs, mesmo que 

derivadas da obra original, poderiam ser contestadas. E no projeto Malhação Fanfic 

os direitos autorais se tornaram o maior obstáculo para a realização da experiência 

junto ao departamento jurídico da emissora. Após seis meses de negociações sem 

resultado com diferentes departamentos e executivos, existia o risco de o final da 

temporada chegar antes que a experiência acontecesse.  

Como já apontado, em todas as temporadas, os autores e a equipe mudam 

junto com o elenco, por isso não haveria garantia de que os profissionais da 

temporada seguinte estariam interessados na promoção Malhação Fanfic no ano 

seguinte. Apesar do risco, o projeto, considerado inovador, foi realizado. Em uma 

emissora tão grande como a TV Globo operam forças de resistência e controle. 

Então, mesmo que a maioria das pessoas da produção acreditasse que a iniciativa 

poderia enriquecer o programa, estivesse disposta a experimentar algo novo e isso 

significasse mais trabalho, muitos executivos consideravam um risco excessivo. De 

muitas maneiras e em diferentes casos, essa questão, o equilíbrio entre resistência 

e controle, surge em todas as novas iniciativas em uma grande empresa. 

Entrevistada para esta tese, Carla Britto, advogada do departamento jurídico 

da TV Globo e responsável pela aprovação da experiência, avalia que “a princípio, o 

risco jurídico seria o mesmo que recai sobre todo o recebimento de material criativo 

de terceiros por qualquer empresa produtora de conteúdos, qual seja: o risco de 
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alegação de plágio”.164 Apesar do risco, o projeto foi adiante. Todos os fãs que 

participaram eram informados das condições da ação no site do programa. Eles 

precisavam assinar a cessão dos direitos autorais dos seus textos para a TV Globo 

e concordar com o regulamento para participar. Além disso, foi limitado o número de 

caracteres da cena de fanfic a uma página, ou 2.048 caracteres, para que o material 

se aproximasse de ideias, e não de sinopses ou argumentos detalhados.  

Para Fechine et al. (2015), “podemos pensar a cultura da participação, 

estimulada pelas ações corporativas transmídia, como uma nova modalidade de 

poder e, consequentemente, de “governo”, mas ao mesmo tempo os pesquisadores 

ponderam que é complexo governar desejos, vontades, comportamentos que se 

manifestam em conteúdos produzidos por livre e espontânea vontade dos fãs. Para 

isso, a emissora precisa criar as condições em que se configuram a prudência e a 

aventura nas ações, a segurança e o risco nas interações, a liberação e o controle 

da enunciação. O departamento jurídico chegou à conclusão de que a 

caracterização do plágio dependeria de prova concreta por aquele que o alega, ou 

que se diz titular dos direitos autorais da obra, e que a demonstração do acesso à 

obra dita “original” seria uma prova importante em eventual processo judicial. Nesse 

caso, a TV Globo é exclusiva titular dos direitos autorais da obra audiovisual 

Malhação, incluindo elementos e personagens, e concedeu aos fãs autorização para 

se utilizarem desses direitos tão somente para a finalidade da fanfic. Assim, foi 

possível a realização desse projeto. Como Fechine et al. (2015) observam, entre 

prudência e risco, o relacionamento com as novas configurações de um projeto 

global transmídia não é estático. 

As fanfics eram, então, postadas em um blog aberto para essa iniciativa e 

vinculadas ao site do programa. 165  O projeto repercutiu bastante nos jornais 

impressos, na internet e nas mídias sociais. 

 

                                                
164	Em	entrevista	por	e-mail	com	a	advogada	Carla	Brito,	responsável	pelo	departamento	jurídico	da	TV	
Globo,	em	2	de	setembro	de	2015. 
165	O	conteúdo	mais	acessado	do	blog	foi:	“Soluca?	Heidequina?	Ruivique?	Na	fanfic	 tem	casais	que	você	
nunca	viu!”,	com	75.753	visitas. 
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Figuras 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Reprodução de jornais e rede social Twitter (perfis 

públicos) em 10 de março de 2019. 

 

O primeiro tema, “Sonhos de romance”, recebeu 4.801 inscrições, e a história 

selecionada, “Bianca e Seus Dois Maridos”, foi ao ar não só no site como também 

em um capítulo na televisão. Carla Britto posteriormente observou que o 

departamento jurídico já trabalhava com essa hipótese. 

A fanfic selecionada misturou o universo de Malhação, brincando com um 

triângulo amoroso que estava no ar, com o de um famoso romance de Jorge Amado, 

Dona Flor e Seus Dois Maridos, que trata de um triângulo amoroso entre uma 

mulher, seu marido atual e o fantasma do ex-marido. A ganhadora da primeira 

iniciativa de fanfic (foram duas as iniciativas) foi uma estudante de 15 anos 

moradora da Rocinha, no Rio de Janeiro, que teve a oportunidade de ver no estúdio 

a sua cena ser gravada. 

 

 

 

 
Figura 35. Ana Carolina, autora da fanfic, e o ator Arthur Aguiar. Reprodução do site de 

entretenimento da TV Globo em 20 de fevereiro de 2019. 
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Figura 36. Reprodução do site de entretenimento da TV Globo. Foto de cena da fanfic 

vencedora em 20 de fevereiro de 2019 

 

Os roteiristas foram responsáveis pela adaptação da fanfic para a televisão. 

Não houve nenhuma mudança substancial, como se pode ver abaixo, no texto 

original da estudante: 

Bianca e seus dois maridos - Ana Carolina 
Bianca acorda e vê Duca ao seu lado direito e João ao seu lado esquerdo, 
fica desesperada se perguntando o quê estar acontecendo. De repente 
João acorda e diz — Bom dia querida — Falou dando um selinho nela. Ela 
fico confusa e logo Duca acorda também falando — Bom dia meu amor — 
Ele deu um selinho nela e também se levantou, como estava confusão 
resolveu pergunta. — O quê estar acontecendo aqui ? Duca ? João ? O 
que vocês estão fazendo no meu quarto ? E ainda por cima na minha 
cama ? — Duca e João se olham e começam a rir. — Ai querida como 
você estar engraçada, nós estamos no nosso quarto e na nossa cama, 
aqui é nossa casa oras ! — Disse João. Bianca arregalou os olhos e com 
uma expressão assustada gritou. — COMO ASSIM NOSSO QUARTO, 
NOSSA CAMA E NOSSA CASA ? — Bianca estava ficando cada vez mas 
assustada com aquela situação. — É Bi aqui é nossa casa, agora levanta, 
se arruma e vai pra sala bota a mesa do café da manhã que as crianças 
devem ta com fome ! — Disse Duca logo saindo do quarto junto com João. 
Quando ela levantou entrou duas meninas e dois meninos no quarto 
gritando. — Mamãe mamãe, olha o Junior e o Carlinhos mexendo com a 
gente — Falou uma menininha loirinha que aparentava ter uns três anos 
de idade. Bianca fica transtornada se levanta e vai pra sala correndo 
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encontrando Duca, pergunta. — Duca me explica o que está acontecendo 
? Quem são aquelas crianças no meu quarto — Falou assustada. — São 
nossos filhos. Carlinhos, João Junior, Beatriz e Aninha — Falou o lutador 
sorrindo. — Nossos filhos ? — Ela tava a ponto de explodir. — Sim Bianca, 
eu, você e o João somos casados. E como você não sabia quem escolher 
ficou com os dois esqueceu ? — Ele começou a rir e eu gritei. — 
NÃOOOOOOOOOOOOOO — Bianca acorda assustada e suada, olha em 
volta e vê que estar sozinha no seu quarto, espira aliviada e volta a dormir 
vendo que foi só um pesadelo.166 

 
CENA FANFIC/ APTO GAEL/ QUARTO/ INTERIOR/ DIA.  
Bianca está dormindo em sua cama (de casal), aparentemente 
sozinha. De repente, João esbarra nela. Percebemos que ele está 
deitado do seu lado esquerdo. Bianca acorda. 

BIANCA — João? 

JOÃO — Bom dia, querida.  

João dá um selinho em Bianca, que senta na cama, estranhando. Só 
agora, vemos que Duca está deitado do lado direito de Bianca.  

BIANCA — Duca? 

DUCA — Bom dia, querida.  

Duca se aproxima pra dar um selinho nela, mas Bianca hesita. 

JOÃO — Sabia que esse lutador tinha bafo! 

BIANCA — Não. Não é isso... 

DUCA — Eu sei, Bi. É que o João adora começar o 
dia implicando comigo.  

Duca dá um selinho em Bianca, que está paralisada, e sai da cama. 

BIANCA — Espera aí! Vocês podem me explicar o que 
está acontecendo aqui?  

JOÃO e DUCA — Como assim? 

BIANCA — O que vocês dois estão fazendo no meu 
quarto? E ainda por cima na minha cama? 

Duca e João se olham e começam a rir. 

JOÃO — Ai, como você é engraçada! 

                                                
166 Texto	original	da	vencedora	Ana	Carlina	enviado	para	a	TV	Globo. 
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DUCA — A gente tá no nosso quarto, na nossa 
cama... 

JOÃO — Aqui é a nossa casa. 

Bianca arregala os olhos, assustada. 

BIANCA — O quê? 

DUCA — Me ajuda a colocar a mesa do café da 
manhã? As crianças devem estar com fome.  

Duca sai do quarto. João pula da cama e vai atrás. 

JOÃO — Eu também tô com fome! 

João sai e fecha a porta. Bianca está horrorizada. Ela se levanta, vai 
até a porta e espia por uma fresta. Não vemos o que está do lado de 
fora, mas podemos ouvir barulhos de crianças. 

BIANCA — Uma, duas, três... Quatro crianças? 

Duca entra, assustando Bianca, que dá um pulo pra trás. 

DUCA — Você não vem? 

BIANCA — Quem são aquelas crianças? 

DUCA — Beatriz e Aninha, meu amor, nossas filhas. 
E o Junior e o Carlinhos, são seus filhos com o 
João. (T) Bi, você tá bem? 

Bianca está em choque. João entra, trazendo comidas na bandeja. 

JOÃO — Café da manhã na cama!  

BIANCA — João, Duca, por favor, desde quando a 
gente mora junto?  

JOÃO — Desde que a gente se casou! Você não 
sabia se queria ficar comigo ou com o Duca... 

DUCA — Aí você resolveu ficar com os dois. 
Esqueceu? 

BIANCA — (grita, em pânico) Nãooo! 

No desespero de Bianca, 
CORTA PARA: 167 

 

                                                
167 Trecho	do	capítulo	em	que	o	texto	de	Ana	Carolina	foi	adaptado	pelos	autores	Rosane	Svartman	e	Pulo	
Halm. 
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A experiência com o projeto fanfic foi positiva apesar dos riscos, mas o 

limite cada vez mais nebuloso entre o conteúdo amador e profissional também pode 

desencadear conflitos. Afinal, qual é a diferença entre um autor profissional e um 

autor amador, uma vez que ambos criam conteúdo de ficção para a televisão? Ao 

analisar os meios de comunicação e sua relação com a sociedade, McLuhan (1964), 

no livro Os Meios e Comunicação como Extensões do Homem, defende justamente 

a ideia de que o meio é a mensagem. Para McLuhan, o mais importante não é o 

conteúdo da mensagem, mas o veículo pelo qual a mensagem é transmitida. O meio 

de comunicação afetaria a sociedade para além da finalidade para a qual a 

mensagem foi criada. Uma vez que a fanfic sai do ambiente de uma rede social de 

compartilhamentos, como o Nyah!, a produção amadora mudaria de categoria?  

Em 1996, o empresário de tecnologia Bill Gates escreveu um texto 

denominado “Conteúdo é Rei”168, em que defendia a qualidade do conteúdo, e não a 

quantidade, como forma de engajamento do público, uma vez que para ele o 

conteúdo de revistas, TVs, pesquisas chegaria ao mesmo meio: a internet. Na 

atualidade, com a convergência de telas e mídias, em sua grande maioria de 

propriedade de empresas e corporações comerciais, se poderia argumentar que não 

é o conteúdo, mas o algoritmo que desenha o acesso de usuários às redes sociais, 

aos motores de busca, às plataformas digitais e de compartilhamento de conteúdo 

que moldam a experiência do usuário, como aponta, em seu estudo sobre 

plataformas digitais, a teórica Christine Johnson (2019).  

