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RESUMO 

 

Considerando a convergência, em que os conteúdos fluem pelas diversas 

plataformas midiáticas, como um imperativo, vemos que a transmidiação, isto é, um 

modo que reúne diversas mídias e plataformas tecnológicas ganhou corpo e tornou-

se um modo produtivo de produção e circulação de conteúdos. Nesse contexto, 

analisa-se a expansão das narrativas ficcionais enquanto práticas semióticas que 

constituem, não mais um texto, mas um universo ficcional. Elegeu-se, para tanto, 

como objetos de pesquisa, os projetos transmidiáticos dos seriados Malhação – 

Sonhos e Amorteamo, ambos veiculados pela Rede Globo de Televisão, principal 

produtora e emissora de conteúdos ficcionais atrelados a estratégias transmidiáticas 

do Brasil. Essas narrativas transmidiáticas, que se constituem na convergência entre 

TV e outras mídias, são tomadas como textos que congregam múltiplas linguagens, 

suportes e envolvem diferentes práticas, tais como: assistir TV, manipular celulares e 

câmeras, criação de conteúdos e interação online.  A dissertação analisa,  com 

suporte teórico da semiótica discursiva, de que modo a estrutura narrativa de 

Malhação e Amorteamo sofre um desdobramento que vai do texto-enunciado a 

outros suportes midiáticos, observando mais especificamente a relação entre o texto 

televisivo e as estratégias transmidiáticas diponíveis no portal de entretenimento da 

Globo (http://gshow.globo.com). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Semiótica discursiva; práticas semióticas; narrativas 

transmidiáticas; Amorteamo; Malhação. 
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ABSTRACT 

 

Considering the convergence, in which the contents flow through the various media 

platforms, as an imperative, we see that the transmediation, that is, a way that brings 

together diverse media and technological platforms has gained expression and has 

become a productive mode of production and circulation of contents. In this context, 

we analyze the expansion of fictional narratives as semiotic practices that constitute 

no longer a text, but a fictional universe. For this purpose, the transmediation projects 

of the Malhação - Sonhos and Amorteamo series, both of them broadcasted by Rede 

Globo de Televisão, the main producer and broadcaster of fictional content linked to 

transmediation strategies in Brazil, were selected as research objects. These 

transmedia storytelling, which constitute the convergence between TV and other 

media, are considered to be texts that congregate multiple languages, supports and 

involve different practices, such as: watching TV, manipulating cell phones and 

cameras, creating content and interacting online. The dissertation analyzes, with 

theoretical support of the discursive semiotics, how the narrative structure of 

Malhação and Amorteamo undergoes an unfolding that goes from the text-

enunciated to other media, observing more specifically the relation between the 

television text and the transmissible strategies available in the Globo's entertainment 

portal (http://gshow.globo.com). 

 

KEYWORDS: Discursive Semiotics; Semiotic practices; transmedia storytelling; 

Malhação; Amorteamo. 
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INTRODUÇÃO 

 

E sempre que a história esgotava 
Os poços da fantasia, 

E debilmente eu ousava insinuar, 
Na busca de o encanto quebrar: 

“o resto, para depois...” “Mas já é depois!” 
Ouvia as três vozes alegres a gritar. 

 
Foi assim que, bem devagar, 

O País das Maravilhas foi urdido, 
Um episódio vindo a outro se ligar – 

E agora a história está pronta [...]. 
 

Lewis Carroll1 

 

Desde muito pequenos, uma boa história contada é capaz de nos transportar, 

através da imaginação, a outros lugares, nos permitindo, como num sonho, explorar 

uma terra nova e desconhecida, cheia de encantos e surpresas. O universo ficcional 

da televisão faz parte dessa nossa jornada, que se inicia na tenra idade, em busca 

da fantasia: através dela, mundos inteiros são construídos, histórias são contadas, 

dão-se a conhecer personagens que nos permitem rir, nos emocionar, nos identificar 

com suas trajetórias e refletir sobre a própria vida. A televisão é, assim, comparada a 

um verdadeiro mundo mágico, um País das Maravilhas onde tudo o que se imagina 

pode tornar-se real. Entretanto, com o tempo, sua estrutura teledramática canônica 

começou a esgotar os “poços da fantasia”, e a necessidade de reinventar o fazer 

televisivo tornou-se imprescindível na era da convergência. Hoje, deparamo-nos 

com narrativas que se desdobram de uma mídia a outra numa busca incessante 

pela expansão dos meios, dos conteúdos, das experiências. 

Apesar de ser ainda uma mídia recente no Brasil2, por todo fascínio e atenção 

que atrai, a televisão vem, ao longo do tempo, tornando-se objeto de estudos de 

pesquisadores das mais variadas áreas. Com o advento da Internet, novos modos 

de vivenciar a televisão estão se apresentando e influenciando o modo de produção 

de conteúdos, especialmente quando se tratam de narrativas ficcionais. Essas 

alterações no modo de fazer e de consumir a televisão nos instigam a tomar suas 

práticas como objeto de pesquisa, pois, se, em 2003, a junção entre TV e Internet já 

                                                 
1 CARROLL, Lewis. Aventuras de Alice no País das Maravilhas; Através do Espelho e o que Alice 

encontrou por lá. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. – Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 11. 
2 Data-se o marco da televisão no Brasil na década de 1950, com a criação da TV Tupi. 
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era apontada por Janet Murray como o futuro das narrativas na cibercultura, hoje, 

pode-se afirmar não só que o futuro já começou como já está consolidado. 

É neste cenário que se começa a delinear o tema desta pesquisa. A fusão 

entre televisão, computador e celular foi determinante para mudar os paradigmas de 

produção e consumo de conteúdos através das mídias. A busca dos jovens por 

experiências de entretenimento sem esperar que os grandes conglomerados lancem 

as sequências dos produtos de que gostam, conforme apontado por Jost (2007), 

passando a produzir eles mesmos estes conteúdos no ciberespaço, fez com que as 

grandes empresas percebessem que a expansão de seus produtos para outros 

meios poderia ser um negócio rentável ou, nas palavras de Murray (2003), “rentáveis 

feudos autoritários”. Desse modo, a mudança nos moldes de produção de 

entretenimento e de narrativas para a cibercultura alcançou os grandes 

conglomerados midiáticos, que já possuíam um público consolidado. Observou-se, 

assim, a popularização do fenômeno de transmidiação e das chamadas narrativas 

transmidiáticas, desenvolvidas para serem distribuídas em diversas plataformas de 

mídia com cada texto funcionando como um ponto de acesso diferente à narrativa, 

de modo a complementá-la e criar um universo (JENKINS, 2009). 

Mas ao contrário do que se pode pensar, a transmidialidade não é um 

fenômeno tão novo quanto pode parecer. Jason Mittell (2012-13) aponta, em 

Complex TV: The Poetics Of Contemporary Television Storytelling, que, nos anos 

1990, a série policial Twin Peaks já fazia uso de estratégias de transmidiação. A 

série dos anos 90 seguia a linha de investigação criminal, feita pelo Agente do FBI 

Dale Cooper, sobre o assassinato da estudante Laura Palmer. O diário da jovem, 

que poderia fornecer pistas e mistérios sobre a trama e o assassino, ganhou uma 

versão no mundo real, que foi escrita pela filha do co-criador da série, David Lynch, 

e foi publicado entre o fim da primeira temporada e o início da segunda, sob o título 

The Secret Diary of Laura Palmer. O diário incluía páginas rasgadas para impedir 

que partes obscuras da trama fossem reveladas antes que viessem à tona na série, 

o que fez com que essa extensão diegética3 se tornasse parte do show e um dos 

primeiros experimentos em transmidiação. 

                                                 
3 Diz-se da extensão diegética aquela em que um objeto de um universo ficcional é liberado, 
publicado, tornando-se parte do mundo real. Ou, na definição de Mittell (2012-13), “where an object 
from the storyworld gets released in the real world”. 
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O Diário Secreto de Laura foi bem vendido e forneceu inúmeras pistas de seu 

assassinato e de seu passado obscuro, ainda que não fosse necessário ler o diário 

para compreender o enredo da série. Posteriormente, outras duas extensões 

diegéticas sobre a série foram lançadas: uma autobiografia do Agente Dale Cooper 

e um Guia de Viagem até a cidade de Twin Peaks. Entretanto, o sucesso do Diário 

de Laura não garantiu que essas outras extensões obtivessem sucesso. A 

autobiografia do Agente Dale Cooper, que consistia na transcrição das notas 

gravadas do agente sobre a investigação em seu gravador portátil, e o Guia de 

Viagem até a cidade de Twin Peaks promoviam a redundância, com as mesmas 

informações e experiências já sabidas e vivenciadas na série, não apresentando 

nada de novo ao fã. Devido às baixas avaliações de audiência, a série, então, foi 

cancelada na segunda temporada. 

Portanto, como se pode ver, a transmidiação não é um fenômeno tão recente 

quanto se pensa, apesar de sua popularização ter se dado com a era digital. Mittell 

(2012-13) ressalta que, mesmo que o termo seja novo, a estratégia de expandir uma 

narrativa para outra mídia é tão velha quanto as próprias mídias e cita, por exemplo, 

as cenas bíblicas muito comuns em pinturas, em vitrais de templos religiosos, etc. 

Obviamente, a era digital contribuiu para a proliferação das estratégias de 

transmidiação, de maneira que o pesquisador afirma que, antigamente, era um fato 

excepcional um programa empregar uma estratégia de transmidiação significante, 

ao passo que, hoje, é excepcional um programa não fazê-lo. Nos Estados Unidos, 

como se pode observar, esse modo de comunicar, cruzando as fronteiras entre 

mídias, é bastante difundido e desenvolvido, vide o exemplo de Twin Peaks, 

anteriormente citado, e projetos como Lost, a própria companhia Marvel, com seu 

universo de entretenimento voltado para os heróis dos quadrinhos, e Matrix, que 

serviu como modelo para o estudo de Henry Jenkins, em Cultura da Convergência 

(2009). 

O filme Matrix, lançado em 1999, conta a história de um universo em que os 

corpos humanos são usados como fonte de energia para abastecer máquinas, 

enquanto suas mentes habitam um mundo de alucinações digitais4. O protagonista 

Neo faz parte de um grupo de resistência que luta contra agentes que estão 

moldando a realidade de acordo com seus próprios interesses. De acordo com 

                                                 
4 Cf. Jenkins, 2009, p.136. 
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Jenkins (2009), já no anúncio de pré-lançamento aparecia a pergunta “O que é 

Matrix?”, provocando os consumidores a procurarem pela resposta na Internet. 

Seguem-se ao primeiro filme as sequências Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, 

dando seguimento à narrativa sem recapitulação e prometendo que tudo faria 

sentido ao final da terceira parte. Contudo, as pistas plantadas no filme só fazem 

sentido quando se joga o game. Além disso, uma história paralela só faz sentido se 

o fã baixar uma série de curtas de animação na web e assistir num DVD separado. 

“Os fãs saíram correndo dos cinemas, pasmos e confusos, e se plugaram nas listas 

de discussão na Internet, onde cada detalhe era dissecado e cada interpretação 

possível, debatida” (JENKINS, 2009, p.137). Desse modo, Matrix se apresenta como 

uma experiência transmídia perfeita, com “uma narrativa tão ampla que não pode 

ser contida em uma única mídia” (Idem, p.137). 

 

 

Os irmãos Wachowski jogaram o jogo transmídia muito bem, 
exibindo primeiro o filme original, para estimular o interesse, 
oferecendo alguns quadrinhos na web para sustentar a fome de 
informações dos fãs mais exaltados, publicando o anime antes do 
segundo filme, lançando o game para computador junto com o filme, 
para surfar na onda da publicidade, levando o ciclo todo a uma 
conclusão com Matrix Revolutions, e então transferindo toda a 
mitologia para um jogo on-line para múltiplos jogadores em massa 
(MMOG – Massively Multiplayer Online Game). Cada passo fundado 
no que veio antes, enquanto novos pontos de acesso eram 
oferecidos. (JENKINS, 2009, p.137). 

 

 

Entretanto, não é só nos Estados Unidos que a transmidiação é produzida há 

muito tempo; também no Brasil ela não é um fenômeno novo. Na década de 1980, o 

grupo humorístico Os Trapalhões já produzia conteúdos transmidiáticos, migrando 

suas histórias da TV, mídia que apresentou e consolidou o grupo para os 

espectadores através do programa semanal, para o cinema e até para os 

quadrinhos, com As Aventuras de Os Trapalhões e As Aventuras do Didi. Em 2004, 

a rede de televisão MTV também produzia transmídia. Hoje, grandes empresas de 

mídia, como, por exemplo, o canal de TV a cabo GNT, apresentam, em seus sites e 

aplicativos para smartphones, especiais5 relacionados aos programas e séries que 

                                                 
5 Como exemplo, pode ser citado o especial Se Arrume Comigo, apresentado pela atriz e cantora 
Mariana Rios, que é veiculado no site e no aplicativo do GNT, e que só vai ao ar no canal a cabo 
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transmitem. A Rede Record disponibiliza em seu portal na Internet, o R7, conteúdos 

relacionados ao entretenimento da emissora através da aba Interatividade, dentro do 

site de suas novelas, assim como a Rede Globo de Televisão, que veicula, através 

do Portal GShow, conteúdos diversos relacionados aos programas de 

entretenimento que compõem a grade da programação na TV, especialmente às 

telenovelas. 

Para Jost (2007), a valorização que é dada à televisão não é a mesma em 

todas as culturas. O autor afirma que, no caso do Brasil, é a ficção, com as 

telenovelas, que está no centro de todas as atenções. Sendo a Globo uma das 

principais produtoras de telenovelas do Brasil e líder de audiência6, a emissora tem, 

portanto, investido cada vez mais na produção de conteúdos relacionados à 

teledramaturgia para outras plataformas de mídia, como o GShow 

(http://www.gshow.globo.com) e o aplicativo, recém-lançado, Globo Play. De acordo 

com Fechine et al. (2013), a Globo foi uma das primeiras emissoras de TV 

brasileiras a explorar e assumir estrategicamente a produção de conteúdos 

transmídias. Segundo a autora, “a emissora passou a explorar, de modo sistemático, 

a partir de 2010, estratégias transmídias na teledramaturgia, de tal modo que, hoje, 

produtores transmídias são incorporados à equipe de cada telenovela produzida” 

(FECHINE et al., 2013, p.24). 

Ao criar o Departamento de Transmídia em 2010, a emissora vem 

coordenando as ações de seus produtos com outras mídias, conforme aponta o 

estudo feito por Figueiredo (2016) na UFMG. 

 

 

No mesmo ano da criação do Departamento, por exemplo, um 
remake da novela Ti-ti-ti (originalmente exibida em 1985) fez uso de 

                                                                                                                                                         
quando termina a temporada, sendo transmitido durante os intervalos da programação, assim como o 
especial Segredos do Torquatto, apresentado pelo maquiador Fernando Torquatto, que participa do 
programa Superbonita no mesmo canal. 
6 De acordo com dados do Ibope (https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/dados-
rankings/audiencia-tv-15-mercados/), em 2016, a emissora chegou a atingir 32% de audiência no 
horário nobre, na ocasião dessa pesquisa, com a exibição da novela Velho Chico, sendo seguida pela 
Rede Record, com uma média de 13% de audiência no mesmo horário, exibindo a novela A Terra 
Prometida, e do SBT, com uma média de 11% de audiência (com a exibição do programa Silvio 
Santos sendo o programa mais assistido do canal). Além disso, o blog Na telinha, do site UOL, 
divulgou um ranking das melhores audiências das emissoras na grande São Paulo, demonstrando a 
liderança da Rede Globo, seguida pela Record, pelo SBT e pela Band. 
(http://natelinha.uol.com.br/colunas/2016/12/18/ranking-aponta-as-cinco-maiores-audiencias-das-
emissoras-em-2016-confira-104084.php) 
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blogs de personagens e de instituições que participavam da história. 
Em Viver a Vida (2009-2010), a personagem Luciana é encorajada, 
depois de um acidente grave, a criar um blog, relatando seus 
avanços durante o processo de recuperação. No entanto, essas 
iniciativas tinham pouco apelo popular e não havia uma grande 
possibilidade de interação com o público. Ainda assim, serviram 
como experiência para compreender que tipo de projeto 
transmidiático funcionaria melhor no contexto televisivo brasileiro. 
(FIGUEIREDO, 2016, p.137). 

 

 

A Rede Globo deu corpo à produção transmidiática a partir de 2012, com a 

novela Cheias de Charme. A novela de Izabel de Oliveira e Filipe Miguez fez 

sucesso ao contar a história das empregadas domésticas Cida, Penha e Rosário, 

que ficam famosas ao gravarem um clipe da música Vida de Empreguete, escrita por 

Rosário. O vídeo acaba sendo divulgado na Internet e viraliza, tornando-se 

rapidamente um sucesso e fazendo com que as moças se juntem, formando o grupo 

musical As Empreguetes. Antes de ir ao ar na íntegra, entretanto, o vídeo de Vida de 

Empreguete foi disponibilizado no site da novela no Portal GShow, levando os 

espectadores a migrarem da TV para a web para ter acesso ao clipe das 

domésticas. Em apenas um dia, o vídeo atingiu a marca de 4 milhões de acessos, 

superando as expectativas dos produtores da novela, que só revelaram o vídeo por 

completo na trama na semana seguinte. Essa estratégia de transmidiação foi usada 

outras vezes em Cheias de Charme, com relação ao clipe Vida de Patroete, feito 

como resposta às Empreguetes pela vilã Chayene, e na divulgação do clipe Nosso 

Brilho, outra música das Empreguetes. 

Outras ações de transmidiação também foram utilizadas no projeto da novela, 

e incluem desde a divulgação do blog do personagem Tom Bastos, empresário das 

Empreguetes, da cantora Chayene e do cantor Fabian, o príncipe das domésticas; a 

criação de um concurso de paródias e de um concurso de passinhos, promovido 

pelo empresário em seu blog; além do concurso “A Empregada Doméstica Mais 

Cheia de Charme do Brasil”, promovido pelo programa semanal da Rede Globo, 

Fantástico, que garantiu à ganhadora a participação na novela, dentre tantas outras 

ações que foram bem estudadas por Figueiredo (2016). Por tudo isso, a novela 

Cheias de Charme é reconhecida como a novela brasileira que melhor fez uso do 

fenômeno da transmidialidade. 



 

 

16 

 

Mas, apesar de apresentar um núcleo consolidado, no Brasil, a inclusão de 

ações de transmidiação apresenta-se de maneira ainda tímida, se comparada às 

ações transmídias desenvolvidas nos Estados Unidos, conforme aponta Sousa 

(2016). Todavia, o fato de a Rede Globo incluir uma equipe de transmídia à 

produção de todos os seus produtos de ficção indica que a transmidiação, enquanto 

ação estratégica que visa integrar as práticas mais recentes de produção e consumo 

de produtos midiáticos, vem obtendo sucesso ao reconhecer, em meio a seu 

público, um tipo de enunciatário mais conectado, tendo em vista que a era da 

convergência de meios impõe outros modos de interação com práticas como a de 

assistir TV. 

Como “filha da televisão”, espectadora assídua dos mais variados programas 

que compõem a grade de programação e uma boa “noveleira”, além de ter uma 

grande afeição por histórias, esse projeto de pesquisa surgiu à medida que ia 

percebendo como, cada vez mais, a Internet e suas práticas estavam influenciando 

as narrativas ficcionais, ou, para melhor dizer, como, a cada dia, realidade e ficção 

estavam atenuando suas fronteiras e invadindo os espaços delimitados antes a uma 

e a outra. O que pretendo com este trabalho, mais do que pensar a TV enquanto 

uma linguagem, é pensar a expansão das narrativas televisivas atuais enquanto 

práticas que constituem um universo ficcional. 

É nesse âmbito que se apresentam os objetos que constituem o corpus desta 

pesquisa, a série Amorteamo (2015) e o seriado Malhação (2014), ambos veiculados 

pela Rede Globo de Televisão. Estes produtos ficcionais foram escolhidos para 

compor o corpus deste trabalho pelo destaque que tiveram durante suas exibições7 

e por se tratarem de narrativas seriadas que fizeram uso de estratégias de 

transmidiação para expandir seus universos ficcionais da televisão para a web, com 

vistas a atingir diferentes públicos. A escolha se deu, também, de maneira um pouco 

randômica, pelo fato de os dois produtos estarem no ar e sendo finalizados no início 

da pesquisa, e por apresentarem, além de ações transmídia já testadas em outros 

produtos, algumas estratégias de transmidiação diferentes do que a emissora vinha 

                                                 
7 A série Amorteamo estreou com quase 14 pontos de audiência, conforme informações divulgadas 
pelo IBOPE e veiculadas em matérias online, cf. http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-
e-som/noticia/2015/05/09/melodrama-sobre-o-recife-sobrenatural-amorteamo-arrebenta-na-estreia-
180513.php. A série manteve a média de 13 pontos de audiência e chegou-se a cogitar a produção 
de uma segunda temporada (cf. http://www.otvfoco.com.br/amorteamo-ganha-nova-temporada-de-
exibicao-na-globo/), que, aparentemente, foi descartada em 2016 (cf. http://rd1.com.br/globo-
engaveta-segunda-temporada-de-amorteamo/). 

http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2015/05/09/melodrama-sobre-o-recife-sobrenatural-amorteamo-arrebenta-na-estreia-180513.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2015/05/09/melodrama-sobre-o-recife-sobrenatural-amorteamo-arrebenta-na-estreia-180513.php
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cultura/imagem-e-som/noticia/2015/05/09/melodrama-sobre-o-recife-sobrenatural-amorteamo-arrebenta-na-estreia-180513.php
http://www.otvfoco.com.br/amorteamo-ganha-nova-temporada-de-exibicao-na-globo/
http://www.otvfoco.com.br/amorteamo-ganha-nova-temporada-de-exibicao-na-globo/
http://rd1.com.br/globo-engaveta-segunda-temporada-de-amorteamo/
http://rd1.com.br/globo-engaveta-segunda-temporada-de-amorteamo/
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usando e, portanto, ainda não estudadas por outros pesquisadores. Por fim, a 

escolha deste corpus reflete nossa preocupação em priorizar o estudo de produções 

nacionais, como forma de contribuir para a valorização da cultura brasileira, 

especialmente por tratarmos aqui da transmidialidade, largamente produzida e 

difundida nos Estados Unidos e, por conta disso, normalmente privilegiada nas 

pesquisas. 

O seriado Malhação vem de uma tradição na emissora. Há 21 anos no ar – 

ele é veiculado desde 1995 –, é considerado um celeiro de artistas que, geralmente, 

despontam para a carreira de ator após participarem de uma de suas temporadas. 

Criado por Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina, que, atualmente, assina como 

autor da obra, o seriado se apresenta em temporadas com a duração de um ano, 

com episódios exibidos de segunda à sexta-feira, na faixa das 18h, e se destina a 

um público jovem, abordando temas que giram em torno da vida adolescente. A 

temporada do seriado selecionada para análise foi a temporada de 2014, intitulada 

Malhação – Sonhos, que apresentou, em 280 capítulos, as histórias dos jovens e 

sonhadores alunos da Escola de Artes Ribalta e da Academia de Artes Marciais do 

Mestre Gael. Assim, os espectadores foram apresentados à história de Duca, aluno 

da academia de muay thai e apaixonado pela filha mais velha do mestre Gael, 

Bianca, que tinha o sonho de ser atriz e queria estudar na Ribalta, seguindo os 

passos de sua mãe. Ao contrário de Karina, que queria ser lutadora, como seu pai, 

Gael. A trama contou ainda a história da determinada Solange, filha da empregada 

de Gael, Bete, que vai estudar na escola de artes Ribalta em busca do sonho de ser 

cantora, e de seu amigo Wallace, que, ao acompanha-la, descobriu, na academia de 

artes marciais, a vocação para ser também um lutador. Com personagens que 

apresentavam diferentes aspirações e dúvidas, comuns à época da adolescência, 

Malhação – Sonhos fez uso de ferramentas transmidiáticas para atrair ainda mais a 

atenção do público para a TV8. 

O seriado, que já vinha fazendo uso dos blogs de personagens em outras 

temporadas, apostou, em 2014, na interação com o público. Além de apresentar, 

                                                 
8 De acordo com matéria publicada no Caderno de Cultura do jornal O Globo, o retorno de Emanuel 
Jacobina para a criação do seriado teve como intenção renovar a trama, visto que “parte do público 
perdeu o interesse” pelo seriado. Para o autor, a perda de interesse do público teria mais a ver com o 
desgaste natural provocado por 15 anos de série no ar do que com o fato de os jovens terem migrado 
para o computador, conforme aponta a reportagem (cf. http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-
tv/criador-de-malhacao-emanuel-jacobina-reassume-trama-em-sua-nova-temporada-2968798). 

http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/criador-de-malhacao-emanuel-jacobina-reassume-trama-em-sua-nova-temporada-2968798
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/criador-de-malhacao-emanuel-jacobina-reassume-trama-em-sua-nova-temporada-2968798
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durante alguns episódios, os comentários feitos pelos espectadores através de uma 

rede social na Internet, os já comuns blogs dos personagens foram reunidos no 

espaço 2PONTO0 dentro do site de Malhação no Portal GShow, onde cada blog 

apresentava um modo de interação com o público. A personagem Jade, filha de uma 

das professoras da Escola de Artes Ribalta, por exemplo, gravava vídeos de tudo 

que rolava na Ribalta, fazia comentários maldosos sobre os colegas e publicava em 

seu blog sob a hashtag #sincerijade. Solange, por sua vez, utilizou o espaço do seu 

blog para divulgar, em primeira mão, o seu primeiro videoclipe e a letra de sua 

música, Popstar. Além delas, outros personagens também faziam uso dos blogs, 

como o Wallace. O menino, que, na trama, estava sempre com o celular na mão 

gravando vídeos dele e de sua amiga Sol, solicitava aos leitores no blog que 

lançassem desafios através dos comentários. Esses desafios eram gravados e 

publicados como forma de resposta ao público do blog e podiam contar com a ajuda 

e participação de outros personagens da trama, como foi o caso do último vídeo 

postado, que contou com a participação de Jeff, personagem que era amigo de 

Wallace na história.  

 

 

Figura 1: Blog do Wallace 
(Disponível em: <http://gshow.globo.com/2ponto0/especial-blog/2ponto0/>, acesso em 21 ago. 2015.) 
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Se a temática principal da temporada foi a realização de sonhos, outras ações 

transmídias promovidas pelos enunciadores da série não poderiam deixar de 

abordar também os sonhos da audiência. Ainda dentro da página de Malhação – 

Sonhos no Portal GShow foi criada a aba Você em Malhação, onde temas, que 

tinham a ver com o que estava sendo abordado na trama naquele momento, eram 

dados aos espectadores para que gravassem vídeos criativos e enviassem, através 

do site, para os produtores do seriado. De todos os vídeos recebidos sobre 

determinado tema, eram selecionados pelos produtores os finalistas e, então, o 

vencedor de cada tema. Como prêmio, o espectador ganhava a participação em 

uma cena da temporada, geralmente atuando com o mesmo material que foi enviado 

para o concurso. 

Além disso, os espectadores tiveram a oportunidade de escrever uma cena 

para a trama de Malhação. O Portal GShow disponibilizou dentro do site do seriado 

uma página para a criação de fanfictions9 por parte da audiência. Os produtores da 

série lançavam um tema para que os espectadores criassem suas histórias, 

devendo seguir as regras previamente estabelecidas na página, como, por exemplo, 

a não criação de personagens novos. Os espectadores criavam e enviavam suas 

histórias, que ficavam disponíveis na página, e ao final do período dado para o envio 

das fanfics, havia uma seleção e escolhia-se uma vencedora. A história vencedora 

era, então, gravada pelos atores de Malhação – Sonhos e ia ao ar em um dos 

episódios na TV. O espectador, autor da fanfic vencedora, além de ter sua história 

na trama, ganhava acesso à gravação da cena, conhecendo os atores do seriado e 

passando um dia nos estúdios da Globo, o PROJAC. 

 

                                                 
9 As fanfictions ou fanfics são histórias criadas pela comunidade de fãs acerca de um universo 
narrativo ficcional, retomando essas narrativas, desenvolvendo-as ou reescrevendo-as. 
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Figura 2: Gravação de fanfic enviada pela audiência 
(Disponível em: <http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/>, acesso em 21 ago. 2015) 

 

 

Desse modo, Malhação – Sonhos procurou investir na interação com o 

público mais conectado por meio de diversas ações transmídias, entretanto, sem 

perder de vista a parte do público que não acessa a Internet diariamente. Sua 

estrutura narrativa, com todas as tramas e temáticas abordadas na temporada – que 

foram desde sonhos e paixões adolescentes até questões mais sérias para o público 

adulto, como adultério e corrupção, permitiu que o seriado aumentasse os níveis de 

audiência com relação à temporada anterior, chegando a alcançar uma média de 22 

pontos no Rio de Janeiro e, ainda, entrasse para os assuntos mais comentados do 

mundo na rede social Twitter, com a hashtag #NossosSonhosSóComeçaram 

durante a exibição do último capítulo, conforme aponta o blog de Patrícia Kogut, no 

jornal O Globo online10. 

A série Amorteamo, por sua vez, foi exibida em cinco episódios de 

aproximadamente 20 minutos, que foram ao ar às sextas-feiras e contaram histórias 

de amores trágicos. A série, que se propôs como um conto de terror que 

apresentava lendas urbanas do Recife antigo, contou a história de Gabriel e Lena, 

que cresceram juntos e descobriram-se apaixonados um pelo outro, mas foram 

impedidos de ficarem juntos por acreditarem que eram irmãos. Lena era fruto de 

                                                 
10 Cf. http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-
malhacao-sonhos-marca-17-pontos.html. 

http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-malhacao-sonhos-marca-17-pontos.html
http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-malhacao-sonhos-marca-17-pontos.html
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uma relação entre o pai de Gabriel e sua empregada Zefa. Gabriel decide, então, se 

casar, por conveniência, com Malvina, filha do dono da casa de penhores da cidade, 

para ajudar seu pai a conseguir dinheiro para tratar a mãe doente e tentar esquecer 

Lena. Mas, no dia do casamento, o rapaz descobre que Lena não é sua irmã, ele 

também é filho de uma relação extraconjugal de sua mãe, e abandona Malvina no 

altar. A moça, então, comete suicídio e Gabriel, com remorso, desenterra seu corpo, 

fazendo com que os mortos do cemitério voltassem à vida. Malvina passa, assim, a 

atormentar Gabriel e Lena em busca de vingança, até entender que o amor que une 

os dois é muito forte e decide deixa-los em paz. 

A série, que foi exibida na faixa das 23h30, fez uso de algumas ferramentas 

de transmidiação. Por se tratar de uma série que se enquadra nas narrativas de 

terror, os produtores desenvolveram como principal ação transmídia a websérie 

Causos do Zé Coveiro, que foi disponibilizada, como de praxe, no site da série 

dentro do Portal GShow. A websérie, narrada pelo coveiro Zé, personagem de 

Tonico Pereira na trama de Amorteamo, apresenta quatro websódios de 

aproximadamente 4 minutos, que contam, cada um, a história de um defunto do 

cemitério em que o coveiro trabalha, sendo a última história, a de Maria, a história do 

próprio coveiro. Maria era noiva de Zé e os dois estavam com o casamento 

marcado, entretanto, a irmã gêmea de Maria um dia se fez passar por ela, 

enganando Zé Coveiro. Ao ver o noivo aos beijos com sua irmã, Maria rompe com o 

coveiro e acaba morrendo de desgosto pela decepção causada por seu amor. 

Assim, a websérie se encerra com o coveiro contando sua própria história, a que ele 

ainda se sente preso, sendo assombrado pelo fantasma de Maria. 
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Figura 3: Chamada para websérie Causos do Zé Coveiro 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/>, acesso em 05 ago. 2015) 

 

 

A série, que alcançou bons números de audiência, fez uso de outra 

ferramenta de transmidiação ao final da exibição da trama na televisão. 

Disponibilizou-se dentro do site de Amorteamo no GShow um link para a criação de 

fanfictions, com novos desfechos para a narrativa. Através de uma chamada 

divulgada na página principal do site da série, os produtores convidavam a audiência 

a escreverem novos finais para a trama de Malvina, Gabriel e Lena. Ao clicar no link, 

o usuário era redirecionado para uma página de cadastro no site e, logo depois, para 

a página onde poderia escrever e enviar suas histórias. Essas fanfics, entretanto, 

não foram disponibilizadas para o público no site, o que não nos permite dizer se 

não houve adesão por parte do público ou se os produtores apenas decidiram não 

divulgar as histórias recebidas. 
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Figura 4: Proposta de criação de fanfic de Amorteamo 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/Extras/noticia/2015/06/nao-e-o-fim-

participe-e-crie-novos-desfechos-para-a-trama-de-amorteamo.html>, acesso em 07 ago. 2015) 

 

 

Desse modo, os objetos que constituem o corpus desta pesquisa se 

apresentam como projetos transmidiáticos, que buscam desdobrar suas narrativas 

da televisão para outras mídias, como os sites e plataformas na Internet, de modo a 

expandir a experiência do público, criando verdadeiros universos ficcionais. Pensar, 

entretanto, essas narrativas transmidiáticas não constitui uma tarefa fácil, tendo em 

vista que isso implica considerar as diferentes materialidades em que elas se 

manifestam, suportes cada vez mais complexos e sofisticados devido aos avanços 

da tecnologia. Contudo, o pensamento do semioticista francês Jacques Fontanille 

serve, aqui, como justificativa: é preciso “assumir teoricamente essas múltiplas e 

necessárias pesquisas conduzidas fora do texto, [...] que se justificam na medida em 

que se submetem à coerção mínima de uma solidariedade entre expressão e 

conteúdo e não constituem escapadas ‘fora da semiose’” (FONTANILLE, 2008, 

p.18). Para tanto, faz-se necessário adotar um metodologia que seja capaz de 

abarcar tais objetos com todas as suas especificidades. 