Destaca-se, no entanto, que o conteúdo produzido por Ana Carolina, 

ganhadora do Malhação Fanfic, foi escrito com a percepção de que seria um 

conteúdo amador, para um concurso com regras e características promocionais. 

Essas particularidades da produção são parte integrante desse conteúdo e 

permeiam a trajetória em mídias diferentes. Além disso, Ana Carolina escreveu e 

ganhou o concurso, mas isso não significa que ela é capaz ou mesmo deseja 

escrever uma telenovela. Escrever uma telenovela exige não só boas ideias, como 

também também a técnica necessária para desenvolvê-la em uma narrativa com 

características específicas, como demonstrado nos capítulos 1 e 2 desta tese. Os 

fãs produziram milhares de cenas para o projeto fanfic de Malhação, mas participar 

                                                
168 	Disponível	 em:	 https://medium.com/@HeathEvans/content-is-king-essay-by-bill-gates-1996-
df74552f80d9.		Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019.	 
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da equipe de redação da telenovela nunca foi parte do acordo firmado entre a 

emissora e os participantes da iniciativa.  

Jenkins, Ford e Green (2013) escrevem sobre o trabalho voluntário de fãs 

canalizado em práticas capitalistas. É complicado estabelecer um equilíbrio de valor 

quando moedas bem diferentes fazem parte da troca: retorno financeiro, 

reconhecimento, afeto, prestígio e assim por diante. E esse tipo de relação já se 

tornou uma prática em produções híbridas que envolvem conteúdo profissional e 

amador, realizadas através de plataformas colaborativas e ferramentas sociais.169 É 

inegável que a experiência de fanfic agregou valor ao programa, promoveu e 

divulgou Malhação. Mas o que os fãs ganharam em troca? O reconhecimento das 

pessoas que produzem o programa pelo qual tem afeto foi uma moeda de troca para 

Ana Carolina, nesse tipo de relação. A visita ao set e o encontro com os atores e a 

produção do programa também podem ser considerados moedas de troca. É a 

constatação pela produção da obra original de que o que está sendo produzido pelo 

fã também tem qualidade e valor. Mas pondera-se: essa foi uma permuta justa? 

Poder-se-ia questionar se foi a TV Globo que ganhou mais com a experiência ou 

Ana Carolina; ou, ainda, se a emissora se aproveitou do trabalho voluntário de uma 

fã para promover o seu programa.  

Revisitando a sua pesquisa sobre a cultura da participação em 2004, Jenkins, 

Ito e Boyd (2016) pergunta se é possível existir uma troca relevante, significativa, em 

uma situação controlada por uma corporação, em que a capacidade de criar e 

compartilhar conteúdo está separada da capacidade de governar a plataforma onde 

o conteúdo circula, onde teoricamente nem ao menos o participante é dono da sua 

produção. Para eles, por conseguinte, cada vez mais a participação poderia se 

tornar exploração. Para refletirmos sobre essa questão, em primeiro lugar é preciso 

destacar que as grandes plataformas de compartilhamento de conteúdo são 

propriedades de empresas privadas, que arquivam dados, histórias e produções 

                                                
169	Existem	diversas	experiências	e	exemplos	de	projetos	audiovisuais	feitos	de	forma	colaborativa,	mas	
sob	 a	 supervisão	 de	 um	 artista,	 ou	 produtora,	 para	 fins	 comerciais.	 Ridley	 Scott	 produziu	 o	 longa-
metragem	 Life	 in	 a	 Day	 a	 partir	 de	 conteúdo	 audiovisual	 enviado	 de	 várias	 partes	 do	 mundo	
(youtube.com/lifeina	day).	 Em	2008,	Paulo	Coelho,	 em	 seu	blog,	 disponibilizou	um	 livro	de	 contos,	The	
Experimental	Witch,	para	que	os	interessados	produzissem	curtas-metragens	que	poderiam	fazer	parte	de	
um	 longa	 derivado	 do	 livro	 (projeto	 posteriormente	 anunciado	 no	 Festival	 de	 Cannes).	 Apenas	 os	
ganhadores	 recebiam	 pagamento	 por	 seu	 trabalho,	 além	 de	 assinarem	 um	 dos	 episódios	 do	 longa-
metragem,	 claro.	 Em	 ambos	 os	 casos,	 os	 colaboradores	 ganharam	 visibilidade	 e	 reconhecimento,	 e,	 no	
segundo	caso,	além	do	pagamento	financeiro,	receberam	prestígio	e	currículo. 
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pessoais e coletivas em servidores privados, de sua propriedade, com objetivos 

comerciais, e que utilizam essas informações e conteúdos sem a autorização dos 

usuários, como apontam escândalos recentes de vazamento de dados.170 

Essa fronteira entre trabalho voluntário e exploração, entre reconhecimento e 

aproveitamento indevido da criação, entre fã e autor ainda está para ser negociada e 

compreendida diante desse novo cenário. Muito provavelmente, essa é uma relação 

que jamais será cristalizada ou perfeitamente equilibrada. Jenkins, Ford e Green 

(2013) afirmam que o status do que é trocado online é híbrido, e muitas vezes o que 

tem valor sentimental para uma parte tem valor comercial para outra. Observa-se 

que a experiência do projeto fanfic é um desses casos. Mas, uma vez que o pacto é 

estabelecido e o equilíbrio de expectativas, atingido, mesmo com objetivos 

diferentes, pode haver um ponto de contato entre uma grande emissora de televisão 

e uma representante de 15 anos da audiência. Poder-se-ia dizer também que, no 

caso analisado nesta tese, eticamente, a troca foi justa, uma vez que para ambos os 

lados o fim foi satisfatório e com ganhos objetivos. Afinal, um possível parâmetro é 

justamente o equilíbrio entre oferta e expectativa.  

Shirky (2010) pondera que para uma iniciativa colaborativa na internet dar 

certo é preciso seguir três passos: ter uma proposta clara; criar as ferramentas para 

o cumprimento da proposta; cumprir o que foi prometido. No entanto, observamos 

que esse posicionamento se limita a essa ação específica, em que os três passos de 

Shirky foram cumpridos sem questionamento de nenhuma das partes ou de 

qualquer outro participante. Benkler (2016) afirma que, ao contrário das primeiras 

gerações, as empresas hoje estão muito conscientes da importância e do valor das 

atividades em rede, mas a forma como as empresas usam esse conhecimento em 

seu benefício também pode mudar e até mesmo destruir a experiência de troca. 

Cada experiência e iniciativa colaborativa, envolvendo poder corporativo ou não, tem 

                                                
170 	http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2018-12/apos-vazamento-de-dados-google-
antecipa-fim-da-rede-social-google;		
https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2018/05/30/saiba-o-que-o-whatsapp-guarda-
dos-seus-dados.htm;	
https://exame.abril.com.br/tecnologia/o-escandalo-de-vazamento-de-dados-do-facebook-e-muito-pior-
do-que-parecia/.	 Acesso em: 9 de janeiro de 2018.	
https://www.theguardian.com/technology/2019/feb/18/facebook-fake-news-investigation-report-
regulation-privacy-law-
dcms?fbclid=IwAR3dz7ShbXp9ANzEgHxAZNP5ONoybk0MQz6Fa20s9mkT_lFw4J4LGqxP8zU.	 Acesso	 em:	
18	de	fevereiro	2019.	 
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como característica própria dever ser avaliada do ponto de vista ético 

separadamente.  

O projeto fanfic foi apenas uma das várias iniciativas que a televisão 

hegemônica pode utilizar na atualidade para aprender e se reinventar. A televisão é 

feita de pessoas e, por mais que elas estejam inseridas em uma grande corporação, 

convivem com as redes sociais, navegam e se relacionam com o que admiram. 

Enfim, não são pessoas alijadas do espírito ou ethos do mundo contemporâneo. A 

experiência da fanfic, assim como outras do gênero,171 mostrou que a televisão é 

permeável ao conteúdo colaborativo, mesmo que seja em iniciativas isoladas.172 Na 

verdade, a televisão se torna permeável à medida que se reinventa e se redescobre 

no processo de transformação.  

A TV Globo, no entanto, não deu continuidade à Malhação Fanfic – exceto 

como parte de uma experiência de branded content.173  

Um projeto de narrativa transmídia depende também, entre outras coisas, 

dos autores, produtores, diretores e funcionários que estão dispostos a incorporar a 

experiência ao trabalho, o que, como em outras iniciativas analisadas nesta 

pesquisa, ainda não é uma prática nas emissoras corporativas. Mesmo porque, 

como observado no capítulo quatro, essa não é a base da equação financeira da 

televisão corporativa. E, como apontado no capítulo anterior, uma iniciativa que não 

se mostrar financeiramente lucrativa tem toda a probabilidade de ser interrompida. A 

narrativa transmídia pode ter como função fazer parte do modelo de negócio da 

telenovela, apoiado na publicidade. No exemplo da experiência fanfic com branded 
                                                
171	Já	participei	de	uma	websérie	em	que	um	dos	episódios	foi	feito	por	fãs.	Ela	fazia	parte	de	um	projeto	
maior	 que	 envolvia	 diversas	 plataformas	 e	 telas.	 A	websérie	Desenrola,	 em	2009,	 antecedeu	 o	 filme	 de	
longa-metragem	 de	 mesmo	 nome	 (lançado	 em	 2011),	 uma	 série	 de	 televisão	 para	 o	 canal	 a	 cabo	
Multishow	derivada	 do	 filme,	 um	 jogo	online	multiplayer,	 um	ARG	 (alternative	reality	game,	 ou	 jogo	 de	
realidade	alternada),	além	de	dois	 livros,	um	romance	e	um	não	 ficção.	Como	o	ARG	e	a	websérie	eram	
concomitantes,	quando	um	dos	personagens	da	websérie	desapareceu,	transformamos	essa	trama	no	jogo.	
Um	ARG	acontece	online	e	offline.	Os	participantes	que	estavam	no	Rio	de	Janeiro	documentaram	um	dos	
acontecimentos	ligados	à	trama:	uma	amiga	do	rapaz	desaparecido	marcou	um	encontro	no	“mundo	real”,	
quando	pedia	 ajuda	 antes	 de	 ser	 levada	por	 seguranças.	A	 cena	 era	 também	uma	pista	 para	 a	 próxima	
seguinte	 do	 jogo.	 Os	 participantes	 gravaram	 a	 “cena”	 e	 compartilharam	 na	 rede	 para	 que	 outros	
participantes	 que	 não	 estavam	 no	 Rio	 de	 Janeiro	 pudessem	 saber	 da	 nova	 pista.	 Esse	 registro	 se	
transformou	 em	 um	 dos	 episódios	 da	 websérie.	 O	 episódio	 está	 disponível	 em:	
<https://www.youtube.com/watch?v=csEn9dc4kgc>. 
172	Malhação	 já	 levou	 ao	 ar	 também	 comentários	 feitos	 por	 fãs	 por	meio	 do	 aplicativo	 de	 segunda	 tela	
para	o	celular,	ao	vivo.	Uma	iniciativa	comum	em	jornais	diários	na	televisão.	O	Fantástico,	que	vai	ao	ar	
aos	domingos,	mais	de	uma	vez	já	encerrou	o	programa	com	registros	enviados	pela	audiência. 
173 Branded content é o nome que se dá para conteúdo gerado a partir do patrocínio de anunciantes, uma 
tendência na atualidade, principalmente nas novas mídias.  
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content, citada brevemente acima, o conteúdo foi inserido na narrativa principal. Foi 

uma oportunidade que a equipe de marketing aproveitou dentro da trama. Mas e 

quando a narrativa transmídia é uma obra independente, mesmo no universo 

narrativo da trama? A seguir, uma experiência de narrativa transmídia que 

experimentou um novo modelo de negócio para a telenovela e a internet. 

 

5.3 A narrativa transmídia como negócio: spin-off Totalmente Demais 
 

Além de outras iniciativas de narrativas transmídia relacionadas a Totalmente 

Demais, como o capítulo zero, já analisado neste trabalho, um mês antes do final da 

telenovela, em abril de 2016, uma nova proposta de extensão de conteúdo surgiu 

para os autores: dez capítulos spin-off174 que seriam exibidos apenas para internet 

depois que ela saísse do ar. Ao longo da história da televisão, outras novelas 

também tiveram séries derivadas, tais como o seriado O Bem Amado, exibida entre 

1980 e 1984 pela TV Globo, que se originou da novela homônima, escrita por Dias 

Gomes, exibida em 1973. Outro exemplo é o personagem Mário Fofoca, um detetive 

desajeitado interpretado por Luís Gustavo e criado por Cassiano Gabus Mendes 

para a novela Elas por Elas (1982), que ganhou um seriado no ano seguinte e 

também um filme, As Aventuras de Mário Fofoca (1983), com roteiro do mesmo 

autor. A grande diferença entre essas experiências e o spin-off de Totalmente 

Demais foi a nova mídia de exibição, a internet, que possui características próprias, 

como a exibição não linear, em que o espectador escolhe como, onde e quando ver.  

A experiência do spin-off de Totalmente Demais, chamada Totalmente Sem 

Noção Demais, seria também uma oportunidade de observar se o conteúdo 

estendido, na internet, de uma novela de sucesso175 na televisão canibalizaria a que 

entrava no ar, no caso Haja Coração, de Daniel Ortiz – um remake de Sassaricando, 

telenovela de Silvio de Abreu, de 1988. Uma questão interna importante era se na 

reta final, depois de mais de 170 capítulos escritos, os autores teriam interesse e 

disposição para a empreitada. Assim como no capítulo zero, não existia um modelo 

de produção prévio para esse conteúdo. Supostamente, autores e equipe são 
                                                
174	Uma	narrativa	elaborada	a	partir	de	outra	trama,	personagem	ou	núcleo.	 
175	O	último	capítulo	de	Totalmente	Demais	bateu	recorde	de	audiência	na	Grande	São	Paulo,	de	acordo	
com	dados	do	instituto	de	pesquisas	Ibope,	com	37,1	pontos,	o	que	equivale	a	69	mil	domicílios	na	região.	
No	Rio	de	Janeiro,	a	novela	obteve	43	pontos	de	audiência.  
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contratados da emissora para escrever a telenovela, mas nesse caso não havia a 

prática de incluir demandas para a equipe de roteiro que não fossem estritamente 

ligadas ao broadcast (exibição na TV aberta). Depois de uma reunião com a equipe, 

ficou decidido que o seriado seria uma oportunidade para os colaboradores 

assinarem textos próprios. Colaboradores geralmente escrevem apenas diálogos de 

cenas já descritas em escaletas pelos autores da novela, sem oportunidade de criar 

histórias próprias, a não ser trilhas secundárias. Além disso, o trabalho dos 

colaboradores diminuiria na reta final, o que não era o caso para os redatores finais 

– que seriam, então, apenas supervisores desse spin-off. Obviamente, é uma troca 

entre uma grande empresa e indivíduos, o que nem sempre significa uma troca justa 

entre as partes ou uma negociação equilibrada – mesmo que o grupo de autores 

tenha decidido por unanimidade participar. Apesar de os colaboradores aceitarem 

participar da experiência, essa iniciativa não pode ser um paradigma para futuras 

negociações. Se o projeto de spin-off de novelas tivesse se tornado uma prática, o 

que não foi o caso, assim como outras iniciativas transmídia da emissora, como já 

observado, essa nova prática teria que ser negociada pela emissora com as 

equipes. 

Já dentro do projeto, a equipe de colaboradores, agora responsável pelos 

roteiros, concebeu e escreveu os capítulos de acordo com o que foi previamente 

combinado com a produção e direção da telenovela: utilizar apenas alguns atores e 

cenários. Como já observado nesta tese, uma telenovela é escrita com diversos 

núcleos e tramas diferentes para tornar viável a produção. Dessa forma, com atores 

concentrados em cenários específicos, é possível ter várias frentes de filmagem. 

Para o spin-off optou-se por um núcleo específico: o Bairro de Fátima. Foi escolhido 

um núcleo de humor, por concluirmos que seria um produto mais compatível com a 

mídia, a internet, e também por se tratar de um núcleo com atores que gozavam de 

maior visibilidade nas redes socias. A empresa fez um acordo com a equipe, 

produção e atores, estendendo os contratos dos envolvidos até o final da produção. 

No caso dos autores, não fez diferença, já que a prática é receberem até o final da 

exibição da telenovela, período em que o spin-off seria escrito.  

A iniciativa, pelo seu ineditismo, repercutiu na mídia especializada: 
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“NÃO ACABA QUANDO TERMINA” – O Globo, 11/05/2016176 
"Totalmente Demais" chegou ao fim nesta segunda (30), só que não! Em 
uma ação inédita, a novela das sete [...] já disponibilizou no "Gshow" e no 
"Globoplay" o primeiro episódio do spin-off da trama.” – A Gazeta, 
01/06/2016.177 

 
“Totalmente demais chega ao fim com um percurso diferente de novelas 
da Globo.” –  Diário de Pernambuco, 30/05/2016.178 

 
“Depois de ser adiada e ter seu fim numa segunda-feira, 30 de maio, algo 
inédito na Globo em 39 anos, a novela "Totalmente Demais" não vai 
acabar quando terminar.” –  Na Telinha (portal UOL), 14/05/2016.179 

 
“Globo reforça estratégia multiplataforma com spin-off de 'Totalmente 
Demais'.” – Adnews.com.br, 30/05/2016.180 

 
“Totalmente Demais e sua vocação multiplataforma. Novela da TV Globo 
que chega ao fim nesta segunda-feira, 30, foi um grande laboratório de 
experiências de conteúdo, interatividade e ações comerciais.” – Meio & 
Mensagem, 30/05/2016.181 

 

Até o final de Totalmente Demais, a estratégia da empresa, para qualquer 

produto da teledramaturgia, era evitar a extensão do conteúdo – e, 

consequentemente, do afeto – de uma trama diária que já terminou na televisão 

aberta. Um dos principais motivos seria, supostamente, não atrapalhar a aderência à 

telenovela que está começando e que tem como um dos principais objetivos 

conquistar o público que ainda nutre certo luto pela trama recém-terminada. 

Questiona-se por que a novela Avenida Brasil (2012), de grande repercussão, 

também não teve um spin-off, e essa seria uma possível explicação, já que na época 

a prática da emissora era concentrar esforços no lançamento da nova telenovela. 

Além disso, a plataforma digital Globoplay e o investimento em conteúdo para essa 

plataforma ainda não existiam.  

                                                
176 	http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/totalmente-demais-tera-10-capitulos-ineditos-para-
web-apos-seu-fim-19282458.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2017. 
177 http://www.gazetaonline.com.br/_conteudo/2016/06/entretenimento/cultura/3947812-novela-
totalmente-demais-continua-na-internet.html.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2017. 
178http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/divirtase/46,51,46,61/2016/05/30/internas_vi
ver,647415/totalmente-demais-termina-com-uma-trajetoria-diferente-de-novelas-glob.shtml.	Acesso	em:	
1	de	julho	de	2017. 
179 	http://natelinha.uol.com.br/novelas/2016/05/14/com-10-episodios-spinoff-de-totalmente-demais-
estreia-no-dia-31-de-maio-99008.php.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2017. 
180 	http://adnews.com.br/midia/globo-reforca-estrategia-multiplataforma-com-spin-de-totalmente-
demais.html.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2017. 
181 	http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2016/05/30/totalmente-demais-e-sua-vocacao-
multiplataforma.html.	Acesso	em:	1	de	julho	de	2017. 
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Uma vez estabelecido o modelo de negócio e de práticas de obras para 

internet, possivelmente não valerá a pena para alguns talentos participar desses 

conteúdos em função de outros compromissos de trabalho, ou, ainda, talvez não 

seja rentável para a emissora esses spin-offs acontecerem. Ao contrário do capítulo 

zero, um spin-off não tem valor promocional para a novela, narrativa principal, uma 

vez que o produto mãe não está mais no ar. Mas, no caso da série Totalmente Sem 

Noção Demais, um novo modelo de negócio se estabeleceu. 

Como a Avon tinha exclusividade de patrocínio e merchandising na novela, o 

spin-off foi uma oportunidade para o departamento comercial da emissora buscar 

novos parceiros entre empresas de produtos de beleza com o intuito de financiar a 

produção dessa nova etapa, uma vez que a Avon preferiu não se envolver no spin-

off. Uma vez que a empresa não se interessou, a equipe comercial ofereceu a 

oportunidade para uma concorrente, uma prática de mercado. A Risqué, com o 

objetivo de divulgar uma linha de esmaltes, patrocinou o spin-off, que contava com 

cenas de merchandising em alguns episódios. A diretora da marca, Regiane Bueno, 

em entrevista, na época observou:  
 

Risqué é uma marca moderna e arrojada, por isso a decisão de participar 

de um projeto pioneiro como este. Entendemos que é importante ampliar o 

leque de comunicação com nossas consumidoras, abrindo um novo canal 

para informar sobre nossas novidades em primeira mão, inclusive para as 

clientes que estão, ao mesmo tempo, antenadas na Internet e na TV.182  

 

Apesar de ser um modelo de inserção publicitária passível de comparação 

com o da telenovela original, analisado no capítulo anterior, são mídias diferentes, 

com formas de consumo distintas. Do ponto de vista do público, pode ter havido 

alguma semelhança, já que, como na novela, a propaganda explícita do produto nos 

esmaltes de unha da protagonista não trouxe rejeição da audiência, mas, do ponto 

de vista do modelo de negócio do conteúdo, existe uma grande diferença: apesar de 

a Risqué não estar desde o início no projeto da telenovela, o spin-off se tornou um 

branded content, uma vez que a empresa apresenta todos os episódios, com uma 

vinheta específica de abertura, além do merchandising inserido na narrativa.  
                                                
182 	https://adnews.com.br/midia/globo-reforca-estrategia-multiplataforma-com-spin-de-totalmente-
demais/.	Acesso	em:	9	de	janeiro	2019.	 
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Esses episódios foram disponibilizados em dias específicos na Globoplay, 

duas vezes por semana, e o total de visualizações ultrapassou 4 milhões. Durante a 

exibição na internet, os capítulos da telenovela seguinte, Haja Coração, tiveram uma 

audiência alta na televisão, desfazendo o temor da empresa de canibalização de 

uma obra por outra ou de uma mídia por outra. Como já observado no capítulo 3, a 

audiência brasileira é multiplataforma. A prática de assistir a conteúdo transmitido 

para o aparelho de televisão dentro da programação da emissora, com audiência 

massiva, não é a mesma que assistir a uma série de humor para uma audiência 

segmentada em qualquer dispositivo, a qualquer momento. As experiências podem 

ser somadas, uma não substitui a outra. Em seguida, o conteúdo do spin-off foi 

exibido também na televisão aberta, durante o programa vespertino Vídeo Show, por 

duas semanas.  

É preciso observar que após essa experiência diversos spin-offs foram 

realizados nas novelas Malhação (2016-2017) e Liberdade, Liberdade (2016), mas 

logo a produção diminuiu. É possível supor que a falta de interesse de anunciantes, 

já que os produtos mencionados não tinham patrocínio, foi um dos motivos. 

Questiona-se, no entanto, se, caso surgisse outra oportunidade de negócios, uma 

empresa interessada em financiar uma narrativa transmídia na internet, essa 

experiência poderia ser repetida. Ou, ainda, caso se identifique um interesse dos 

assinantes para esse conteúdo na plataforma Globoplay, como ocorreu com a 

demanda e produção do spin-off da série estadunidense Gilmore Girls com 

exclusividade para a Netflix. E, então, mais uma vez, seria um novo modelo de 

negócio.  

Como já observado no capítulo anterior, na televisão comercial, quem paga a 

conta do conteúdo é o espectador, que valida o sucesso de uma telenovela pelos 

índices de audiência. Na plataforma digital, a audiência pouco significativa ainda não 

atrai muitos anunciantes.  

Refletindo sobre o artigo da revista Economist citado no capítulo anterior, que 

considerava antigo o modelo de negócio da telenovela brasileira, entre outros 

fatores, por não haver prequel e sequel das narrativas, é preciso ressaltar que após 

essas experiências, considerando-se a dimensão epistemológica que elas trazem 

para a televisão comercial, enquanto essas iniciativas não gerarem receita ou a 

perspectiva de assinantes para a plataforma digital, provavelmente não existirão em 

grande número.  
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Outro fator para a diminuição da produção de spin-offs é a dificuldade de 

estabelecer um modelo de produção para conteúdos estendidos, que não são 

promocionais. Afinal, a produção de uma narrativa transmídia depende do trabalho 

integrado da equipe da telenovela, que pode ou não aceitar participar da iniciativa. 