A teoria Semiótica do Texto de origem francesa, tomada como base por este 

trabalho, por considerar o texto como um todo de significação dado pela articulação 

dos planos de expressão e de conteúdo que constituem a linguagem, acolhe, assim, 

objetos com as mais variadas manifestações, como pinturas, filmes, canções, 

espetáculos de dança, obras arquitetônicas, afixagem de cartazes, enfim, tudo que 
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possa constituir um todo organizado de sentido, incluindo esses objetos midiáticos 

que se constituem no âmbito da cultura. 

Iniciada na França, em 1960, por A. J. Greimas, a Semiótica procura 

descrever os mecanismos internos de agenciamento de sentido dos textos. Para 

isso, debruça-se, inicialmente, sobre os estudos do plano do conteúdo, concebendo 

um Percurso Gerativo de Sentido, constituído pelos níveis fundamental, narrativo e 

discursivo, cada um dotado de uma sintaxe e uma semântica própria. Esse percurso, 

que vai do mais simples ao complexo, permite reconstruir o modo de produção da 

significação dos textos. Entretanto, com o acolhimento por parte da teoria de noções 

como a de continuidade e devir, e com textos manifestados em suportes cada vez 

mais sofisticados e complexos, a teoria Semiótica se vê cada vez mais desafiada a 

desenvolver seus conceitos, a fim de contemplar a significação em suas produções 

mais modernas. 

Voltando-se, então, para o plano da expressão, para apreender as 

especificidades de um dado objeto, conforme aponta Lima (2010), os 

desenvolvimentos mais recentes da teoria procuraram integrar à análise a situação 

semiótica11. Retomando a noção de Hjelmslev do princípio de imanência12, que é 

muito bem ilustrada pelo polêmico slogan de Greimas “Fora do texto não há 

salvação!”, Fontanille (2008) destaca que, na verdade, os semioticistas 

contemporâneos podem operar com níveis de pertinência mais amplos, que 

englobam objetos, práticas e até formas de vida, já que estruturam áreas inteiras da 

cultura. O autor propõe, então, uma expansão do nível de pertinência da análise, 

que passa a ser composto por seis planos de imanência: o das (1) figuras-signos, o 

dos (2) textos-enunciados, o dos (3) objetos, o das (4) cenas predicativas, o das (5) 

estratégias e o das (6) formas de vida. Com isso, “tenta-se apreender uma totalidade 

que se dá a conhecer por inteiro” (FONTANILLE, 2005, p.17), atribuindo ao objeto 

de análise uma direção significante, uma intencionalidade. 

Essa ampliação dos objetos de análise, que até então tomavam o texto como 

unidade de análise, permite não apenas observar a passagem da semiótica do texto 

                                                 
11 “Fontanille propõe que a situação semiótica seja compreendida como uma configuração 
heterogênea que comporta todos os elementos necessários à produção e à interpretação da 
significação” (DUARTE, 2005, p.12 apud LIMA, 2010, p.11). 
12 De acordo com a definição do Dicionário de Semiótica, a imanência, ou autonomia da linguística, 
foi “retomada por Hjelmslev sob a forma do princípio de imanência: sendo a forma (ou a língua no 
sentido saussuriano) o objeto da linguística, qualquer recurso aos fatos extralinguísticos deve ser 
excluído por ser prejudicial à homogeneidade da descrição” (GREIMAS; COURTÉS, 2013, p.255). 
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para as semióticas-objeto, mas permite também observar as regras de 

funcionamento desses objetos e os usos que deles são feitos, além de “assumir 

teoricamente essas múltiplas e necessárias pesquisas conduzidas fora do texto, [...] 

que se justificam na medida em que se submetem à coerção mínima de uma 

solidariedade entre expressão e conteúdo e não constituem escapadas ‘fora da 

semiose’” (FONTANILLE, 2008, p.18). A narrativa ficcional transmidiática encontra, 

portanto, acolhimento teórico na Semiótica, que nos permite identificar suas regras 

de funcionamento e sua interação com os percursos e com os espectadores. 

Desse modo, estudar os projetos transmidiáticos por uma perspectiva 

semiótica significa considera-los como um texto, que se manifesta em diferentes 

plataformas midiáticas, mobilizando múltiplas linguagens, de modo a construir um 

todo organizado de sentido. Ao unir a noção de texto dada pela Semiótica ao 

conceito de narrativa transmídia no imperativo da convergência de meios, 

procuraremos, nesta pesquisa, mapear as ações transmídia adotadas no Portal 

GShow, observando (a) de que modo os textos-enunciados permitem a promoção 

da experiência transmidiática; (b) como os objetos-suporte permitem o 

desdobramento da narrativa por sua funcionalidade e pelos usos que admitem como 

possibilidades; (c) quais práticas são exigidas no uso e pelo uso desses 

enunciatários e como essas diferentes práticas propostas pelo enunciador e 

esperadas do e pelo enunciatário se ajustam, viabilizando o atravessamento entre 

as diferentes mídias. O que este trabalho pretende, portanto, é analisar como se dá 

a experiência de expansão da narrativa de modo a criar novos conteúdos ficcionais, 

que podem ou não retornar para a televisão, contribuindo para a criação de um 

universo narrativo ficcional. 

 Na análise, será preciso, então, mapear as regularidades empregadas no 

nível do texto-enunciado que evidenciam as estratégias discursivas que regulam o 

empreendimento transmidiático. Por isso, o primeiro capítulo será destinado à 

análise dos projetos transmidiáticos de Malhação e Amorteamo por meio da 

descrição e observação das aberturas e entroncamentos dos textos-enunciados, 

catalogando os tipos de enunciados que se relacionam ao enunciado de base e 

observando o jogo entre os programas narrativos. Assim, o objetivo deste primeiro 

capítulo será mostrar como os textos-enunciados permitem a experiência de 

transmidiação pelos diferentes níveis de pertinência semiótica, através de uma 
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análise consistente dos níveis narrativo e discursivo dos textos de cada projeto 

separadamente, levando-se em conta as especificidades de cada um para a 

promoção da transmidialidade desses produtos. 

O segundo capítulo desta dissertação abordará os objetos-suporte inseridos 

nos projetos transmidiáticos da Rede Globo, desde a televisão, com suas práticas, 

até à Internet e o celular, que impõe outros modos de vivenciar a narrativa e a 

própria TV. Procuraremos, portanto, explicar a morfologia e as propriedades 

sensoriais desses objetos, mostrando como eles são mobilizados e como agem 

sobre o corpo dos sujeitos que os manipulam, possibilitando diferentes práticas, a 

fim de mostrar como cada um desses objetos-suporte podem contribuir para o 

projeto transmídia. Para tanto, analisaremos, separadamente, a televisão, a Internet 

– com o Portal GShow, e o celular – com o aplicativo Globo Play, no que tange aos 

textos-enunciados analisados no primeiro capítulo. 

O terceiro e último capítulo terá como foco as práticas e estratégias propostas 

pelas ações transmídia relativas aos projetos analisados. Buscaremos descrever e 

esquematizar as cenas práticas predicativas envolvidas em cada ação e 

possibilitada pelos objetos, observando quais competências são exigidas do 

enunciatário. Procuraremos observar, ainda, quais ações transmídias propostas 

retornaram para o texto-enunciado na mídia de base, a televisão. Ao final deste 

capítulo, pretende-se notar como se deu o ajuste entre as práticas dos enunciatários 

às práticas propostas pelos enunciadores de cada projeto, contribuindo, assim, para 

o desdobramento da narrativa entre as diferentes plataformas midiáticas envolvidas 

nos projetos. 

Finalmente, serão apresentadas algumas considerações sobre como os 

mecanismos utilizados promovem a expansão da narrativa de uma mídia a outra, 

sobretudo no que tange aos projetos analisados, e como esses projetos contribuem 

para a criação de um universo – o Universo GShow – possibilitando, assim, o 

surgimento de uma forma de vida. Por fim, esta pesquisa pretende contribuir, com o 

estudo desses objetos que se colocam no limiar da convergência, para o 

desenvolvimento dos estudos semióticos, ao colocar em prática o modelo que 

expandiu o campo de pertinência, testando, assim, sua aplicabilidade. Busca-se 

ainda contribuir para os estudos de mídias e para a valorização da produção 

midiática nacional.  
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Capítulo I 

Através dos Textos-Enunciados: o lugar da ficção 

 

O fictício é caracterizado desse modo por 
uma travessia de fronteiras entre os dois 

mundos que sempre inclui, o mundo que foi 
ultrapassado e o mundo-alvo a que se visa. 

 
Wolfgang Iser13 

 

Ao descrever as manifestações do fictício, na falta de uma definição 

ontológica, Iser (1999) procura remontar o sentido do termo ficção para tentar 

apreendê-lo de maneira mais clara. Se, por um lado, o termo ficção traz consigo a 

noção de mentira e/ou falsidade, por outro lado, aponta também para o ramo da 

literatura no qual se contam histórias, o “story-telling branch of literature”. Para o 

teórico, esta ambiguidade permite esclarecer, ao passo que os sentidos se 

complementam, a noção de ficção: ambos os significados implicam o processo de 

ultrapassagem, já que “a mentira excede, ultrapassa a verdade, e a obra literária 

ultrapassa o mundo real que incorpora” (ISER, 1999, p.68). O mundo, comumente 

chamado mundo real, é o primeiro ponto de referência tomado pelo enunciatário 

para “determinar se as imagens falam do mundo ou não, qualquer que seja a ideia 

que se faça deste mundo” (JOST, 2007, p.62), já que a visão de mundo varia de 

acordo com a cultura em que se está imerso. Nesse sentido, o mundo fictício é 

aquele que se opõe ao mundo real. 

O especialista em televisão François Jost (2007) alerta para as concepções 

errôneas que podem ser feitas sobre a ficção. Se a etimologia da palavra ficção, do 

latim fictio, traz em si o sentido de engano e, paralelamente, de fato imaginado, 

oposto, portanto, à realidade, ela pode nos induzir a pensar a ficção como mentira. 

Para esclarecer, Jost (2007) traz como exemplo a concepção da imagem na 

sociedade: trata-se da aparência, do reflexo do visível, e, por isso mesmo, muitos 

pensadores, como Platão, por exemplo, a consideravam um engano. A imagem de 

um cachimbo não é o objeto cachimbo, em si, mas sim sua representação, como já 

nos ensinou Magritte. Do mesmo modo, hoje, muitas pessoas que assistem a uma 

                                                 
13 ISER, Wolfgang. O fictício e o imaginário. In: Teoria da Ficção – Indagações à obra de Wolfgang 
Iser. Org. ROCHA, João César de Castro. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 
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matéria no telejornal afirmam que não se pode confiar simplesmente no que é 

mostrado, porque a imagem pode enganar. Para o pesquisador, o perigo reside na 

diferença tênue entre mentira e falsidade: 

 

 

Acusar a imagem de não ser a realidade, no sentido de ocupar o 
lugar do objeto, sem ser o seu equivalente é uma coisa; acusá-la de 
ser uma mentira, é outra. A mentira, como ato de linguagem, não 
advém de uma afirmação falsa sobre a realidade – a falsidade pode 
vir de um simples erro –, mas de uma intenção do locutor, que não 
crê na verdade da asserção que pronuncia. Da mesma maneira que 
não se pode considerar a palavra como mentirosa, pelo simples fato 
de ela não ser a coisa, não se deve tomar a imagem como mentirosa 
em si mesma. Ela só se torna mentira no momento em que um 
jornalista introduz conscientemente uma relação equivocada entre o 
signo e seu objeto, ou lhe atribui um estatuto que ela não tem. 
(JOST, 2007, p.110-111 – grifos nossos). 

 

 

Nesse sentido, se um documentário não é classificado como ficção porque faz 

referência a pessoas ou objetos e acontecimentos do mundo real, a ficção se 

caracteriza por fingir fazer referência a esse mundo, ou seja, por mais que o filme 

King Kong mostre o gorila gigante seguindo com a mocinha para o Empire State 

Building, na cidade de Nova York, isso não significa que tenha acontecido de 

verdade, no mundo real. “Na medida em que o espectador admite que o realizador 

não é obrigado a justificar a realidade daquilo que mostra, ele suspende sua 

incredulidade e aceita acreditar em um mundo em parte inventado” (JOST, 2007, 

p.111). 

Para pensar em termos semióticos, podemos retomar algumas questões 

elencadas por Greimas (2014) ao refletir sobre a problemática da verossimilhança 

nos discursos, no que diz respeito ao receptor: “em quais condições aceitamos como 

verdadeiros os discursos dos outros? Como deciframos as mentiras e as 

imposturas? Quando os assumimos como portadores de verdades profundas ao 

pressentir ‘as coisas que se escondem atrás das coisas’?” (GREIMAS, 2014, p.117). 

Para que o expectador, enunciatário previsto do texto, aceite acreditar nesse mundo 

em parte inventado da ficção proposto pelo realizador, enunciador do texto, é 

necessário que haja um jogo entre o fazer persuasivo do enunciador e o fazer 

interpretativo do enunciatário. O fazer persuasivo, portanto ligado à instância da 
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enunciação, conforme nos mostra Greimas & Courtés (2013), visa fazer o 

enunciatário aceitar o contrato enunciativo proposto, para tornar eficaz a 

comunicação. Envolve, portanto, um fazer crer. Ao fazer persuasivo corresponde o 

fazer interpretativo do enunciatário, que, ao reconhecer os valores propostos pelo 

enunciador, firma o contrato fiduciário por estabelecer um regime de crença. Assim, 

ao aceitar que a ficção finge fazer referência ao real, mas não é o real, o expectador 

suspende sua incredulidade e passa a crer no mundo ficcional: a ficção não é, mas 

pode parecer o mundo real. 

O segundo problema apontado por Jost (2007) com relação à concepção de 

ficção diz respeito ao senso comum de que toda narrativa é ficcional. Ainda que a 

narrativa apresente analogias com o mundo real, ela sempre se difere dele 

radicalmente, pois trata-se de uma sequência temporal limitada no tempo, 

estruturada com início, meio e fim, mas, sobretudo, pelo fato de ser contada por um 

narrador. “Mesmo que a narrativa seja dotada do estatuto de discurso tem por 

consequência imediata irrealizar a coisa contada (Metz, 1968, p.30); o fato de contar 

é suficiente para colocar o mundo à distância.” (JOST, 2007, p.112, grifo do autor). 

De acordo com o autor, esse ponto de vista se justifica pela noção dada pela 

fenomenologia de que o mundo se caracteriza pela presença do aqui e do agora (hit 

et nunc), diferentemente da narrativa. Esta última presta contas de acontecimentos 

que já ocorreram e faz um corte especial com relação ao lugar em que se desenrola 

o acontecimento. Se a enunciação se constitui sob um eu (produtor do discurso), 

aqui, agora (lugar e momento da enunciação), ela projeta pessoas, tempos e 

espaços no enunciado, organizando “as figuras do mundo e as configurações 

discursivas que criam simulacros linguísticos do mundo natural14 ou explicam-no” 

(FIORIN; DISCINI, 2015, p.185). Portanto, ainda que a narrativa ou o discurso passe 

pelo crivo do enunciador, que faz diversas escolhas de procedimentos enunciativos 

ao produzir o seu enunciado, desde o ponto de vista da narração, o tempo narrativo, 

a objetividade ou a subjetividade etc., ela não deve ser confundida com a ficção, 

enquanto invenção, conforme ressalta Jost (2007): 

 

Que uma reportagem não seja a irrupção do mundo bruto na sala de 
estar do telespectador é uma coisa; que o acontecimento não exista 
– como o fez crer a fórmula narrativa – irrealização da coisa contada 

                                                 
14 Mundo real. 
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– é outra. O fato de dizer, como Baudrillard, que a guerra do Golfo 
não aconteceu, porque as reportagens não correspondem àquilo que 
se gostaria de ver, faz pouco caso dos que estiveram sob as 
bombas, nas costas de quem recaiu a diferença entre realidade e 
ficção. O fato de a narrativa não ser o mundo, de ela repousar sobre 
escolhas e de ser filtrada pelos julgamentos daqueles que fazem 
essas escolhas, não impede que elas possam ser distinguidas como 
fictícias ou como factuais, quer dizer, remetendo a fatos ocorridos. 
(JOST, 2007, p.112, grifo do autor). 

 

 

Em termos semióticos, o que Jost (2007) quer dizer é que ao produzir um 

discurso ou narrar uma história ou um fato, o sujeito da enunciação ou enunciador 

ou, ainda, o produtor do discurso faz uma série de escolhas para projetar seu 

discurso, com vistas a criar um efeito de sentido, conforme bem explica Barros 

(2011). Se um discurso ou uma narrativa tem por objetivo persuadir seu enunciatário 

de que é verdadeiro, o enunciador escolherá os mecanismos discursivos que 

produzam o efeito de sentido de verdade, a fim de criar a ilusão de verdade, como é 

o caso de uma reportagem jornalística, de um texto histórico ou científico. Porém, se 

um discurso ou uma narrativa não se pretendem verdadeiros, ainda que façam 

referência ao real, como é o caso de muitas ficções, o enunciador utilizará outros 

mecanismos, sempre deixando pistas ou marcas enunciativas que permitem ao 

enunciatário identificar ou interpretar os valores propostos pelo texto. 

Para se produzir um efeito de realidade ou de referente, por exemplo, pode-se 

ceder a palavra a outrem dentro do texto, ou seja, pode-se delegar voz a um 

interlocutor do discurso. É o que muitas reportagens fazem quando colocam a fala, 

inserida no texto escrito por um travessão, de alguém que foi entrevistado sobre 

determinado assunto. Nas reportagens televisivas, apresenta-se a imagem do 

entrevistado falando sobre o assunto, o que aproxima ainda mais do real, ao utilizar 

o recurso da ancoragem: “atar o discurso a pessoas, espaços e datas que o receptor 

reconhece como ‘reais’ ou ‘existentes’, pelo procedimento semântico de concretizar 

cada vez mais os atores, os espaços e o tempo do discurso, preenchendo-os com 

traços sensoriais que os ‘iconizam’, os fazem ‘cópias da realidade’.” (BARROS, 

2011, p.60). Obviamente, esses recursos não são utilizados única e exclusivamente 

por jornais, revistas, em textos científicos ou históricos. A ficção, muitas vezes, para 

se aproximar da realidade, para produzir efeitos de sentido de realidade e, assim, 

fazer o espectador se identificar com o narrado, se utiliza desses mecanismos e até 
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insere, em suas narrativas ficcionais, personalidades reais desempenhando o papel 

delas mesmas, como é muito comum em novelas no Brasil. Desse modo, o que Jost 

(2007) procura explicar é que, seguindo a mesma lógica da arbitrariedade do signo 

linguístico, onde a palavra cadeira não é o objeto cadeira, mas o designa, porque 

assim foi convencionado, a narrativa não é a realidade, mas isso não a impede de a 

representar. 

 

 

Assim como a linguagem não é o mundo, a narrativa não é a 
realidade. No entanto, isso não impede que se faça referência, com 
determinadas variações tais que, às vezes, ao ler ou ao ver uma 
narrativa, se pensa estar em um mundo imaginário e, em outros 
momentos, no mundo real. Também não é possível considerar que 
os elementos da ficção (personagens, tempos e lugar etc.) sejam 
evidentemente fictícios (Metz, 1991, p.191). Em uma mesma 
narrativa, alguns o são (Superhomem, Madame Bovary), outros não 
(New York, Rouen). Toda a questão está em compreender como se 
opera essa mistura. (JOST, 2007, p.113, grifo do autor). 

 

 

Então, a ficção é composta por elementos tomados do mundo real, que 

podem ser lugares, pessoas, acontecimentos etc., mas também por elementos 

inventados, puramente imaginários. Ela tem, portanto, esse poder de tomar 

emprestado mas não se prender ao real ao criar o seu mundo, que precisa ser 

estruturado e coerente, ou seja, precisa ser coerente com os postulados que propõe. 

Por exemplo, na série The Flash (2014), produzida pelo canal americano CW, o 

protagonista Barry Allen, ao ser atingido por um raio durante uma explosão de um 

acelerador de partículas, ganha o superpoder de aceleração, tornando-se o homem 

mais rápido do mundo. Esse superpoder permite que ele quebre a barreira do 

tempo, podendo voltar ao passado para salvar a sua mãe de ser assassinada e seu 

pai de ser incriminado por isso. Todavia, os cientistas e amigos de Barry, o Flash, o 

avisam sobre os riscos de mudar a linha do tempo: ao retornar para o presente, as 

coisas não seriam mais as mesmas. Quando o pai de Barry é também assassinado 

por outro vilão da série, ele ignora todos os avisos que recebeu dos amigos e decide 

voltar no tempo e salvar sua família. Para que a narrativa da série continuasse 

coerente com os postulados propostos em seu mundo ficcional, Barry não poderia 

retornar para sua vida como Flash tendo o pai e a mãe vivos, tendo ainda o amor e o 
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convívio da família adotiva e dos amigos que fez por conta dos superpoderes, pois 

não faria nenhum sentido ele não ser sancionado negativamente por transgredir a 

regra dada pela narrativa. Barry salva a mãe da morte, salva o pai da prisão e, 

posteriormente, da morte, mas perde o convívio e a boa relação com Joe, seu pai de 

criação; Iris, sua irmã de criação por quem ele é apaixonado, nem o conhece; deixa 

de ser o Flash e ainda vai aos poucos perdendo a memória de sua linha do tempo 

original. Sem contar os outros personagens afetados por essa volta no tempo, que 

ele chamou de Flashpoint: a filha de um amigo de Barry passa a ser um filho, o 

irmão do melhor amigo dele morre, e sua amiga acaba virando a vilã fria que ela 

temia se tornar, mesmo depois de o Flash voltar no tempo novamente para tentar 

fazer tudo voltar ao normal. Se todas essas consequências não acontecessem em 

virtude dos postulados propostos por essa ficção, a verossimilhança da série estaria 

comprometida, podendo ser considerada uma falha de roteiro. Portanto, a verdade 

da história não se verifica em função do que é possível no mundo real, mas de 

acordo com as regras dadas no mundo construído ficcionalmente. 

 

 

Esse é o paradoxo da ficção: de um lado, ela parasita o mundo real, 
não podendo passar sem ele; de outro, ela não lhe deve nada. Ou, 
para dizer de outra maneira, a ficção tem todos os direitos, e, 
nomeadamente, o de tomar emprestados os elementos do real, mas 
também de engendrar, a partir desse material, acontecimentos 
totalmente imaginários, que só serão considerados como 
inverossímeis na medida em que não respeitarem os postulados que 
a ficção lhes forneceu. (JOST, 2007, p.116). 

 

 

Se a ficção pode engendrar acontecimentos totalmente imaginados, são os 

elementos tomados do real que promovem a sensação de familiaridade do 

espectador com o narrado. Em Do que as séries americanas são sintoma?, Jost 

(2011) explica que, do mesmo modo que é mais fácil visitar países que 

compartilham conosco a mesma língua do que os que nos obrigam a mobilizar 

nossos conhecimentos linguísticos constantemente, “as ficções são mais ou menos 

repousantes dependendo da relação que estabelecem com o mundo e conosco” 

(JOST, 2011, p.27). Entretanto, conforme foi explicado anteriormente, não é 

necessário que o mundo ficcional seja uma cópia fiel do real, bastam alguns 
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elementos tomados de empréstimo para que se constitua via de acesso para 

“preencher o fosso” que existe entre realidade e ficção, tornando-a familiar. 

O especialista em televisão elenca, portanto, algumas vias de acesso à 

ficção, sendo a primeira delas a atualidade. A atualidade, muitas vezes identificada 

com a realidade em geral, apresenta duas maneiras de construir nosso presente e 

nossa relação com a história contada: a dispersão e a persistência. A dispersão é 

compreendida como a aparição e desaparição de acontecimentos cotidianos 

grandes ou pequenos na vida das pessoas e nas mídias. Ela se caracteriza pelo 

aparecimento, na ficção, de todas essas verdades do nosso mundo, que acabam por 

provocar a despressurização, fazendo com que a narrativa ficcional seja absorvida 

pelo real. Jost (2011) ressalta que “esse procedimento não deixa de ter riscos, pois, 

se ele cria efeitos de real no momento em que a série é programada, ele expira 

também rapidamente, assim que os acontecimentos desaparecem de nossa 

memória” (JOST, 2011, p.28). Por esse motivo, para que o acesso às séries 

produzidas nos Estados Unidos sejam mais universais, os produtores americanos 

preferem utilizar a face persistente da atualidade. “É atual aquilo que persiste, aquilo 

que os telespectadores, sejam eles americanos ou não, sentem como 

contemporâneo” (JOST, 2011, p.29, grifo do autor). Desse modo, o presente e, por 

conseguinte, a produção ficcional é revestida de um valor de duratividade, já que se 

constrói uma duração muito mais longa, como uma espécie de imersão sob o 

mundo. Grande exemplo dessa atualidade persistente é o atentado terrorista às 

Torres Gêmeas do World Trade Center, o 11 de Setembro. Vários filmes e séries 

tomaram o atentado como referência e como marco histórico divisor de fronteiras. 

Mas, além da atualidade-dispersão e da atualidade-persistência, Jost (2011) 

ressalta a familiaridade das séries americanas devido a sua fundação em ideologias 

transnacionais e lugares comuns, como os complôs, as manipulações, as rejeições 

das elites, etc. Ao mesmo tempo que contribuem para a nossa imersão na ficção, 

esses lugares comuns motivam os heróis a irem em busca de seus objetivos e os 

colocam “em uma situação que o espectador identifica como sua” (JOST, 2011, 

p.30), o que se constituiu como a segunda via de acesso: a universalidade 

antropológica. Todavia, “essa universalidade não é um dado, mas uma construção 

eminentemente variável” (JOST, 2011, p.30). 
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Entretanto, para Jost (2011) a terceira via de acesso à ficção é que realmente 

caracteriza as séries atuais americanas: a midiatização. O autor ressalta que ela 

está longe de se dirigir diretamente à realidade, a não ser pela “intermediação da 

imagem sob todas as suas formas” (JOST, 2011, p.31). A verdade, nessas séries, 

surge sempre por intermédio de imagens, sejam imagens da atualidade que 

aparecem em uma televisão, sejam imagens tomadas como índices, que permitem 

identificar os culpados ao mesmo tempo em que confundem. “Esse modo de 

apreensão da realidade dirige-se, evidentemente, aos filhos da televisão, para os 

quais o mundo existe primeiramente pela midiatização e, particularmente, pela tela 

do computador” (JOST, 2011, p.32, grifo do autor). 

Esse modo de apreensão da realidade pela midiatização influenciou e 

continua influenciando os modos de produção de narrativas ficcionais, tanto nos 

Estados Unidos quanto em outros países, como o Brasil, por exemplo, que tem a 

ficção, com suas telenovelas, como centro de todas as atenções. “O desejo de 

explorar o novo continente, de ir rumo ao desconhecido, de descobrir o estrangeiro 

e, ao mesmo tempo, de encontrar nesses mundos construídos a familiaridade 

reconfortante de uma atualidade que também é a nossa” (JOST, 2011, p.32), fez 

com que esses “filhos da televisão” não mais esperassem pelas sequências das 

histórias de que gostavam, indo para a tela do computador procurar e criar, eles 

mesmos, o entretenimento que queriam. E se o mundo das séries já era afetado por 

essa midiatização, as narrativas ficcionais passaram a ser fortemente desdobradas 

da televisão para a web e para outras mídias com a popularização do fenômeno 

chamado transmidiação. 

 

 

1.1. Para uma definição de transmídia: alguns apontamentos teóricos 

 

Vivemos sob o imperativo da era da convergência de meios. A convergência 

permite que os conteúdos fluam pelas diversas plataformas de mídia, que os 

múltiplos mercados midiáticos cooperem entre si e que o público migre pelos 

diferentes meios de comunicação em busca das experiências de entretenimento que 

desejam, conforme aponta Henry Jenkins (2009) no livro Cultura da Convergência. 

Essa transformação cultural na circulação de conteúdos pelos diferentes sistemas 
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de mídia modificou os modelos de produção, propiciando o surgimento da 

transmidiação, modelo orientado pela distribuição de conteúdos associados entre si 

em distintas mídias e plataformas tecnológicas (FECHINE et al., 2013), e das 

chamadas narrativas transmídia, em que “cada texto contribui de maneira distinta e 

valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, p.138). 

François Jost, em Compreender a Televisão (2007), explica que, com a era 

da convergência, as fronteiras que delimitavam as definições de televisão, 

computador e telefone tornaram-se fluidas e os usos dessas tecnologias não são 

mais tão claramente distintos, já que a televisão não é mais a única a desempenhar 

o papel de “deixar ver à distância”. Desse modo, “se, até agora, a televisão 

mobilizava o telespectador [...], ela o acompanhará amanhã por todos os lugares em 

que ele for” (JOST, 2007, p.56). Da mesma maneira, o autor explica que, se os 

jovens veem menos televisão do que os mais velhos, é porque eles passam mais 

tempo em frente à tela do computador, o que não significa, por outro lado, que eles 

se afastem da televisão. “Bem ao contrário, isso significa, acima de tudo, que, em 

vez de esperar que uma emissora programe a sequência das séries de que eles 

gostam, eles vão procurar na internet as sequências seguintes” (JOST, 2007, p.57). 

Sem dúvidas, a fusão entre televisão, computador e celular foi determinante 

para a mudança de paradigma nos modos de produção e consumo de conteúdos, 

bem como para repensar a noção de narrativa diante do ciberespaço. Para a 

pesquisadora Janet Murray (2003), enquanto muitos estão preocupados com 

debates políticos ou em postar fotos de cães, os grandes conglomerados midiáticos 

tentam transformar o ciberespaço em “rentáveis feudos autoritários”: 

 

 

A indústria do entretenimento viu o universo dos bits simplesmente 
como um novo canal de entregas, um mero cabo para transportar 
seus vastos inventários de conteúdos para outros mercados. Eles 
demoraram a compreender o que as pessoas procuram num 
ambiente digital e, provavelmente, permanecerão conservadores no 
que tange à criação de produtos digitais, desejando apenas modificar 
os familiares formatos do cinema e da televisão para que se tornem, 
de algum modo, interativos. Os moldes da arte narrativa e do 
entretenimento nas próximas décadas serão determinados pela 
interação dessas duas forças, isto é, entre os experimentadores, 
mais ágeis e independentes, que se sentem à vontade com o 
hipertexto, e os conglomerados gigantes da indústria do 
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entretenimento, que possuem recursos imensos e uma conexão já 
estabelecida com o grande público. (MURRAY, 2003, p.235-236). 

 

 

As considerações feitas pela autora em 2003 já apontavam para o fato de que 

não bastaria transpor os conteúdos de uma mídia para a outra, mas proporcionar a 

interação do consumidor com o conteúdo. Nesse sentido, é interessante diferenciar 

as noções de intermidialidade e transmidialidade. Conforme aponta Sousa (2016), o 

entrelaçamento, a retomada, a hibridização e a mistura entre mídias podem estreitar 

a relação entre tais conceitos. Pensando na definição de intermidialidade dada por 

Clüver (2011), que implica a “inter-relação e interação entre mídias”, a que se 

atribuiu a metáfora do “cruzamento de fronteiras entre mídias”, conforme bem lembra 

Sousa (2016), poderíamos entender que a intermidialidade englobaria ou seria uma 

outra denominação para o fenômeno da transmidialidade. Todavia, apesar da 

aproximação entre os termos, um olhar mais atento nos permitirá clarear tais 

definições. 

O estudo de Sousa (2016) relembra a tipologia proposta por Irina Rajewski 

(2012) sobre a intermidialidade. Rajewski (2012) subcategoriza os procedimentos de 

combinação, em que o texto mobiliza duas ou mais mídias15, como é o caso do 

cinema; de referências intermidiáticas, em que uma mídia evoca ou cita técnicas de 

outra mídia, como seria o caso de um romance que utiliza técnicas cinematográficas; 

e de transposição, que se refere às adaptações de uma mídia a outra, também 

chamadas de traduções intersemióticas. 

 

 

No caso das transposições, tradução de um mesmo conteúdo por 
meio de um outro veículo de expressão, a relação entre as mídias é 
atravessada pelo transpositor, que pode escolher conservar ou se 
afastar dos propósitos enunciativos do texto-fonte. As transposições 
podem ser, então, marcadas por maior ou menor referência, isto é, 
pode haver acentuação ou atenuação da intermidialidade da 
expressão com o texto-fonte. Contudo, nada garante, por exemplo, 
que um romance advindo de um game conservará as estratégias 
interativas constitutivas do jogo. (SOUSA, 2016, p.248). 

 

 

                                                 
15 Entendidas pela autora como linguagem. 
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Entretanto, é a etimologia dos prefixos inter- e trans-, feita por Fiorin (2008) e 

retomada por Sousa (2016), que nos permite definir com clareza os limites entre 

transmidialidade e intermidialidade. De acordo com o linguista, o prefixo inter- 

denota “dentro de”, “entre”. O prefixo trans-, por sua vez, quer dizer “atravessar”, 

“chegar ao fim”. Sendo assim, conforme observa Sousa (2016), a intermidialidade 

carrega os traços de espacialidade interna (dentro de), no caso da combinação, e 

evoca um espaço em relação (entre) nas referências e transposições intermidiáticas. 

Retornando ao conceito de transmidialidade, o prefixo trans- traz consigo esse 

sentido de atravessamento, que, de acordo com Sousa (2016), podemos 

compreender como um deslocamento entre diferentes espaços. “Nas narrativas 

transmidiáticas, esses espaços podem ser a televisão, a internet, o espaço da casa 

onde se faz uma filmagem que possivelmente possa integrar um dos capítulos de 

novela, o próprio corpo do sujeito, suporte de camisas e fantasias de personagens 

em cujos universos os fãs buscam habitar” (SOUSA, 2016, p.249). 

Desse modo, a transmidialidade requer um outro tipo de participação do 

público, conforme explica o analista de mídias Geoffrey Long, em entrevista à 

RevistaPontoCom: “a narrativa transmídia [...] fornece um grande grau de 

envolvimento à audiência, que agora espera ter um papel mais ativo no processo, 

indo ao encontro de capítulos adicionais em outras mídias, em vez de assumirem 

uma recepção passiva no sofá”. O consumidor passa, então, a interagir, buscando 

pistas nos diferentes textos que fazem parte da narrativa transmidiática, debatendo 

em comunidades de discussão na Internet, e passam, até mesmo, a produzirem eles 

próprios os conteúdos que desejam. Portanto, conforme salienta Massarolo (2013, 

p.339), “a transmidialidade de conteúdos difere das formas tradicionais de contar 

histórias pela imersão das audiências no desenrolar de uma história através das 

mídias”. 

A definição de narrativa transmídia, dada por Henry Jenkins em Cultura da 

Convergência (2009), encontrou grande acolhimento e foi bastante difundida. O 

autor a define, conforme dito anteriormente, como uma história que “desenrola-se 

através de múltiplas plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de 

maneira distinta e valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, p.138). Todavia, ao revisitar 

a questão em 2011, em seu blog, Jenkins complementa sua definição, afirmando 

que a  
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Narrativa transmídia representa um processo onde elementos 
integrantes de uma ficção se dispersam sistematicamente pelos 
múltiplos canais de entrega com o propósito de criar uma experiência 
de entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada mídia 
faz sua própria e única contribuição para o desdobramento da 
história. (JENKINS, 2011, tradução nossa)16. 

 

 

Essa complementação da noção de transmídia vem corroborar o que o 

pesquisador descreveu, ainda em seu livro Cultura da Convergência, como seu 

formato ideal: 

 

 

Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 
melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, 
ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo 
possa ser explorado em games ou experimentado como atração de 
um parque de diversões. Cada acesso a franquia deve ser 
autônomo, para que não seja necessário ver o filme para gostar do 
game, e vice-versa. Cada produto determinado é um ponto de 
acesso à franquia como um todo. A compreensão obtida por meio de 
diversas mídias sustenta uma profundidade de experiência que 
motiva mais consumo. A redundância acaba com o interesse do fã e 
provoca o fracasso da franquia. Oferecer novos níveis de revelação e 
experiência renova a franquia e sustenta a fidelidade do consumidor. 
[...] Uma boa franquia transmídia trabalha para atrair múltiplas 
clientelas, alterando um pouco o tom do conteúdo de acordo com a 
mídia. (JENKINS, 2009, p.138-139). 

 

 

Entretanto, para Jason Mittell, outro estudioso das mídias, essa definição 

problematiza a hierarquia entre os diferentes textos que fazem parte da narrativa 

transmidiática, a que ele chama de texto a história da mídia de origem ou principal e 

de paratexto as expansões dessa narrativa. Mittell explica, em Complex TV: The 

Poetics Of Contemporary Television Storytelling (2012-13), que, no exemplo de 

narrativa transmídia ideal de Jenkins, todos os textos seriam “igualmente 

ponderados”, não havendo distinção entre texto e paratextos, o que ele chamou de 

transmídia equilibrada. Para ele, não haveria problema nessa perspectiva, se, na 

indústria da televisão comercial, a realidade financeira não exigisse que a mídia 

                                                 
16 “Transmedia storytelling represents a process where integral elements of a fiction get dispersed 
systematically across multiple delivery channels for the purpose of creating a unified and coordinated 
entertainment experience. Ideally, each medium makes it own unique contribution to the unfolding of 
the story”. (JENKINS, 2011). 
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principal de qualquer franquia fosse privilegiada, geralmente enfatizando a televisão 

tradicional em detrimento das novas formas de textualidade. O pesquisador 

distingue, assim, a proposta de transmídia equilibrada de Jenkins desse modelo 

mais comum, que ele chama de transmídia desequilibrada: 

 

 

É útil distinguir entre o ideal proposto por Jenkins de transmídia 
equilibrada, sem que uma única mídia ou texto tenha um papel 
principal sobre as outras, e o modelo mais comum de transmídia 
desequilibrada, com um texto central claramente identificável e um 
número de extensões transmídia periféricas que podem estar mais 
ou menos integradas ao todo narrativo, reconhecendo que a maioria 
dos exemplos se encontram em algum lugar no espectro entre 
equilíbrio e desequilíbrio. Assim, na compreensão da televisão 
transmídia, podemos identificar as séries de origem televisiva como o 
texto central, com as extensões transmídia servindo como 
paratextos, nesse caso claro de transmídia desequilibrada. 
(MITTELL, 2012-13, tradução nossa, grifo do autor)17. 

 

 

Desse modo, aponta-se para o fato de que os usos da transmidialidade feitos 

pelos grandes conglomerados midiáticos não são os mesmos. Enquanto Jenkins 

(2009) aponta para uma lógica econômica de indústria de entretenimento integrada, 

Mittel (2012-13) expõe a lógica de um sistema de televisão comercial, que vê, no 

imperativo da convergência de meios, a solução para reinventar o fazer televisivo e, 

ainda, possibilitar o aumento de sua clientela a partir da multiplicação dos pontos de 

acesso aos seus produtos, ao fazer com que as extensões transmídia sirvam como 

paratextos para o texto central, originado na televisão. 

De todo modo, as narrativas transmídias, sejam elas equilibradas ou 

desequilibradas, estimulam o consumo desde que novos níveis de experiência e 

revelação sobre a franquia sejam oferecidos, conforme observado por Mittell (2012-

13) com o exemplo da série Twin Peaks que retomamos na introdução deste 

trabalho. A série, que seguia a linha de investigação criminal e abordava o 

                                                 
17 “It is useful to distinguish between Jenkins’ proposed ideal of balanced transmedia, with no one 
medium or text serving a primary role over others, with the more commonplace model of unbalanced 
transmedia, with a clearly identifiable core txt and a number of peripheral transmedia extensions that 
might be more or less integrated into the narrative whole, acknowledging that most examples fall 
somewhere on a spectrum between balance and unbalance. Thus in understanding transmedia 
television, we can identify the originating television series as the core text, with transmedia extensions 
serving as paratexts in this clear case of unbalanced transmedia” (MITTELL, 2012-13). 
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assassinato da estudante Laura Palmer, investiu em extensões transmídia ao 

publicar, no mundo real, o diário secreto da vítima, que existia na narrativa ficcional. 

O diário, publicado entre o final da primeira temporada e o início da segunda, foi 

muito bem vendido e fornecia inúmeras pistas sobre o assassinato de Laura e sobre 

o passado obscuro da moça, incluindo páginas rasgadas para que alguns segredos 

da trama não fossem revelados antes de irem ao ar na série. Dessa forma, o diário 

de Laura oferecia ao público novos níveis de informação e conhecimento, 

funcionando muito bem como um exemplo de transmídia integrada, conforme a 

proposição de Jenkins (2009; 2011). Por outro lado, as outras extensões transmídia 

lançadas pelos produtores da série em meio a segunda temporada não 

apresentavam novos níveis de informação sobre a trama da série. Tratavam-se das 

transcrições das notas do Agente Dale Cooper sobre a investigação do assassinato 

de Laura, e de um guia de viagem para chegar à cidade de Twin Peaks. Para Mittell 

(2012-13), estas extensões não foram bem sucedidas porque promoviam a 

redundância, oferecendo as mesmas informações e experiências dadas pela 

narrativa da série. 

Entretanto, para Figueiredo (2016), não basta a simples produção de 

conteúdos transmidiáticos para que um produto seja bem-sucedido. Outros fatores, 

como a estrutura narrativa da trama, a aceitação de seus personagens pelo público, 

o horário de exibição na TV, para além do bom planejamento das ações 

transmidiáticas, contribuem consideravelmente para o sucesso da produção, pois “o 

‘telespectador transmidiático’ faz parte de um público crítico e consciente que se 

tornará engajado somente se o projeto transmidiático oferecer uma conjunção de 

fatores que lhe pareça viável e estimulante” (FIGUEIREDO, 2016, p.189). Assim, os 

apontamentos de Figueiredo (2016) vão ao encontro das considerações feitas por 

Jost (2007) de que a ficção deve criar um mundo estruturado e coerente. 

 

 

1.2. Elementos para a análise de narrativas transmídias: a Teoria Semiótica 

do Texto 

 

Para avançar na compreensão dessa questão, a metodologia desenvolvida 

pela teoria Semiótica nos permite descrever e compreender os mecanismos internos 
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de agenciamento de sentido dos textos, entendidos como um todo de significado. 

Considerando-se que os projetos transmidiáticos envolvem um texto-enunciado que 

se desdobra por diversos suportes midiáticos, que possuem suas próprias regras de 

funcionamento e que propõem e implicam diferentes usos por parte dos 

enunciatários, é necessário que o enunciador faça uso de boas estratégias para 

garantir que o mundo ficcional que está criando através das mídias seja um mundo 

estruturado, coerente e coeso. Essa coerência é verificada por meio dos textos-

enunciados, que são responsáveis pela promoção da experiência de interpretação, 

em outras palavras, por “conferir sentido ao que é percebido”, posicionando-se seja 

como intérprete seja como produtor em relação ao que é percebido (PORTELA, 

2008, p.100). Fontanille (2005) explica que 

 

 

Um texto-enunciado é um conjunto de figuras semióticas organizadas 
em um todo homogêneo graças à sua disposição sobre um mesmo 
suporte ou veículo (uni, bi ou tri-dimensional): o discurso oral é 
unidimensional; os textos escritos e as imagens são bi-direcionais; e 
a língua dos sinais é tri-dimensional. Globalmente, o texto-enunciado 
se dá a conhecer, do ponto de vista da expressão, como um 
dispositivo de inscrição, se se aceitar que inscrição possa comportar 
uma vasta extensão. (FONTANILLE, 2005, p.18, grifos do autor). 

 

 

Entende-se, portanto, que é na união das figuras-signos em um dispositivo de 

inscrição homogêneo que surge o texto-enunciado, enquanto um todo de 

significação dotado de uma intencionalidade e passível de interpretação. Em outras 

palavras, o texto-enunciado é um conjunto de figuras-signos organizadas em um 

todo de sentido que se pode interpretar e que, assim, se dá a conhecer por inteiro 

como um dispositivo de inscrição, sob a forma material de dados textuais (verbais e 

não-verbais) manifestados em um objeto-suporte. A análise semiótica dessa 

dimensão textual, por meio do Percurso Gerativo de Sentido, “pode, então, 

reconhecer e afetar diretamente as formas de conteúdo, as axiologias, detectar os 

papéis actanciais” (FONTANILLE, 2005, p.18). 

O Percurso Gerativo de Sentido, concebido nos primeiros anos de 

desenvolvimento da teoria Semiótica sobre o plano do conteúdo, é constituído pelos 

níveis fundamental, narrativo e discursivo, dotados de uma sintaxe e de uma 
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semântica próprias, mostrando “como se produz e se interpreta o sentido, num 

processo que vai do mais simples ao mais complexo” (FIORIN, 2011, p.20). O nível 

fundamental é o nível das estruturas mínimas fundamentais do texto. Nele, a 

estrutura da significação se define por uma relação de oposição entre dois termos de 

mesmo eixo semântico, operadas por um modelo lógico: o quadrado semiótico. Este 

quadrado permite representar as relações mínimas que definem o texto, já que põe 

em jogo a relação entre contrários, entre contraditórios e entre complementares, por 

meio das operações de negação e afirmação. A título de exemplificação, tomemos a 

oposição fundamental vida vs. morte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um texto que tenha como oposição fundamental vida vs. morte, poderá 

apresentar-se de duas maneiras: a) afirmação da vida, negação da vida (não vida), 

afirmação da morte; ou, b) afirmação da morte, negação da morte (não morte), 

afirmação da vida. Dessa forma, através dessas relações começa-se a engendrar, 

de modo embrionário, a narratividade mínima de um texto, por meio da mudança de 

um estado inicial x para um estado final y. Essas categorias semânticas, vida vs. 

morte, são investidas ainda de um valor tímico eufórico (+) ou disfórico (-), de acordo 

com o tratamento das relações orientadas em cada texto. Sendo assim, se em um 

texto a categoria semântica vida tem valor positivo, logo, eufórico, em outro, essa 

mesma categoria pode ter um valor negativo, por conseguinte, disfórico, em 

detrimento da categoria semântica morte, neste caso, com valor tímico de euforia. 

VIDA MORTE 

NÃO VIDA NÃO MORTE 

Esquema 1: Quadrado Semiótico 

Relação entre contrários 

Relação entre contraditórios 

Relação entre complementares 



 

 

43 

 

Portanto, “a categoria tímica estabelece a relação de conformidade ou de 

desconformidade do ser vivo com os conteúdos representados” (BARROS, 2011, 

p.79). 

A narratividade está pressuposta no nível narrativo, que é o nível que 

estrutura e organiza a narrativa. Esse nível é analisável por meio de uma sintaxe e 

uma semântica específicas, que tratam, respectivamente, das transformações da 

narrativa e das modalizações e paixões delas decorrentes. “A sintaxe narrativa deve 

ser pensada como um espetáculo que simula o fazer do homem que transforma o 

mundo” (BARROS, 2011, p.16) e, através dela, são determinadas as funções que 

cada actante18 do discurso tomará na narrativa. A partir disso, a Semiótica propõe, 

então, duas concepções de narrativa, diferentes e complementares: a de narrativa 

como mudança de estados pela ação do homem no e sobre o mundo, em busca de 

valores investidos nos objetos; e a de narrativa como uma sucessão de 

estabelecimento e ruptura de contratos entre um destinador e um destinatário, que 

colocam em circulação objetos e, em comunicação e conflito, sujeitos (BARROS, 

2011). 

Desse modo, a estruturação da narrativa se dá em função da interação entre 

dois actantes, o sujeito e o objeto, que são definidos por sua relação de 

transitividade: o sujeito é o actante que busca o objeto; o objeto é aquele que é 

buscado pelo sujeito e, portanto, mantém com ele um laço. “O objeto, enquanto 

objeto sintático, é uma espécie de casa vazia, que recebe investimentos de projetos 

e de determinações do sujeito” (BARROS, 2011, p.19, grifo do autor). Esses 

investimentos tornam o objeto um objeto-valor, e é esse objeto que dará ao sujeito o 

acesso aos valores por ele buscados. A relação entre sujeito e objeto pode dar 

origem, assim, a dois tipos de enunciados elementares, os enunciados de estado e 

os enunciados de fazer. Os enunciados de estado estabelecem uma relação de 

junção entre o sujeito e o objeto, a conjunção ou a disjunção, e os enunciados de 

fazer são os que mostram as transformações de um enunciado de estado a outro 

enunciado de estado, ou seja, a transformação de um estado inicial de 

                                                 
18 De acordo com o Dicionário de Semiótica, “o actante pode ser concebido como aquele que realiza 
ou que sofre o ato, independentemente de qualquer outra determinação. Assim, para citar L. 
Tesnière, a quem se deve o termo, ‘actantes são os seres ou as coisas que, a um título qualquer e de 
um modo qualquer, ainda a título de meros figurantes e da maneira mais passiva possível, participam 
do processo’. Nessa perspectiva, actante designará um tipo de unidade sintática, de caráter 
propriamente formal, anteriormente a qualquer investimento semântico e/ou ideológico” (GREIMAS e 
COUTÉS, 2013, p.20-21, grifo do autor). 
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disjunção/conjunção para um estado final de conjunção/disjunção (FIORIN, 2011). 

Para tornar um pouco mais clara a relação entre os dois tipos de enunciado, 

tomemos um breve exemplo da narrativa de Amorteamo: no início da trama, Arlinda 

se apresenta como um sujeito de estado, encontrando-se em conjunção com o 

objeto-valor amor, figurativizado por seu amante Chico. Mas, através de um 

enunciado de fazer, se apresenta a primeira transformação dessa narrativa: o 

marido de Arlinda, Aragão, se apresenta como sujeito do fazer, assassinando o 

amante de sua esposa e transformando, assim, o estado de junção de Arlinda com o 

valor do amor. O estado inicial de conjunção passa, então, para um estado final de 

disjunção. 

Para além dos actantes sujeito e objeto-valor, a sintaxe narrativa apresenta, 

ainda, um actante destinador, a quem corresponde um actante destinatário que, 

geralmente, se funde com o actante sujeito; um actante antissujeito ou oponente; e 

um actante adjuvante, conforme explica Bertrand (2003, p.288): 

 

 

Um actante Destinador, actante soberano (rei, providência, Estado, 
etc.), fonte e garantia dos valores, transmite-os, por intermédio de um 
actante Objeto, a um actante Destinatário: é a categoria da 
comunicação. O Sujeito (que pode se fundir com o Destinatário) tem 
por missão conquistar esse Objeto, ‘entrar em conjunção’ com ele: é 
a categoria da busca. Nesse fazer, o Sujeito é contrariado pelo 
Oponente e apoiado pelo actante Adjuvante: é a categoria polêmico-
contratual. (BERTRAND, 2003, p.288). 

 

 

O jogo entre esses actantes, que faz com que a narrativa se desenrole, 

articula, por meio do programa narrativo (PN), os enunciados de estado e os 

enunciados de fazer: “o programa narrativo designa então a operação sintáxica 

elementar que promove a transformação de um enunciado de estado em outro 

enunciado de estado, pela mediação de um enunciado de fazer” (BERTRAND, 2003, 

p.291). Deste modo, o programa narrativo se apresenta como uma função (fazer) 

pela qual um sujeito de fazer (S1) modifica o estado de junção de um sujeito de 

estado (S2), de disjunto para conjunto ou vice-versa. Para além dessa estruturação 

das transformações narrativas, o PN permite hierarquizar, ainda, o programa 

principal ou programa de base, e os programas de uso ou secundários, que são 
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necessários para a realização do primeiro. Desse modo, essa fórmula sintáxica 

permite ver os meios utilizados para atingir o fim. 

Por meio dessa estruturação da ação e de maneira a tornar claro que há um 

sentido e uma intencionalidade no encadeamento das ações postas na narrativa, 

evidenciou-se a existência de um quadro geral de organização da narrativa, o 

esquema narrativo canônico, desenvolvido pela Semiótica com base nas 31 funções 

narrativas de Propp (BERTRAND, 2003). Desde sua concepção, o esquema 

narrativo passou por duas reformulações até chegar ao modelo geral tal qual se 

apresenta hoje. Suas três etapas recobrem os grandes conjuntos semióticos 

analisáveis em termos de estruturas modais: a manipulação, a ação e a sanção. A 

manipulação é a esfera mais geral e engloba o contrato fiduciário, que “põe em jogo 

um fazer persuasivo de parte do destinador e, em contrapartida, a adesão do 

destinatário” (GREIMAS & COURTÉS, 2013, p.208). O termo manipulação deve ser 

tomado aqui longe de seu sentido pejorativo normalmente atribuído pelo senso 

comum, pois trata, antes de qualquer coisa, de uma modalização pelo /fazer/ de um 

destinador-manipulador, que, conforme explica Bertrand (2003, p.296), representa “o 

fazer-fazer, que pressupõe um fazer crer, um fazer-querer ou dever, um fazer-saber 

e um fazer-poder”. Desse modo, o destinador-manipulador é construído pelos 

enunciados modais factivos, podendo ser representado por qualquer ator do 

discurso, já que é uma posição modal: o destinador-manipulador pode ser, então, 

tanto o sujeito que incentiva quanto o que manda ou promete e seduz.  

O destinador-manipulador é, portanto, construído a partir de uma modalização 

pelo /fazer/ e sua ação é um fazer persuasivo19 sobre o destinatário que a ele 

corresponde: para que a fidúcia se estabeleça, é necessário, antes de mais nada, 

que o destinador manipulador faça o destinatário crer que quer ou deve, ou sabe ou 

pode fazer alguma coisa. A manipulação pode se dar, então, por muitas formas, 

sendo as mais comuns a manipulação por tentação, por provocação, por sedução ou 

por intimidação. A tentação ocorre pela oferta de um valor positivo por parte do 

                                                 
19 O Dicionário de Semiótica explica que o fazer persuasivo, sendo uma das formas do fazer 
cognitivo, “está ligado à instância da enunciação e consiste na convocação, pelo enunciador, de todo 
tipo de modalidades com vistas a fazer aceitar, pelo enunciatário, o contrato enunciativo proposto e a 
tornar, assim, eficaz a enunciação” (GREIMAS & COURTÉS, 2013, p.368). Como o fazer persuasivo 
pode ser considerado uma expansão suscetível de produzir programas narrativos modais cada vez 
mais complexos, ele é considerado, assim, sob dois aspectos: um que visa o ser do sujeito a 
modalizar e outro que visa seu fazer eventual. É este último que inscreve seus programas modais no 
quadro das estruturas da manipulação. 
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manipulador, como seria o caso de uma recompensa. A provocação ocorre quando 

se faz um juízo negativo acerca da competência do manipulado. A sedução, ao 

contrário, ocorre ao se oferecer um juízo positivo sobre a competência do 

manipulado. E, por fim, a intimidação ocorre quando o manipulador obriga o 

manipulado a fazer algo por meio de ameaças. Entretanto, ao fazer persuasivo do 

destinador-manipulador corresponde o fazer interpretativo do destinatário, de que 

decorre a renúncia ou aceitação do contrato. Com a aceitação da manipulação e o 

estabelecimento do contrato de fidúcia, passa-se à próxima etapa do esquema 

narrativo: a ação. 

A esfera da ação é a responsável por fazer-ser um novo estado de coisas, por 

meio das fases da competência e da performance. Na fase de doação de 

competência, o actante sujeito é dotado de um saber e/ou poder-fazer que o torna 

“capacitado para agir” (cf. Barros, 2011, p.25-26). Dotado desta competência modal, 

o sujeito passa, então, a performance, em que se dá a transformação de estado 

central do programa de base da narrativa, colocando frente a frente os actantes 

sujeito e antissujeito. Operada esta ação do sujeito para apropriar-se dos valores por 

ele visados, entra em cena a etapa da sanção, que fecha o esquema narrativo por 

meio do julgamento da performance executada. 

A esfera da sanção encerra o percurso do sujeito e coloca em cena 

novamente o destinador, que passa a ser um destinador-julgador. O destinador-

julgador avalia, então, a ação realizada pelo sujeito que operou a transformação, 

sancionando-o positiva ou negativamente. Tal avaliação pode se dar pelo 

encadeamento de programas narrativos de sanção cognitiva ou interpretação e pelo 

encadeamento de programas narrativos de sanção pragmática ou retribuição, 

conforme explica Barros (2011): 

 

 

Na interpretação, o destinador julga o sujeito, pela verificação de 
suas ações e dos valores com que se relaciona. Essa operação 
cognitiva de leitura, ou melhor, de reconhecimento do sujeito, 
consiste na interpretação veridictória dos estados resultantes do 
fazer do sujeito. Os estados são, dessa forma, definidos como 
verdadeiros (que parecem e são) ou falsos (que não parecem e não 
são) ou mentirosos (que parecem, mas não são) ou secretos (que 
não parecem, mas são), e o destinador neles acredita ou deles 
duvida. Para assim interpretar, o destinador-julgador verifica a 
conformidade ou não da conduta do sujeito com o sistema de valores 
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que representa e com os valores do contrato inicial estabelecido com 
o destinador-manipulador. Cabe ao destinador-julgador comprovar se 
o sujeito cumpriu o compromisso assumido na manipulação. A 
interpretação faz-se, assim, em nome de uma ideologia, de que 
depende o sentido do percurso narrativo realizado. (BARROS, 2011, 
33-34, grifo do autor). 

 

O segundo programa narrativo no percurso do destinador-julgador é 
o da sanção pragmática ou retribuição. O sujeito reconhecido como 
cumpridor dos compromissos assumidos é julgado positivamente e 
recebe uma retribuição, sob a forma de recompensa. Já o sujeito 
desmascarado, por não ter executado sua parte no contrato, sofre 
julgamento negativo e punição. 
A retribuição, como recompensa ou punição, faz parte da estrutura 
contratual inicial e restabelece o equilíbrio narrativo, pois é o 
momento de o destinador cumprir as obrigações assumidas com o 
sujeito, na hora da manipulação. (BARROS, 2011, p.35, grifo do 
autor). 

 

 

Nesse sentido, é na etapa da sanção que são revelados os segredos da 

narrativa, através das modalidades veridictórias que colocam em jogo o ser e o 

parecer, conforme explicitado pela autora. Essas modalidades veridictórias são 

operadas também na instância pressuposta da enunciação, pelos enunciatários 

previstos do texto-enunciado, que poderão, por exemplo, colocar em jogo o ser e o 

parecer para determinar se um texto-enunciado que se propõe factual, referente à 

realidade, como uma matéria de jornal, é verdadeiro ou mentiroso, ou ainda, se uma 

narrativa ficcional é verdadeira, ou seja, parece e é ficcional, ou secreta, que não 

parece, mas é ficcional. Através da veridicção, o enunciatário é capaz de perceber e 

avaliar, portanto, os usos feitos de elementos reais na ficção, como lugares e 

mesmo personalidades, que fazem com que a ficção não seja, mas pareça a 

realidade. Além disso, o enunciatário opera, ainda com essas modalidades para 

julgar os sujeitos da narrativa ao longo de toda a trama, sabendo, muitas vezes 

antes do final, quem é verdadeiro, falso, mentiroso e quem guarda algum segredo. 

Numa narrativa canônica, é, então, nesta etapa que o vilão sofre uma sanção 

negativa e, geralmente, no nível da pragmática, é punido, e o mocinho é sancionado 

positivamente, sendo recompensado com o final feliz por seu estado de conjunção 

com o objeto-valor buscado. É importante salientar que, numa narrativa, nem todas 

as etapas do esquema narrativo canônico precisam estar representadas, o que não 

significa dizer que elas não existam; as narrativas podem optar por representar ou 
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não apenas uma das fases. Todavia, as etapas não representadas estarão 

presentes por uma relação de pressuposição, que pode ser depreendida pela 

análise do que está apresentado no texto. É preciso dizer, também, que, no âmbito 

da manifestação, ainda que a narrativa apresente a sequência canônica completa, 

esta não precisa vir, necessariamente, na ordem aqui apresentada; elas estarão 

relacionadas por uma pressuposição lógica e a inversão da ordem do esquema 

canônico criará efeitos de sentido diferentes, conforme for o objetivo do texto. 

Toda essa estrutura narrativa é revestida, no nível do discurso, por formas 

mais concretas, que produzem as variações de conteúdos narrativos invariantes 

(FIORIN, 2011). O nível discursivo é o nível mais superficial e o mais complexo do 

texto. Nele, o sujeito da enunciação faz diversas escolhas que transformam a 

narrativa em discurso, e através dele podem se recuperar as marcas deixadas pela 

enunciação, “instância de mediação entre as estruturas narrativas e discursivas” 

(BARROS, 2011, p.54), pela análise da sintaxe e da semântica discursivas. Na 

sintaxe discursiva, analisam-se as projeções da enunciação no enunciado e, na 

semântica discursiva, analisam-se os procedimentos que garantem a coerência 

interna do texto. Esses procedimentos utilizados para projetar o discurso são 

escolhidos de acordo com os efeitos de sentido que se buscam construir: 

 

 

Partindo do princípio de que todo discurso procura persuadir seu 
destinatário de que é verdadeiro (ou falso), os mecanismos 
discursivos têm, em última análise, por finalidade criar a ilusão de 
verdade. Há dois efeitos básicos produzidos pelos discursos com a 
finalidade de convencerem de sua verdade, são o de proximidade ou 
distanciamento da enunciação e o de realidade ou referente. 
(BARROS, 2011, p.55, grifo do autor). 

 

 

Conforme queira produzir os efeitos de sentido de proximidade ou de 

distanciamento, a enunciação utilizará diferentes procedimentos de projeção de 

pessoas, tempo e espaço no enunciado. O jogo entre vozes no discurso permite a 

adoção de perspectivas variadas dentro de um mesmo texto, criando diferentes 

efeitos e permitindo à enunciação, instância pressuposta, manifestar-se de 

diferentes formas. Desse modo, é preciso diferenciar duas instâncias concernentes à 



 

 

49 

 

enunciação: a do eu pressuposto e a do eu projetado no enunciado, conforme 

explica Fiorin (2011, p.56): 

 

 

Teoricamente, essas duas instâncias não se confundem: a do eu 
pressuposto é a do enunciador e a do eu projetado no interior do 
enunciado é a do narrador. Como a cada eu corresponde um tu, há 
um tu pressuposto, o enunciatário, e um tu projetado no interior do 
enunciado, o narratário. Além disso, o narrador pode dar a palavra a 
personagens, que falam em discurso direto, instaurando-se então 
como eu e estabelecendo aqueles com quem falam como tu. Nesse 
nível temos o interlocutor e o interlocutário. (FIORIN, 2011, p.56, grifo 
do autor). 

 

 

Sendo assim, enunciador e enunciatário estão sempre pressupostos em todo 

e qualquer discurso. A essas figuras correspondem, não as pessoas físicas do 

produtor do discurso e com quem ele fala, mas correspondem a imagem do autor do 

discurso e a imagem de para quem ele fala, construídas pelo texto. São, desse 

modo, perfis de enunciador e enunciatário, criados pelo texto e por ele 

depreendidos. Esse enunciador pressuposto delega voz ao narrador no discurso, 

atribuindo a ele um dever e poder narrar em seu lugar (BARROS, 2011). 

Normalmente, para criar o efeito de sentido de realidade ou referente, ou ainda para 

atribuir ao outro a responsabilidade do discurso que está sendo produzido, esse 

narrador delega voz aos interlocutores no discurso. Nesse sentido, a união de jogos 

de vozes delegadas no discurso com as projeções das categorias de pessoa, tempo 

e espaço podem criar múltiplos efeitos, como a determinação de pontos de vista 

variados, a fim de garantir a imparcialidade e a transmissão do saber de várias 

fontes, ou um discurso de autoridade, que não deve ser questionado. 

Esses procedimentos de projeções da enunciação, de criação de efeitos de 

sentido de aproximação, distanciamento, realidade ou referente são utilizados como 

estratégias a serviço da relação argumentativa entre enunciador e enunciatário. A 

fim de levar o enunciatário a crer nos valores do seu discurso, o enunciador atua 

como um destinador-manipulador e procura exercer, no discurso e pelo discurso, o 

seu fazer-persuasivo, deixando como pistas as marcas de enunciação. 
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O enunciador constrói no discurso todo um dispositivo veridictório, 
espalha marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo 
enunciatário. Para escolher as pistas a serem oferecidas, o 
enunciador considera a relatividade cultural e social da ‘verdade’, sua 
variação em função do tipo de discurso, além das crenças do 
enunciatário que vai interpretá-las. O enunciatário, por sua vez, para 
entender o texto, precisa descobrir as pistas, compará-las com seus 
conhecimentos e convicções e, finalmente, crer ou não no discurso. 
(BARROS, 2011, p.63). 

 

 

O enunciador constrói seu discurso, portanto, determinando, pelas escolhas 

de procedimentos tomadas, como esse discurso deve ser interpretado pelo 

enunciatário por ele visado: trata-se de um discurso proposto como verdade? Trata-

se de um discurso proposto como ficção? Todavia, a esse fazer-persuasivo do 

enunciador vai corresponder o fazer-interpretativo do enunciatário, que, pelas 

marcas deixadas no enunciado, irá comparar os valores investidos no discurso com 

os seus próprios valores ou, ainda, confrontá-los com os valores de outros 

discursos, decidindo, assim, pela fidúcia ou não. 