Como já apontado, registrar bastidores, o que recentemente já faz parte do escopo 

de trabalho da equipe e atores, demanda menos esforço do que criar uma narrativa 

original e independente. E, por fim, as emissoras de televisão tentam absorver 

anunciantes que migram para plataformas digitais, e o spin-off de Totalmente 

Demais foi apenas um exemplo de uma dessas iniciativas. Mas a publicidade como 

fonte de financiamento não é novidade para a TV corporativa que concentra todos 

os seus esforços na venda de espaços no texto primário, mas para o vídeo sob 

demanda é. Apesar da grande visibilidade do spin-off, os episódios, exibidos na 

íntegra “abertos”, ou seja, para o público em geral, não trouxeram novos assinantes 

para a plataforma, um provável motivo para a descontinuação do formato. Como já 

ponderado, caso exista a visão de que uma série ou produto spin-off possa gerar 

receita – publicidade, licenciamento de produtos, assinantes ou venda (syndication) 

–, ela tem mais chances de ser realizada. 

A busca por um novo modelo de negócio baseado na assinatura de usuários 

e aliado ao deslizamento do conteúdo das telenovelas para plataformas digitais traz 

novos desafios para as emissoras. Ao mesmo tempo em que existe a função catch-

up dos capítulos de telenovela dessas plataformas, como mostrado no capítulo 

anterior, existe também a busca por uma forma de o conteúdo de maior sucesso na 

televisão aberta gerar receita e atrair assinantes, considerando que a audiência das 

plataformas digitais vem aumentando. Em maio de 2019 a plataforma conta com 1 

milhão de assinantes e 23 milhões de usuários do pacote gratuito. Enquanto a 

exibição do spin-off de Totalmente Demais foi gratuita, a Globoplay já anuncia para 

2019 o spin-off da telenovela Malhação, Viva a Diferença, de Cao Hamburguer, 

ganhadora do Emmy Kids Series deste mesmo ano. A exibição será exclusivamente 

para assinantes, ou seja, é um modelo de negócios diferente do spin-off analisado 

nesta tese.  

A exibição dos capítulos da telenovela das 18 horas de Orfãos da Terra, de 

Duca Rachid e Thelma Guedes, que estreiou em abril de 2019, um dia antes na 

plataforma digital é outro experimento recente neste sentido. Orfãos da Terra foi a 

primeira telenovela a ter seus capítulos disponibilizados desta forma. Pelos dados 
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das pesquisas de audiência, esta experiência multiplataforma não influenciou as 

métricas da telenovela. 183  O último estudo de caso deste capítulo analisa o 

justamente deslizamento da telenovela para outras mídias e as implicações 

imprevisíveis que isso acarreta. 

 

5.4 Uma novela no banco de dados: A Força do Querer – monte como 
quiser 

 
Como já observado, a narrativa de uma telenovela tradicional é bastante 

conhecida do público brasileiro. Como autora de telenovelas, ao me deparar com 

grupos de pesquisa qualitativa de telenovelas, chamados também de focus groups, 

sempre me surpreendo com o conhecimento das técnicas do folhetim pelos 

espectadores, que muitas vezes preveem o desenrolar de algumas tramas. Não é 

raro a pesquisa se tornar fonte de inspiração para a trajetória dos personagens, 

mas, na maioria das vezes, o público deseja ver os personagens por quem tem afeto 

serem felizes rapidamente. E uma telenovela, ou qualquer narrativa melodramática, 

não existe sem um bom conflito. Ou seja, o final será feliz, mas até lá muitos 

obstáculos atrapalharão a vida dos heróis.  

Kozloff (1992) constata que o fato de o público da televisão saber que o herói 

com certeza sobreviverá, ou que o amor triunfará no final, faz o veículo provocar 

menos ansiedade do que o cinema ou um romance. Já existem algumas exceções 

para essa regra: uma morte em uma telenovela só conquista a audiência quando o 

personagem é odiado ou... amado. Por outro lado, os triângulos amorosos 

normalmente fazem parte da trama de uma telenovela. Como já compartilhado no 

capítulo três desta tese, em Totalmente Demais (2016), por exemplo, os autores não 

sabiam se a mocinha Elisa, vivida por Mariana Ruy Barbosa, ficaria com Jonatas, 

personagem de Felipe Simas, ou com Arthur, personagem de Fábio Assunção, até a 

reta final da telenovela. Uma enquete no programa de variedades dominical 

Fantástico no domingo anterior ao final da novela convidava o espectador a escolher 

com quem a personagem deveria ficar, mesmo que o final já estivesse escrito 

                                                
183 A audiência da telenovela está acima do esperado considerando que a média para o horário (que seria de 21 
pontos na Grande São Paulo) https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-
com-base-no-ranking-consolidado-2503-a-03032019-2/ acesso 3 de maior de 2019. 
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semanas antes. Elisa ficou com Jonatas, o que faz com que eu recebesse e-mails, 

tweets e mensagens frustradas de alguns espectadores até um ano após o final da 

novela. 

Como já observado no segundo capítulo, o poder do autor sobre a obra de 

teledramaturgia diária tem relação direta com o modelo de produção de uma 

telenovela diária, que precisa de um capítulo produzido por dia. Isso significa que 

toda semana o autor precisa entregar o bloco de roteiros daquele período, que leva 

em média quatro semanas entre ser discutido pela equipe de gravação e ir ao ar. 

Além disso, como a telenovela é uma obra aberta, ao acompanhar o que está 

acontecendo no ar, o autor pode fazer modificações na sinopse original. Os atores e 

a equipe de direção contribuem muito para o resultado de um personagem, trama ou 

casal, influenciando assim o rumo da narrativa. Depois que a equipe de autores 

começa a assistir à telenovela no ar, é comum haver mudanças. Dessa forma, 

perde-se a frente de capítulos, já que alguns serão reescritos ou alterados, 

diminuindo ainda mais a janela entre a entrega do capítulo e a gravação ao longo da 

produção. Como foi demonstrado, uma vez que uma novela estreia, pelo ritmo e 

volume de trabalho, a não ser no caso de uma queda brusca de audiência, o poder 

sobre a narrativa será do autor. No entanto, alguns novos exemplos de interferência 

na obra original vêm surgindo junto com recentes transformações na 

espectatorialidade, na relação entre a obra e a audiência, graças em parte às novas 

tecnologias e plataformas interativas.  

Mesmo com todas as transformações da atualidade – convergência de telas, 

amplificação da repercussão de uma telenovela nas redes sociais –, três 

ingredientes fundamentais da teledramaturgia diária até recentemente não haviam 

se modificado: o controle do fluxo temporal narrativo, a continuidade da história, pelo 

autor, e o consequente controle pela emissora do fluxo de exibição e reprises de 

capítulos. Durante décadas, diariamente, de segunda a sexta (ou sábado, 

dependendo do produto), capítulos são disponibilizados para o público na televisão. 

Dessa forma, o arco das tramas principal e secundárias, a trajetória dos 

personagens, as suas transformações e seus conflitos são oferecidos de forma 

linear e contínua, mesmo que nem todos os espectadores sejam assíduos.  

Chatman (1978), em seu livro sobre estrutura narrativa da ficção, pondera 

que existem o tempo de leitura de um texto e o tempo da narrativa. Em outras 

palavras, quanto tempo um discurso leva para acontecer e o tempo em que os 
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eventos transcorrem na história. Ele observa que muitas questões podem ser 

levantadas levando-se em conta esses elementos relacionados ao tempo:  

 
Por exemplo, a história é ancorada na contemporaneidade? Quando é o 
começo? Como a narrativa pode trazer informações sobre os 
acontecimentos que levaram a situação daquele momento? Qual a relação 
entre a ordem natural dos acontecimentos da história e a ordem da 
apresentação desses acontecimentos do discurso? E entre a duração da 
apresentação do discurso e a dos eventos da história? Como os eventos 
recorrentes são descritos pelo discurso? (CHATMAN, 1978, p.  63, tradução 
nossa).184  

 

Kozloff (1992) avalia que distorções temporais nos ajudam a descobrir o 

narrador na televisão. Quanto mais próximo do tempo real for o discurso, mais 

invisível e menos intrusivo será esse narrador ou quem conta a história. Uma 

narrativa ao vivo seria a antítese de uma narrativa com repetições, ações paralelas, 

flashbacks ou flashforwards,185 elasticidade temporal etc., quando o narrador – no 

caso de uma telenovela, o autor titular – é facilmente revelado. Em um discurso 

televisivo, os eventos de uma história, a sua ordem e duração, são alterados. 

Chatman (1978) elaborou uma classificação de ferramentas temporais que um autor 

pode utilizar para elaborar um discurso: tempo resumido, quando o tempo do 

discurso é mais curto que o tempo real; tempo zero ou elipse; tempo real, quando a 

cena é em tempo real (sitcom186); tempo estendido, quando o tempo do discurso é 

maior que o real; tempo parado, ou pausa do discurso. Citando essa classificação, 

Kozloff (1992) conclui que descobrir as motivações para as escolhas sobre o tempo 

da história dos narradores pode nos ajudar a desvendar e descrever as 

características de um autor. Assim como Kozloff, Mittell (2015) também observa que 

para toda narrativa um elemento essencial é o tempo, principalmente no caso de 

narrativas televisivas. Podemos considerar três diferentes fluxos temporais para 

                                                
184	No	 original:	 “For	 example,	 how	 is	 the	 story	 anchored	 to	 a	 contemporary	 moment?	 When	 is	 the	
beginning?	How	does	the	narrative	provide	information	about	events	that	have	led	to	the	state	of	affairs	at	
that	moment?	What	are	the	relations	between	the	natural	order	of	the	events	of	the	story	and	the	order	of	
their	presentation	by	the	discourse?	And	between	the	duration	of	the	discoursive	presentation	and	that	of	
the	actual	story	events?	How	are	recurrent	events	depicted	by	the	discourse?”.	 
185	Flashback	 é	 uma	 situação	 no	 passado	 em	 relação	 ao	 tempo	 em	 que	 a	 narrativa	 é	 contada,	 e	
flashforward,	uma	situação	no	futuro.	 
186	Sitcom	 vem	 da	 abreviação	 de	 duas	 palavras	 em	 inglês:	 situation	 e	 comedy.	 É	 um	 estrangeirismo	
utilizado	para	designar	uma	série	de	 televisão	com	personagens	principais	 fixos	que	encenam	situações	
sempre	nos	mesmos	cenários. 
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todas as narrativas: tempo da história – como o tempo se passa dentro da história; 

tempo do discurso – a duração e a estrutura dentro de uma narrativa; tempo da 

narração – tempo que a trama fica no ar, o prazo estipulado para contar a história. 

Esse mesmo modelo de classificação do fluxo temporal narrativo se aplica também a 

uma telenovela, e o tempo sempre é uma importante ferramenta de escrita do autor. 

Até recentemente, o tempo do fluxo de uma novela, seja o tempo da história, 

discurso ou narração, não era algo que o espectador poderia controlar. 

Em parte para atender à demanda do crescente público online, a TV Globo 

laçou a plataforma de vídeos Globoplay. Como já observado, nos últimos anos todas 

as grandes redes de televisão do mundo já lançaram plataformas digitais que 

oferecem conteúdo OTT, over the top, direto ao consumidor. O SBT, por exemplo, 

foi a primeira emissora brasileira a ter uma MCM, Network de Multicanais, em que 

vlogs dos seus artistas e conteúdos fazem parte de uma única plataforma digital.187 

Essa foi a maior iniciativa do canal no que pode ser considerado extensão de 

conteúdo para novas plataformas e tem caráter promocional. O SBT, assim como a 

TV Globo, procura utilizar a força da audiência da televisão aberta para promover os 

seus espaços digitais pensando no futuro e tentando sincronizar o suposto 

deslizamento da audiência para diferentes telas com o deslizamento do conteúdo e 

suas extensões transmídia. Essas iniciativas procuram atender também à demanda 

de anunciantes, que cada vez mais migram para as plataformas digitais; além disso, 

buscam novos modelos de negócio, como a venda de conteúdo ou de um catálogo 

de conteúdos diretamente ao consumidor, como observado no capítulo 4 desta tese. 

Na plataforma de vídeos Globoplay, o espectador deve se cadastrar para ter 

acesso ao conteúdo. O público pode assistir à programação ao vivo por streaming 

ou buscar conteúdo no cardápio de vídeos disponíveis. A plataforma digital 

possibilita agregar conteúdos de várias décadas da TV Globo no mesmo lugar.  