Esses valores assumidos no discurso pelo sujeito da narrativa são recobertos, 

ainda, no nível da semântica discursiva, por temas e figuras que os dão concretude 

e que garantem a coerência semântica discursiva. O procedimento de tematização 

procura formular os valores de modo abstrato e organizá-los em percursos temáticos 

em que haja a recorrência de traços semânticos abstratos (BARROS, 2011), como, 

por exemplo, a temática do amor, que pode ser organizada pelo percurso semântico 

“conhecer alguém – apaixonar-se – namorar – casar”. Esses valores podem ser 

ainda mais concretizados pelo procedimento de figurativização. “A figura é o termo 

que remete a algo existente no mundo natural” (FIORIN, 2011, p.91) e, por meio 

delas, os percursos temáticos ganham um revestimento sensorial (BARROS, 2011). 

Desse modo, o percurso temático do amor, apresentado anteriormente, pode ser 

figurativizado como “o Príncipe Encantado, que viu a Branca de Neve deitada em 

seu caixão de cristal, apaixonou-se por ela e, imediatamente, com um beijo de amor, 

a livrou do feitiço da Rainha Má. Então, os dois se casaram e viveram felizes para 

sempre”. Esse revestimento figurativo serve, também, para criar o efeito de sentido 

de realidade ou referente, se os investimentos figurativos utilizarem o procedimento 

de ancoragem, como seria o caso, por exemplo, de um discurso que apresente o 
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percurso temático do amor figurativizado pelo Príncipe William e sua esposa Kate 

Middleton. 

Os procedimentos de tematização e figurativização são utilizados também 

como forma de assegurar a coerência semântica, por meio de sua reiteração no 

discurso. A essa recorrência de temas e figuras chama-se isotopia. A isotopia 

garante a linha de leitura do texto. Isso significa dizer que, apesar de um texto 

admitir mais de uma leitura, ele não admite toda e qualquer leitura. Suas 

possibilidades estão asseguradas no texto pelas cadeias isotópicas que ele contém 

e que lhe garantem sua coerência interna. Desse modo, todas as possíveis leituras 

que podem ser feitas de um texto ou discurso estão inscritas no próprio texto, por 

suas cadeias isotópicas temáticas e figurativas. 

Assim, através de uma boa análise sintático-semântica dos níveis do percurso 

gerativo, especialmente dos níveis narrativo e discursivo, a Semiótica fornece o 

aparato necessário para observarmos se o desdobramento das narrativas ficcionais 

está obedecendo aos critérios de coerência dados pelo próprio texto, ao criar novos 

programas narrativos e revesti-los temática e figurativamente. Tendo em mente este 

aparato teórico, passaremos, então, a verificar os projetos enunciativos das séries 

da Rede Globo de Televisão, Malhação e Amorteamo, que constituem o corpus 

deste trabalho, para, nos próximos capítulos, seguirmos com a análise desses dois 

projetos transmidiáticos. 

 

 

1.3. O projeto de Malhação 

 

O seriado Malhação é veiculado há muitos anos pela Rede Globo de 

Televisão, apresentando-se em temporadas que contam histórias diferentes, mas 

que sempre giram em torno do mundo adolescente e envolvendo algum tipo de 

escola. A temporada de 2014 de Malhação, intitulada Malhação – Sonhos, que foi ao 

ar no período entre 14 de Julho de 2014 e 14 de Agosto de 2015, apresentou, em 

280 capítulos de aproximadamente 30 minutos, exibidos de segunda a sexta-feira, a 

história de jovens com diferentes sonhos: sonhos de serem lutadores de muay thai, 

sonhos de serem atores, atrizes, bailarinos, cantores, músicos, etc. A história da 

temporada girou em torno de uma Escola de Artes, chamada Ribalta, e de uma 
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    Destinador 

  /Querer ser/ 

       Feliz   

          Antissujeito 

            Objeto-Valor 

      Sujeito      Sonho 

 

       Adjuvante 

academia de muay thai, a Academia de Artes Marciais do Mestre Gael, que 

funcionavam no mesmo prédio: no térreo, a academia; no andar de cima, escola de 

artes. 

A estrutura narrativa que perpassa toda a temporada obedece ao cânone da 

narrativa ficcional televisiva brasileira: apresenta o percurso de sujeitos que, 

modalizados e destinados pelo próprio /querer/ serem felizes, buscam a conjunção 

com o objeto-valor, nesse caso, tematizado pelos sonhos, que são figurativizados de 

acordo com as aspirações pessoais de cada personagem. Nesse percurso, os 

sujeitos são atrapalhados pelos antissujeitos e ajudados por seus adjuvantes, 

instaurando, assim, a categoria polêmica da narrativa, que se desdobra ao longo da 

temporada até chegar ao desfecho final, com a sanção positiva para os mocinhos, 

que finalmente conseguem entrar em conjunção com o objeto-valor visado, e a 

sanção negativa, que pune de alguma maneira o vilão ou antagonista. 

Desse modo, o projeto enunciativo de Malhação – Sonhos apresenta, no nível 

narrativo do Percurso Gerativo de Sentido, a seguinte estrutura narrativa geral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O destinador geral da narrativa é, portanto, o desejo de ser feliz que move o 

sujeito (representado no nível discursivo por diversas figuras que constituem os 

personagens da trama de Malhação – Sonhos, de acordo com o percurso de quem 

se queira analisar) em direção à busca de seu objeto-valor visado: seu sonho (que 

também poderá ser figurativizado, no nível discursivo, de acordo com o percurso de 

cada sujeito). Nesse percurso de busca, o sujeito poderá ser ajudado por um 

adjuvante e será atrapalhado pelo antissujeito, que estará no seu próprio percurso 

Esquema 2: Estrutura Narrativa Canônica de Malhação - Sonhos 
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em busca do objeto-valor por ele visado. As estruturas narrativas são concretizadas, 

então, no nível discursivo por meio dos temas e das figuras, de modo que os temas 

são mais abstratos, como, por exemplo, o sonho, o amor, e as figuras possuem um 

referente no mundo natural, concretizando ainda mais essas estruturas narrativas: o 

sonho passa a ser o sonho de ser atriz; o amor é personificado pela figura do 

mocinho. Sendo assim, para concretizar a estrutura narrativa de Malhação, o 

esquema narrativo apresentado é revestido, no nível do discurso, pelas figuras, que 

representam os personagens que darão corpo à história. 

A trama começa a engendrar, então, a história do mestre Gael, ex-lutador de 

muay thai, dono da Academia de Artes Marciais do Mestre Gael e pai das 

adolescentes Bianca e Karina, frutos de seu casamento com a falecida atriz da 

Ribalta, Ana. Desse modo, o sujeito Gael inicia a narrativa em estado disjunto com o 

objeto-valor amor, tendo em vista que sua esposa Ana faleceu durante o parto da 

filha mais nova, Karina. Assim, os objetos investidos de valor por parte de Gael são 

suas filhas, sua academia e seu aluno Duca, que ele considera o filho homem que 

não teve: ver a realização pessoal dessas figuras se apresenta como o sonho do ex-

lutador. Gael se preocupa, portanto, com o bom funcionamento da academia, que 

ele acredita, no início da trama, ser atrapalhado pelo funcionamento da escola de 

artes Ribalta no andar de cima do prédio; se preocupa com o sucesso de Duca no 

muay thai, especialmente no que diz respeito ao exame de faixa; e se preocupa com 

a felicidade e o bom relacionamento com Bianca e Karina, que é atrapalhado pelos 

conflitos de interesse entre o pai e as filhas. Karina, a filha mais nova, tem o sonho 

de seguir os passos do pai e se tornar uma lutadora de artes marciais. Bianca, por 

sua vez, quer seguir os passos da mãe e se tornar uma grande atriz de teatro. 

Todavia, Gael não aceita que a filha mais velha faça teatro, porque acredita que a 

falecida esposa o traiu com um ator da Ribalta, e não permite que a mais nova lute 

profissionalmente ou participe de torneios ou sequer treine com os meninos da 

academia. Para ele, as filhas devem estudar e ajudar com a administração da 

academia. 

Karina, para ir em busca de seu objeto-valor, revestido pelo sonho de ser 

lutadora profissional, decide investir em alguns programas de uso: a menina começa 

a treinar com Duca, escondido de Gael, que atuaria como antissujeito desse 

programa. Karina tenta, ainda, convencer o pai a deixa-la lutar e fazer o exame de 
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grau, utilizando como argumento o fato de o pai deixar a irmã Bianca fazer tudo e ela 

nada. A menina percebe que o pai a trata diferente da irmã e sofre com isso, 

achando que o pai a culpa pela morte da mãe, que morreu no parto. Esse programa, 

entretanto, não é bem-sucedido, Karina não consegue convencer Gael, o que a faz 

ficar ainda mais triste. A menina decide, então, enfrentar o pai e ir para o exame de 

grau mesmo assim. Gael atua como antissujeito também desse programa, 

mandando que a filha saísse do tatame, entretanto, Duca e José Aldo, que, 

utilizando o recurso de ancoragem representa a si mesmo na narrativa ficcional, 

criando o efeito de sentido de realidade, está na academia de Gael para entregar o 

grau aos atletas graduados no exame, atuam como adjuvantes, apoiando Karina e 

convencendo Gael a deixar a filha participar. O programa de uso de Karina é, assim, 

bem-sucedido e a menina recebe a faixa de grau das mãos de Aldo, continuando 

focada em seu objetivo de tornar-se lutadora profissional. 

Contudo, além de ter o sonho de ser lutadora como seu pai, Karina apresenta 

um percurso em busca do amor, que, a princípio, é figurativizado por Duca, mas 

que, com a ajuda de sua irmã Bianca, passa a ser figurativizado por Pedro, um 

menino que se muda para o bairro, tem o sonho de ser um guitarrista famoso e vai 

estudar na Ribalta. Pedro consegue conquistar Karina e o pai da menina, com 

ciúmes, passa a atuar como antissujeito também dessa narrativa. Gael implica com 

Pedro, coloca medo no garoto, não deixa Karina sair sozinha com o namorado e 

passa a vigiar os dois. Mas o próprio Pedro acaba atuando como antissujeito no 

percurso da menina em busca do amor, pois quando os dois tem sua primeira noite 

juntos, o menino resolve escrever uma redação sobre isso e ler na escola, o que a 

deixa muito chateada. Além disso, Karina descobre que a irmã Bianca pagou Pedro 

para começar a namorar com ela, e decide romper o namoro com o menino, ficando 

em disjunção com o amor. Entretanto, Pedro consegue reconquistar Karina, os dois 

reatam, e ela termina seu percurso em conjunção com seu objeto-valor, o amor de 

Pedro e o sonho de lutar. 

O sujeito Bianca, por sua vez, ao abrirem os testes para admissão de novos 

alunos da Escola de Artes Ribalta, sob a modalização de um /querer/ destinador do 

desejo de ser feliz, decide iniciar seu percurso de busca por seu sonho de ser atriz. 

Para alcançar, então, a conjunção com o objeto-valor visado em seu programa 

narrativo de base, a menina se utiliza de uma sequência de programas narrativos de 
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uso, como meios de atingir seu objetivo e transformar, assim, sua relação de junção. 

Para entrar em conjunção com seu objeto-valor, revestido, no nível discursivo, pelo 

sonho de ser atriz, Bianca precisa estudar teatro na Ribalta. Todavia, para estudar 

na Ribalta, a menina precisa fazer o teste, o que seu pai nunca deixaria, atuando 

como antissujeito dessa narrativa. Com a ajuda de seu adjuvante Duca, Bianca dá 

um jeito de enganar Gael e Karina, entupindo o banheiro feminino da academia com 

papel higiênico e deixando a irmã ocupada ao limpar toda a bagunça enquanto ela 

faz o teste no andar de cima, escondida. A menina vai muito bem no teste, 

entretanto, Karina descobre a armação de Bianca e atua como antissujeito, 

contando para Gael que foi a irmã quem interditou o banheiro da academia. O pai da 

menina invade o teste, arrastando-a do palco e proibindo-a de fazer teatro. Porém, 

outro adjuvante surge no percurso de Bianca: Dandara, professora da Ribalta por 

quem Gael se sente atraído, decide conversar com ele e aconselhá-lo a não destruir 

o sonho da filha. Bianca consegue, assim, convencer o pai, que permite que ela 

estude teatro na Ribalta, desde que isso não a atrapalhe nos estudos e que ela não 

pare de fazer o trabalho dela na academia. Nesse sentido, o programa de uso de 

Bianca é realizado, a menina se torna aluna de teatro e, no final, consegue entrar 

em conjunção com o objeto-valor por ela visado, tornando-se uma grande atriz. 

Observemos o esquema visual, a seguir, que resume a trama narrativa: 
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Esquema 3: Programa Narrativo de Bianca 

 

Contudo, o vexame de Gael no teste de Bianca é filmado por Jade, filha de 

uma das professoras da Ribalta, Lucrécia. A menina está em seu próprio percurso 

de busca pelo seu objeto-valor, o sonho de ser bailarina. Para entrar em conjunção 

com o seu objeto, Jade também se utiliza de programas de uso, fazendo o teste 

para estudar na Ribalta. A menina filma tudo dos bastidores, fazendo comentários 

maldosos sobre os outros colegas que também estão ali para participar dos testes e 

publicando esses vídeos em seu blog. Nesse aspecto, Jade começa a atuar como 

mais um dos antissujeitos do percurso de Bianca, postando o vídeo da vergonha que 

o pai da menina a fez passar, e, posteriormente, disputando com ela o papel de 

protagonista em uma peça na Ribalta, sabotando seu teste para a peça, filmando um 

beijo entre Karina e Duca, namorado de Bianca, e postando em seu blog com mais 

comentários maldosos. Entretanto, ao começar a namorar o lutador bad boy Cobra, 

que chega à cidade com o objetivo de treinar com Gael, e ao descobrir que Lucrécia 

está doente e que o melhor amigo da mãe, Edgar, que também é professor na 
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Ribalta, é, na verdade, seu pai, Jade vai mudando aos poucos e acaba rompendo 

seu contrato fiduciário inicial, que tinha como objeto-valor o sonho de ser bailarina. A 

menina, destinada pelo querer ser feliz, apresenta agora outros sonhos: o de casar 

com Cobra e construir uma família e o sonho de ser enfermeira, que descobriu ao 

cuidar de sua mãe enquanto estava doente. Jade, ao final, se casa com Cobra, que 

vira um lutador de sucesso, e vai fazer faculdade de enfermagem, entrando em 

conjunção, assim, com o objeto-valor por ela visado. 

Observa-se, assim, que há uma proximidade na estruturação dos programas 

narrativos dessas personagens. As narrativas se apresentam de acordo com o 

cânone das narrativas ficcionais brasileiras, com os casais passando do estado 

conjunto para o disjunto e, então, para o conjunto novamente e com as sanções 

positivas recompensando os mocinhos no último capítulo. Tornam-se, desse modo, 

narrativas previsíveis e de fácil aceitação por parte dos enunciatários previstos, já 

que as personagens não apresentam grandes conflitos psicológicos. As questões 

colocadas em cena por meio desses programas revelam, portanto, a imagem do 

enunciatário a quem se destina, majoritariamente, o seriado: o público jovem. 

Tratam-se de questões e conflitos muito característicos do mundo adolescente, 

como a descoberta do primeiro amor, os conflitos com os pais, geralmente, tomados 

como chatos e antiquados, as brigas comuns entre irmãos, ciúmes entre namorados, 

inveja, apresentando poucos temas voltados para os adultos, como o adultério e o 

tratamento diferenciado dado aos filhos. 

Outro percurso apresentado na trama é o do sujeito Duca, lutador de muay 

thai na academia do Mestre Gael que sonha tornar-se, um dia, um lutador respeitado 

como seu mestre e abrir sua própria academia. Além disso, o rapaz é apaixonado 

por Bianca e seu percurso em busca de conjunção com o amor da menina é 

atrapalhado por vários antissujeitos dessa narrativa, a começar pelo pai ciumento da 

garota. Para entrar em conjunção com seu objeto-valor visado, revestido, no nível do 

discurso, temática e figurativamente pelo amor de Bianca, Duca e a menina 

começam, então, a namorar escondido de Gael, que tem muito ciúme das filhas. 

Entretanto, o rapaz descobre que Karina, irmã mais nova de Bianca, é apaixonada 

por ele, que a vê como uma irmã. Quando, finalmente, Duca assume seu 

relacionamento com Bianca, o ciúme que sente da namorada atriz é que começa a 

atuar como antissujeito de seu percurso. Para atrapalhar ainda mais, outros dois 



 

 

58 

 

sujeitos surgem na narrativa: João, filho de Dandara, namorada de Gael e 

professora da Ribalta, se apaixona por Bianca; e Nat, lutadora de muay thai que 

aparece dizendo ser ex-namorada do irmão falecido de Duca, que se aproxima do 

rapaz e começa a se envolver com ele. Assim, Duca e Bianca terminam o namoro, 

passando para o estado de disjunção com o amor um do outro, e começam a 

namorar, respectivamente, Nat e João. Todavia, nem Duca nem Bianca conseguem 

esquecer o amor que sentem um pelo outro. A menina termina, então, seu namoro 

com João. Duca, além de gostar de Bianca, descobre que Nat estava envolvida com 

Lobão, rival de seu mestre Gael e dono da academia Khan, a quem ele atribui a 

culpa pela morte de seu irmão Alan. O rapaz descobre que Nat se envolveu com 

Alan enquanto namorava Lobão e que a lutadora ainda era ligada ao dono da Khan. 

Duca e Nat terminam, mas a lutadora ainda causa muitos problemas para o garoto 

ao deixar Bianca desconfiada e com ciúmes e ao tentar desmascarar Lobão, 

inclusive pela morte de Alan. Quando, finalmente, Duca consegue resolver as coisas 

com Nat, ele e Bianca ficam juntos e o rapaz acaba em conjunção com o amor da 

menina e, ainda, abre sua tão sonhada academia junto com Gael. 

Lobão se apresenta como o grande antissujeito da narrativa de Malhação – 

Sonhos. Ele atua como antissujeito no percurso de Duca e também no de Gael. No 

percurso de Duca, Lobão se apresenta como antissujeito por ter atuado como 

destinador de Alan, oferecendo através do contrato fiduciário os valores de fama e 

dinheiro que só poderiam ser alcançados se o rapaz passasse a treinar na Khan. 

Lobão inclui o rapaz nos esquemas de lutas com resultados arranjados para 

conseguir dinheiro fácil. Entretanto, Alan descumpre sua parte no contrato quando 

vence uma luta e pega todo o dinheiro para fugir. O rapaz é, então, supostamente 

assassinado e Duca culpa Lobão pela morte do irmão. Entretanto, depois de anos 

acreditando que Alan estava morto, Duca reencontra o irmão, que reaparece com 

um pendrive com provas que incriminam Lobão, mas acaba morto atropelado pelo 

vilão. 

Já no percurso de Gael, Lobão atua como antissujeito antes mesmo de tirar 

Alan da academia. Lobão, além de ter inveja e ser obcecado por Gael, assediou sua 

esposa e disse ter tido um caso com ela. Lobão afirma ser pai de Karina, a filha mais 

nova de Gael, e manda falsificar um exame de DNA só para privá-lo do convívio com 

a filha, tornando-o disjunto com um de seus objetos-valor. A menina vai morar com o 
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dono da Khan após se desentender com Gael, e Lobão a deixa fazer tudo o que 

Gael não permitia, dizendo inclusive que vai deixar a menina disputar um torneio de 

artes marciais. Nesse sentido, o sonho do antissujeito Lobão em seu próprio 

percurso é privar Gael da conjunção com seus objetos-valor, impedindo assim sua 

felicidade. Entretanto, Nat, que era namorada de Lobão, atua como antissujeito 

dessa narrativa e ajuda a desmascarar o vilão, junto com Duca e Gael: Karina 

descobre que é filha de Gael, todos os crimes cometidos por Lobão são descobertos 

e Nat o entrega para a polícia. Desse modo, o vilão da narrativa foi sancionado 

negativamente, sendo preso, e os mocinhos, sancionados positivamente, 

encontrando seus finais felizes. 

Com esses percursos, observa-se que há uma divisão maniqueísta entre vilão 

e mocinho, entre bem e mal. Assim, os mocinhos da trama de Malhação são 

essencialmente bons e o vilão exclusivamente mau, e, apesar de o mal se sobrepor 

durante boa parte da narrativa, ao final o bem sempre vence, retornando ao modelo 

narrativo canônico e à previsibilidade: não se pode esperar nem ao menos que o 

vilão sofra durante a trama, seu desfecho com a sanção negativa e a punição só 

será dado no último capítulo. 

Malhação – Sonhos conta, ainda, o percurso do sujeito Solange, a Sol, que 

busca entrar em conjunção com seu sonho de ser uma cantora famosa. 

Obviamente, a trama apresenta complexificações, que atuam no sentido de 

atrapalhar o sujeito a conseguir a conjunção com o objeto. Nesse sentido, o 

programa de base de Sol, que é entrar em conjunção com o sonho de ser popstar, é 

seguido de diversos programas de uso, que atuam no sentido de ajudar o sujeito, 

por etapas, a alcançar seu objeto-valor. Solange, para conseguir se tornar cantora, 

decide fazer o teste para estudar na Ribalta, mas o ônibus que ela toma para chegar 

à escola quebra no meio do caminho, fazendo com que ela enfrente dificuldades 

para chegar ao teste. Apesar de chegar atrasada e arrumar confusão com dois dos 

professores que fariam o teste, Solange é ajudada por Dandara, que resolve dar 

uma chance à menina, ouvindo-a cantar. Solange é, então, aprovada, mas precisa 

enfrentar sua mãe, Bete, que não quer deixar ela estudar numa escola de artes 

porque isso é coisa para gente rica, e ela é filha da empregada de Gael. Depois de 

brigar, Sol convence Bete a deixa-la estudar na Ribalta, mas ao chegar para a 

primeira aula, descobre que precisa pagar uma taxa de matrícula e, depois, as 
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mensalidades. A menina sabe que a mãe não tem dinheiro e resolve, portanto, 

procurar um emprego para pagar o curso. Depois de tentar conseguir emprego na 

academia de Gael, no bar da família de Pedro e ouvir vários nãos como resposta, a 

menina é contratada por Duca para tomar conta de sua avó, que é uma senhora 

cadeirante muito geniosa. Sol se dá bem com dona Dalva e, assim, consegue 

dinheiro para pagar seus estudos na Ribalta, onde forma uma banda com Pedro e 

outros colegas, conseguindo lançar um clipe solo e se tornar uma cantora de 

sucesso, ao final da narrativa, entrando em conjunção com seu objeto-valor: ser uma 

popstar. 

 

 

Esquema 4: Programa Narrativo de Solange 

 

Solange é também objeto-valor no percurso do extrovertido jovem Wallace. O 

menino inicia a trama como amigo de Sol, que a acompanha em todos os lugares, 

filmando a menina cantando, seja na escola, no ônibus, no teste da Ribalta, em 

qualquer lugar. Ao acompanhar Solange no teste da Ribalta, Wallace consegue uma 
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bolsa para treinar muay thai na academia de Gael. O garoto adquire aí um sonho: o 

de tornar-se um lutador famoso. Entretanto, Wallace é apaixonado por Sol, e a 

menina se apresenta, assim, como objeto-valor no percurso do jovem, que deseja 

entrar em conjunção com seu amor. Para conquistar o amor de Solange, o rapaz 

está sempre ao lado dela, sendo o amigo de todas as horas, seu fã número um, e 

não perdendo a chance de mostrar o quanto gosta da cantora. Wallace consegue, 

enfim, conquistar Solange, mas em determinado momento os dois se desentendem 

e acabam se separando. Wallace começa a namorar, então, outra menina da 

Ribalta, a Ruiva, mas o namoro não dura muito tempo, pois a garota percebe que 

ele ainda é apaixonado por Solange e Solange por ele. Wallace e Sol reatam e o 

rapaz consegue, desse modo, terminar seu percurso em conjunção com seu objeto-

valor, o amor de Solange, tornando-se, ainda, um lutador famoso. 

Com isso, observa-se mais uma vez a previsibilidade na narrativa de 

Malhação. Ao tratar de assuntos do universo adolescente, a narrativa se funda em 

lugares comuns: o amigo que é apaixonado pela amiga, o desejo do pobre e 

morador da periferia de melhorar de vida, a ideia de que escola de arte é coisa de 

rico e não de pobre. Desse modo, Malhação utiliza a universalidade antropológica 

como via de acesso da realidade à ficção, fazendo com que seu enunciatário 

previsto se identifique com as situações vividas pelas personagens, ao coloca-las 

em uma situação que o espectador identifica como sua (cf. Jost, 2011, p.30). E, 

então, ao final do percurso, as personagens boas são recompensadas com a 

conjunção com seus objetos-valores. 

 

1.4. O projeto de Amorteamo 

 

A minissérie Amorteamo, de Guel Arraes, Cláudio Paiva e Newton Moreno, foi 

ao ar na TV, pela Rede Globo de Televisão, no primeiro semestre de 2015. A série 

contou histórias de amores que superaram até mesmo a morte, em cinco episódios 

de aproximadamente 40 minutos, exibidos às sextas-feiras: Um amor tão forte 

quanto a morte; Noivado de Gabriel; O retorno de Malvina; O segredo de Dora; e, 

Casamento de Gabriel e Lena. A estrutura narrativa da série obedece ao cânone da 

narrativa ficcional da televisão brasileira: apresenta o percurso de sujeitos que, 

destinados pelo próprio /querer/ serem felizes, buscam a conjunção com o objeto-
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valor amor, figurativizado por outro sujeito. Nesse percurso de busca, os sujeitos são 

contrariados por seus antissujeitos, que, normalmente, estão em seu próprio 

percurso em busca do mesmo objeto-valor, com a mesma figurativização. Nesse 

sentido, instaura-se a categoria polêmica da narrativa, que se desenrola até o final, 

com a sanção positiva para os mocinhos, que finalmente conseguem entrar em 

conjunção com o objeto-valor visado, e a sanção negativa, que pune de alguma 

maneira o vilão ou antagonista. 

Pensando no nível do texto-enunciado, portanto, o projeto enunciativo de 

Amorteamo apresenta, no nível narrativo do Percurso Gerativo de Sentido, a 

seguinte estrutura narrativa geral: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O destinador geral da narrativa é, portanto, o desejo de ser feliz que move o 

sujeito, representado no nível discursivo por diversas figuras que constituem os 

personagens da trama de Amorteamo, em direção à busca de seu objeto-valor 

visado: o amor, que também poderá ser figurativizado no nível discursivo de acordo 

com o percurso de cada sujeito. Nesse percurso de busca, o sujeito poderá ser 

ajudado por um adjuvante e será atrapalhado pelo antissujeito, que estará, no seu 

próprio percurso, em busca do mesmo objeto-valor buscado pelo sujeito. Nesse 

sentido, do ponto de vista do percurso do antissujeito, o sujeito é que passa a ser o 

antagonista da narrativa do antissujeito. Esse esquema se tornará mais claro a partir 

de agora, quando o concretizarmos por meio dos temas e figuras do nível discursivo. 

  

    Destinador 

  /Querer ser/ 

       Feliz   

          Antissujeito 

            Objeto-Valor 

      Sujeito      Amor 

 

       Adjuvante 

Esquema 5: Esquema Narrativo Canônico de Amorteamo 
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O nível discursivo concretiza, por meio dos temas e figuras, as estruturas 

narrativas, sendo os temas mais abstratos e as figuras mais concretas, possuindo 

um referente no mundo natural. Pensando na estrutura canônica da narrativa de 

Amorteamo, o esquema narrativo apresentado será revestido no nível do discurso 

pelas figuras, que representam os personagens da história. Nesse sentido, a trama 

começa por contar o percurso do sujeito Arlinda, que busca entrar em conjunção 

com objeto-valor o amor, concretizado pela figura de Chico, seu amante. Entretanto, 

o percurso de busca de Arlinda é atrapalhado por Aragão, seu marido, que se 

apresenta como seu antissujeito, matando Chico e impossibilitando a conjunção de 

Arlinda com o valor da felicidade revestido tematicamente por seu amor. 

 

 

Esquema 6: Percurso Narrativo de Arlinda 

 

Todavia, para o percurso do antissujeito Aragão é Chico, amante de Arlinda, 

que se apresenta como oponente, sendo Arlinda a figurativização do objeto-valor 

buscado por ele, o amor. Para conseguir manter a conjunção com Arlinda, que é o 

seu programa narrativo de base, Aragão se utiliza de alguns programas narrativos 

de uso: elimina a oposição de seu antagonista, tornando-o disjunto da vida; e tranca 

Arlinda no porão da fazenda em que vivem, privando-a do convívio em sociedade. 

Entretanto, como acontece na narrativa canônica com os antissujeitos, o percurso de 

Aragão é sancionado negativamente: mesmo que ele tenha conseguido manter 

Arlinda casada com ele, a conjunção se dá apenas na aparência, o que revela o jogo 

entre ser e parecer que ocorre nesse percurso. A conjunção entre Aragão e Arlinda 

é mentirosa, à medida que parece, mas não é, ou seja, Arlinda parece a esposa de 

Aragão perante a sociedade, mas na verdade, no íntimo e no interior de sua casa, 

ela não é: Aragão não conseguiu a conjunção com seu amor. As modalidades 

veridictórias atuam, deste modo, de maneira a mostrar a verdade interna construída 
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no mundo ficcional. Seria, no mínimo estranho, que a personagem Arlinda aceitasse 

continuar sendo esposa de Aragão após ele tê-la pego com o amante em sua cama 

e ter matado o sujeito em cima dela. Se isso acontecesse, poderia ser considerado 

pelo público como uma falha no roteiro da série. 

 

 

Esquema 7: Programa Narrativo de Aragão 

 

Diante da morte de Chico e, portanto, da disjunção com seu objeto-valor 

visado, Arlinda descobre que está grávida, adquirindo assim um novo programa 

narrativo: o desejo de ser feliz ganha um novo sentido, ser mãe e estar em 

conjunção com seu novo objeto-valor: o filho, figurativizado no nível discursivo por 

Gabriel. Para não perder a conjunção com o filho, a mulher se vale de um programa 

de uso: ela atua como destinador-manipulador e propõe a Aragão um valor que ele 

não tem, um filho. Arlinda faz Aragão crer que deve e que pode criar Gabriel como 

seu filho, usando os artifícios da intimidação: ao assumir o filho como se fosse dele, 

ninguém na cidade ficaria sabendo da traição de Arlinda e Aragão poderia manter, 

assim, sua reputação. Não havia motivo para desconfiarem que o menino não fosse 

filho legítimo dele. Aragão aceita o contrato fiduciário e, a partir daí, a narrativa 

central da trama se desenrola, sob a estrutura do mesmo esquema narrativo, 

revestido por outros temas e figuras. 

Gabriel, filho de Arlinda, cresce junto com Lena, filha da empregada de 

Aragão, Dona Zefa. Os dois acabam descobrindo o amor, mas são impedidos de 
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ficarem juntos, porque acreditam que são irmãos: Zefa teve um caso com Aragão e, 

desse relacionamento, nasceu Lena. Desse modo, destinado pelo /querer/ ser feliz, 

Gabriel busca a conjunção com o amor de Lena, mas é impedido pela crença de que 

são irmãos, que atua como antissujeito dessa narrativa, ocasionando a disjunção 

entre sujeito e objeto-valor. Manipulado pelo /querer/ e pelo /dever/ esquecer Lena e 

ajudar seu pai a conseguir dinheiro para tratar a mãe doente, Gabriel aceita entrar 

em conjunção com o amor de Malvina, filha do dono da casa de penhores da cidade 

de Recife, onde se passa a trama, em 1895. Gabriel passa, portanto, à posição de 

objeto-valor no percurso narrativo do sujeito Malvina. 

Todavia, no dia do casamento de Malvina e Gabriel, Arlinda atua como 

antissujeito no percurso da menina e como adjuvante no percurso de Gabriel e Lena, 

contando ao rapaz que os dois não são irmãos e impedindo a junção de Malvina 

com seu objeto-valor. Gabriel abandona Malvina no altar e vai atrás de Lena, 

retomando seu percurso inicial. Tomada por um desgosto causado pela disjunção 

com Gabriel, por ter sido abandonada no altar, Malvina se joga da ponte, privando a 

si mesma da conjunção com a vida. Entretanto, ao descobrir a morte da menina, 

Gabriel, tomado pelos sentimentos de culpa e remorso, vai até o cemitério da 

cidade, onde vive o coveiro Zé, e, apesar dos avisos do coveiro, desenterra o corpo 

de Malvina, causando a volta de todos os mortos do cemitério à vida. Destinados 

pelo /querer/, os mortos-vivos Malvina e Chico saem do cemitério em busca do novo 

objeto-valor visado por eles em seus percursos como mortos-vivos, a vingança e, só 

então, a conjunção com o amor que foi impedida. 