Manovich (2006), ao tratar da imagem digital, argumenta que as novas 

características da sociedade da informação têm uma lógica diferente da do 

modernismo – que tinha o desejo de apagar o velho, ou tudo que era considerado 

ultrapassado, antigo. No entanto, é preciso observar, a futura regulamentação das 

OTTs e a consequente cobrança de impostos em conteúdos do vasto cardápio 

                                                
187	http://www.sbt.com.br/home/. 
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disponível online, como acontece com as empresas de PayTV,188 possivelmente vão 

alterar essa oferta de cauda longa do conteúdo. Mas o maior atrativo da Globoplay 

para futuros assinantes supostamente não é o cardápio de produções do passado, e 

sim o conteúdo inédito. Como observado no capítulo anterior, os assinantes da 

Globoplay podem assistir a algumas séries antes que elas sejam exibidas pela 

televisão aberta; além disso, têm direito de assistir a capítulos de novelas e 

episódios de seriados e telenovelas na íntegra. Quem consome conteúdo de forma 

gratuita é obrigado a assistir a obras por trechos na Globoplay ou no portal de 

entretenimento da Rede Globo, o Gshow.  

 

 

 
Figura 37. Reprodução do site Globoplay em 19 de março de 2019. 

 

Ao disponibilizar o conteúdo dessa forma, no entanto, a empresa permite que 

o espectador se aproprie do tempo da narração e, consequentemente, do tempo do 

discurso da obra pela primeira vez na história da televisão, como será analisado 

mais adiante. Apesar de a empresa vender para assinantes o conforto de assistir a 

um capítulo na íntegra, inadvertidamente, ao oferecer o seu conteúdo em trechos, a 

emissora pode estar favorecendo uma nova prática de espectatorialidade.  

Manovich (2015) observa que, enquanto o cinema e o romance privilegiam a 

narrativa, a era do computador introduz o seu correlato: o banco de dados. O autor 

                                                
188	Canais	que	são	pagos. 
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relata o predomínio da forma banco de dados nas novas mídias e cita como exemplo 

o site de uma estação de rádio ou TV. Assistir à programação linear por streaming é 

apenas um elemento da coleção de opções. A tendência do público supostamente é 

assistir a conteúdo onde, como e quando quiser, inclusive a novela associada ao 

horário nobre.  

Uma primeira análise do número de visualizações de cada trecho disponível 

online da telenovela do horário nobre A Força do Querer,189 que detém a maior 

audiência entre as outras telenovelas concomitantes, demonstra que os trechos têm 

audiências bem diferentes. No dia 19 de junho de 2017, por exemplo, o trecho mais 

visto na plataforma Globoplay teve 88.140 mil visualizações, enquanto o menos visto 

teve menos da metade, 31.689 mil.190 Não é nenhuma surpresa que os trechos mais 

vistos sejam o primeiro e os dois últimos, ou seja, o “gancho”, ou ganchos do 

capítulo e a sua resolução no capítulo seguinte. Assim como acontecia no folhetim 

de jornal, os capítulos terminam de forma aberta, com o objetivo de atiçar a 

curiosidade do espectador para que ele assista à telenovela no dia seguinte. Como 

investigado no primeiro capítulo, um dos elementos da telenovela é o “gancho” – e 

uma novela pode terminar com mais de um, já que têm diversos núcleos. Antes e 

depois de blocos de comerciais, o chamado break, ocorre um gancho menor, mas 

com o mesmo objetivo: manter o espectador interessado na trama.  

Além do número expressivo de visualizações da cena inicial e dos ganchos 

de um capítulo de novela online, ao se analisar o bloco da semana é possível 

constatar também que certas tramas ou núcleos fazem mais sucesso online do que 

outros. Manovich (2015), ao pesquisar sobre a cultura do banco de dados e a sua 

relação ou contraposição à narrativa, observa que uma narrativa linear tradicional é 

uma entre tantas outras trajetórias possíveis. Como já observado, uma novela conta 

com vários núcleos e, dependendo da obra, pode haver uma alternância no 

protagonismo dessas tramas.  

No caso de A Força do Querer, de Glória Perez, a novela começou no dia 3 

de abril de 2017, tendo como trama principal a história da sereia Ritinha, 

personagem de Isis Valverde, e seu triângulo amoroso com o urbano e playboy Ruy 

e o caminhoneiro e eterno noivo Zeca, vividos respectivamente pelos atores Fiuk e 

                                                
189	Estreia	em	3	de	abril	de	2017. 
190	Dados	coletados	em	26	de	junho	de	2017. 
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Marcelo Pigossi. Ao longo da semana de 19 de junho a 24 de junho, objeto desta 

análise, a narrativa esteve concentrada na trama da personagem Bibi, de Juliana 

Paes. Foram disponibilizados 58 trechos com chamadas para esse núcleo, enquanto 

o núcleo da sereia Ritinha obteve 34 trechos publicados. No entanto, as cenas com 

mais visualizações são as que tratam do triângulo amoroso de Ritinha, aquele que 

iniciou a novela – que depois de alguns meses já se tornou um quinteto envolvendo 

outros personagens.  

O trecho mais visto de toda a semana, no dia 24 de junho, com 134.523 mil 

visualizações, 191  é parte dessa trama que tem o título “Zeca e Ruy ficam 

impressionados com Jeiza e Ritinha”. Nomear as cenas para o espectador nas 

plataformas digitais é uma demanda da nova espectatorialidade em uma nova 

plataforma. Sem isso, o consumo do conteúdo e o entendimento do que é oferecido 

pelo banco de dados seriam confusos. Ao se acompanhar o número de 

visualizações dos trechos referentes a esse núcleo, é possível concluir que existem 

pessoas que assistem apenas a essa trama, construindo uma trajetória específica 

no banco de dados. É possível observar também que os trechos de cenas fortes, 

com ingredientes sensuais, dramáticos ou de violência, têm milhares de 

visualizações a mais do que os outros, independentemente do núcleo. A cena de um 

acidente de carro nessa mesma semana, por exemplo, de um núcleo que não teve 

tantas visualizações online, o da transgênero Ivana, vivida por Carol Duarte, obteve 

86.191 exibições, enquanto a média das outras cenas dessa trama não passou de 

metade disso. Mas é possível que existam espectadores que assistam apenas a 

cenas dessa última trama e a cenas de outros núcleos que sejam sensuais, por 

exemplo. Cada espectador não só pode criar a sua própria narrativa como também 

assistir a trechos de um único capítulo ao longo de dias, ou trechos referentes a uma 

semana de uma única vez.  

Apesar do esforço das redes de televisão em controlar o seu conteúdo nas 

plataformas de compartilhamento de vídeos, não é difícil encontrar compilações 

produzidas por fãs que narram a trajetória dos seus casais prediletos. “A História de 

Pedro e Karina (Perina) – Parte 1” é uma edição que conta apenas com cenas do 

casal vivido por Rafael Vitti e Isabela Santoni, de Malhação, novela que escrevi em 

                                                
191	Dados	coletados	dia	26	de	junho	de	2017. 
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2012 e 2013. O vídeo tem com 594.764 mil visualizações192 e, para escapar de 

ferramentas de identificação de conteúdo privado, o autor borrou a imagem, tirando 

ligeiramente de foco as cenas editadas. Esse vídeo não é único, é possível 

encontrar vídeos editados com cenas de diversos casais de novelas – que estão 

sendo exibidas ou que já saíram do ar.  

Como observado no capítulo anterior, esses conteúdos precisam burlar 

mecanismos de proteção de direitos autorais das emissoras, como o fingerprinting. 

Portanto, todos utilizam artifícios como borrar as imagens, criar molduras a redor das 

cenas ou utilizar filtros que alteram a cor para escapar de ferramentas de 

identificação. Existem muitas diferenças entre as compilações presentes em 

plataformas de compartilhamento de vídeos e a visualização customizada de trechos 

específicos na plataforma digital Globoplay por um espectador. As compilações são 

narrativas oferecidas ao espectador como obras fechadas. Existe uma curadoria no 

vídeo de Pedro e Karina, por exemplo, já que a compilação não inclui todas as 

cenas do casal protagonista nos 275 capítulos que foram ao ar. Por outro lado, 

assistir a trechos específicos na Globoplay requer o empenho e a escolha do 

espectador a cada visualização.  

Permitir ao espectador que monte sua própria narrativa certamente não era o 

objetivo da emissora ao oferecer trechos de novelas, e sim proporcionar àquele que 

perdeu uma parte da trama a possibilidade de acompanhar o que aconteceu na 

novela, a função catch-up da plataforma VOD. Mas é possível que muitos 

espectadores, agora diante da possibilidade de assistir apenas à trama que os 

interessa, prefiram assistir a telenovela por trechos do que na íntegra, escolhendo 

sua narrativa por uma lógica própria. É a novela customizada. Isso traz novas 

possibilidades distintas de espectatorialidade de uma telenovela. O capítulo de A 

Força do Querer mais visto na íntegra por assinantes na semana de 19 a 24 de 

junho foi o da segunda-feira, com 54.710 visualizações – ou seja, menos da metade 

do trecho mais visto gratuitamente.  

É possível, assim, comparar os trechos disponíveis de um capítulo com o que 

Manovich (2015) definiu como dimensão paradigmática de um banco de dados, ou 

seja, todas as imagens disponíveis para que o espectador crie sua própria narrativa. 

“Colocando essa questão de outra forma, o banco de dados de escolhas através do 
                                                
192	https://www.youtube.com/watch?v=WIW_3H2jWr0.	Dados	coletados	dia	26	de	junho	de	2017. 
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qual a narrativa é construída (o paradigma) é implícito, enquanto a narrativa atual (o 

sintagma) é explícita” (p. 11). É claro que essas imagens, ao contrário do que 

Manovich descreve como “dados de escolha”, têm uma narrativa original que faz 

sentido para quem quer consumir a totalidade da obra. Mesmo assim, o espectador 

cria suas próprias relações de sentido na narrativa.  

Para Manovich (2015), as novas mídias tendem a tornar o banco de dados 

algo material e as possibilidades de narrativa feitas a partir dele algo virtual. O autor 

argumenta que “As mídias modernas são o novo campo de batalha para a 

competição entre o banco de dados e a narrativa” (Manovich 2015, p. 13). No 

entanto, o que possivelmente ele não tenha levado em consideração é a 

transformação da própria narrativa tradicional – e no Brasil nenhum conteúdo 

audiovisual contemporâneo é considerado mais tradicional do que a telenovela do 

horário nobre – em um banco de dados para então ser reorganizada por seus 

consumidores, mesmo que essa transformação e consequente oferta do conteúdo 

para consumo personalizado do público sejam feitas de forma involuntária pela 

emissora, ou pelo menos não com esse propósito. Ao disponibilizar conteúdo dessa 

forma, a emissora retirou uma parte essencial do poder do autor, o uso e controle do 

fluxo do tempo narrativo como ferramenta de escrita, e o deu para o público. 

Possivelmente, essa oportunidade vem atender, mesmo que não seja a intenção, à 

demanda do público que não se identifica de forma homogênea com a telenovela e 

suas diversas tramas e núcleos.  

Se o banco de dados, como afirma Manovich (2015), é inerente às novas 

mídias, à medida que a televisão se adapta ao mundo digital, ela também 

proporciona esses espaços para resistência. Levando-se em conta todas as 

transformações que a telenovela já sofreu – atualização das narrativas, divisão por 

núcleos, influência das séries, entre outras –, talvez uma próxima mudança seja 

justamente essa nova forma de assistir ao conteúdo.  

Atualmente, as telenovelas da TV Globo ocupam cinco horas de horário 

nobre todos os dias, fornecendo narrativas nacionais, exibindo histórias, atores e 

atrizes, mostrando e moldando a cultura. Como defendemos nesta tese, de muitas 

maneiras, para muitas pessoas no Brasil, a telenovela é sinônimo de televisão. Ela 

ainda continua a cumprir essa função, mas não pode evitar as necessidades de 

novos públicos, o ambiente transmídia, as ferramentas interativas e as 

possibilidades de interferência do público na obra. O público, no país, assiste à 
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televisão preferencialmente de forma “tradicional”, mas a maneira como a audiência 

interage com o conteúdo é cada vez mais sofisticada, amplificada pelas plataformas 

digitais e redes sociais.  

Mesmo que a continuidade de muitas iniciativas tenha sido interrompida pela 

emissora, outras surgirão pela força das transformações da espectatorialidade e do 

momento atual. Experiências e iniciativas como as analisadas neste texto são 

apenas algumas pistas dos rumos que televisão, ou do que entendemos por 

televisão, pode tomar e, também, da reação e recepção do público a essas 

iniciativas Além disso, estas também constroem o que é a experiência de narrativa 

transmídia e de deslizamento de conteúdo dentro das características e práticas 

brasileiras, principalmente por se relacionarem com a narrativa mais tradicional de 

audiência de massa no país, a telenovela. 
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CONCLUSÃO 
 

O primeiro capítulo desta tese abordou os principais elementos de linguagem 

da teledramaturgia diária e como essa linguagem se transformou ao longo dos 

quase 70 anos de existência da telenovela. Esta foi influenciada por diversos 

agentes, sendo o principal deles a sociedade brasileira, tornando-a única no Brasil 

não apenas pelo seu conteúdo e formato como também pela audiência massiva que 

atrai. O capítulo refletiu também, em consonância com diversos teóricos, que a 

telenovela, com características do melodrama e do folhetim, necessita ser entendida 

como parte da cultura brasileira e como parte de uma tradição própria da América 

Latina. Em seguida, no segundo capítulo, se analisou o processo de escrita e 

produção de uma telenovela observando-se como as características desse processo 

contribuem para uma cadeia de poder em que a produção depende do autor ou 

autores titulares, mesmo que estes sejam passíveis de supervisão ou até mesmo 

substituição. Foi avaliado também como o autor, mesmo pressionado pelos índices 

de audiência e pelas pesquisas, pode manter sua autonomia, principalmente se a 

telenovela for um sucesso de público. O processo de elaboração de uma telenovela 

também influência o consumo das obras e, por conseguinte, o modelo de negócio. 

Já o terceiro capítulo tratou das relações entre autores, emissora e espectadores a 

partir da experiência do público. Investigou-se como o diálogo e a mobilização do 

público foram amplificados pelas redes sociais e plataformas interativas e discutiu-se 

se o poder e a influência desse público sobre a obra de teledramaturgia diária 

aumentaram na televisão aberta. O capítulo seguinte mergulhou no modelo de 

negócio da telenovela e do audiovisual em geral, destacando como as novas mídias, 

as plataformas digitais e a convergência de telas transformam e trazem novas 

possibilidades e desafios para a televisão corporativa e, por conseguinte, para a 

telenovela. Por fim, o quinto e último capítulo analisou casos empíricos de 

deslizamento de conteúdo da telenovela para outras mídias e as consequências 

dessa experiência não apenas para o formato da narrativa como também para a 

cadeia de poder de uma telenovela. O capítulo abordou também produções de 

narrativas transmídia, com e sem conteúdo gerado com a audiência, ou 
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crowdsourcing 193 , e as implicações éticas de uma relação entre a televisão 

corporativa e o conteúdo amador. Por fim, resta responder à questão: como a 

televisão brasileira com audiências massivas, tendo como recorte a teledramaturgia 

diária, pode ou não se transformar e sobreviver ao deslizamento de conteúdo para 

outras telas e mídias, à chegada das plataformas digitais e interativas de audiência 

segmentada e às transformações na espectatorialidade? 

A tecnologia que acompanha essas mudanças não veio alijada de outras 

transformações da atualidade na cultura e na sociedade brasileira como um todo. “A 

história é impulsionada não por um processo abstrato de inovação, mas por coisas 

humanas, como intenção, interesse, propósito e valor” (SILVERSTONE, 1974, p. vii, 

tradução nossa), e no Brasil não é diferente. Como observou Crary (2012) no livro 

Técnicas do Observador, a história do observador não é reduzível a mudanças 

técnicas e mecânicas nem às mudanças na arte e representação visual, a tecnologia 

é sempre concomitante ou subordinada, parte de outras forças. O espectador 

audiovisual da atualidade, com suas subjetividades próprias, consome, muitas vezes 

ao mesmo tempo, conteúdo audiovisual em diversas telas, administrando a sua 

percepção e o seu tempo de uma forma nunca antes experimentada. 

De acordo com os dados do instituto de pesquisas Comscore,194 em 2017, 

107 milhões de brasileiros acima de 6 anos já são considerados consumidores 

multiplataforma, e os aparelhos móveis representam 63% do acesso digital. O 

esforço das empresas de televisão do país em migrar para outras telas e 

plataformas de exibição vem atender a uma demanda do público, que por meio de 

diversos sites de compartilhamento já assiste a conteúdos televisivos onde e quando 

quer, de forma legal ou não, como já observado no capítulo 4. Casetti (1998), em El 

Pacto Comunicativo en la Neotelevisión, avaliou que o pacto comunicativo entre o 

espectador e a emissora não se reduz a uma única fórmula. Ele envolve regras, 

finalidade, proposta, aceitação das partes, negociação e assim por diante. As 

ferramentas sociais e plataformas participativas, práticas ligadas às tecnologias e às 

práticas que surgiram com o fortalecimento da internet como mídia interativa em 

                                                
193	Modelo	de	criação	que	conta	com	ideias	e/ou	mão	de	obra	coletivas.	 
194	Disponível	 em:	Webinar_Perspectivas_do_Cen__rio_Digital_Brasil_2017.pdf.	 Acesso	 em:	 20	 de	 janeiro	
de	2019. 
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ascensão na contemporaneidade, apenas trouxeram novos componentes para essa 

negociação. 

Muanis (2018b) observa que existe uma ideia de busca e de satisfação pelo 

indivíduo que consome o dispositivo em toda a sua amplitude e, no caso da 

televisão, essa fruição vem pelo seu conteúdo, seja este algo para ser lido ou algo 

para ser visto. "Agora, é a variedade de suportes, mais do que o canal, que é 

responsável por levar um mesmo universo através de conteúdos distintos a públicos 

diversos, que consomem suportes variados em diferentes situações” (p. 23). Ao 

buscar o conteúdo que deseja, o público também desliza entre plataformas. Esse 

público multiplataforma brasileiro se mistura ao público de massa que também 

assiste a telenovela em transmissão por sinal aberto para o aparelho de televisão. 

Como mencionado anteriormente, 88,4 milhões de pessoas consomem vídeo 

online195 no Brasil. De acordo com uma pesquisa da Kantar Ibope Media,196 empresa 

especializada em gestão de investimento de informação, no segundo semestre de 

2017, ao contrário da percepção de que o acesso às novas tecnologias envolve 

certas faixas etárias e classes sociais, o crescimento da penetração do consumo de 

vídeo online ocorre em todas as faixas etárias no Brasil, e o mesmo comportamento 

se repete em todas as classes sociais, com destaque para a classe C. 

A internet já foi percebida como a possibilidade de um mundo paralelo, alijado 

da vida “real”, pública, cotidiana, onde nicknames, máscaras e avatares poderiam 

proporcionar uma interatividade anônima, construindo assim um espaço alternativo 

de troca, diálogo e liberdade. Com o prenúncio da chegada da banda larga no início 

do século XXI e a consequente ampliação das práticas de uso das redes sociais e 

ambientes virtuais pela sociedade como um todo, surgiram muitos teóricos e 

ciberentusiastas como, por exemplo, Wertheim (2001). Em A História do Espaço: de 

Dante à Internet, a autora escreveu sobre uma nova comunidade global online 

independente, supostamente capaz de sustentar até sonhos religiosos, como, por 

exemplo, transformar o espaço virtual da internet na bíblica Nova Jerusalém. No 

entanto, atualmente é possível afirmar que não existe uma divisão clara entre as 

práticas online e as da “vida real”, afinal, nos transformamos em indivíduos 

conectados.  

                                                
195 Pela	internet.  
196 https://www.kantaribopemedia.com/academico/. Acesso	em:	10	de	janeiro	de	2019. 
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Em 2013, governo do Reino Unido encomendou ao antropólogo Daniel Miller 

(2013), um estudo sobre futuro, identidade e internet. Ao definir identidade como 

uma condição variável, histórica e cultural, atribuída e adotada – e não um estado 

psicológico –, ele concluiu que a maioria das pessoas hoje engaja-se num mix de 

comunicações com uma multiplicidade de identidades online/offline, sem uma 

diferença clara entre elas. A identidade online apenas revela e nos deixa mais 

conscientes de que nossa identidade offline já era múltipla, contextualizada cultural e 

historicamente. A internet não representaria outro domínio ou espaço social – ela já 

se integrou ao nosso cotidiano e é essencial para a nossa comunicação. Nós nos 

revelamos como indivíduos pelo que consumimos, comentamos, produzimos e 

compartilhamos offline e online, utilizando as redes e plataformas sociais, interativas. 

Portanto, é natural que encontros, embates, conflitos da sociedade offline existam 

também no mundo online e mesmo que sejam exacerbados pelas ferramentas 

tecnológicas e práticas características da internet.  

O público que assiste a uma telenovela em uma plataforma digital, em 

qualquer dispositivo e na hora que lhe convier, não é de um universo histórico e 

cultural diferente do público que assiste à televisão dentro do fluxo de programação 

em um aparelho de televisão. Podem ser, inclusive, as mesmas pessoas, como já 

observado, mas existem muitas diferenças na experiência de consumo. Junto com 

programas jornalísticos, esportivos e reality shows, a telenovela ainda têm um valor 

quando é exibida ao mesmo tempo para milhões de pessoas. Primeiro, porque 

supostamente segue a rotina da casa, como analisado no segundo capítulo; 

segundo, porque o fato de a telenovela ter um horário fixo diário dentro do fluxo de 

programação reforça o laço social que ela proporciona ao país, como analisado por 

Wolton (1996), e também as dimensões da ideia de pertencimento, apontadas por 

Eneida Nogueira. Como é que esses valores e aspectos da telenovela podem 

deslizar junto com ela para as plataformas digitais e novas mídias? O que sustenta a 

televisão corporativa brasileira é a telenovela ou o contrário? Nesta tese, observa-se 

que ambas as hipóteses são verdadeiras.  

A crítica de televisão Patrícia Kogut escreveu no jornal O Globo197 (2017) 

sobe o maior prêmio da televisão, o Emmy, da Academia de Televisão Americana. A 

                                                
197	Disponível	em:	https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/09/televisao-e-
streaming-vivem-misturados-no-mesmo-pacote.html.	Acesso	em:	19	de	janeiro	de	2019.	 
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competição apertada incluía obras feitas prioritariamente para as televisões aberta e 

a cabo e também para as plataformas digitais, sem uma diferenciação de mídia. Em 

2013 foi a primeira vez que entre os finalistas estava uma obra idealizada para OTT, 

plataformas digitais de streaming ou transmissão de dados, House of Cards, da 

Netflix. A  jornalista afirma que o desconforto existente naquela época não existe 

mais: “É como resumiu o presidente da Academia da Televisão Americana, Hayma 

Washington: ‘A televisão continua em um crescimento explosivo'. Só que ninguém 

mais faz categorizações separando a TV do streaming”.  

Peter Naylor é supervisor de vendas da Hulu, plataforma de distribuição de 

vídeos por transmissão de dados (OTT) que atua desde 2007 no mercado, com 

milhões de assinantes nos Estados Unidos. Ele é também presidente do Video 

Center of Excellence do Interactive Advertising Bureau. Em artigo publicado em abril 

de 2016 na revista americana Adweek, 198  ele escreveu: “Precisamos de novas 

perguntas para essa nova mídia chamada TV. [...] Eu confirmo que a mais 

convencional das mídias, a TV, é a nova mídia” (tradução nossa).199 Ele avalia que o 

conteúdo tradicionalmente associado à televisão – séries, sitcoms, programas 

esportivos etc. – hoje é transmitido via streaming pela Hulu, a plataforma de vídeos e 

agregadora de conteúdo que ele representa profissionalmente.  

A pesquisadora Mirian de Icaza Sánchez acredita que a telenovela deslizará 

para outras plataformas e mídias como demanda do público multiplataforma e não 

vislumbra um fim para ela. Curiosamente, depois de 26 anos na área de controle de 

qualidade da TV Globo, a pesquisadora foi contratada recentemente por uma 

plataforma digital internacional para, nas suas palavras, “fazer o que eu fazia na TV 

Globo”, ou seja, avaliar projetos. 