Chico, para conseguir a conjunção com o objeto-valor por ele visado neste 

percurso, inicia alguns programas de uso: o malandro começa a assombrar Aragão, 

aparecendo e sumindo da vista do homem, mostrando o peito ensanguentado pelo 

buraco de bala com que morreu; convence Arlinda a denunciar o marido pelo 

assassinato do amante; faz com que Aragão seja preso por sua morte; e continua a 

assombrá-lo na cadeia, até que ele fique louco. Conseguindo a conjunção com sua 

vingança, Chico tenta retomar seu percurso inicial, em busca de conjunção com o 

amor de Arlinda. Entretanto, o percurso narrativo de vingança de Chico atua agora 

como antissujeito de sua narrativa inicial: ao ver o amante tornar-se um homem 

tomado pela paixão da vingança, decidido a enlouquecer Aragão, Arlinda deixa de 

reconhecer nele o objeto do seu amor, rompendo o relacionamento que tinham. 
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Chico, então, perde a conjunção com o amor de Arlinda, e sua narrativa passa a ser 

de privação ou perda de valores. As narrativas de privação ou perda de valores são 

aquelas em que há a transformação do estado de junção entre sujeito e objeto por 

meio de um enunciado de fazer. Assim, quando o programa narrativo trata de uma 

transformação em que há a mudança de um estado inicial de conjunção para um 

estado final de disjunção, como acontece no programa narrativo de Chico, a 

narrativa será de perda de valores. Caso contrário, se a narrativa tratar de uma 

transformação de um estado inicial de disjunção para um estado final de conjunção, 

ela será de aquisição de valores. 

Arlinda é tomada por um sentimento de pena de Aragão e o retira da cadeia, 

o que faz com que Chico fique com mais raiva do homem. Tomado pela ira, Chico 

decide matar Aragão, mas ao desferir um golpe de faca em direção ao homem, 

Arlinda, atuando como antissujeito de Chico e adjuvante de Aragão, entra na frente e 

acaba em disjunção com a vida. 

 

 

Esquema 8: Programa Narrativo de Chico 
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Malvina, em seu novo percurso, decide buscar sua vingança contra todos que 

a enganaram. Para isso, a menina passa a esfera da ação com diversos programas 

de uso a fim de concretizar o seu programa de base. Malvina descobre que o seu 

pai a enganou, dizendo a ela desde muito pequena que a mãe havia morrido. Na 

verdade, Malvina descobre que sua mãe a vendeu para o joalheiro ainda bebê e 

fugiu com o dinheiro, mas, ao saber da morte da filha, reapareceu na cidade. Desse 

modo, tomada pela ira de ter sido enganada pelo pai e abandonada pela mãe, 

Malvina ataca os dois com golpes de faca, matando o pai. Entretanto, a mãe da 

menina consegue escapar e é levada para o hospital, onde Malvina vai mais tarde 

concluir sua vingança, matando a mãe. A menina se volta, então, para Gabriel. 

Como o rapaz a enganou, dizendo que gostava dela e a abandonando no altar para 

ficar com Lena, que, para Malvina, foi o antissujeito de sua narrativa, ela decide que 

sua melhor vingança será privar Lena da vida e, assim, privar Gabriel da conjunção 

com seu amor. Ao tentar se jogar da ponte levando Lena, Malvina é impedida por 

Gabriel, que se oferece para morrer no lugar da moça. Gabriel atua, nesse sentido, 

como um destinador-manipulador, oferecendo por tentação o valor que Malvina tanto 

queria: a conjunção eterna com ele. Malvina reconhece o valor oferecido por Gabriel 

e aceita o contrato fiduciário, todavia, Lena atua como antissujeito de sua narrativa, 

dizendo que irá junto com Gabriel. Ao passo que Lena não aceita ficar em disjunção 

com o amor de Gabriel, dizendo que também morrerá com o rapaz, Malvina percebe 

a força do amor dos dois e se joga da ponte sozinha, entrando novamente em 

disjunção com a vida, permitindo, assim, a conjunção definitiva entre Lena e Gabriel 

e fazendo com que os mortos-vivos voltassem as suas condições de mortos no 

cemitério. 
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Desse modo, observa-se que os percursos narrativos dos sujeitos são 

engendrados de modo a construir a teia narrativa da série Amorteamo. Os 

enunciados de base de cada percurso são ligados a programas de uso ou 

enunciados secundários, colocando em jogo os percursos dos personagens, que se 

relacionam e atuam na narrativa uns dos outros. Toda essa estrutura narrativa é 

revestida, na semântica discursiva pelos temas e figuras que concretizam a narrativa 

e permitem a movimentação da história através das axiologias que engendram. 

 

 

1.5.  Considerações sobre a análise dos textos-enunciados 

 

Observa-se, assim, que, através da análise dos textos-enunciados, 

encontram-se os mecanismos de agenciamento interno de sentido que permitem 

garantir a coerência interna nesses universos ficcionais. Conforme abordado no 

início deste capítulo, a ficção pode tomar de empréstimo elementos do real, como 

acontece em Amorteamo, em que a narrativa se passa na cidade do Recife, ou em 

Malhação – Sonhos, em que o lutador José Aldo participa de um capítulo atuando 

como ele mesmo, e entremear esses elementos do real no universo ficcional, sem 

nunca perder de vista a coerência interna dada pela própria narrativa. 

Esquema 9: Programa Narrativo de Malvina 
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As narrativas ficcionais podem ainda se utilizar de outros recursos que a 

aproximam do mundo real, como se fundarem em ideologias e lugares comuns. 

Nesse sentido, tanto a narrativa de Amorteamo quanto a narrativa de Malhação se 

apresentam percursos narrativos que representam discursos formados de lugares 

comuns e determinadas posições ideológicas, como “filho do patrão não se mistura 

com filho da empregada”, “onde já se viu pobre estudar arte? Quem estuda arte é 

filho de rico”. Conforme afirmado por Jost (2011), esses percursos acabam por 

motivar os heróis e seus objetivos, colocando-os em uma situação que o espectador 

identifica como sua. Todavia, esses lugares comuns podem tornar as narrativas 

previsíveis. 

As narrativas ficcionais televisivas brasileiras geralmente obedecem ao 

cânone narrativo, em que os mocinhos iniciam a narrativa conjuntos de seus objetos, 

mas são atrapalhados pelos antissujeitos, tornando-se disjuntos e passando por 

uma série de problemas até chegar ao final da narrativa e conseguir novamente a 

conjunção com os valores do amor e da felicidade, além de verem a sanção 

negativa dada ao vilão. Em Amor à Vida (Rede Globo, 2013), por exemplo, a 

mocinha Paloma tem sua filha recém-nascida sequestrada e passa a trama inteira 

tentando descobrir o paradeiro da menina, sendo atrapalhada pelo vilão Félix, seu 

irmão, que foi quem roubou a criança dos braços de Paloma, que estava 

desacordada após o parto no banheiro de um bar, e a deixou numa caçamba de lixo 

na rua. Depois de muito tempo é que Paloma consegue encontrar a filha, 

conseguindo a conjunção com seu objeto valor. 

Assim, observa-se que as séries Malhação e Amorteamo apresentam 

algumas aproximações, visto que a estruturação de seus projetos enunciativos se dá 

de maneira semelhante. Todavia, essas narrativas se distanciam no que se refere 

aos temas abordados por uma e outra. Enquanto Malhação apresenta uma 

abordagem mais leve de temas do cotidiano adolescente, Amorteamo traz uma 

narrativa um pouco mais densa ao abordar temas como homicídio, suicídio e 

adultério. Entretanto, ambas apresentam uma visão maniqueísta entre bem e mal, 

na qual o bem sempre vence e o vilão sempre sofre uma sanção negativa. 

Os percursos dessas narrativas vão, então, se entremeando e formando a 

teia narrativa da trama, de modo que o percurso de uma personagem atua e 

influencia o percurso de outra. Algumas tramas podem ser tão interessantes que se 
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queiram explorar sua narrativa, desenvolvendo, assim, o universo narrativo ficcional 

em outras mídias. Desse modo, para que essas narrativas possam se desdobrar de 

uma mídia a outra, são necessários suportes que permitam, por suas morfologias e 

funções, a ampliação da experiência narrativa, contribuindo, assim, para o projeto de 

transmidiação. No capítulo a seguir, nos deteremos sobre esses objetos-suporte que 

fazem parte dos projetos de transmidiação das narrativas de Amorteamo e Malhação 

– Sonhos, procurando explicar sua morfologia e suas propriedades sensoriais, que 

mostram como cada um pode ser mobilizado e como agem sobre o corpo do sujeito, 

possibilitando diferentes tipos de práticas e contribuindo, assim, para o projeto 

transmidiático. 
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Capítulo II 

Por meio dos Objetos-Suporte: o lugar da TV, da Internet e do 

celular nos projetos transmídias 

 

 

 

Pensar as narrativas transmidiáticas enquanto textos-enunciados que se 

desdobram de uma mídia a outra implica também pensar os suportes em que cada 

uma dessas narrativas que compõem o todo de significação desse universo ficcional 

se manifestam. Isso significa que, para além de apreender os mecanismos internos 

do texto-enunciado, com todos os jogos entre os actantes narrativos que contribuem 

para a estruturação um mundo ficcional coerente, interessa ainda apreender a 

situação em que esses textos estão inseridos, os objetos em que se manifestam e 

que lhes conferem eficácia comunicativa, enunciativa e pragmática. Passar, 

portanto, da análise dos textos-enunciados aos objetos é interessar-se pelo conjunto 

de situações semióticas, que permitem que as narrativas transmídias funcionem de 

acordo com as regras do seu modo próprio de funcionamento, ao mesmo tempo em 

que regulam sua interação com os percursos e os usos dos espectadores. Fontanille 

(2005) apresenta esta explicação usando como exemplo os cartazes que são 

fixados em ruas, muros, plataformas de metrô, vitrines de loja, etc. Para o autor, “se 

considerarmos, por exemplo, o papel de um cartaz publicitário colocado em uma 

vitrine de loja, que anuncia a disponibilidade de um novo produto ou de um produto 

antigo, a relação enunciativa proposta para tal cartaz publicitário será 

necessariamente inserida em uma prática mais complexa e heterogênea (fazer os 

cursos, caminhar, na ocorrência).” (FONTANILLE, 2005, p.19). 

Se os textos-enunciados se dão a conhecer como um dispositivo de inscrição, 

eles se manifestam em determinadas estruturas materiais, “dotadas de uma 

morfologia, de uma funcionalidade e de uma forma exterior identificável, cujo 

conjunto é destinado a um uso ou a uma prática mais ou menos especializada” 

(FONTANILLE, 2005, p.19 – grifo nosso). Essas estruturas materiais são os 

chamados objetos-suporte. Observar a denominada “morfologia” desses objetos em 

relação é a tarefa a ser enfrentada por uma semiótica das práticas. 
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Para melhor compreender o que são esses objetos e como, ao mesmo tempo 

em que permitem a manifestação dos textos-enunciados, eles participam de uma 

prática determinada, podemos retomar o exemplo das correspondências, dado por 

Fontanille (2008). O texto-enunciado da carta é inscrito em uma folha de papel e 

colocado dentro de um envelope, sobre o qual se inscrevem o endereço do 

destinatário, o do destinador, e figuras que marcam a presença e o papel do 

intermediário no processo, como os selos e carimbos dos correios. Desse modo, o 

nome e o endereço do destinatário podem ser encontrados, ao mesmo tempo, no 

interior da carta e no envelope, mas essas inscrições em partes diferentes da 

correspondência lhe conferem diferentes papéis actanciais. No interior da carta, o 

nome e endereço do enunciatário participam da estrutura de enunciação e 

manifestam a relação enunciativa, às vezes implícita, do texto da carta, 

determinando sua leitura. Eles articulam, portanto, a leitura e a interpretação do 

texto-enunciado. Contudo, a inscrição do mesmo nome e endereço do enunciatário 

no envelope da correspondência participa de outras práticas: serve como instrução 

para os intermediários postais, os correios, no encaminhamento, transporte e 

distribuição final das correspondências e, ao chegar ao destino, serve para triar, 

dentre todos os receptores possíveis da carta, o destinatário legítimo, que tem o 

direito de abrir o envelope e ler o seu conteúdo. A fronteira entre essas duas práticas 

é dada pelo estado do envelope: se estiver fechado, a primeira prática está vigente, 

se estiver aberto, permite a realização da segunda prática, a leitura da carta. Assim, 

Fontanille (2008) explica a associação entre a morfologia particular do objeto e suas 

práticas, que são determinadas, no caso da carta, pelo gênero epistolar e pelo 

gênero “comunicação e circulação dos objetos em sociedade”, que se ajustam uma 

à outra. 

 

 

Cada uma corresponde a uma parte e a um estado do objeto, assim 
como as inscrições específicas, que permitem administrar a 
confrontação com outras práticas eventualmente concorrentes, 
provenientes de outros gêneros. Se o envelope chega aberto, por 
exemplo, o correio deve colocar uma outra inscrição para indicar que 
“a prática concorrente” já fazia parte do processo corriqueiro de 
distribuição, e não de uma prática externa ilegítima. Ou ainda, em 
uma empresa, é a própria formulação do nome do destinatário que 
decide o modo de abertura: se o nome é um título ou uma função, o 
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envelope será aberto antes de chegar a seu destinatário, se é um 
nome próprio, ela chegará fechada. (FONTANILLE, 2008, p.22). 

 

 

O que se observa, portanto, é que os objetos são corpos materiais destinados 

a um duplo uso: suporte de marcas da enunciação enunciada, ou seja, dos textos-

enunciados, e ator da situação semiótica, participante de uma prática social, que 

pré-determina os papéis e atos enunciativos requeridos. Ao articular esses usos, 

eles funcionam de acordo com suas potencialidades e com as regras do gênero em 

que se inserem, regulando a interação enunciativa entre os participantes das cenas 

predicativas que compõem. Ou, para melhor dizer, é a morfologia do objeto que 

determina como ele se organiza e participa de uma prática, conforme explica Lima 

(2010): 

 

 

[...] o objeto-suporte modaliza e restringe o sistema de inscrição. 
Segundo Fontanille (2005, p.22), enquanto objeto material ele 
apresenta certas propriedades de consistência, de relativa solidez, 
que impõem uma praxiologia específica para desempenhar atos 
enunciativos. Nesse sentido, estão inscritas nos objetos-suporte 
relações modais e epistêmicas, e também passionais, que aparecem 
como propriedades sensíveis e materiais potencializadas. (LIMA, 
2010, p.14). 

 

 

O que se quer dizer é que, em determinadas situações, o objeto integra o 

texto, fornecendo a estrutura para sua manifestação enunciativa, ao mesmo tempo 

em que, enquanto corpo material, está destinado a uma prática, que, no uso, torna-

se enunciação do objeto. Entretanto, o objeto só pode carregar os traços 

enunciativos desses usos de forma virtual e pressuposta. Os objetos-suporte se 

apresentam, então, como potencialidades, que só se realizam e ganham sentido em 

sua integração com o nível superior, o das práticas. Eles ancoram, portanto, a 

experiência do sujeito no mundo natural. Sendo assim, o nível de pertinência dos 

objetos é também o nível dos dispositivos e das técnicas que o operam. 

Para Portela (2008), a reflexão sobre os objetos-suporte materiais e formais 

que manifestam um texto pode nos ajudar a compreender melhor a interação entre 

os avanços das tecnologias e a criação de novos tipos textuais. “Isso nos 
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possibilitaria antever o esperado estilhaçamento da narrativa a partir do advento da 

TV digital ou, ainda, otimizar a criação de websites adaptados para exibição em 

celulares e computadores de mão” (PORTELA, 2008, p.104). Nesse capítulo, 

refletiremos, então, sobre os objetos que participam dos projetos transmidiáticos de 

Malhação e Amorteamo, que possibilitam, por suas propriedades sensíveis e 

materiais, a expansão dos textos-enunciados, analisados no primeiro capítulo deste 

trabalho, para diferentes suportes midiáticos. 

 

  

2.1.  Globo: a televisão e suas características 

 

A imagem é portanto a categoria básica da 
representação. Ela se refere ao não-dado ou ausente, 

dando-lhe presença. 

Wolfgang Iser20 

 

Pensar em televisão é pensar em imagem. Essa técnica, que surgiu do desejo 

de deixar ver à distância, permite a união do som a uma imagem em movimento, 

prolongando a vista e colocando o mundo na mão do espectador com um simples 

toque (cf. Jost, 2007, p.45-46). Assim, conforme aponta Iser (1999), essa imagem 

dada pela televisão se refere ao ausente, dando-lhe presença. Entretanto, antes de 

dar presença a uma imagem em movimento e colocar-se como um objeto de 

comunicação entre um enunciador e um enunciatário, a televisão se coloca ante ao 

sujeito, ela mesma, como uma presença sensível, que age sobre o corpo do 

enunciatário: 

 

 

Costuma-se [...] organizar a decoração da sala de estar, escolher a 
posição dos móveis, em função do lugar ocupado pela TV, que antes 
de conteúdo inteligível, é uma presença sensível. A televisão pode 
ser usada para apreensão de conteúdos, quando o enunciatário 
lança sobre ela sua atenção, ou pode representar apenas um hábito, 
quando o automatismo de ligar a TV, a fim de preencher o ambiente 
de luz e sonoridade e, com isso, aplacar a solidão, é praticado. 
(SOUSA, 2013, p.168). 
 

 

                                                 
20 ISER, Wolfgang. O ato da leitura – Uma teoria do efeito estético. Vol.2. São Paulo-SP: Editora 34, 
1999, p.58. 
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A observação de Sousa (2013) vai ao encontro, assim, da proposição de Eric 

Landowski (2004) acerca dos modos de presença do mundo sensível. O autor 

ressalta a possibilidade de pelo menos dois modos de viver a relação com o mundo 

sensível: colocando-nos distantes das coisas ou nos deixando contaminar por elas. 

Sendo assim, a relação do espectador com a televisão pode se dar de acordo com 

determinadas modalidades, caracterizando uma não-presença do sujeito quando liga 

a TV no automatismo, percebendo a presença do objeto, mas mantendo-se dele 

apartado; ou caracterizando uma presença viva do sujeito espectador que lança 

sobre ela sua atenção, fazendo sentido por meio da modulação do corpo colocado 

em movimento. 

Assim, quando Jost (2007) que a TV “coloca um mundo na mão do 

espectador”, ele quer dizer que ela mobiliza primeiramente o corpo do sujeito, que 

“senta-se no sofá, ou deita-se na cama, aperta o botão da TV, ou o do controle 

remoto” (SOUSA, 2013, p.168) para ligar o aparelho de televisão e entrar em contato 

com os mais variados pontos do globo terrestre sem sair do conforto de sua casa. A 

televisão surgiu, então, como uma novidade técnica: fazia-se fila para passar diante 

da minúscula tela do aparelho colocado à sala (JOST, 2007) e, apesar de sua 

dinâmica familiar, em seus primeiros anos, a TV atraía homens de diferentes origens 

sociais a bares e tabernas para acompanhar as transmissões esportivas, conforme 

aponta Pedro Curi (2015), em estudo sobre os hábitos de fãs de narrativas seriadas 

televisivas. Ela torna-se, então, um espetáculo que reúne o público em um mesmo 

lugar. 

Sousa (2013) aponta, no artigo Apontamentos sobre a TV na Cibercultura, 

três características centrais que diferenciam a TV das outras mídias: a transmissão 

linear em fluxo, a transmissão direta e a centralização das emissões. Desse modo, a 

existência da televisão se caracteriza pela presença do aqui-agora da transmissão. 

A categoria de tempo perpassa, portanto, a estrutura da televisão, que se constitui 

na continuidade da transmissão em fluxo, operando pausas e desacelerações, que 

são os intervalos e nuances (cf. Sousa, 2013, p.170). A fim de modelar a percepção 

do sujeito, os programas podem convocar o, operando com jogos de câmera que 

aproximam a imagem ou ainda mostrando frases do tipo “pausa para ir ao banheiro” 

no intervalo da programação. 
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Observa-se, então, que a televisão pode endereçar-se a uma só pessoa, 

ainda que se destine a todos. Suas capacidades expressivas permitem que se 

estabeleça esse tipo de relação com o público dos programas de variedades e de 

humor, por exemplo, por meio do enquadramento da câmera, do close, da 

focalização do interlocutor que fala diretamente com o interlocutário sentado no sofá: 

“ô, da poltrona!”. Todas essas formas de expressar o discurso televisivo permitem 

que ele se dirija “não somente a uma sala, mas a espectadores isolados” (JOST, 

2007, p.47, grifo do autor). É o “acorda, menina! Vem pra cá, menino!” de cada 

manhã, o “minha senhora, faz essa receita rapidinho aí pra molecada na sua casa” e 

até a inconveniente afirmação do apresentador de domingo de que a senhora “está 

aí, esperando o Fantástico do seu marido entrar no ar...”. O telespectador é, assim, 

chamado ao universo televisivo, como se estivesse face a face com seu interlocutor, 

sentindo-se parte desse universo em que foi envolvido. 

A questão do direto na transmissão televisiva revela-se também em relação a 

um aqui-agora da transmissão. Muitos programas propostos como “ao vivo” não o 

são de fato. São programas gravados, que constroem e projetam no discurso um 

aqui e um agora da enunciação que criam o efeito de sentido de “ao vivo”, que é 

responsável pela fé do enunciatário num dizer verdadeiro. “No aqui-agora da 

transmissão são projetados discursos com maior ou menor grau de referência ao 

mundo exterior” (SOUSA, 2013, p.171), podendo ocorrer ainda uma 

autorreferenciação ao mundo da televisão. Assim, o modo de transmissão da 

televisão insere o espectador enunciatário num tempo discursivo controlado, o que 

caracteriza a centralização das emissões: ao espectador cabe assistir o que está 

sendo transmitido, mas não cabe o direito de resposta. O que se coloca, então, é 

que a interatividade, que é uma das características da cibercultura, não é uma 

característica da televisão. 

Para Renata Rezende (2013), professora do Programa de Pós-Graduação em 

Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense, a transformação tecnológica 

pela qual passou a televisão ao longo de sua história permitiu uma série de 

mudanças no dispositivo, o que alterou sua linguagem, representação e os modos 

de produção de seus conteúdos. Se, nos primórdios da TV, as limitações do 

dispositivo, como a baixa qualidade das imagens, dificultavam a composição de 

planos mais abertos ou mais elaborados, permitindo apenas enquadramentos 
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simples, e o tamanho das telas, a limitação da cor, a falta de recursos apropriados 

de captura de som limitavam a elaboração de suas narrativas, com o 

desenvolvimento tecnológico a realidade do suporte passa a ser outra: 

 

 

Com o desenvolvimento tecnológico, a imagem ganhou em precisão 
e recursos de criação e montagem. Os aparelhos televisores, hoje, 
possuem variados modelos e opções de tela, que vão desde as 
enormes telas de LED às portáteis telas dos celulares, possibilitando, 
nesse sentido, o avanço na formatação de seus produtos 
(conteúdos). “A televisão trabalha hoje com padrões sofisticados, e 
superou há muito a mera transmissão de imagens do mundo” 
(FRANÇA, 2006, p.19). As transformações tecnológicas do 
dispositivo permitiram inúmeras reconfigurações desde a fabricação 
de imagens em um mundo próprio do suporte, que contempla 
diversas plataformas, como a criação de cenários, formas, 
movimentos, enquadramentos, aos recursos multimídia, dependendo 
de seus processos e agentes criativos e inusitados. Hoje, podemos 
falar em uma televisão mais sensória, não apenas pelas 
configurações táteis – marcadas com mais destaque a partir do 
controle remoto enquanto recurso técnico que possibilitou a criação 
do zapping21 até os serviços interativos da TV Digital –, mas os 
próprios ritmos, as junções temporais e temáticas, a costura 
narrativa, que doaram à televisão um movimento novo em sua 
linguagem, transformando suas práticas comunicativas e explorando 
cada vez mais os traços que a caracterizam, principalmente sua 
inserção no cotidiano. (REZENDE, 2013, p.2). 

 

 

Nota-se que o desenvolvimento tecnológico afetou diretamente as 

propriedades materiais e sensíveis do objeto-suporte televisivo, aumentando, assim, 

as possibilidades dadas pelo suporte para a manifestação de textos-enunciados, 

conforme vimos mais acima com a linearidade em fluxo, o “ao vivo” e a centralização 

da transmissão. As propriedades materiais do objeto televisão se dão a conhecer 

predominantemente por meio da linguagem visual, estando ligadas, desse modo, ao 

formato da tela, à configuração da imagem em seus enquadramentos, formas, 

movimento, que nos permitem entrar em contato com a figuratividade do texto-

enunciado, e caracteriza, desse modo, a iconização inerente à linguagem visual e 

televisiva. Esse contato com a figuratividade nos coloca, primeiramente, em relação 

com sua presença. Conforme explica Lima (2010), a presença está intimamente 

                                                 
21 De acordo com a nota da autora, “termo em inglês que significa ação de controlar o conteúdo a 
partir da mudança de canais”. (REZENDE, 2013, p.2). 
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ligada à noção de percepção e é a qualidade sensível que nos afeta com certa 

intensidade. Assim, quando se fala em uma televisão mais sensória, o que se quer 

dizer é que a alteração das possibilidades de manifestação do texto-enunciado pelas 

propriedades materiais do suporte televisivo afetam diretamente o contato, a 

percepção desse texto-enunciado, provocando alterações no ritmo, nas percepções 

temporais e espaciais da narrativa que influem diretamente na recepção desses 

textos, que podem apresentar-se de maneira mais sensível (campo da intensidade) 

ou mais inteligível (campo da extensidade). Em outras palavras, 

 

 

Entre as características [da televisão] que destacamos estão sua 
linguagem visual (cujo predomínio é icônico, operando desta forma 
uma relação de semelhança com o mundo); sua instantaneidade e 
seu caráter massivo; sua fragmentação e diversidade; sua natureza 
industrial e mercadológica; sua inscrição no senso comum; seu 
caráter institucional. Tais traços marcam determinado 
enquadramento televisivo, bem como sua interação com o público e 
sua dinâmica no cotidiano social. (REZENDE, 2013, p.2). 

   

 

Todas essas características da televisão permitem que ela se apresente como 

um suporte autônomo, conforme nos explica Fontanille (2005). Como um mural, o 

suporte autônomo é um suporte de proposição e de promessa, que deixa a cargo do 

gênero e da estratégia a função de regular a passagem ao ato e à eficácia do 

dispositivo. Nesse sentido, cada gênero televisivo, cada formato, cada emissão, 

apresenta ao enunciatário telespectador uma proposta e uma promessa. Cabe a 

esse enunciatário, então, operar um fazer interpretativo e aceitar ou não esta 

proposta e, ao assistir, verificar e validar ou não se essa proposta e promessa foram 

cumpridas, passando, assim, ao ato e a eficácia enunciativa. 

Enquanto suporte autônomo, a televisão se apresenta com todas as suas 

propriedades sensíveis e materiais dos textos (plano de expressão dotado de cores, 

luzes, formas e som, cf. Sousa, 2013, p.169) e pelas propriedades sensíveis e 

materiais dos objetos (capacidade de dar às imagens movimento e de transmiti-las 

em concomitância com o som, cf. Sousa, 2013, p.169). A televisão se apresenta 

também como uma zona de realização potencial que se atualiza e realiza de acordo 

com as regras dos gêneros das emissões que apresenta. Os textos-enunciados dos 
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objetos que constituem o corpus desta pesquisa, Malhação – Sonhos e Amorteamo, 

analisados no primeiro capítulo, se apresentam no suporte da televisão e se inserem 

no tipo de emissão referente ao mundo ficcional, no gênero ficção seriada, dentro da 

grade de programação em fluxo da TV tradicional. De acordo com Curi (2015), foi a 

programação patrocinada oriunda do rádio que deu início à produção de ficção 

seriada na TV americana. 

 

 

Nos EUA, nos anos 30, o formato radiofônico ficou conhecido como 
soap opera. Era transmitido diariamente e seu público predominante 
era de donas-de-casa. Por isso, as histórias enfocavam dramas 
domésticos com ênfase em situações comuns às famílias e aos 
relacionamentos. Por conta também desse público, tais programas 
eram patrocinados por grandes fabricantes de detergentes e outros 
produtos de consumo doméstico. Daí a designação soap opera 
(soap, de sabão, e opera como referência irônica aos excessos 
dramáticos nessas histórias da vida cotidiana). No Brasil, o 
desenvolvimento do formato é semelhante, como o consumo popular 
das novelas radiofônicas antecedendo a consolidação do gênero na 
TV, que acontece a partir de meados dos anos 60. (STARLING, 2006 
apud CURI, 2015, p.51). 

 

 

Entretanto, outras práticas também influenciaram a ficção seriada. Os 

profissionais e empresas de cinema, por exemplo, mostraram que eram capazes de 

produzir uma narrativa que coubesse numa tela menor e que pudesse ser distribuída 

simultaneamente, conforme relata Curi (2015). “Uma narrativa com um modelo 

original de produção, mais barato, com um registro em película que garantia 

qualidade superior às transmissões ao vivo e permitia a edição posterior e sua 

reexibição” (CURI, 2015, p.52), aumentando, assim, o lucro e o tempo de exploração 

de uma narrativa, que não se esgotava em apenas uma ida ao cinema. Além disso, 

o meio permitia o uso de diferentes câmeras, garantindo diferentes pontos de vista e 

dinamismo ao narrado. 

A ficção seriada televisiva surge, então, como um gênero híbrido de diferentes 

práticas do narrar através das mídias. No Brasil, é a Rede Globo de Televisão que 

se apresenta como a principal produtora e emissora de narrativas ficcionais, sendo a 

líder de audiência e reservando, na sua grade de programação, o final da tarde e 

toda a noite, de segunda a sábado, para a apresentação de narrativas ficcionais dos 
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gêneros séries e novelas. A ficção seriada na emissora vem ganhando espaço não 

só com o seriado Malhação, veiculado já há 21 anos pela emissora, mas também 

pela produção de diversas séries que vão ao ar à noite na programação, após a 

exibição da novela do horário nobre. A ficção se apresenta, assim, com determinada 

proposta e promessa para seus enunciatários previstos, o público a que se destina a 

emissão. 

Para Jost (2007, p.70), “toda ficção é a promessa de um mundo organizado 

em função de uma coerência do conjunto”. Esses gêneros novelescos ou seriados, 

ao se apresentarem com regularidade, em temporadas, com episódios que vão ao ar 

em dias pré-determinados, como de segunda à sexta-feira, na faixa das 18h, por 

exemplo, no caso de Malhação, oferecem, para além do valor de duratividade, a 

familiaridade com os heróis e demais personagens, conforme ressalta Curi (2015, 

p.57): “Com a incorporação do tempo, a relação do público com os personagens e 

as tramas também muda, aproximando-os: ‘Não é somente um personagem que os 

espectadores veem crescer, é um filho que poderia ser seu. Ou alguém que cada 

um de nós poderia ser’ (Winckler apud Starling, 2006, p.16)”. 

Além disso, a trama narrativa proporciona aos espectadores diferentes 

momentos passionais, de acordo com seu desenrolar: há o interesse e torcida inicial 

pelos programas narrativos dos mocinhos, a raiva quando o vilão consegue 

completar um programa de uso que atrapalha o mocinho, a satisfação quando, ao 

final da trama, o vilão é punido, os mocinhos recompensados e os segredos 

revelados. Assim, há uma cumplicidade entre o telespectador e a narrativa ficcional 

a que assiste. Rezende (2013) aponta que a televisão trabalha na interface entre a 

narrativa e o jogo, que instaura essa identificação, projeção e espelho que permitem 

entender a especificidade da TV e sua relação com o público. “O jogo existe entre o 

enunciador e o espectador e, nesse sentido, o público reage ao que experimenta” 

(REZENDE, 2013, p.5). 

 

 

Na história da televisão, essa interação sempre esteve associada 
aos formatos, quem vêm e vão, segundo o projeto discursivo de cada 
emissora, mas também por meio das possibilidades técnicas 
permitidas pelo suporte. “A herança interativa e lúdica é uma das 
premissas da linguagem televisiva – da brincadeira entre o real e o 
fictício, passando pelo jogo, no qual o telespectador se enxerga 



 

 

81 

 

naquilo que assiste na televisão” (CANNITO, 2010, p.48). 
(REZENDE, 2013, p.5). 

 

 

Ao se enxergar no que assiste, o enunciatário cria uma espécie de fidelização 

não só com a narrativa ficcional apresentada, mas também com a emissora, que 

passa a contar com a audiência daquele público: “a gente se vê por aqui”. Para Curi 

(2015), o modelo de ficção seriada possibilitou um maior engajamento e participação 

por parte dos espectadores: 

 

 

Os seriados fazem parte da vida dos brasileiros há décadas, mas de 

uma forma naturalizada. Não é como se surgisse uma nova 

revelação, mas como se ela passasse a receber mais atenção à 

medida que o acesso à informação é incrementado e as opções 

também aumentam. Tudo isso é ainda associado ao modelo da 

ficção seriada, que passou a ser celebrado pela indústria por 

possibilitar um maior engajamento e fidelização do público. A 

participação da audiência sempre existiu, mas o mercado passou a 

se apropriar dela e buscar meios de ampliá-la, usando-a a seu favor 

para criar universos mais complexos e novos produtos. (CURI, 2015, 

p.41). 