Como pondera Miller (2013), a internet já se integrou ao nosso cotidiano, e, 

na avaliação de Crary (2012) e Silverstone (1974), as tecnologias não surgem 

alijadas de subjetividades e demandas da sociedade. Como investigado ao longo 

desta tese, o maior agente transformador da telenovela é justamente o público, suas 

práticas e o momento histórico, cultural da sociedade. Então, uma das pistas de 

como esse deslizamento da telenovela para novas mídias pode ser possível está na 
                                                
198	http://www.adweek.com/news/television/how-television-has-become-newest-new-media-171053. 
199	“We	need	new	questions	for	this	new	media	called	TV.	[...]	I	assert	the	most	conventional	media	–	TV	–	
is	 new	 media.”	 http://www.adweek.com/news/television/how-television-has-become-newest-new-
media-171053. 
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importância das ferramentas sociais para o público. Mais uma vez, de acordo com o 

estudo da Comscore, cada vez mais as redes sociais se destacam no Brasil: 97,7 

milhões de brasileiros foram usuários únicos de redes sociais em 2017.200 Estas 

possibilitam que a dimensão da ideia de pertencimento que a telenovela oferece se 

mantenha de alguma forma, em menor escala, mesmo que não estejam aliadas ao 

fluxo de programação da televisão aberta.  

Como observa Shirky (2010), essas ferramentas sociais facilitam justamente 

que pessoas de diferentes lugares, mas que acreditam ou desejam as mesmas 

coisas, se encontrem e formem grupos de discussão e colaboração. A telenovela 

cria um repertório comum em meio à diferença, um movimento contrário à tendência 

de fragmentação e segmentação do conteúdo. Voltando às teorias de Fiske (1987), 

existe uma produção de textos terciários a partir da telenovela. Esses textos estão 

presentes nas redes sociais, que comentam os capítulos, como um evento esportivo 

ou uma notícia jornalística, enquanto a novela está no ar. Por exemplo, na rede 

social Twitter, a novela Totalmente Demais (2016) teve 531 TTs201 Brasil – quando o 

assunto está entre os dez mais comentados do Brasil, e 25 TTs Mundo – quando 

ficou entre os dez assuntos mais comentados do mundo –, sempre durante o horário 

da telenovela. Mas será que essa troca desaparecerá se a telenovela estiver 

disponível em uma plataforma digital fora do fluxo de programação da TV aberta? 

Uma telenovela é maior do que a sua repercussão na internet, até porque não são 

todos os espectadores brasileiros que utilizam as redes sociais. E existem formas 

diferentes de deslizamento e compartilhamento do conteúdo nas plataformas 

digitais. 

Muanis (2018b) observa que a produção do canal da plataforma YouTube 

Porta dos Fundos segue um modelo televisivo de distribuição, com data e hora para 

o lançamento de cada capítulo, ou seja, emula uma programação. A Netflix faz o 

mesmo com alguns de seus seriados, anunciando a data e hora em que estarão 

disponíveis para streaming, como, por exemplo, em 2018, o especial de final de ano 

O Mundo Sombrio de Sabrina. A telenovela que vai ao ar já é disponibilizada em 

seguida na plataforma digital Globoplay. Talvez esse modelo já ofereça uma 

                                                
200	Em	comscore.com,	Webinar_Perspectivas_do_Cen__rio_Digital_Brasil_2017.pdf,	acesso	20	de	janeiro	de	
2019. 
201	TT	significa	trending	topics,	ou	assuntos	mais	comentados.	 
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transição possível entre a experiência de assistir a uma telenovela dentro do fluxo de 

programação e a experiência de assistir a uma telenovela a qualquer hora e em 

qualquer dispositivo pela plataforma digital. A repercussão de uma telenovela nas 

redes sociais continuaria existindo e textos terciários também. Em vez de 

sincronizados com o momento em que a telenovela vai ar, talvez em um futuro 

próximo, como acontece com séries da Netflix e episódios do Porta dos Fundos, 

esses textos surjam em maior quantidade no momento em que um capítulo é 

disponibilizado pela plataforma digital. O público que já assiste a telenovela na 

plataforma digital de várias formas: como catch-up de algum capítulo perdido na 

televisão aberta; por prática; ou, como acontece no caso da telenovela Orfãos da 

Terra para assistir com um dia de antecedência o capítulo que irá ao ar - seja por 

curiosidade, um bom gancho ou conveniência.  

Essa experiência, porém, ainda não é a substituição de uma forma de 

consumir a telenovela por outra, e sim a soma das duas. Observa-se que essa 

mistura de experiências pode ser o futuro da espectatorialidade da telenovela, que 

daria mais fôlego ao modelo de negócio atual da televisão.  

A professora Catherine Johnson (2019) avalia, no livro Online TV, que a 

internet funcionou durante muitos anos como uma extensão da televisão, com 

narrativas transmídia, conteúdos  sobre  os programas de televisão colaborativos e 

outras experiências fora do aparelho de TV. Na última década, a relação entre a 

televisão e a internet se transformou. A internet se tornou uma mídia em que se 

pode assistir a conteúdo televisivo. Os exemplos seriam o vídeo sob demanda 

através de canais em plataformas participativas e dispositivos conectados. A Online 

TV que Johnson descreve é forjada por uma série de serviços que facilitam assistir 

ao conteúdo audiovisual selecionado em uma infraestrutura e dispositivos 

conectados. A autora observa que existe uma continuidade entre serviços de video 

online contemporâneos e as televisões aberta e a cabo, além das plataformas e 

extensões digitais das emissoras. Até porque todas essas formas de assistir à 

televisão coexistem. Do mesmomodo que as profecias de outra esfera de existência 

na internet se desintegraram, conclui-se que a tendência é de soma e convergência. 

Como observado no quarto capítulo, nos últimos anos uma combinação de 

forças inerentes à nova dinâmica do mercado de vídeo tem estimulado a entrada 

agressiva de redes de TV no espaço OTT com novas ofertas baseadas em suas 

marcas e canais, que possam servir a uma estratégia de longo prazo para os seus 
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negócios de provimento e distribuição de conteúdo de TV e vídeo. Além disso, 

grupos de mídia e telecom também exploram fusões e aquisições para ganhar 

escala e integrar tecnologias e talentos necessários ao desenvolvimento de 

conteúdo e ofertas de serviços digitais. Novas métricas de audiência, que incluem as 

diferentes mídias de um mesmo produto, poderiam manter o modelo de negócios 

apoiado da publicidade e até um modelo híbrido, com recursos gerados por 

assinantes e venda de espaços comerciais.  

Tradicionalmente, a televisão utiliza no mercado uma abordagem baseada em 

painel, tendo como métricas os GRPs (gross rating points)202 – no caso do Brasil, 

uma amostragem da audiência das 15 principais cidades do país que resultam em 

uma pesquisa quantitativa (PNT). As pesquisas qualitativas, ou focus groups,203 

ajudam a avaliar o conteúdo – no caso de uma telenovela,  a rejeição ou aceitação 

de personagens e tramas. O vídeo digital, além da audiência, utiliza um conjunto de 

métricas de performance, como o alcance, se o vídeo foi visto na sua totalidade, 

como foi a visualização dos anúncios, que buscam avaliar o nível de engajamento 

do espectador. Com a fragmentação do consumo de vídeo em diversos dispositivos, 

métricas multiplataforma captam a audiência sem duplicação, identificando a 

sobreposição TV e online, permitindo abordagem convergente tanto em mensuração 

quanto no planejamento. Desde 2016, o instituto de pesquisa Nielsen integrou, além 

da TV digital, o mobile (dispositivos móveis) à sua oferta de métricas para a 

publicidade chamada de Total Ad Ratings e Digital Ad Ratings. Com a chegada 

dessa tecnologia ao Brasil, do ponto de vista do modelo de negócio apoiado na 

publicidade, a telenovela se tornaria viável se conseguisse atrair, em 

multiplataformas somadas, a audiência de massa. A esse modelo se somaria a 

receita das assinaturas.  

Eneida Nogueira também avalia que a telenovela poderá deslizar para 

plataformas digitais; a pesquisadora acredita, no entanto, que precisaria existir uma 

transformação no formato, como, por exemplo, uma edição, para que as telenovelas 

fossem mais curtas nas plataformas digitais. “A novela é muito longa, tem a 

dinâmica da grade fixa e da harmonia com a rotina do dia a dia. Não vejo as 
                                                
202	É	a	medida	pela	qual	se	avalia	a	porcentagem	da	audiência	impactada	por	uma	campanha.	 
203 	Focus	 group	 é	 uma	 reunião	 de	 pessoas	 deliberadamente	 selecionadas	 que	 participam	 de	 uma	
discussão	planejada	destinada	a	extrair	percepções	do	consumidor	sobre	determinado	tópico	ou	área	de	
interesse	em	um	ambiente	que	não	é	ameaçador	e	receptivo.	 
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pessoas assistindo on demand 180 capítulos de novelas.” Mesmo na televisão, as 

telenovelas vêm se tornando mais curtas. O crítico Maurício Stycer, avalia: "Nos dias 

atuais, diante do interesse crescente do público por séries, creio que a Globo 

deveria radicalizar este processo de encurtamento de suas novelas”.204  Stycer, 

porém, ressalta que telenovelas mais curtas influenciam o modelo de negócio da 

televisão, já que se trata de um produto caro que gera mais lucros à medida que a 

duração é estendida – uma grande parte dos recursos é utilizada na implementação, 

por exemplo, na construção de cenários.  

É possível que o melodrama, parte integrante da telenovela, assuma algumas 

características dos seriados na própria TV aberta e em seu deslizamento para as 

OTTs ou plataformas digitais. Mittell (2015), por outro lado, analisa a influência do 

melodrama em seriados estadunidenses, o principal produto de teledramaturgia do 

país. Pondera-se, como se investigou nos dois primeiros capítulos desta tese, que a 

linguagem da telenovela tem características inerentes à forma como é consumida 

pela audiência e seu número de capítulos, como, por exemplo, o pleonasmo.  

No entanto, telenovela nunca foi estática e sempre se adaptou às demandas 

do público, assim como seus pilares: o melodrama e o folhetim. No primeiro capítulo, 

através da pesquisa de diferentes teóricos, foi observada a resiliência do formato do 

folhetim e do melodrama ao longo da história. O folhetim deslizou do jornal para a 

literatura e, então, para o rádio e a televisão. O melodrama também se adapta e se 

transforma à medida que perpassa diferentes mídias em diferentes momentos 

históricos. O melodrama já deslizou do teatro para outras mídias como o rádio e, 

então, para o cinema e a televisão. Nos próximos anos, o formato e a narrativa da 

telenovela também vão se transformar e se adaptar ao que o público deseja. E se o 

público preferir assistir a telenovela em um formato diferente das plataformas digitais 

é isso que acontecerá. Pistas de uma nova espectatorialidade na plataforma 

Globoplay já foram analisadas no estudo de caso do capítulo 5.  

O diretor Guel Arraes, que tem em sua trajetória obras que deslizaram da TV 

para o cinema, e o roteirista George Moura são responsáveis pelos filmes “de janela 

curta” 205  presentes na programação da TV Globo e também pelos seriados 

                                                
204	Disponível	 em:	 https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2019/02/02/por-que-e-preciso-
urgentemente-reduzir-a-duracao-das-novelas?.	Acesso	em:	2	de	fevereiro	de	2019. 
205	Jargão	que	denomina	obras	que	em	um	curto	espaço	de	tempo	deslizam	do	cinema	para	a	TV	aberta. 
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derivados de filmes coproduzidos pela Globo Filmes, braço de investimento em 

cinema do Grupo Globo. Os “filmes de janela curta” são aqueles que são exibidos no 

cinema, mas que podem ser vistos na íntegra, na televisão, em uma janela curta, ou 

seja, após três meses da exibição nos cinemas, a primeira janela. Filmes como Que 

Horas Ela Volta (2015), de Anna Muylaert, e Sob Pressão (2016), de Andrucha 

Waddington – que depois se tornou um seriado da TV Globo –, são dois exemplos. 

Por outro lado, Alemão (2014), de José Belmonte, e Malasartes e o Duelo com a 

Morte (2018), de Paulo Morelli, são exemplos de filmes que deslizaram para a 

televisão no formato de séries curtas. No caso de Alemão, foram adicionadas 

imagens documentais do acervo de jornalismo da TV Globo pertinentes ao momento 

histórico da. Esse mesmo processo de adaptação e transformação seria necessário 

para a telenovela ser exibida em plataformas digitais? Observa-se que as 

telenovelas já são reeditadas e adaptadas quando vendidas para outros países e 

mesmo quando exibidas novamente no horário da tarde, na faixa de programação 

vespertina chamada de Vale a Pena Ver de Novo, em função da classificação 

indicativa diferente do horário e pela mudança de tamanho de capítulo da faixa. Por 

conseguinte, a transformação do formato da telenovela para outros países, novos 

horários de exibição ou diferentes plataformas e mídias sempre acompanha a 

demanda do público e seu consumo. 

De acordo com Daniel Filho (2001), o principal objetivo da televisão é informar 

e agradar ao público:  

 

Existe uma relação essencial, na qual o público, de uma forma ou de outra, 

é o senhor. Ele tem o poder de manter no ar os programas de que gosta e 

eliminar os que desagradam. Não vejo como essa situação, essa ligação 

fundamental entre a televisão e público, possa se modificar no futuro, pelo 

menos num futuro imediato (p. 353). 

 

Para o diretor, a telenovela vai permanecer porque o folhetim existe há muito 

tempo, agrada, e continuará existindo nas novas plataformas de transmissão de 

conteúdo pela internet. Para ele,  a telenovela tem o papel social da grande “fofoca”, 

gera assunto para que as pessoas troquem opiniões e experiências similares às 

quais elas vivem na sociedade. Além da importância desses discursos terciários – 

analisados por Fiske (1987) –, Eneida Nogueira pondera que a telenovela faz parte 
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da rotina e que, se não houver uma mudança drástica nesta, ela vai continuar sendo 

popular. "Você precisa ficar o tempo todo observando o que acontece com as 

pessoas e aí ir calibrando o que você está oferecendo pra ir acompanhando isso. 

Rotina dá segurança, é familiar. As pessoas gostam de se sentir num lugar onde 

elas reconhecem o que está acontecendo." Daniel Filho (2001) não acredita em uma 

crise, ele enxerga mudança. A telenovela, portanto, se transformará porque assim o 

público deseja. 

O futuro da telenovela está nas mãos do espectador, e o futuro da televisão 

aberta brasileira está nas mãos da telenovela. Executivos que comandam as 

grandes emissoras precisam estar atentos ao formular as suas estratégias de 

deslizamento de conteúdo para plataformas digitais no que diz respeito a formato, 

linguagem e forma de compartilhamento.  

Johnson (2019) faz um paralelo entre empresas que são nativas da televisão 

e empresas de conteúdo audiovisual que são nativas digitais. As primeiras são 

provedores de conteúdo por meio da transmissão broadcast, a cabo, por satélite e 

pela TV Digital. Essas empresas, como a TV Globo, estendem o seu serviço nas 

plataformas digitais online, possuem um histórico de produção, aquisição e entrega 

de conteúdo e têm acesso a grandes catálogos de acervo. As que são nativas 

digitais, por sua vez, oferecem serviços online e possuem um serviço de TV para 

todo o ecossistema da internet. Essas empresas, como Netflix, Amazon e Hulu, 

passaram a produzir conteúdo e a investir um volume grande de recursos nisso. Em 

2017, a Netflix investiu US$ 6 bilhões e a Amazon, US$ 4,5 milhões em conteúdo 

original. Para a pesquisadora, a grande vantagem que as empresas nativas da 

televisão têm sobre as nativas digitais é o acervo e a relação já estabelecida do 

público com ele. No entanto, como já observado, a autora afirma que um ponto 

crítico é a regulamentação das plataformas de VOD em cada país e o impacto dela 

na produção e distribuição do conteúdo. Além disso, a democratização do acesso e 

o custo da internet em cada país também são essenciais para o crescimento das 

plataformas com conteúdo distribuído pela internet. Outros dois pontos que Johnson 

(2019) levanta seriam como a oferta em plataformas digitais altera a ordem das 

janelas de um produto audiovisual e a sua disponibilidade em vários lugares do 

mundo. 

No entanto, existe uma grande diferença entre as empresas nativas da era 

digital e as televisões corporativas que ainda não foi abordada nesta tese. Essa 
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diferença está relacionada diretamente ao principal agente transformador da 

telenovela: o público e a forma como as emissoras de televisão e as plataformas 

digitais dialogam com ele e entendem o que ele deseja.  

Esta tese já investigou as pesquisas quantitativas e qualitativas com o público 

e a relevância delas na definição da programação e na legitimação do sucesso de 

uma telenovela. Mas as empresas nativas de um novo paradigma de produção, 

distribuição e exibição de conteúdo em plataformas digitais contam com uma 

vantagem importante sobre os seus competidores: dados. Os dados que essas 

empresas obtêm de seus usuários em suas plataformas têm um papel central em 

todo o modelo de negócio. Por exemplo, eles têm uma atribuição fundamental na 

publicidade, alimentando todo o ciclo das campanhas; na oferta de conteúdo em 

serviços de assinatura; dados do usuário também alimentam todas as etapas – da 

seleção do conteúdo para produção à oferta individualizada. A segmentação da 

audiência baseada em dados é um elemento-chave para alavancar dois grandes 

modelos de receita: assinaturas e publicidade. Dados do consumidor fornecem 

meios para expandir audiências e criar novas formas de engajamento, além de 

novos modelos de negócio. No caso de plataformas digitais de conteúdo audiovisual, 

ajudam a refinar ofertas, permitindo entender exatamente quem, o quê, onde, 

quando, como e porquê os conteúdos estão sendo consumidos, e otimizá-los ainda 

mais. 

Em maio de 2017, a revista inglesa The Economist publicou uma machete 

que reverberou ao redor do mundo: "O recurso mais valioso do mundo não é mais 

petróleo, mas dados”.206  No filme InRealLife.com (2013), a diretora inglesa Beeban 

Kidron investiga como corporações como Facebook, Google, BlackBerry, Twitter, 

Yahoo e Apple utilizam nossos dados e produções privadas. No filme, o mentor do 

site internacional WikiLeaks, que publica documentos secretos de fontes anônimas, 

Julian Assange, avalia que a internet é a melhor máquina de espionagem já criada. 

A coleta e utilização de nossos dados por diversas corporações reforçam o conceito 

de ambiente de aprendizado contínuo dessas empresas, em tempo real, e orientam 

toda a experiência de mídia.  

                                                
206 	No	 original,	 "The	 world’s	 most	 valuable	 resource	 is	 no	 longer	 oil,	 but	 data.”	 Disponível	 em:	
https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-
but-data.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019.			 
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A Netflix, por exemplo, utiliza um modelo de atribuição de características aos 

seus conteúdos para impulsionar o algoritmo de recomendação baseado em dados 

do usuário. Além disso, procura ilustrar filmes e séries na plataforma de maneira 

personalizada.207 A produção de séries originais também depende desse sistema, o 

seriado House of Cards (2013-2018), de David Fincher, a primeira série original da 

plataforma, foi baseado nos dados e nas métricas de streaming de 33 milhões de 

usuários.208 Com esse método, a plataforma Netflix não precisa concentrar-se em 

conteúdos com apelo de massa: pode apostar em conteúdos com apelo para 

públicos específicos já identificados pelo serviço. Esse público segmentado e 

diverso compõe a audiência massiva de um catálogo desigual a que nenhum usuário 

tem acesso em sua totalidade. Tudo é costumizado.  

O que as pesquisas um dia fizeram pela televisão tradicional, com 

profissionais como Eneida Nogueira e Mirian e Homero Icaza Sánchez à frente de 

uma emissora como a TV Globo, na atualidade, com um algoritmo sofisticado, a 

própria plataforma pode oferecer. Essas organizações extraem valor dos dados na 

forma de previsões, analisam conjuntos de dados que sirvam aos seus objetivos e, 

assim, criam vantagens competitivas. A maior previsibilidade é um dos principais 

diferenciais, pois transforma fundamentalmente essas empresas, que deixam de 

operar como ambientes reativos, geridos por dados estáticos e envelhecidos. No 

entanto, a previsibilidade não substitui a sensibilidade do autor ou dos criadores e 

realizadores de uma obra audiovisual. Se os dados bastassem, toda produção 

dessas plataformas seria um sucesso, mas o que se observa são os cancelamentos 

e a descontinuidade de séries,209 um ajuste de conteúdo similar ao que ocorre nas 

televisões corporativas. 

                                                
207 	Disponível	 em:	 https://www.theguardian.com/media/2018/oct/20/netflix-film-black-viewers-
personalised-marketing-target.		Acesso	em:	dia	20	de	janeiro	de	2019.		
https://www.nytimes.com/2018/10/23/arts/television/netflix-race-targeting-personalization.html.	
Acessado	em:	20	de	janeiro	de	2019.	 
208 	Disponível	 em:	 https://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-
big-data-to-guarantee-its-popularity.html.		Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2019.		
https://redlink.com/how-netflix-knew-house-of-cards-was-worth-100-million/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	
de	2019. 
209 	Séries	 canceladas	 pela	 Netflix	 e	 a	 especulação	 sobre	 os	 motivos:	
https://www.thisisinsider.com/shows-netflix-has-canceled-2018-10;	
https://www.businessinsider.com/tv-shows-canceled-list-2018-2#i-love-dick-amazon-one-season-3.	
Acesso	em:	19	de	janeiro	de	2019.	 
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No caso da televisão corporativa brasileira, defende-se, mais uma vez, que é 

em parte a força das telenovelas, de audiência massiva, que mantém o negócio 

competitivo mesmo com a chegada dos nativos digitais. Com audiência massiva, 

ainda não se torna premente a coleta de dados qualitativos em tempo real e, por 

conseguinte, a segmentação da audiência pela própria plataforma de exibição. 

Eneida Nogueira destaca que a audiência massiva da televisão atende ao anseio da 

convivência em família: “A TV é uma mídia compartilhada. Tem coisas que ainda 

são comuns às pessoas. Quando chegou o cabo, todo mundo disse 'a TV vai 

acabar', mas vai ficar todo mundo sozinho? As pessoas querem ficar juntas”. A 

pesquisadora compara alguns programas de televisão com os filmes para família de 

Hollywood.   

Ao escrever sobre a Revolução Cognitiva que 70 mil anos atrás deu origem à 

história do homem, o historiador Yuval Noah Harari (2015) defende que o que fez os 

seres humanos diferentes, o traço verdadeiramente único do Homo sapiens, é a 

capacidade de criar e acreditar em ficção. Todos os outros animais usam o seu 

sistema de comunicação para descrever a realidade. Nós usamos nosso sistema de 

comunicação para criar novas realidades; como exemplo, ele menciona ficções 

como dinheiro e religião, que tornaram possíveis a colaboração e a convivência 

entre seres humanos. Para Harari, existe uma dimensão intersubjetiva na rede de 

comunicação ligando a consciência de muitos indivíduos; como exemplo ele cita a 

Peugeot, uma empresa de automóveis que existe na imaginação partilhada de 

milhões de pessoas. “Eles existem de uma maneira diferente de fenômenos físicos 

como a radiotividade, mas seu impacto no mundo ainda pode ser gigantesco” 

(HARARI, 2015, p. 125). Se uma pessoa deixar de acreditar que a empresa existe, 

até mesmo o CEO da Peugeot, ela não cessa de existir.  

O universo de uma telenovela também possui uma dimensão intersubjetiva 

enquanto está no ar, com seus personagens, territórios e tramas fazendo parte da 

realidade de milhões de brasileiros que consomem, interagem e se relacionam de 

diversas formas com ela, mas  é também uma narrativa melodramática que permeia 

a história e o repertório do Brasil há uma centena de anos, se adaptando e se 

transformando, deslizando entre mídias.  

Enquanto a telenovela continuar sendo parte da cultura brasileira, continuará 

sendo um produto de massa. E, enquanto produto de massa, pode ser consumida 

em qualquer plataforma, mídia ou tela e continuará sendo telenovela e, por 
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conseguinte, televisão brasileira. Os textos secundários e terciários presentes 

nessas diversas mídias e plataformas também. A telenovela é o equivalente 

brasileiro dos filmes blockbuster estadunidenses, dos livros best sellers mundiais, da 

música que provoca milhões de downloads na internet e dos shows que lotam 

estádios ao redor do planeta ainda hoje.  

No entanto, como em todos esses exemplos, em que a cultura e o mercado 

caminham juntos, a telenovela depende da gestão das empresas corporativas ou 

das pessoas por trás dessas corporações e como elas irão entender que, antes de 

avaliar o modelo de negócios, é preciso observar e preservar o diálogo com o 

público – seja através de pesquisas, dados, redes sociais ou da sensibilidade de um 

autor.  
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