 

 

A televisão, enquanto suporte, apresenta, portanto, sua estrutura material 

dotada de uma morfologia própria, que permite a veiculação de textos-enunciados 

com um plano de expressão dotado de luz, cores, formas e sons. Esses textos-

enunciados podem se referir ao mundo real, ao mundo lúdico e ao mundo ficcional, 

de acordo com o formato de cada programa da grade da emissora. A televisão 

apresenta, então, uma forma exterior identificável, com a característica sensível e 

material de veicular imagens e som de maneira rápida, cumprindo sua função de 

entreter, proporcionar lazer e escape do real, com as narrativas ficcionais, estando 

inserida nas práticas de diversos brasileiros. Ela modaliza, então, seu enunciatário 

primeiramente por um fazer crer na proposta e na promessa que apresenta, um 

saber manuseá-la (ligar, mudar o canal, aumentar ou diminuir o volume, etc.), um 
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querer e um poder acompanhar toda a trama narrativa ficcional, que determinam a 

maneira de o enunciatário se engajar. Desse modo, encontram-se sujeitos que 

querem e que podem estar diante da televisão, sujeitos que querem e não podem 

estar diante da televisão, sujeitos que podem e não querem estar diante da televisão 

e sujeitos que não querem e não podem estar diante da televisão, onde cada um 

desses modos se originam por um fazer do destinador da TV que comunica um valor 

modal ao destinatário enunciatário da TV, que poderá aceita-lo ou não. 

Entretanto, com a era convergência de meios, através da digitalização de 

dados e do modelo interativo, a televisão vem incorporando, cada vez mais, as 

práticas e modos de interação propostos pela cibercultura, pressupondo a criação de 

“enunciados em que a participação coletiva dos destinatários é determinante” 

(SOUSA, 2013, p.191). Assim, é cada vez mais comum observarmos o 

desdobramento de conteúdos de uma mídia para outra, através de diferentes 

objetos-suporte. Entretanto, esses outros objetos-suporte possuem outras 

especificidades e permitem outros modos de manifestação dos textos-enunciados. 

 

 

2.2.  GShow: um mundo de entretenimento 

 

Com a popularização da Internet, os modos de comunicação, entretenimento, 

informação e até de organização social foram se alterando, ao ponto de, hoje, 

termos uma sociedade conectada na rede mundial de computadores, com a criação 

de diversas comunidades virtuais, que se unem não em função de sua proximidade 

no espaço geográfico, mas de sua proximidade de gostos, ou seja, por seus 

interesses em comum. É muito comum ouvir, atualmente, frases como “eu vi na 

Internet”, “joga na Internet que você vai ver” ou “dá um Google”. A Internet funciona, 

assim, como um local que aglomera todo tipo de informação e conteúdo que se 

possa imaginar, ao alcance do usuário com apenas um click. 

Nesse sentido, é interessante retomar o artigo de Sousa (2013), a respeito da 

cibercultura. Para a autora, é interessante perceber como as técnicas da informática 

revolucionam a captação e a distribuição de informações: 
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“A informática reúne técnicas que permitem digitalizar a informação 
(entrada), armazená-la (memória), trata-la automaticamente, 
transportá-la e coloca-la à disposição de um usuário final, humano ou 
mecânico (saída). (LÉVY, 1999, p.33)”. (SOUSA, 2013, p.172). 

  

 

Observa-se, portanto, que a cibercultura apresenta duas características 

fundamentais: a virtualidade e a interatividade. Através da virtualidade é que a 

informação pode ser digitalizada e estar disponível por meio de um código na rede, 

fazendo com que o alcance aos dados seja rápido e seguro (cf. Sousa, 2013, p.173). 

Já a interatividade permitida pela rede é capaz de reconfigurar as noções de espaço 

e tempo, se considerarmos que a cibercultura propiciou o relacionamento de 

indivíduos que se encontram em diferentes espaços geográficos e tempos. “De 

acordo com esse raciocínio, a virtualização suprime a necessidade de inserção dos 

interlocutores em um tempo-espaço comum” (SOUSA, 2013, p.173). 

Portanto, se a Internet é esse local onde tudo se encontra, é porque suas 

características materiais permitem, por exemplo, a veiculação de diversos tipos de 

textos-enunciados, sejam eles verbais, visuais ou audiovisuais. Para Nogueira e 

Mallmann (2013), é graças ao fato de a Web aceitar conteúdos em diferentes 

formatos como texto, áudio e vídeo, que ela possibilita, pela digitalização da 

informação, “sua circulação em diferentes plataformas e suportes, agregando e 

complementando o conteúdo informativo”. 

Dentro da Internet, destacam-se, então, os portais na Internet, que unem 

determinados tipos de conteúdo em um mesmo lugar, tornando-se um ponto de 

acesso a outros sites ou páginas na web, como é o caso do Portal GShow, o Portal 

de Entretenimento da Globo, que reúne num mesmo domínio – o 

http://gshow.globo.com/ - os conteúdos referentes a todos os programas, novelas e 

séries da emissora, além de testes e listas, conteúdos sobre estilo e decoração, 

conteúdos relacionados ao mundo da música, etc. Assim, cada novela da Rede 

Globo possui seu próprio site, que se hospeda dentro do domínio do GShow 

(http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/), e que se enuncia como o site oficial 

daquele produto, o que significa dizer que só ali o público encontrará informações 

confiáveis a respeito do programa. 

 

http://gshow.globo.com/
http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/
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Figura 5: Portal GShow 

 

Ao abrir o Portal GShow na Internet, encontra-se um menu, no canto superior 

esquerdo, com a relação de páginas do portal. Ao escolher e clicar sobre um dos 

programas, nos deparamos com outra característica material, outra possibilidade 

dada pela Internet: os chamados hipertextos. Os hipertextos são os links ou, na 

definição de Lévy (2006, p.33 apud TEIXEIRA, 2013), o “conjunto de nós ligados por 

conexões” que possibilitam ao internauta ir de uma página a outra, em diversos 

movimentos e percursos atrás das informações que deseja. Ao clicar, por exemplo, 

na barra de menu, sobre o título malhação – pro dia nascer feliz, o usuário será 

redirecionado ao site da novela, que apresentará outros hipertextos, como capítulos, 

resumos, personagens e o que vem por aí na narrativa do seriado. 

Nogueira e Mallmann (2013) ressaltam que o simples fato de navegar em 

meio a páginas de um site de notícias já pode ser considerado um processo 

interativo. “Em geral, interatividade é o relacionamento que o leitor tem com os 

veículos de comunicação. Ela é uma das características do jornalismo praticado em 

redes digitais que mais apresenta potencial na web 2.0 [...]” (NOGUEIRA; 

MALLMANN, 2013, p.6). A web 2.0 se caracteriza pela segunda geração da Internet, 

que é baseada nos conceitos de interatividade e no caráter colaborativo. É nesse 

sentido que os sites da Internet permitem a participação de seus usuários: o Portal 

GShow, por exemplo, disponibilizou, dentro do site de Malhação – Sonhos, a página 
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2PONTO0, que reunia blogs dos personagens da temporada do seriado e onde o 

público podia interagir com esses personagens, comentando suas postagens, 

enviando desafios, mandando recados, etc. 

Assim, o objeto computador, que dá suporte à Internet, esse meio “digital” 

onde os conteúdos circulam, permite, por suas propriedades sensíveis e materiais, a 

veiculação, num mesmo espaço – uma página, por exemplo – de textos-enunciados 

em diferentes linguagens. A página vem por aí dentro do site de uma novela ou série 

no Portal GShow pode apresentar, ao mesmo tempo, a linguagem verbal, com o 

texto escrito, a linguagem visual, com a foto de alguma personagem na cena que irá 

ser transmitida nos próximos capítulos, e a linguagem audiovisual, com um vídeo 

compilado, chamado teaser, do que acontecerá no próximo capítulo. Ela permite, 

ainda, a interatividade, já que os usuários podem tecer comentários ao final da 

notícia e podem compartilhá-la nas redes sociais ou enviar para algum amigo que 

também assiste a série, criando um efeito de sentido de participação para esse 

enunciatário. Permite migrar de um conteúdo para outro através dos hipertextos, 

pois, se você não sabe quem é a personagem Malvina, por exemplo, que irá 

aparecer no próximo capítulo da série Amorteamo, você pode clicar sobre o 

hipertexto no nome dela, geralmente marcado por outra cor diferente do texto, e ser 

redirecionado para outra página, com fotos e todas as notícias relacionadas a 

personagem. Desse modo, conforme aponta Teixeira (2013): 

 

 

desfazem-se os limites de fechamento do texto, que pode ser 
sucessivamente descontinuado e, com isso e contraditoriamente, 
continuado. Os percursos e os deslocamentos, as escolhas e os 
novos caminhos sugeridos pelas páginas consultadas definem um 
movimento no espaço, constituindo sucessivas e interconectadas 
topologias, abertas a novos percursos. (TEIXEIRA, 2013, p.26). 

 

 

Desse modo, o sujeito encontra uma espacialidade estendida, que não se 

encerra em uma página, e uma temporalidade em fluxo, numa “sucessão de 

sobrevires, sem cortes pré-estabelecidos, sem paradas determinadas ou limites 

fixados” (TEIXEIRA, 2013, p.15). De um clique a outro, o sujeito vai, então, 

aprofundando o conhecimento sobre a personagem ao se deslocar espacialmente, 

movendo o corpo e a atenção para completar as lacunas deixadas pela narrativa, 
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assumindo o papel de “coletor de pistas” (cf. SOUSA, 2016, p.250). Assim, o 

enunciatário deve se engajar ativamente para ter acesso ao todo de sentido. 

Além disso, esses conteúdos disponibilizados na Internet servem também 

como um repositório da memória coletiva, conforme apontam Lopes e Mungioli et al. 

(2013, p.144). Através da Internet, é possível acessar qualquer arquivo que esteja 

na rede, ainda que seja um conteúdo muito antigo. Desse modo, é possível, por 

exemplo, rever, no Portal GShow, a cena ou capítulo da novela das 21h que você 

perdeu, ver os primeiros capítulos da novela que você passou a acompanhar já na 

metade, ou mesmo rever aquela novela que já não terminou de ser exibida na TV, 

mas que você adorava, o que gera um efeito de sentido de ampliação da experiência 

narrativa, pois cria-se o efeito de que todas as informações estão disponíveis ao 

enunciatário. Enquanto na TV tradicional era preciso estar pontualmente diante da 

televisão no horário fixado pela grade em fluxo, agora o enunciatário pode acessar 

os conteúdos quando bem quiser. Com isso, vê-se um alargamento temporal que 

cria a ilusão de uma apreensão infinita de conteúdos e informações. 

 

 

Figura 6: Caminho das Índias 
(disponível em http://gshow.globo.com/novelas/caminho-das-indias/videos/) 

 

A Internet, enquanto suporte, apresenta, portanto, sua estrutura material, 

dotada de uma morfologia própria, que permite a veiculação de diversos tipos de 

textos-enunciados e a expansão das narrativas da TV para a web. O enunciatário 
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desses textos deve ser dotado de uma competência modal para manusea-la: saber 

acessar uma página, clicar em um link, rolar a página, assistir vídeos, etc, 

mobilizando, assim, seu corpo e convertendo-se num sujeito operador de cenas 

predicativas (cf. SOUSA, 2013; 2016). Assim, ao propor para os enunciatários de 

Malhação o envio de vídeos para o concurso cultural Você em Malhação, exige-se 

desse enunciatário, primeiramente, a mobilização do corpo e o manuseio de objetos 

tais como um aparelho celular com câmera ou uma máquina fotográfica, para gravar 

o vídeo; computador, para editar o vídeo e enviá-lo através do Portal GShow. Assim, 

esse enunciatário pode fazer o percurso da TV, onde viu a chamada para participar 

da ação transmídia, para o computador, onde acessou a Internet para verificar as 

regras de participação, para o celular, onde gravou o vídeo, para o computador 

novamente, onde editou e enviou o vídeo para o Portal GShow e, finalmente, para a 

televisão, se ele for o vencedor do concurso cultural. Desse modo, prevê-se um 

sujeito em movimento, atuando em diferentes percursos, expandindo assim a 

espacialidade e o tempo, que se coloca em fluxo, prolongando o contato do 

enunciatário com o universo narrativo e conferindo, por isso, um aspecto durativo, 

visto que esse conteúdo fica acumulado no Portal GShow, gerando, assim, o efeito 

de sentido de duratividade. 

 

 

2.3.  Globo Play: onde quiser e como quiser 

 

O desenvolvimento da Internet permitiu que novos suportes tecnológicos 

fossem desenvolvidos. Os celulares, que a princípio serviam para telefonar, 

tornaram-se cada vez mais modernos, acumulando uma superposição de funções 

(cf. Sousa, 2013, p.167). Hoje, os smartphones nos permitem ainda ligar para 

alguém, mas oferecem também outras formas de comunicação, através da Internet e 

dos aplicativos desenvolvidos e adaptados para esses aparelhos. Pela pequena tela 

do celular, as pessoas são capazes de acessar as redes sociais, ler jornais online, 

conversar por mensagens instantâneas com os amigos e com a família, ou mesmo 

com os colegas de trabalho, conseguem acessar seus e-mails e conseguem assistir 

televisão. 
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Foram desenvolvidos aplicativos que permitem às pessoas acessarem o sinal 

digital e transmitir, no aparelho celular, a programação que está no ar na TV, em 

alguns canais abertos. Todavia, as emissoras, vendo nisso mais uma forma de levar 

sua programação aos espectadores e obter, assim, mais lucro, desenvolveram 

aplicativos próprios, que podem ser baixados gratuitamente na loja de aplicativos do 

aparelho celular, que disponibilizam o conteúdo de sua programação para o 

espectador a qualquer hora e em qualquer lugar. Entretanto, para obter o acesso 

completo, sem pausas e interrupções, aos programas e conteúdos exclusivos, é 

necessário que o usuário seja um assinante: por meio de um cadastro e o 

pagamento de uma taxa mensal, você pode assistir o capítulo inteiro da novela – e 

não apenas às cenas separadamente, e pode ainda assistir os capítulos da série ou 

novela que ainda nem começou a ser exibida na TV antes dos telespectadores. 

 

 

Figura 7: Novela Haja Coração no aplicativo Globo Play 
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Em 2015, a Rede Globo de Televisão lançou o aplicativo Globo Play, que 

consiste numa plataforma de streaming22 de vídeos, através do qual são 

disponibilizados os conteúdos da programação da emissora e alguns conteúdos 

produzidos exclusivamente para este suporte. O aplicativo permite que o usuário 

assista aos conteúdos onde, quando e como quiser, oferecendo a programação que 

vai ao ar na TV sob demanda para que esses usuários possam assisti-la quantas 

vezes quiserem. Assim, se o espectador perdeu o capítulo da novela, pode acessar 

o aplicativo e assistir a hora que quiser; se o espectador quer rever ou mostrar para 

alguém uma matéria que foi exibida no Jornal Nacional ou no Fantástico, ele tem 

acesso a essa matéria através do aplicativo. 

 

 

Figura 8: Aplicativo Globo Play 

 

Entretanto, os conteúdos são acessíveis de maneira diferenciada para quem 

é assinante Globo e para quem não é. Os não-assinantes têm acesso aos 

                                                 
22 A palavra se refere ao fluxo de mídias. O streaming é uma forma de transferência de dados pela 
rede, através da Internet, que permite que o usuário reproduza vídeos, músicas, jogos ou qualquer 
outra mídia que seja protegida por direitos autorais sem violar esses direitos. Um bom exemplo de 
serviço de streaming é o site YouTube.com. 
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conteúdos que vão ao ar na TV de maneira fracionada. O capítulo da novela é 

disponibilizado por cenas e não na íntegra, como acontece para os assinantes. Os 

assinantes têm acesso, ainda, aos primeiros capítulos de uma nova produção antes 

desse conteúdo ir ao ar na TV, além de conteúdos exclusivos, como webséries23 e 

spin-offs24. Desse modo, apresentam-se dois perfis de enunciatário previstos pelo 

aplicativo: um enunciatário mais fiel, o assinante, que paga para ter acesso ilimitado 

aos conteúdos do GShow; e outro menos comprometido, o usuário, que vê esses 

conteúdos apenas de passagem. 

O aplicativo disponibiliza, ainda, novelas, séries e especiais que não estão 

mais no ar na TV na sessão Replay. Assim, os usuários do aplicativo podem 

encontrar produtos que foram ao ar na Rede Globo em 2010, começando com a 

novela Tempos Modernos, novela de Bosco Brasil, que contou a história de um 

empresário do ramo da construção civil, Leal Cordeiro, que construiu e era o 

administrador do edifício Titã, um dos mais modernos do país. 

 

Figura 9: Sessão Replay no aplicativo Globo Play 

                                                 
23 O termo refere-se a um gênero textual, derivado do gênero televisivo série, produzido 
especialmente para ser veiculado na Internet, seguindo as especificidades do suporte a que se 
destina, como, por exemplo, uma estrutura narrativa muito mais curta do que a de uma série de 
televisão. 
24 O termo spin-off é utilizado para designar uma obra derivada de outra obra, ou seja, refere-se a 
uma extensão narrativa. 
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Desse modo, observa-se que o aplicativo Globo Play funciona de forma 

semelhante ao Portal GShow, sendo uma espécie de memória da Rede Globo, já 

que através dele é possível ter acesso aos conteúdos antigos e aos mais recentes 

da programação. Os usuários do aplicativo podem curtir os vídeos que assistiram, 

comentar, e ainda compartilhá-los nas redes sociais, assim como acontece no Portal 

Gshow. Suas propriedades sensíveis e materiais permitem a exibição dos conteúdos 

da TV, entretanto, exigem a adequação aos formatos físicos, peso dos arquivos, tipo 

de programa para reprodução no aparelho celular, incluindo as considerações sobre 

os dados de Internet do aparelho, que podem restringir ou prejudicar o acesso ao 

conteúdo do app25. 

Além disso, assim como ocorre com a televisão, há também no suporte do 

celular uma configuração tátil, já que é pelo contato com as mãos que o usuário vai 

abrir o aplicativo, rolar a página, selecionar o programa, iniciar ou pausar o vídeo, 

aumentar ou diminuir o volume do som, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo 

nas redes sociais. Exige-se, assim, enquanto competência modal todo esse saber, 

além de, primeiramente, um crer na proposta e na promessa que está sendo 

oferecida o espectador, que poderão levar a um querer e poder ter o aplicativo e ser 

assinante. 

Observa-se, portanto, que, ao manter os conteúdos acumulados, funcionando 

como uma espécie de memória da Rede Globo, o aplicativo Globo Play acaba por 

expandir o tempo, que não se apresenta na linearidade em fluxo característica do 

suporte da televisão, com seus horários fixados de exibição dos programas. Assim, 

ao disponibilizar o conteúdo para o enunciatário quando, onde, como e da maneira 

que quiser, o aplicativo dá um aspecto durativo aos conteúdos, oferecendo o valor 

da duratividade aos usuários do Globo Play de maneira diferente da que os suportes 

da televisão e do GShow oferecem aos espectadores e internautas: enquanto a 

televisão oferece o valor da duratividade por meio das narrativas seriadas, que vão 

ao ar em episódios semanais ou diários, sempre no mesmo horário, prolongando o 

contato com aquela narrativa ficcional; o Portal GShow na Internet oferece o valor da 

duratividade por meio de suas propriedades sensíveis e materiais, ao prolongar o 

contato com as narrativas seriadas televisivas e ampliar o conhecimento sobre elas, 

com informações textuais, visuais e audiovisuais sobre o que aconteceu, sobre o 

                                                 
25 Abreviação de aplicativo. 
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que vai acontecer e todas as informações que se referem a elas; já o aplicativo 

Globo Play oferece a duratividade por funcionar também como uma memória, 

guardando toda a programação da emissora para que o usuário possa assistir, onde 

quiser, como quiser e quando quiser, além de possibilitar também, já que também se 

aloca na Internet, a ampliação do universo dessas narrativas. Para este trabalho 

especificamente, o aplicativo Globo Play não será levado em consideração, pois, 

como foi lançado após as narrativas seriadas que compõem o corpus desta 

pesquisa terem sido exibidas na TV, funciona apenas como memória para elas, não 

contribuindo, nesse caso, para os projetos transmidiáticos. 

Todas essas possibilidades dadas por esses objetos-suporte, que permitem a 

manifestação dos textos-enunciados, só encontrarão, entretanto, seu pleno 

funcionamento semiótico no nível de pertinência superior, o das práticas, que 

tratarão dos usos desses objetos e que analisaremos a seguir. 
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Capítulo III 

A Experiência de Conjuntura das Novas Práticas do Narrar: 

estratégias para um novo modo de vivenciar a televisão 

 

A narrativa é uma grande frase, assim como toda 
frase constativa é, de certa maneira, o esboço de uma 

pequena narrativa. 

Roland Barthes26 

 

A homologia proposta por Roland Barthes em sua Introdução à análise 

estrutural das narrativas, retomada por Ricoeur (2010), no capítulo As injunções 

semióticas da narratividade, nos permite lembrar do caráter orgânico do sistema 

linguístico. É esse caráter orgânico que define a prioridade do todo sobre as partes e 

que nos permite, em Semiótica, considerar, portanto, o texto como uma unidade de 

sentido dotada de um plano da expressão e um plano do conteúdo. Diante de textos 

que se desdobram através das mídias, como é o caso das narrativas 

transmidiáticas, “mantém-se a necessidade de submeter aquilo que se analisa, em 

sua feição comunicacional, sensorial e mesmo existencial, à coerção mínima de uma 

solidariedade entre expressão e conteúdo”, como bem lembra Teixeira (2013, p.16). 

Desse modo, para retomar as expressões utilizadas por Barthes, todas essas 

“pequenas narrativas” que constituem um projeto transmidiático se unem de modo a 

formar “uma grande frase”, trabalhando em favor de um mesmo projeto enunciativo 

e contribuindo, de maneira única, para a construção do sentido do texto. 

Ao desdobrar as narrativas dos textos-enunciados para outras mídias, os 

projetos transmidiáticos não podem deixar de ter em vista a organicidade do todo, 

ainda que seja possível ao espectador acessar apenas um dos pontos dessa 

narrativa. É preciso analisar, assim, o conjunto da situação semiótica, que comporta 

todos os elementos necessários à produção e interpretação do sentido (cf. 

Fontanille, 2005, p.24), levando em consideração os diferentes modos de interação 

com cada um desses textos que constituem o projeto de transmidiação Trata-se, 

portanto, de articular ou, utilizando a expressão de Fontanille, ajustar determinadas 

práticas a estratégias. 

                                                 
26 In: RICOEUR, Paul. Tempo e Narrativa – 2. A configuração do tempo na narrativa de ficção. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010, p.53. 
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O nível de pertinência da estratégia permite que se faça uma programação 

prévia, que prevê adaptações ou ajustamentos entre diferentes práticas a fim de 

estabilizar o sentido da significação. Nas palavras de Fontanille (2007): 

 

 

A dimensão estratégica resulta, portanto, da conversão em 
dispositivo de expressão de uma experiência de conjuntura e de 
ajustamento entre cenas predicativas práticas. Consiste numa 
implantação figurativa, espacial e temporal da situação (notadamente 
em termos de ancoragem dêitica e não-dêitica), bem como coerções 
diversas (modais e isotópicas) inerentes ao ajustamento ao 
ambiente. (FONTANILLE, 2007, p.8. Tradução nossa)27 

 

 

O nível da estratégia é, assim, descrito por Fontanille (2007) como o nível em 

que a situação semiótica é mais ou menos previsível ou programável e em que cada 

cena predicativa, que compõe o nível das práticas, pode se ajustar, no espaço e no 

tempo, a outras cenas e práticas, tornando a experiência subjacente uma 

conjuntura. 

Portela (2008), ao aplicar a expansão dos níveis de pertinência semiótica aos 

estudos de mídias, enfatiza que a ação estratégica exige uma visão conjunta do 

objeto da estratégia e do plano estratégico. Ao considerarmos, então, nesta 

pesquisa, o estudo das narrativas seriadas televisivas da Rede Globo, o que se 

apresenta como objeto da estratégia é a inserção de um produto no mercado ou 

grade de programação, a minissérie Amorteamo e o seriado Malhação, e o plano 

estratégico tomado pela emissora para a inserção desses produtos no mercado é a 

inovação no modo de fazer, com a inserção das ações transmídia. Essa estratégia 

de inovação no “modo de fazer Globo” visa, dessa forma, solucionar os problemas 

de oscilação na audiência, já que seus produtos ficcionais que vinham em moldes 

canônicos estavam ocasionando a perda de interesse do público, e ajustar a sua 

prática às práticas concorrentes, de seus enunciatários, usuários da Internet, e de 

outros corpos empresariais de fora do Brasil, como, por exemplo, a Marvel, com a 

ainda tímida tentativa de criação de um Universo GShow. Sendo assim, o plano 

                                                 
27 La dimension stratégique resulte donc de la conversion en dispositif d’expression d’une expérience 
de conjoncture et d’ajustement entre scénes prédicatives pratiques. Elle consiste en un déploiement 
figuratif, spatial et temporel de la situation (notamment en termes d’ancrage déictique ou non-
déictique), ainsi qu’en contraintes diverses (modales et isotopiques) inhérentes  à l’ajustement à 
l’environnement. 
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estratégico de inserção de narrativas transmídias permite “conceber novas 

narrativas que explorem os motivos já consagrados pelos telespectadores ou, ainda, 

avaliar o risco assumido na criação de novos programas e formatos” (PORTELA, 

2008, p.106). 

Se pensarmos, por exemplo, que um produto como Malhação, que está há 21 

anos no ar, já havia explorado de diversas maneiras sua estrutura narrativa 

canônica, de modo que os telespectadores vinham perdendo o interesse pelo 

conteúdo, é possível perceber que a mudança no plano estratégico, com a inserção 

de ações de transmidiação, permite explorar os motivos já consagrados pelo público, 

enunciatário previsto da trama, através de um novo formato, que acolhe, numa 

experiência de conjuntura, diferentes formas de interação com o texto, ajustando, 

assim, diferentes práticas, complementares ou concorrentes. 

Essas práticas comportam várias ações, que implicam o objeto-suporte, os 

textos-enunciados, o ambiente, o usuário, o observador e tudo o que compõe a cena 

de uma prática, como ressalta Fontanille (2008). Assim, seu sentido é dado pela sua 

própria temática e construído em tempo real, no uso. Desta forma, Fontanille (2008) 

exemplifica: 

 

 

As ferramentas e as práticas técnicas fornecem o exemplo mais 
simples desse tipo de cena predicativa prática: um objeto, 
configurado de acordo com um uso determinado, vai desempenhar 
um papel actancial no interior de uma prática técnica (cujo uso é a 
atualização enunciativa), que consiste em uma ação sobre um 
segmento figurativo do mundo natural (o “substrato” da prática). 
Nesse segmento-substrato, a ferramenta e o usuário estão 
associados no interior de uma mesma cena predicativa, em que o 
conteúdo semântico do predicado é fornecido pela natureza figurativa 
do substrato e pela temática da própria prática (cortar, raspar, 
aplainar etc.), e na qual esses diferentes atores desempenham os 
principais papéis actanciais (Floch, 1995: 181-213). (FONTANILLE, 
2008, p.23-24). 

 

 

O nível de pertinência das práticas converte, portanto, um ou muitos 

processos, um ou muitos predicados em “atos de enunciação que implicam papéis 

actanciais representados, entre outros, pelo texto ou pela própria imagem, pelo seu 

suporte, por elementos do entorno, pelo passante, o usuário ou o observador, por 
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tudo aquilo que constitui uma cena típica de uma prática” (FONTANILLE, 2005, p.26, 

grifo do autor). Sendo assim, um objeto, configurado a partir de um uso determinado, 

desempenha um papel actancial no interior de uma prática: a televisão atua, por 

exemplo, como actante objeto na cena predicativa da prática de assistir TV; o 

espectador, actante sujeito, é modalizado nessa cena predicativa, por um querer: 

“assistir, distrair-se, informar-se” (cf. Sousa, 2013, p.168). Essa cena consiste em 

uma ação sobre o mundo natural e o instrumento e o usuário estão associados no 

interior dessa prática predicativa, em que o sentido é dado pela temática da própria 

prática: distrair-se, informar-se ou mesmo preencher o vazio do ambiente, conforme 

aponta Sousa (2013): 

 

 

A TV é um objeto que se faz presença e age sobre o corpo do 
enunciatário. [...] antes de conteúdo inteligível é uma presença 
sensível. A televisão pode ser usada para a apreensão de 
conteúdos, quando o enunciatário lança sobre ela sua atenção, ou 
pode representar apenas um hábito, quando o automatismo de ligar 
a TV, a fim de preencher o ambiente de luz e sonoridade e, com isso, 
aplacar a solidão, é praticado. (SOUSA, 2013, p.168). 

 

 

Observa-se, assim, que cada objeto-suporte que veicula o texto-enunciado 

dos projetos transmidiáticos permite e impõe ao usuário-espectador diferentes 

modos de interação, diferentes práticas, que se ajustam a outras práticas. Para 

tentar apreender a totalidade de sentido dos objetos que constituem o corpus desta 

pesquisa, passemos, então, à análise do conjunto da situação semiótica dos 

projetos transmidiáticos de Malhação – Sonhos e de Amorteamo. 

 

 

3.1. A transmidiação em Amorteamo 

 

O projeto de transmidiação da série Amorteamo congregou os objetos-suporte 

da TV e do computador ao promover a expansão da narrativa ficcional televisiva 

para o Portal GShow. Esses objetos fomentam diferentes práticas que se 

sobrepõem, se encadeiam ou concorrem entre si, ajustando-as no tempo e no 
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espaço, permitindo diferentes tipos de interação por parte dos enunciatários às 

propostas do enunciador. 

Antes de iniciar a transmissão na televisão, os enunciadores da série, 

figurativizados pelo éthos da emissora, a Globo, convocaram os enunciatários 

previstos a assistirem as primeiras emoções da trama narrativa, no ambiente 

cibernético em que se aloca o Portal GShow. Foi disponibilizado, assim, um trecho 

do primeiro capítulo para que os espectadores começassem a assistir a série na 

Internet e continuassem na TV28. Observa-se que o enunciador propõe a migração 

do enunciatário, deslocando-o num percurso que passa do espaço pequeno da tela 

do computador, tablet ou celular para a tela grande do aparelho de televisão. Esse 

trecho do primeiro capítulo encontra-se disponível ao espectador e usuário da 

Internet on demand29, podendo ser assistido onde, como, quando e quantas vezes 

quiser. Desse modo, um espectador mais interessado pode assisti-lo logo que é 

liberado no Portal GShow, ao passo que outro pode assisti-lo ao acaso, minutos 

antes de começar a exibição da série na TV, pois estava navegando pela Internet e 

algum link o redirecionou à página da série no portal de entretenimento da Globo. 

Assim, disponibilizar um trecho da obra de ficção antes na web é uma estratégia de 

captura da atenção e fidelização do cliente: convoca um público que poderia não 

saber da série e prende o público que espera, cada vez mais ansioso, o início de 

sua transmissão na TV. 

Conforme ressaltado por Sousa (2013), antes de entrar em contato com a 

televisão e as propostas de seus enunciadores, o espectador mobiliza 

primeiramente o seu corpo: “senta-se no sofá, ou deita-se na cama, aperta o botão 

da TV, ou o do controle remoto” (SOUSA, 2013, p.168). A televisão apresenta, 

portanto, uma dimensão sensível, ela se coloca enquanto uma presença e afeta a 

corporeidade do sujeito. Landowski (2004) ressalta a possibilidade de pelo menos 

dois modos de viver a relação com o mundo sensível: conforme permaneçamos 

distantes das coisas ou nos deixemos contaminar por elas (cf. Landowski, 2004, 

p.98). Nesse sentido, a relação do espectador com a televisão enquanto presença 

sensível pode se dar de acordo com determinadas modalidades, visto que a TV 

                                                 
28 Cf. http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/Extras/noticia/2015/05/assista-com-
exclusividade-as-primeiras-emocoes-de-amorteamo.html. Acesso em 17/11/2016. 
29 A expressão inglesa significa, literalmente, sob demanda, a qualquer momento que alguém queira 
ou precise de algo (cf. Cambridge Dictionary Online); nesse caso, o conteúdo da série se encontra 
disponível no GShow para que o espectador acesse sempre que quiser. 

http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/Extras/noticia/2015/05/assista-com-exclusividade-as-primeiras-emocoes-de-amorteamo.html
http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/Extras/noticia/2015/05/assista-com-exclusividade-as-primeiras-emocoes-de-amorteamo.html
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pode ser usada apenas para preencher um espaço de luz e sonoridade, com a 

finalidade de aplacar a solidão (cf. Sousa, 2013, p.168), caracterizando, assim, uma 

não-presença do sujeito, que percebe a presença do objeto por meio dos sentidos, 

mas dele se aparta; ou pode ser usada para a apreensão de conteúdos, quando o 

espectador lança sobre ela sua atenção (cf. Sousa, 2013, p.168), constituindo-se 

uma presença viva, que faça sentido, por meio da modulação e do corpo colocado 

em movimento. 

Nesse sentido, o enunciatário, espectador da série Amorteamo, é modalizado 

por um querer assistir, distrair-se. Mobiliza, desse modo, o seu corpo, sentando-se 

no sofá de sua sala ou deitando-se em sua cama e apertando o botão de ligar o 

aparelho de televisão, assumindo, na cena predicativa, o papel temático de sujeito 

interessado no conteúdo transmitido pelo objeto-suporte da televisão: a narrativa 

ficcional da série. O interesse inicial poderá tornar-se um compromisso: assim, esse 

sujeito, modalizado por um querer saber, mobilizará seu corpo e sua visada toda 

sexta-feira, às 23h30, durante aproximadamente 40 minutos, para estar conjunto 

com a narrativa da série. Mais ainda, esse enunciatário pode tornar-se um fã e 

querer saber tudo sobre a série, procurando na Internet novos níveis de informação 

ou até criando, ele mesmo, conteúdos a respeito da narrativa de Amorteamo. 

Destaca-se aqui que cada um desses modos de entrar em conjunção com o objeto 

“seriado” constrói diferentes modos de interação. 

Como bem lembra Sousa (2013), a interatividade não é uma vocação da 

televisão, entretanto, todo processo de produção televisiva leva em conta o 

enunciatário, espectador de determinado produto, já que são eles os consumidores, 

compradores do seu negócio (cf. Duarte, 2004, p.37). É nesse sentido que o 

desdobramento do conteúdo da série de TV para o Portal GShow surge como uma 

estratégia enunciativa que visa o ajustamento das diferentes práticas concorrentes 

na era da convergência midiática. A transmídia se apresenta como uma ação 

estratégica promovida pela Globo para unir, dentro de um ambiente institucional 

controlado exclusivamente por ela, o Portal GShow, diferentes práticas que se 

instauraram com o desenvolvimento tecnológico, como as práticas de fãs de 

procurarem na Internet ou de criarem eles próprios fanfictions e diferentes tipos de 

conteúdos relacionados aos programas de que gostam. A interação permitida é, 

desse modo, um simulacro, pois, mesmo que seja possível ao espectador 
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enunciatário curtir, comentar, compartilhar e enviar algum material produzido por ele, 

ainda assim é a emissora que detém o controle sobre o universo ficcional, decidindo 

o que vai ao ar ou mesmo os comentários que são exibidos em determinada ação 

transmidiática. 

 

 

Figura 10: Interatividade - Websérie Causos do Zé Coveiro 
(Disponível em http://gshow.globo.com/webseries/causos-do-ze-coveiro/no-ar.html) 

 

 

Se considerarmos, portanto, os regimes de interação propostos por 

Landowski (2014), veremos que o Portal GShow recobra um certo princípio de 

regularidade característico da televisão com sua centralização das emissões. Mas, 

ao mesmo tempo em que programa as ações que poderão ser realizadas pelos 

enunciatários, baseia-se num princípio de intencionalidade para manipular esses 

sujeitos a agirem enquanto ajusta-se sensivelmente às práticas dos espectadores e 

de outros corpos empresariais. Pode-se dizer, portanto, que a Globo, enquanto 

corpo empresarial estratégico que sente e é sentido, se ajusta aos movimentos e 

práticas definidos pela era da convergência de meios, promovendo, dentro de seu 

espaço institucional, ações de transmidiação que desdobram os conteúdos ficcionais 

por ela produzidos em múltiplas plataformas de mídia, ao mesmo tempo em que 

promove o comportamento migratório do público frente aos suportes midiáticos que 

domina, ofertando diferentes experiências de entretenimento. 

http://gshow.globo.com/webseries/causos-do-ze-coveiro/no-ar.html
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O Portal GShow, por seu caráter de site na Internet, permite que se 

concentre, num só lugar, desde conteúdos que retomem a narrativa dada na mídia 

de base, a televisão, até conteúdos que desdobrem essa narrativa, gerando novos 

conteúdos ficcionais. Sendo assim, o primeiro contato com o site da série 

Amorteamo no GShow permite encontrar os destaques a respeito da trama, 

selecionados pelos enunciadores. Desse modo, o que aparece imediatamente na 

tela ao abrir o site é um grande quadro centralizado que alterna entre uma chamada 

para assistir cenas inéditas da atriz Marina Rui Barbosa como Malvina e uma 

chamada para a websérie Causos do Zé Coveiro, personagem do ator Tonico 

Pereira. Na segunda rolagem da página, encontramos os destaques para conteúdos 

que recuperam ou repercutem a série, categorizados por Fechine et al. (2013) como 

estratégias de propagação, que promovem “um circuito de realimentação do 

interesse e da atenção” entre esses conteúdos (cf. FECHINE, 2014, p.3): clipes com 

os melhores momentos da série, lista de motivos para sentir saudades de 

Amorteamo, desafios enfrentados pelos diretores da websérie na criação dos 

Causos do Zé Coveiro. Encontra-se ainda nessa segunda rolagem uma chamada 

para outra ação transmídia desenvolvida pelos enunciadores da série: a criação de 

uma fanfiction, com um novo desfecho para a trama apresentada na TV. Na terceira 

e última rolagem da página principal do site de Amorteamo, apresenta-se uma seção 

intitulada “mais de Amorteamo”, com diversos vídeos que não passam de cenas da 

série que foram ao ar na TV. Observa-se, então, que o título apresentado para a 

sessão não condiz com o que se está apresentando, visto que simula-se a 

apresentação de mais conteúdos, quando, na realidade, apenas se retomam os 

conteúdos já transmitidos na televisão. 
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Figura 11: Site Oficial de Amorteamo 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/>) 

 

 

Esse primeiro contato com o site da série mostra ao enunciatário uma 

programação prévia feita pelas escolhas do enunciador. Todavia, cabe a cada 

enunciatário decidir o percurso de acesso que vai seguir, clicando no hiperlink que 

desejar. Assim, um enunciatário pode seguir diretamente para a websérie, enquanto 

outro pode procurar por notícias a respeito da série ou, ainda, um terceiro pode 

procurar pelo capítulo que não conseguiu assistir na TV, através do menu de acesso 

que fica no canto superior esquerdo da tela, na aba Vídeos. Esse menu permite 

ainda que o usuário acesse os extras, a websérie Causos do Zé Coveiro, todas as 

notícias a respeito da série (Tudo sobre), bem como as páginas do Grupo Globo e 

do Portal GShow, além de disponibilizar o Fale Conosco, para que o espectador 

possa entrar em contato. 

Esses conteúdos que repercutem e retomam a série permitem o ajuste da 

Globo aos usos que os enunciatários fazem da Internet, ao buscar e criar eles 

mesmos conteúdos que promovam a discussão sobre as narrativas e experiências 

de entretenimento de que gostam, e acentuam, conforme tratado por Sousa (2016), 

o caráter transversal da transmidialidade em que um conteúdo pode ser 

“materializado, retomado, replicado, e mesmo expandido em diferentes plataformas” 

(SOUSA, 2016, p.251). Ademais, exigem do enunciatário uma outra mobilização do 

corpo, que envolve muito mais os gestos de mão do que a prática de assistir TV, 
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além de modalizar o sujeito não apenas por um querer, mas exigir dele um saber 

manusear um site da Internet, saber acessar as diferentes abas no menu que se 

encontra no canto superior esquerdo, a rolagem da página, a reprodução dos 

vídeos, e todas as ações que podem constituir a cena predicativa dessa prática. 

Além disso, funcionam também de maneira a promover a venda dos conteúdos da 

Globo, reforçando a marca da emissora, já que há uma diferenciação de conteúdos 

para os usuários assinantes e não-assinantes: os assinantes podem ter acesso 

ilimitado aos episódios que foram ao ar na TV aberta, enquanto os não-assinantes 

podem assisti-los de maneira cortada, por meio dos vídeos que disponibilizam cenas 

de cada capítulo. 

A série Amorteamo apresentou dois tipos de ações de expansão da narrativa: 

a primeira foi a websérie Causos do Zé Coveiro, que expandiu o universo narrativo 

ficcional por meio de um personagem secundário na série televisiva; e a segunda foi 

a proposta de criação de um novo desfecho para a trama de Amorteamo, ao final da 

série na TV. 

O objeto computador, através do suporte da Internet, permitiu a criação de um 

novo gênero derivado das séries televisivas: a websérie. Se a série, na televisão, é 

caracterizada pela narrativa curta de uma história, em poucos episódios, e, no caso 

de Amorteamo, se apresentou em 5 capítulos de aproximadamente 40 minutos, a 

websérie, desenvolvida especificamente para a reprodução na Internet, deve se 

apresentar de maneira ainda mais breve, de modo que seus “websódios” 

desenvolvam conteúdos da narrativa que não seriam tão interessantes na narrativa 

televisiva ou que cumpram o papel de fechar algumas lacunas deixadas pela história 

narrada na TV. A websérie Causos do Zé Coveiro apresentou, em quatro websódios 

de aproximadamente 3 minutos que, assim como a série, foram ao ar no GShow às 

sextas-feiras, a história de 4 defuntos enterrados no cemitério da trama de 

Amorteamo, sendo o último deles a história de amor do próprio Zé Coveiro, pois 

trata da defunta Maria, que era sua noiva e morreu de desgosto quando viu Zé com 

sua irmã gêmea, que estava se fazendo passar por ela. 

Desse modo, não se trata da simples transposição da narrativa da televisão 

para a Internet, mas desenvolvem-se outras histórias através de um personagem de 

Amorteamo. Entretanto, há a implantação de um mesmo universo figurativo, com 

temas e figuras dados no texto-base, ainda que sejam inseridos novos personagens, 
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tornando possível, assim, o reconhecimento e a identificação do universo narrativo 

da série. Essa identificação se dá também na identidade da expressão, no sentido 

de que, para além das figuras do Zé Coveiro, do cemitério, dos túmulos, da cruz e 

das estátuas de cemitério presentes na cena narrativa, e da temática amorosa 

tomada pela perspectiva fúnebre com o mesmo esquema narrativo canônico da 

série, elementos manifestados na expressão, como o jogo de sombras, a pouca 

luminosidade no enquadramento fotográfico da websérie, os contornos diluídos das 

figuras tomadas como assombração, retomam a temática da morte e a identidade 

fotográfica da série Amorteamo, garantindo, assim, nos dois planos da linguagem, o 

desdobramento da narrativa e, portanto, o desenvolvimento de um novo conteúdo 

ficcional, criado numa relação coerente com a narrativa de base. Acreditamos que a 

coerência estabelecida por recurso de expressão e conteúdo constitui uma das 

estratégias de criação de universos ficcionais. Assim, os movimentos de expansão e 

desdobramento, que alargam as possibilidades narrativas precisam submeter-se a 

uma certa coerência capaz de promover uma identidade entre as partes. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Causos do Zé Coveiro 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/webseries/causos-do-ze-coveiro/no-ar.html>) 
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A websérie exigirá, enquanto prática, do sujeito enunciatário, primeiramente, 

um interesse, uma curiosidade, modalizando-o através de um querer assistir. Esse 

sujeito precisará mobilizar seu corpo e ser dotado de um saber: acessar o site por 

meio de um objeto (computador, um celular ou tablet), alternar entre as seções, 

clicar sobre o vídeo, aumentar ou diminuir o volume, rolar a página, etc. O 

enunciatário poderá ainda optar por aumentar ou diminuir a imagem da tela, através 

da opção tela cheia, que faz com que o vídeo que está sendo exibido tome conta de 

todo o espaço da tela do computador ou do telefone, deixando de fora do campo 

enunciativo todos os elementos que caracterizam um site da Internet, conforme 

aponta Sousa (2013). De acordo com a autora, esse recurso convoca o modo de 

presença diante da TV, já que esconde “todas as referências à Internet e ao 

computador” (SOUSA, 2013, p.183). 

Ao pensar na situação semiótica, observa-se que a websérie reconfigura a 

temporalidade e a espacialidade dadas pela televisão. O espectador enunciatário 

pode, então, interagir com o conteúdo de outro modo, não mais em um horário 

determinado, o aqui-agora da programação em fluxo da TV, ainda que os episódios 

tenham sido disponibilizados sempre às sextas-feiras, pois pode assistir a websérie 

a qualquer momento, em qualquer lugar, no espaço reconfigurado da tela do 

computador, do celular ou tablet. Ele pode pausar, pode voltar a cena, pode abrir 

outras janelas enquanto apenas ouve a história contada pela personagem, pode 

assistir de novo e observar detalhes. Pode, ainda, recortar trechos e encaminhar a 

outros enunciatários como modo de partilhar suas experiências diante de um 

conteúdo. O enunciatário pode assumir o papel de narratário, se interessando 

apenas em assistir a websérie ou de interlocutor, ao fazer comentários a respeito 

dos websódios na própria página em que assiste. Pode, ainda, alternar de um 

websódio para outro, ou procurar informações sobre como a websérie foi feita em 

outras seções do site. Desse modo, o espaço não se encerra na página da websérie 

dentro do site, já que o enunciatário pode alternar de uma para outra através dos 

hiperlinks que conectam esses diferentes conteúdos, o que permite, assim, “o 

esfarelamento dos limites e a ruptura dos critérios de mensuração, em nome da 

expansão de escolhas e diversidade de caminhos” (TEIXEIRA, 2013, p.27). Desse 

modo, a websérie Causos do Zé Coveiro amplia a narrativa televisiva, promovendo a 
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aliança entre as práticas de assistir a série, acessar a Internet, assistir a websérie e 

comentar, ampliando, assim, a experiência do enunciatário. 

A outra ação transmídia proposta pelos enunciadores de Amorteamo é a 

criação de novos desfechos para a trama por parte da audiência. A produção de 

novos desfechos para uma história por meio da comunidade de fãs, também 

conhecida como fanfiction, se enquadra no conceito de desdobramento da narrativa, 

pois os enunciatários da série que se propuserem a participar da ação devem seguir 

as mesmas regras de implantação de um universo figurativo, espacial e temporal 

para que a narrativa criada seja reconhecida como parte daquele universo ficcional, 

ainda que os internautas possam trabalhar com a criatividade, inserindo novos 

personagens e, até mesmo, outros espaços figurativos na cena. 

Esse tipo de estratégia de transmidiação envolve um ajustamento às práticas 

dos fãs, de maneira geral, os mais engajados, que criam esse tipo de conteúdo e 

divulgam em sites, blogs e comunidades destinadas a esse fim. A criação deste 

espaço para o fã da série dentro do espaço institucional do Portal GShow é uma 

forma de controlar os usos dos produtos produzidos pela Globo e envolve a 

manipulação e o engajamento do enunciatário, que pode ou não aderir à proposta 

de criação de um novo desfecho para a série, reconhecendo ou não os valores 

investidos pela Globo nesta proposta. A proposta “Não é o fim! Participe e crie novos 

desfechos para a trama de ‘Amorteamo’” oferece ao enunciatário pressuposto o 

valor da duratividade, através da escrita de novos finais para os personagens da 

série. Para que o enunciatário reconheça o valor oferecido e se engaje com a 

proposta, é necessário, antes e primeiramente, reconhecê-lo como telespectador da 

série e atribuir-lhe um estatuto semiótico igual ao do enunciador, o de sujeito com a 

competência modal do /querer/. Reconhecendo-o como sujeito de um /querer/, é 

necessário fazer com que ele queira que a série não acabe e se motive a escrever 

uma fanfic sobre algum dos personagens. 
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Essa estratégia de transmidiação possibilitada pelo suporte do Portal GShow, 

que permite, enquanto página da web, um espaço para que o usuário escreva, 

comente, leia, assista etc., envolve, portanto, o conceito de cultura participativa, 

enquanto um fenômeno de “criação e compartilhamento de conteúdos entre os 

consumidores de mídia, motivados pela crença de que suas contribuições importam 

para os outros” (JENKINS, 2006 apud FECHINE, 2014, p.5) e, por fim, o 

agenciamento de fãs. De acordo com Sousa (2016, p.253-254): 

 

 

A cultura participativa pode ser vista como uma espécie de 
‘destinador transcendente’ (GREIMAS; COURTÉS, 2008, p.255) que 
regula a práxis e manipula em favor do dever e do desejo de 
participação, já que ‘é por seu intermédio, pela força transitiva de sua 
atuação, que as narrativas não param’ (TATIT, 2010, p.20). (SOUSA, 
2016, p.253-254). 

 

 

Desse modo, à cultura participativa, enquanto destinador transcendente 

dessa ação transmidiática, caberia, no conjunto dessa cena predicativa, um fazer 

persuasivo com relação ao sujeito, fã da série. Entretanto, a proposta só irá 

progredir enquanto ação transmidiática se “os enunciatários previstos aderirem e 

Figura 13: Proposta de Fanfiction Amorteamo 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/programas/amorteamo/Extras/noticia/2015/06/nao-e-

o-fim-participe-e-crie-novos-desfechos-para-a-trama-de-amorteamo.html>) 
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realizarem com rigor os protocolos e as ações a eles destinadas” (SOUSA, 2016, 

p.254). Ao crer nos valores propostos e firmar o contrato fiduciário, o sujeito é, 

então, modalizado pelo querer e pelo dever participar, assumindo o papel de 

narrador, produzindo um novo desfecho para a trama de Amorteamo e enviando 

para o site. Para isso, precisa mobilizar seu corpo, principalmente sua mão, para 

digitar a história, e precisa ser dotado ainda de um saber: ler textos sincréticos, 

manusear o computador ou celular para acessar o Portal GShow, acessar o espaço 

de criação da fanfic, mover o cursor para escrever, em diferentes espaços, seus 

dados de cadastro, o título da história e a história em si, além de exigir, é claro, a 

criação de um cadastro na Globo.com, caso o enunciatário não tenha. 

 

 

Figura 14: Inscrição para envio de fanfic 
(Disponível em <http://contos-de-amorteamo.participacoes.globo.com/inscricoes/edit>) 
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Figura 15: Envio de fanfic através do Portal GShow 
  (Disponível em <http://contos-de-amorteamo.participacoes.globo.com/inscricoes/edit?etapa=1>) 

 

 

Não é possível, entretanto, determinar se essa ação adotada pelos 

enunciadores de Amorteamo foi bem sucedida, pois o site não disponibilizou 

nenhuma fanfic enviada, o que não nos permite saber se não houve adesão por 

parte do público, que não enviou nenhuma história, ou se houve a adesão, mas foi 

uma opção dos produtores não divulgar as histórias dentro do espaço do site. 

A Rede Globo se utiliza, assim, das estratégias de transmidiação para 

promover o ajustamento sensível entre práticas concorrentes na era da 

convergência, reunindo num espaço institucional conteúdos que retomam ou 

repercutem o que foi ao ar na TV e também deixando um espaço para que seu 

enunciatário comente e mesmo produza seus próprios conteúdos a respeito da 

série, num simulacro de interação. Entretanto, apenas o que passa pelo crivo do 

enunciador é exposto no site, exibindo um controle típico das emissões de televisão. 

Observa-se, então, que, o objeto computador, através do suporte da Internet, ao 

possibilitar a transmidiação, permite, portanto, alterar tempo e espaço, já que a 

narrativa da série não se encerra mais no aqui-agora da transmissão televisiva, 

dando um aspecto durativo a obra e oferecendo esse valor de duratividade a seus 

enunciatários: as estratégias de transmidiação utilizadas desempenham o papel de 
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promover a expansão da narrativa do texto-base televisivo e o valor é dado pelo 

sentido da própria prática, já que pela expansão da narrativa prolonga-se o contato 

com aquele universo ficcional e, logo, com a marca Globo. 

 

 

3.2. A transmidiação em Malhação 

 

O projeto de Malhação – Sonhos apresenta, desde o início de sua veiculação 

no suporte televisivo, elementos que indicam a interatividade, definida por Lévy 

(1999, p.79) como “a possibilidade de reapropriação e de recombinação material da 

mensagem por seu receptor”. Já nos primeiros capítulos, os enunciatários do 

seriado eram convidados a comentarem nas redes sociais, particularmente no 

Twitter, sobre os capítulos, fazendo uso de determinada hashtag, que tem como 

função agrupar mensagens sobre determinado assunto. Dentre os comentários 

feitos pelos enunciadores, alguns eram escolhidos pelos enunciadores da série e 

exibidos ao longo dos capítulos na TV, por meio de uma tarja azul no canto inferior 

da tela. Para Sousa (2013), entretanto, a interatividade não é uma vocação da 

televisão. Todavia, ela relembra que, conforme Duarte (2004), o processo de 

produção televisivo considera minuciosamente o espectador, interlocutor no 

processo, já que ele é o consumidor de seus produtos. Sendo assim, ainda que o 

espectador seja convocado a interagir, tecendo comentários e emitindo opiniões 

através da Internet, não são todos os comentários que serão exibidos na TV, apenas 

aqueles que forem selecionados pelo enunciador, o que cria um simulacro de 

interação. 

Durante toda a temporada foram promovidas ações transmídias no site de 

Malhação no Portal Gshow, que convocavam o enunciatário espectador da série a 

participar por meio de chamadas que iam ao ar na televisão minutos antes do início 

do capítulo. A cada dia, um ator que participava da temporada participava da 

chamada, comentando algo sobre o capítulo e convidando o espectador a “correr” 

no GShow pra saber mais “rapidinho, porque Malhação já vai começar”. Exibia-se, 

então, no centro inferior da tela um retângulo com o link gshow.globo.com/malhacao, 

recurso chamado sinal migratório que, de acordo com Figueiredo (2016) facilita o 
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caminho do fã ao direcionar o espectador, impelindo-o a migrar para outras mídias a 

fim de obter mais informações sobre determinado programa. 

Uma das ações transmídias que já vinham sendo utilizadas constantemente 

pela Globo era a criação de blogs de personagens. Em Malhação – Sonhos criou-se 

um espaço dentro do site da série no GShow chamado 2PONTO0, que reuniu os 

blogs de vários personagens da trama. Dentre esses blogs, dois casos se destacam: 

o da personagem Wallace e o da personagem Jade. No início da trama, Wallace se 

apresenta como amigo de Solange, uma das protagonistas da trama, que tem o 

sonho de ser cantora. Na narrativa televisiva, o menino aparece constantemente 

filmando, através do celular, a amiga cantando na escola, no ônibus a caminho do 

teste para a escola de artes, nos primeiros shows, etc. Esses vídeos representados 

no nível do texto-enunciado são disponibilizados, então, no blog da personagem no 

Portal GShow, onde o espectador, enunciatário da trama, pode assistir, comentar e 

compartilhar. 

 

 

Figura 16: Blog do Wallace - Teste da Solange 
(disponível em <http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/autor/wallace-batista/5.html>) 

 

 

Com o desenvolvimento da personagem na trama, que, por ser muito 

carismática, foi muito bem aceita pelo público, as publicações no blog passam a ter 

foco no próprio Wallace. O rapaz passa, então, a receber desafios do público 
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através dos comentários no blog e a gravar vídeos cumprindo esses desafios como 

resposta para seus interlocutores. 

 

 

Figura 17: Blog do Wallace – Desafios 
(disponível em <http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/autor/wallace-batista/3.html>) 

 

 

Desse modo, observa-se que o enunciatário de Malhação – Sonhos assume o 

papel de narratário ao assistir os vídeos no blog da personagem e assume, ainda, o 

papel de interlocutor ao comentar as postagens enviando desafios para que a 

personagem fizesse30. Nesse tipo de interação, em que o narratário inscrito se 

converte em interlocutor ao tomar a palavra em discurso direto, simula-se uma 

interação real, criando um simulacro de diálogo. Essas estratégias de interação que 

aproximam enunciador e enunciatário, e até mesmo diluem a fronteira entre a 

produção e a recuperação de conteúdos e entre realidade e ficção, alimentam a 

ilusão de uma participação efetiva, tão cara a cultura da participação. Quanto mais 

se sentem valorizados e incorporados ao centro da narrativa, mais os enunciatários 

aderem, vinculam-se, curtem e repercutem tais conteúdos. 

Assim, esse enunciatário, espectador do seriado na TV, é modalizado 

primeiramente por um querer, pelo desejo de participar, de ter mais informações a 
                                                 

30 Conforme explicamos na página 48, as instâncias do enunciador e do enunciatário estão 
pressupostas em todo discurso. Essas figuras correspondem à imagem do enunciador, produtor do 
discurso, e do enunciatário, para quem ele fala, dadas pelo texto. Ao delegar voz no texto, o 
enunciador projeta, assim, o narrador, a quem corresponde um narratário, e que pode também dar a 
voz ao interlocutor que fala com um interlocutário. 
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respeito da trama. Então, mobiliza seu corpo com os gestos de suas mãos e o olhar, 

pegando computador ou celular e acessando o site, assistindo os vídeos, lendo as 

publicações e comentando, sugerindo desafios para a personagem. A resposta dada 

por meio de nova publicação, com os desafios feitos, cria um efeito de sentido de 

verdade, de realidade, atenuando a fronteira com o mundo ficcional e fazendo com 

que o enunciatário se sinta mesmo em contato com a personagem, ainda que seja 

uma equipe responsável pelas publicações no blog lendo os comentários e 

preparando um roteiro para o ator gravar o vídeo. 

A personagem Jade também gravava inúmeros vídeos na trama de Malhação, 

mostrando todas as confusões que aconteciam no espaço da escola de artes Ribalta 

e tecendo comentários maldosos a respeito de seus colegas. Esses vídeos, que 

também eram representados no nível do texto-enunciado, eram disponibilizados nas 

postagens do blog da personagem. Assim, o teste para abertura de turma da 

Ribalta, filmado e comentado pela Jade logo no primeiro capítulo de Malhação, foi 

publicado no blog; o beijo de Karina em Duca, que namorava sua irmã Bianca 

escondido, foi gravado e virou vinheta de novela mexicana, “Irmãs & Rivais”, no blog 

de Jade, que destilava seu veneno com a hashtag #sincerijade. Com o desenrolar 

da trama, entretanto, a personagem vai passando por uma mudança de caráter e 

passa a esforçar-se para estar conjunta de valores como a sinceridade e a tolerância 

para com seus colegas, não fazendo mais esses vídeos maldosos sobre as outras 

personagens. Entretanto, quando acontece uma nova confusão, Jade tem uma 

recaída e o enunciatário logo é avisado através da chamada na TV. 
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Figura 18: Chamada para a TV - Sincerijade ataca novamente 
(disponível em <http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/videos/t/chamadas-da-tv/v/0807-anaju-

anuncia-que-os-posts-venenosos-do-sincerijade-atacam-novamente/4276465/>) 

 

 

Assim, através do sinal migratório, o enunciatário espectador de Malhação é 

levado a mobilizar seu corpo mais uma vez e migrar para o site do seriado no 

GShow, modalizado pela curiosidade, ou seja, por um querer saber o que aconteceu 

para que a personagem Jade tivesse uma recaída. Observa-se, assim, que o blog 

dos personagens é utilizado não apenas para retomar ou repercutir o que foi ao ar 

na televisão, mas também para expandir o universo narrativo, apresentando novos 

conteúdos a respeito de Malhação e ampliando a experiência do enunciatário. Nesse 

sentido, quando, no texto-enunciado televisivo, estava para acontecer um teste para 

o papel principal na peça Romeu e Julieta, a personagem Jade, que iria disputar a 

vaga de Julieta com Bianca, se prepara para o teste ensaiando. Esses ensaios não 

foram exibidos na trama, mas foram gravados e disponibilizados no blog da 

personagem como um vídeo confidencial, em que o enunciatário precisa digitar uma 

senha para ter acesso. Essa senha não foi disponibilizada em nenhum capítulo, mas 

o enunciatário fã de Malhação – Sonhos, que acompanhava a série diariamente, não 

encontraria dificuldade para acessar o vídeo. 
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Figura 19: Sincerijade - Vídeo Confidencial 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/autor/jade-gardel/2.html>) 

 

 

Ao clicar sobre a imagem, o enunciatário é redirecionado para uma nova 

página, tomada ao fundo por faixas amarelas com a palavra confidencial escrita 

repetidas vezes. No centro da página, encontra-se uma caixa com a pergunta de 

acesso que deve ser respondida pelo enunciatário: “Qual o casal mais lacrador do 

Catete?”. O enunciatário que acompanha a trama é dotado do saber necessário para 

dar a resposta correta e acessar o vídeo. Ele sabe que Jade namora o lutador 

Ricardo Cobreloa, o Cobra, e que o casal é carinhosamente chamado “cobrade”, 

união dos nomes Cobra e Jade. Essa prática de unir nomes de casais é muito 

comum atualmente na Internet e também é conhecida como shippar, que significa 

torcer por um casal. Considerando que o enunciatário previsto de Malhação é o 

público adolescente, os enunciadores terão este conhecimento e, sendo 

espectadores fiéis da trama na TV, saberão que “cobrade” é, portanto, a senha de 

acesso para o vídeo. 
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Figura 20: Sincerijade - Pergunta para acesso ao vídeo 
(disponível em <http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/2015/confidencial/index.html>) 

 

 

Caso o enunciatário digite a senha errada, seja ela o nome de outro casal da 

trama, como “Duca e Bianca” ou “Duanca”, “Pedro e Karina” ou “Perina”, ou ainda 

digite o nome “Cobra e Jade” ou “Jade e Cobra”, o acesso ao vídeo será negado, 

aparecendo em letras vermelhas a informação “Resposta errada! Tente 

novamente!”. Ao inserir “cobrade” e apertar ok, o enunciatário será redirecionado 

então para outra página, com um fundo rosa com algumas bolas brancas imitando 

luzes de refletores ou flashes, com a informação “Uma versão COBRADE de Romeu 

e Julieta” à esquerda e o vídeo posicionado do centro para a direita. Acima do vídeo 

há a informação “Sincerijade” e, abaixo, a informação dada pela personagem a 

respeito do que se trata o vídeo: “Uma nova versão de Romeu e Julieta feita por mim 

e pelo Cobra. Se você já chegou até aqui é só dar o play”. Observa-se, então, que o 

enunciatário é levado, por meio de hiperlinks, a diversos caminhos, tendo que 

executar diferentes ações e mobilizar diferentes conhecimentos para conseguir 

colocar-se como narratário dessa ação transmídia. Vale ressaltar que esse tipo de 

estratégia aproxima-se muito da estrutura do game, em que é preciso recolher pistas 

e senhas para navegar pelos labirintos da narrativa. Caso o enunciatário queira 

comentar a respeito do vídeo, não poderá fazê-lo na mesma página em que assistiu, 

terá que retornar à publicação no blog da personagem para assumir o papel de 

interlocutor. 
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Figura 21: Versão COBRADE de Romeu e Julieta 
(disponível em <http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/2015/confidencial/index.html>) 

 

 

Outra ação parecida com essa em Malhação – Sonhos envolveu a 

personagem Solange. No texto-enunciado da televisão, a menina conseguiu realizar 

seu sonho de se tornar cantora e grava seu primeiro clipe com a participação de 

Pedro e Karina, já que a música “Rockstar” foi escrita pelo menino, contando sua 

história de amor com a lutadora de muay thai. A diretora do filme combina, então, 

com Karina, Pedro e Sol que, antes de divulgar o clipe, iria mostrá-lo para eles a fim 

de obter a aprovação, principalmente por parte de Karina. Quando o clipe fica 

pronto, os alunos da Ribalta se juntam à Karina, Pedro e Sol para assistirem ao 

clipe, que já está na Internet, entretanto bloqueado por uma senha. Antes de iniciar 

esse capítulo, que foi ao ar no dia 22 de julho de 2015, houve uma chamada na TV, 

avisando ao enunciatário que o clipe da Sol estava pronto e que a senha para 

assistir ao vídeo seria dada no capítulo daquele dia. 
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Figura 22: Chamada da TV - Clipe Rockstar 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/videos/t/chamadas-da-tv/v/2207-jeniffer-

nascimento-anuncia-acao-especial-para-ver-o-clipe-de-rockstar/4327478/>) 

 

 

Nesse capítulo da série, a diretora do clipe explica para Pedro que o vídeo 

está na Internet, mas que só quem tem a senha consegue acessá-lo e que ela só irá 

liberar o vídeo sem a senha após a aprovação de Karina. Com a ajuda de João, 

amigo de Pedro, a diretora do clipe acessa a página da Internet onde está o vídeo. 

Não por acaso, mostra-se na tela do computador a página do GShow 

(http://especiais.gshow.globo.com/novelas/malhacao/clipe-rockstar/) e o menino 

pergunta, então, a senha, que é #essenossojeito. Essa senha também está 

relacionada ao casal Perina, protagonista do clipe. “Esse seu jeito” é o nome da 

primeira música que Pedro escreveu para Karina e que também virou clipe, o 

primeiro clipe da Galera da Ribalta, banda da escola de artes na qual Pedro e Sol 

eram integrantes. O clipe da canção Esse Nosso Jeito contou também com a 

participação do público da série, que enviou vídeos cantando a música para serem 

exibidos no vídeo junto com as personagens. 

 

http://especiais.gshow.globo.com/novelas/malhacao/clipe-rockstar/
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Figura 23: Frame do Capítulo de 22 de Julho de 2016 - exibição do clipe de Rockstar (Disponível 
em <http://globoplay.globo.com/v/4340020/>) 

 

 

O clipe de Rockstar não foi exibido na íntegra no capítulo. Mostraram-se 

alguns trechos, mas o foco na narrativa televisiva foi na expressão das personagens 

que estavam assistindo ao clipe. O espectador que quisesse assistir ao clipe na 

íntegra deveria acessar o site após o capítulo e digitar a senha dada, conforme foi 

figurativizado no texto-enunciado na TV. 

 

 

Figura 24: Senha para acesso ao de Rockstar 
(disponível em <http://especiais.gshow.globo.com/novelas/malhacao/clipe-rockstar/>) 
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Ao final da exibição do clipe no capítulo, todos aguardaram ansiosos a opinião 

de Karina, que decidiria se o clipe poderia ser liberado ou não. A personagem, 

então, diz que gostou e que o clipe pode ser divulgado. No dia seguinte, o clipe foi 

disponibilizado na íntegra no blog da personagem Sol, junto com a letra da música e 

sem precisar da senha dada no capítulo anterior. 

 

 

Figura 25: Blog da Sol - Clipe Rockstar 
(disponível em <http://gshow.globo.com/2ponto0/especial-blog/2ponto0/autor/sol/>) 

 

 

Observa-se, portanto, que os blogs de personagens foram amplamente 

explorados na temporada de Malhação – Sonhos, proporcionando, além da 

expansão do universo narrativo ficcional, a interação dos enunciatários fãs do 

seriado com seus personagens favoritos. O enunciatário é convocado, assim, tanto 

para a prática de assistir TV quanto para a prática de acessar a Internet, assistir e 

comentar os conteúdos divulgados. É notável o ritmo dinâmico dado pelo movimento 

de ir e voltar no espaço, que não se encerra na televisão ou em uma página da 

Internet. O sinal migratório, através dos links ou hipertextos, definidos por Lévy 

(2006, p.33) como um “conjunto de nós ligados por conexões”, oferecem ao 

enunciatário uma série de possibilidades de percursos a serem seguidos, que, 

conforme ressalta Teixeira (2013, p.27) podem ser marcados “por adesões a certos 

programas de navegação e recusa de outros”. De fato, o enunciatário “super” 

engajado poderá percorrer todos os percursos que lhe forem propostos, com a 
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intenção de ter uma experiência narrativa completa. Por outro lado, um enunciatário 

menos engajado pode querer ampliar sua experiência apenas no que diz respeito 

aos seus personagens favoritos. Enquanto outro enunciatário pode se satisfazer 

apenas com a narrativa televisiva. Em todos os casos, a compreensão da narrativa 

de base, ou seja, do texto-enunciado da série na televisão não ficará comprometida; 

o que se altera com o modo de interação e engajamento é o nível de experiência e 

de conhecimento a respeito do universo narrativo ficcional. 

Além disso, essa estratégia de criação de blogs de personagens através dos 

quais os enunciatários podem assumir o papel não só de narratários, mas também 

de interlocutores, comentando e interagindo com os personagens, permite ainda 

diluir as fronteiras entre o real e o fictício, já que qualquer pessoa do mundo real 

pode, além de assistir, por exemplo, os vídeos das confusões da Ribalta que a 

personagem Jade filmava e postava em seu blog, assistir, comentar e desafiar o 

personagem Wallace a cumprir os desafios que mandavam para ele através da 

página 2PONTO0. Essas estratégias de transmidiação implicam o ajustamento à 

cena figurativa, espacial e temporal da série, de modo que, ainda que não seja o 

ator que encarna a personagem que atualize o blog no site, a escrita seja 

semelhante ao palavreado utilizado por ele no texto-enunciado televisivo, além de 

precisar que seja a mesma figurativização da personagem que apareça nos vídeos. 

Enquanto prática, implica um saber por parte dos espectadores: acessar o Portal 

GShow, acessar a página de Malhação, acessar o menu à esquerda, selecionar a 

opção 2PONTO0, rolar a página, selecionar o blog da personagem, assistir ao vídeo, 

ler a postagem, comentar. E, é claro, essa estratégia implica também o 

agenciamento de fãs, que interagem diretamente com as personagens através do 

blog. Nesse sentido, a estratégia adotada pelos produtores de lançar mão deste tipo 

de conteúdo transmídia foi bem sucedida, visto que houve o engajamento dos fãs31 

da novela que interagiram com as personagens, visualizando os posts e deixando 

seus comentários. 

                                                 
31 Esse engajamento dos fãs pode ser acompanhado através da própria página 2PONTO0, no Portal 
GShow, que permitia ver os comentários dos enunciatários nas postagens. Entretanto, recentemente, 
todos os comentários foram zerados na página. Notícias do jornal O Dia 
(http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2014-07-15/malhacao-sonhos-investe-na-transmidia-para-

melhorar-o-ibope.html) e do Blog de Patrícia Kogut na página do O Globo Online 
(http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-malhacao-
sonhos-marca-17-pontos.html) permitem também concluir que houve um investimento em 
transmidiação por parte dos enunciadores com a intenção de melhorar a audiência, obtendo sucesso. 

http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2014-07-15/malhacao-sonhos-investe-na-transmidia-para-melhorar-o-ibope.html
http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2014-07-15/malhacao-sonhos-investe-na-transmidia-para-melhorar-o-ibope.html
http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-malhacao-sonhos-marca-17-pontos.html
http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/audiencia/noticia/2015/08/ultimo-capitulo-de-malhacao-sonhos-marca-17-pontos.html
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Outra ação transmídia promovida pelos enunciadores de Malhação – Sonhos 

foi uma espécie de concurso cultural chamado Você em Malhação. Durante toda a 

temporada, foram disponibilizados sete temas para que o público enviasse vídeos, 

concorrendo, assim, a uma participação no seriado. Desse modo, para o tema 

Sonhos, os enunciatários enviaram vídeos cantando, dançando e atuando através 

da página no Portal GShow. Os finalistas foram selecionados pela equipe de autores 

e diretores da série e, por fim, a mesma equipe decidiu o vencedor do tema. O 

mesmo ocorreu com os temas seguintes, que foram, respectivamente, Diversidade, 

Paixão, Liberdade, Amizade, #PraSemprePerina e Daqui a 20 anos. Os vencedores 

de cada tema participaram, então, de uma cena da série que foi ao ar na TV. A 

vencedora do tema Sonhos, por exemplo, participou de uma cena no show de 

talentos da Ribalta, onde atuou cantando, conforme o vídeo que ela havia enviado 

para o concurso no GShow. Essas ações do concurso Você em Malhação foram 

anunciadas aos enunciatários por meio das chamadas na televisão, minutos antes 

de iniciar um capítulo do seriado. 

 

 

Figura 26: Chamada de TV - Você em Malhação 
(disponível em <http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/videos/t/chamadas-da-tv/v/1905-maria-

luiza-conida-voce-para-participar-do-voce-em-malhacao/4150072/>) 

 

 

Assim, o enunciatário é modalizado por um querer participar, ser ator, 

aparecer na televisão, contracenas com seus ídolos e mobiliza para isso todo o seu 
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corpo. Vai à página de Malhação no Portal GShow, observa as regras para 

participação e mobiliza sua voz, seus gestos de mão, suas expressões faciais, o 

movimento do corpo inteiro e suas emoções para cantar, tocar algum instrumento, 

dançar e atuar, registrando sua performance em vídeo para, então, editar e enviar 

para o concurso por meio da Internet, configurando-se ele próprio, o espectador, 

também como um ator do enunciado. Esse tipo de estratégia exige do enunciatário, 

portanto, além de um querer participar, um poder e um saber fazer: o sujeito precisa, 

além de saber acessar um site na Internet, manusear um computador, rolar a 

página, clicar em links, precisa também saber cantar, saber dançar, saber atuar, 

saber declamar um poema, saber fazer alguma coisa criativa e que chame a 

atenção dos autores e diretores da série de uma boa maneira para que seja 

selecionado. Esse tipo de prática e estratégia estimula nos jovens espectadores o 

desejo de entrar em conjunção com valores como “talentos artísticos” e “desejo de 

exibição em público”. Tais valores são euforizados pela sociedade, que reconhece e 

valoriza a aparição na TV como um modo de reconhecimento e superestima de 

talentos e saberes. Além disso, prevê a manipulação de outros objetos além do 

computador: o sujeito precisa saber manusear uma câmera, seja ela digital ou de 

celular, saber usar programas de edição de vídeo e saber converter o arquivo para 

um formato adequado para ser enviado pelo portal na Internet. 

O sujeito enunciatário assume assim o papel de narrador, produzindo 

conteúdos para enviar para a série. Entretanto, esse conteúdo produzido é 

selecionado pelos enunciadores de Malhação: são os autores e diretores que 

decidem quem ganha e vai participar, de fato, de uma cena do seriado. Além disso, 

o ganhador passa ainda por um preparador de elenco e precisa decorar sua cena 

para, então, gravá-la. Não necessariamente é o conteúdo produzido pelo 

enunciatário que vai ao ar nessa ação transmídia, mas sim o seu talento. Desse 

modo, esse tipo de ação depende da participação e do engajamento dos 

enunciatários para obter sucesso, dando a eles o estatuto semiótico de sujeitos 

dotados de um querer, mas sem perder de vista a segurança do programado 

característica da TV. 

Os enunciadores de Malhação – Sonhos fizeram uso, ainda, de outra 

estratégia de transmidiação. Foi criada no site da série uma página exclusiva para a 

produção de fanfictions por parte dos enunciatários. As fanfics são histórias acerca 
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de um determinado universo narrativo ficcional, produzidas pela comunidade de fãs. 

Disponibilizar uma página dentro do espaço institucional do Portal GShow para que 

os fãs possam escrever suas histórias sobre os personagens, é uma estratégia 

utilizada para ajustar as práticas de fãs, que criam por si mesmos conteúdos a 

respeito do entretenimento de que gostam em páginas ou comunidades na Internet, 

e uma forma de controlar os usos dos produtos produzidos pela Rede Globo. Essa 

estratégia envolve a manipulação e o engajamento do enunciatário, que pode ou 

não aderir à proposta de criação de fanfictions de terror e de romance para a trama 

de Malhação, reconhecendo ou não os valores investidos pelos enunciadores nas 

propostas. 

Sendo assim, através de uma chamada na TV, os enunciatários foram 

convocados a acessarem o GShow e escreverem uma fanfic com o tema romance e, 

posteriormente, outra com o tema terror, obedecendo a algumas regras dadas pelos 

enunciadores: as fanfics não poderiam apresentar novos personagens, apenas 

personagens que já faziam parte da trama de Malhação, ou seja deveriam seguir os 

princípios de implantação de um mesmo universo figurativo e espacial do texto-

enunciado televisivo; as histórias deveriam ser sonhos de um dos personagens 

sobre o tema, romance e terror; o enunciatário poderia enviar quantas fanfics 

quisesse para o site, mas não poderia dividir a fanfic em partes, ou seja, cada 

história enviada deveria ter início meio e fim; e, por fim, a história deveria ser 

contada em 2.048 caracteres. As fanfics enviadas ficaram todas disponíveis na 

página de Malhação – Sonhos e os autores selecionaram a história vencedora de 

cada tema. 
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Figura 27: Chamada na TV - Fanfic de Malhação 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/novelas/malhação/videos/t/chamadas-da-tv/v/0308-rafael-

vitti-avisa-que-hoje-tem-mais-uma-cena-da-fanfic-de-malhacao/4360595>) 

 

Esse tipo de ação transmídia, assim como a ação Você em Malhação, 

necessita do engajamento e participação dos enunciatários para ser bem-sucedida. 

Para que o enunciatário reconheça, então, o valor oferecido e se engaje com a 

proposta, é necessário, antes e primeiramente, reconhecê-lo como espectador do 

seriado e atribuir-lhe um estatuto semiótico igual ao do enunciador, o de sujeito com 

a competência modal do querer. Reconhecendo-o como sujeito de um querer, é 

necessário um fazer persuasivo por parte dos enunciadores, para fazer com que 

esse enunciatário queira participar e escrever uma fanfic sobre algum dos 

personagens. Nesse sentido, a própria sociedade atua como um Destinador 

transcendente, manipulando esses sujeitos em favor de valores tais como a 

participação, o desejo de se destacar por um talento individual, sucesso, fama, 

dinheiro, que são tomados pelo eixo da euforia, o que acaba por facilitar a 

manipulação feita pelos enunciadores, que se valem de uma tentação: o autor da 

melhor fanfic terá direito a passar um dia no PROJAC e assistir, nos bastidores de 

Malhação, a gravação da cena escrita por ele. 

O PROJAC é o local que concentra os estúdios Globo e pode ser comparado 

a uma “fábrica de sonhos” por dar vida a diversos universos narrativos ficcionais, 

dentre eles o de Malhação. Ao criar e dar a conhecer esse Universo Globo, faz-se 

com que os sujeitos tenham o desejo de habitar esse espaço imaginário do sonho, 
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do sucesso, de estar junto com as estrelas. Cria-se, então, nesses sujeitos, o desejo 

de se tornar também uma celebridade. Reconhecendo, então, todos esses valores 

inseridos na proposta, o enunciatário resolve se vai aceitar ou não a manipulação. 

Nesse sentido, a estratégia de transmidiação foi muito bem sucedida e teve grande 

adesão do público, que escreveu diversas fanfictions criativas, que encontram-se 

disponíveis na página Fanfic, no Portal GShow (http://gshow.globo.com/especial-

blog/fanfic/). 

Como há um risco na manipulação, já que não se sabe se o outro sujeito irá 

aceitá-la, e, caso a aceite, como irá proceder, visto que se trata de um sujeito do 

querer, a estratégia adotada pelos produtores de colocar regras e temas para a 

criação das fanfics visa também ter algum controle sobre a criação dos conteúdos 

por parte dos fãs, de modo que elas possam ser encaixadas de modo coerente no 

texto-enunciado na televisão. Assim, a coerência garantida através dos recursos de 

expressão e conteúdo permite a manutenção da identidade entre as partes do 

universo ficcional, unindo as diferentes partes do quebra-cabeça de modo que cada 

peça se encaixe perfeitamente. O concurso foi realizado, as duas vencedoras foram 

escolhidas e foram ao PROJAC acompanhar a gravação das cenas escritas por 

elas, que foram ao ar em Malhação – Sonhos. 

 

 

Figura 28: Fanfic Malhação - Sonho de Romance 
(Disponível em <http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/>) 

 

http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/
http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/
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Ao aceitar o valor proposto e participar, enviando sua fanfic para o site, o 

enunciatário assume, assim, o papel de narrador, produzindo conteúdos para o 

seriado do qual é fã, conteúdo esse que retornará para o texto-enunciado, a trama 

de Malhação. Para participar, portanto, o fã é modalizado primeiramente por um 

crer, acreditando “que suas contribuições importam para os outros” (cf. JENKINS, 

2006 apud FECHINE, 2014, p.5). O enunciatário mobiliza, então, seu corpo e realiza 

com rigor os protocolos e as ações a ele destinadas. Conforme aponta Sousa 

(2016), esses protocolos se encontram no nível de pertinência das práticas e 

supõem a leitura de textos sincréticos e a manipulação de objetos, exigindo um 

saber manusear o computador ou o celular, acessar o Portal GShow, acessar o 

menu e clicar no link para as fanfics, rolar a página, mover o cursor para digitar nos 

diferentes espaços seus dados, o título da história e a história em si. 

Desse modo, é possível observar que a Rede Globo se utiliza das estratégias 

de transmidiação para ajustar diferentes tipos de práticas concorrentes na era da 

convergência, desde o ajustamento das práticas de fãs de buscarem e criarem por si 

mesmos conteúdos relacionados às experiências de entretenimento de que gostam 

até ajustar as próprias práticas de produção de conteúdos de entretenimento. As 

estratégias de transmidiação utilizadas desempenham o papel de promover a 

expansão da narrativa do texto-base televisivo, o seriado Malhação – Sonhos, 

oferecendo ao enunciatário o valor de duratividade dado pelo sentido da própria 

prática de desenvolvimento de narrativas transmídia: pela expansão da narrativa 

prolonga-se o contato com aquele universo ficcional e, logo, com a marca Globo. 

Além disso, o movimento proposto pelos enunciadores com a constante alternância 

entre os espaços da TV e da Internet, impõem um ritmo mais acelerado, 

possibilitando ao enunciatário mais engajado uma relação muito mais intensa com o 

programa de leitura. Através das estratégias de transmidiação utilizadas, portanto, 

dilui-se as fronteiras entre o real e o ficcional, fazendo com que, para além de ter o 

valor de duratividade da narrativa, o espectador possa vivenciá-la, trazê-la para o 

seu universo e entrar no Universo GShow. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inspirados pelos versos de Lewis Carroll no prefácio às Aventuras de Alice no 

País das Maravilhas, que deu início às reflexões deste trabalho, nos debruçamos 

sobre as novas práticas de narrar que se colocam no imperativo da convergência de 

meios. Tratamos de semiotizar, assim, a transmidiação, modelo de produção de 

conteúdos voltado para a distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas 

(cf. Fechine et al., 2013), a fim de apreender o conjunto da situação semiótica e 

compreender, desse modo, os mecanismos de expansão de narrativa, de modo 

particular, os utilizados pela Rede Globo de Televisão. 

Essa semiotização da transmidiação nos levou, em primeiro lugar, a 

considerar os projetos transmidiáticos como textos, já que se constituem como todos 

de significação dotados de uma solidariedade entre o plano da expressão e o plano 

do conteúdo e, portanto, como dispositivos de expressão “semioticamente 

pertinentes” (cf. Fontanille, 2005, p.31). Partimos, então, da noção de que o texto 

televisivo constitui o nível do texto-enunciado, que se desdobra por diversos 

suportes midiáticos, que têm suas próprias regras de funcionamento que propõem 

diferentes usos dos enunciatários. Trazendo à baila a discussão sobre o real e o 

ficcional, observamos que as narrativas ficcionais podem ser construídas tomando 

de empréstimo alguns elementos do mundo real ou não, mas que, principalmente, 

os mundos ficcionais criados devem ser estruturados de maneira coerente e coesa 

com a narrativa que enuncia. Desse modo, a análise dos textos-enunciados nos 

permite verificar a coerência desses mundos, já que esse é o nível responsável pela 

experiência de interpretação, ou seja, de conferir sentido ao que é percebido. 

Através da análise dos textos-enunciados televisivos das séries Malhação – 

Sonhos e Amorteamo, observamos que ambas obedecem ao cânone da narrativa 

ficcional televisiva brasileira, apresentando sujeitos que, destinados por um querer, 

saem em busca de seus objetos revestidos de valor e que, no percurso, são 

atrapalhados por antissujeitos e ajudados por adjuvantes. Cada percurso narrativo 

dessas tramas é revestido, no nível discursivo, por temas e figuras que são 

responsáveis por dar concretude aos textos-enunciados e tornar a estrutura 

narrativa invariável em conteúdos variantes. Em Amorteamo, a temática que 

perpassa toda a narrativa é o amor trágico, que se apresenta ao enunciatário desde 
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o jogo com as palavras do título: amor te amo ou a morte amo? Em Malhação, a 

temática também já é dada desde o início da temporada, através do subtítulo 

Sonhos. 

A análise do nível de pertinência do texto-enunciado nos permitiu chegar a 

algumas conclusões a respeito das narrativas das séries: em Malhação, observa-se 

de maneira muito clara o pensamento maniqueísta que faz com que os mocinhos 

sejam exclusivamente bons e os vilões exclusivamente maus; as temáticas 

abordadas na trama são do cotidiano adolescente, como primeiro amor, inveja, a 

relação difícil entre pais e filhos, em que, geralmente, os pais são tomados como 

antiquados e chatos, apresentando poucas temáticas voltadas mais para o público 

adulto, como adultério e esquemas de ganho de dinheiro fácil; em Amorteamo 

apresenta-se também o pensamento maniqueísta, mas as temáticas abordadas são 

mais fortes, como o incesto, o adultério, homicídio e suicídio, para além das relações 

complicadas entre pais e filhos. Todavia, ambas as narrativas são de fácil 

compreensão e aceitação por parte do enunciatário, além de serem extremamente 

previsíveis. Os antissujeitos impedem a conjunção dos sujeitos com o objeto-valor 

durante toda a narrativa e, ao final, são desmascarados ou derrotados, sendo 

sancionados negativamente, seja com a prisão, como foi o caso do vilão Lobão em 

Malhação – Sonhos, seja com a morte ou com a loucura, como foi o caso de Chico, 

Malvina e de Aragão em Amorteamo. Portanto, os dois projetos enunciativos 

apresentam estruturas muito similares. 

Observados os mecanismos de agenciamento de sentido dos textos-

enunciados, passamos então à análise dos objetos que servem de suporte para 

esses textos e seus desdobramentos. Retomando Fontanille (2005), observamos 

como a morfologia desses objetos-suporte permitem, por suas regras de uso e 

funcionalidades, determinadas práticas mais ou menos especializadas. Assim, 

verificamos que a televisão, por ser um meio que permite a veiculação de imagens e 

som simultaneamente, apresenta três características centrais que a diferencia de 

outras mídias, conforme apontado por Sousa (2013): a transmissão linear em fluxo, 

a transmissão direta e a centralização da emissão. 

A TV se constitui no espaço do aqui e no tempo do agora da transmissão 

televisiva, e procura modular a experiência do espectador, regulando a exibição de 

conteúdos com a intercalação de intervalos, harmonizando, assim, o continuum da 
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transmissão. Esses intervalos, que se colocam como pausas no fluxo contínuo da 

televisão, procuram modular também o telespectador, fornecendo informações a 

respeito do que deve ser feito nessa pausa, como ir ao banheiro, fazer um lanche ou 

ainda não sair daí (cf. Sousa, 2013, p.170-171). Além disso, os programas exibidos 

pela grade de programação podem se dar no “ao vivo” ou mesmo criar um efeito de 

“ao vivo” em programas gravados, procurando indicar ao seu espectador que se 

compromete com a verdade dos fatos, assim, ela inclui o enunciatário num tempo 

discursivo controlado exclusivamente por ela. A televisão, desse modo, centraliza as 

emissões, se colocando como um centro de criação e distribuição de conteúdos para 

milhares de pessoas. Com tudo isso, ela permite ao enunciatário utiliza-la com 

diversas finalidades: para se informar, para se distrair ou mesmo para preencher o 

vazio da solidão. A TV se coloca, então, não só como um objeto inteligível, mas 

antes como uma presença sensível e que age sobre o corpo do enunciatário. 

Com a convergência de meios, ampliam-se as possibilidades do enunciatário, 

que passa a contar com outros meios para se informar, se distrair e até mesmo 

assistir, através da Internet. Assim, objetos como o computador e o celular, que dão 

suporte à Internet, passam a permitir o acesso a qualquer conteúdo que esteja na 

rede de qualquer lugar do mundo, através de sua capacidade de arquivamento. 

Além disso, permite que os enunciatários produzam, eles mesmos, seus próprios 

conteúdos, ou que ainda comentem e compartilhem os conteúdos de que gostam ao 

mesmo tempo em que assistem. Desse modo, a Internet tem como característica a 

interatividade e a concomitância de ações, possibilitando, assim, os mais variados 

usos por parte dos internautas, que mobilizam seus corpos de acordo com esses 

usos, já que para assistir uma websérie, o enunciatário poderá recostar-se na 

cadeira, no sofá ou mesmo na cama e apenas manter o olhar atento à tela, 

enquanto para escrever uma fanfic ou enviar um vídeo para um concurso cultural o 

enunciatário deverá mobilizar suas mãos, para digitar, clicar, segurar a câmera para 

gravar, e mobilizar seu corpo de diferentes formas: inclinar-se para a frente ao 

escrever a fanfic, dançar para o vídeo, atuar ou mesmo mobilizar sua voz e suas 

expressões faciais e gestos de mão ao cantar. 

Constatou-se, então, que, através das possibilidades dadas pela Internet, as 

emissoras de televisão passaram a expandir o espaço de sua tela, criando portais 

de entretenimento e aplicativos capazes de armazenar programas e permitir aos 
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seus enunciatários o contato prolongado com seus produtos, ofertando um valor de 

duratividade aos espectadores, como é o caso da Globo com o Portal GShow e o 

aplicativo Globo Play, que funciona como uma espécie de memória da emissora. 

Possibilitou, ainda, o desdobramento das narrativas ficcionais televisivas, criando um 

simulacro de participação que envolve o enunciatário com o objetivo de fazê-lo 

retornar à narrativa da TV, além de viver num Universo GShow de produção. 

Desse modo, a análise passou a contemplar as estratégias utilizadas para 

desdobrar as narrativas das séries Amorteamo e Malhação – Sonhos através desses 

objetos suporte. As estratégias procuram ajustar, no tempo e no espaço, cenas e 

práticas concomitantes ou concorrentes, conforme apontado por Fontanille (2005; 

2007; 2008), tornando a experiência uma conjuntura. Une-se, então, a prática de 

assistir televisão a práticas de interação, como comentar a respeito de determinado 

conteúdo, compartilhar, criar novos conteúdos a partir de um produto. 

Assim, observou-se que os enunciadores da série Amorteamo fizeram uso de 

duas estratégias de transmidiação, desdobrando a narrativa da televisão para a web. 

A partir do texto-enunciado televisivo, desdobrou-se o universo narrativo ficcional da 

série através do personagem Zé Coveiro, criando, no Portal GShow, uma websérie 

em que o personagem contava “causos” a respeito dos defuntos que havia enterrado 

em seu cemitério. A websérie manteve a identidade da expressão e do conteúdo da 

narrativa televisiva e, enquanto prática, exigiu, primeiramente, a modalização do 

sujeito por um querer assistir, depois a mobilização do corpo do enunciatário através 

dos gestos de mão e do olhar atento, ao acessar o site da série, clicar no hiperlink 

da websérie e assistir o conteúdo. Desse modo, ao ter acesso à websérie no espaço 

do Portal GShow, o enunciatário tem o contato com o universo narrativo expandido e 

prolongado, visto que o objeto-suporte lhe permite o acesso à narrativa transmídia 

quando, onde e como quiser, oferecendo, assim, um valor de duratividade. 

A outra estratégia transmídia utilizada em Amorteamo foi a proposta de 

criação de uma fanfiction, criando novos desfechos para a história ao final da 

exibição da trama na TV. Essa estratégia exige um engajamento do enunciatário, 

que precisa, antes de tudo, crer no valor de duratividade oferecido pela proposta 

para, então, querer participar. Ao aceitar a manipulação, esse enunciatário assume o 

papel de narrador e precisa seguir com a implantação de um mesmo universo 

figurativo, espacial e temporal para que o conteúdo que está produzindo se 
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enquadre naquele universo ficcional, além de saber manusear um computador, 

acessar o site, acessar a página da fanfic, fazer o cadastro e enviar sua história. A 

disponibilização de um espaço dentro do site institucional da Globo para a criação 

de fanfictions é uma estratégia de ajustamento às práticas dos fãs, que geralmente 

criam e disponibilizam por si mesmos esses tipos de conteúdos em páginas e 

comunidades na web. Entretanto, não foi possível determinar se essa estratégia de 

transmidiação foi bem sucedida, pois não foi disponibilizada nenhuma fanfic no site 

de Amorteamo no Portal GShow, o que não nos permite saber se não houve adesão 

à proposta ou se houve, mas os enunciadores decidiram não divulgar. 

Essa mesma proposta de criação de fanfics dentro do espaço institucional do 

GShow foi utilizada pelos enunciadores de Malhação – Sonhos. Nesse caso, 

observou-se que a proposta oferecia outros valores, além de prolongar o contato 

com o universo ficcional. Os enunciatários foram convidados a criar e enviar histórias 

sobre um determinado tema para a página Fanfic dentro do site de Malhação. As 

histórias deveriam obedecer a critérios pré-estabelecidos pelos enunciatários e, ao 

final do prazo de envio das fanfictions de cada tema, uma seria escolhida pelos 

autores para ser gravada e virar uma cena de Malhação, fazendo com que esse 

novo conteúdo ficcional criado por um fã na Internet retornasse para a mídia de 

base, a televisão. O vencedor ainda seria levado aos estúdios do PROJAC para 

acompanhar a gravação de sua cena, conhecendo, assim, os atores da série. Essa 

proposta exigiu, portanto, um engajamento por parte do público, enunciatário 

previsto, que, modalizado pelo querer, assumiu o papel de narrador e enviou as 

histórias para o site. Exigiu ainda a manipulação de objetos, como o computador ou 

celular, para acessar a internet, entrar no site, clicar na página da fanfic, digitar e 

enviar sua história. 

Ao contrário do que aconteceu no site de Amorteamo, os enunciadores 

disponibilizaram todas as fanfics enviadas na página de Malhação, inclusive 

incentivando os outros participantes a lerem. Desse modo, com um simples acesso à 

página de Malhação – Sonhos, pode-se perceber que a proposta foi muito bem 

sucedida, com inúmeras histórias enviadas pelos enunciatários. Podemos atribuir 

essa diferença a alguns fatores, tais como os enunciatários previstos de um e outro 

projeto. Se considerarmos o horário de exibição de Amorteamo, já poderemos 

perceber uma diferença no perfil de enunciatário a que se destina, pois esse horário 
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é geralmente reservado para enunciatários adultos, com conteúdos mais pesados do 

que os exibidos na faixa das 18h, horário em que os jovens estão, geralmente, 

assistindo TV e os pais chegando do trabalho. Assim, o perfil de enunciatário de 

Malhação é o de jovem, altamente conectado e que, normalmente, apresentam um 

desejo forte de conhecer e estar junto com seus ídolos, o que pode explicar o 

grande engajamento com a proposta. 

Além da proposta de fanfic, outras ações de transmidiação foram lançadas 

pelos enunciadores de Malhação, como os blogs de personagens, que também 

requeriam a participação e o engajamento do enunciatário, narratário dos textos-

enunciados nos blogs. No espaço 2PONTO0, o narratário assumia o papel de 

interlocutor e interagia com a personagem da série, comentando as postagens, os 

vídeos, enviando desafios para que esses personagens gravassem novos vídeos 

como forma de resposta. Essa ação também foi muito bem sucedida, visto que 

haviam muitos comentários de fãs em blogs como o do personagem Wallace. Esse 

tipo de estratégia, que permite ao narratário estabelecer um contato direto, 

transformando-se em interlocutor da personagem de que gosta, cria um simulacro 

de diálogo e dilui a fronteira entre realidade e ficção, alimentando a ilusão de 

participação efetiva desse enunciatário previsto pelo projeto transmidiático. Então, 

quanto mais se sente valorizado e incorporado à narrativa, mais esse enunciatário 

adere, vincula-se, curte e repercute esses conteúdos. 

Por fim, constatou-se também uma ação transmídia que possibilitava ao 

enunciatário, espectador de Malhação, participar de uma cena do seriado. A 

proposta Você em Malhação disponibilizava temas para que os enunciatários 

enviassem vídeos criativos, dentre os quais os autores e diretores da série 

escolheriam os finalistas e, então, um vencedor por tema para atuar em uma cena 

de Malhação – Sonhos na TV. Nessa proposta, além de ser modalizado 

primeiramente por um crer e por um querer participar, o enunciatário era convidado 

a mobilizar seu corpo para gravar um vídeo cantando, dançando, atuando, 

declamando, mostrando de alguma forma um talento, exigindo dele ainda a 

manipulação de objetos como a câmera filmadora ou celular e o computador, para 

filmar e, então, editar o vídeo, acessar o site, fazer a inscrição e enviar o vídeo. Essa 

proposta também foi muito bem sucedida, conforme pode ser observado através do 



 

 

133 

 

site de Malhação, que mantém os vídeos selecionados para finalistas e os vídeos 

dos bastidores de cada ganhador em Malhação. 

Pode-se pensar que a adesão a esse tipo de estratégia se dá não só pelo 

desejo de participação do enunciatário, mas em grande parte porque a sociedade, 

geralmente, atribui um valor eufórico ao talento do jovem que, descoberto por uma 

façanha qualquer, cai nas graças do público, adquirindo fama, sucesso e dinheiro. 

Ao se deparar com tais propostas que manipulam por sedução, através da 

valorização do talento, o enunciatário vê embutida nela uma tentação: ao oferecer a 

oportunidade de reconhecer o talento do jovem e, de certa forma, recompensá-lo 

com a participação na novela, o enunciatário visa também os valores fama, sucesso 

e, consequentemente, dinheiro. Nesse sentido, esse tipo de proposta incentiva ainda 

mais a busca por esses valores por parte dos jovens, enunciatários previstos de 

Malhação. 

Observa-se, então, que a sociedade atua, nesse caso, como um Destinador 

transcendente, que manipula os sujeitos a querer ir em busca de valores como a 

participação, o desejo de se destacar por um talento individual, o sucesso, a fama, o 

dinheiro. A Globo, através de “fábrica de sonhos” chamada PROJAC, cria então um 

Universo GShow, que faz com que os sujeitos sejam manipulados pelo desejo de 

habitar nesse espaço imaginário do sonho, do sucesso, de estar junto com as 

estrelas, a fim de se tornar também uma celebridade. Assim, os projetos 

transmidiáticos possibilitam o prolongamento desse contato com o universo ficcional 

que faz parte do Universo GShow, oferecendo, através da participação ativa, da 

interação e do assistir, todos esses valores, dando origem, assim, a uma forma de 

vida dos enunciatários do GShow. 
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