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Resumo 

 

Aqui discutimos a passagem da narrativa ficcional seriada, especificamente da 

telenovela, do meio televisão para o espaço virtual e para o meio impresso. 

Refletimos sobre isso do ponto de vista da transmidialidade, entendida aqui na 

amplitude da diversidade de suportes tecnológicos, refletindo isso, logicamente, 

em diferentes linguagens. São analisadas narrativas dos sites oficiais das 

telenovelas e discursos sobre as mesmas em revistas de televisão e 

celebridades. O corpus é constituído pelos textos divulgados no site oficial da 

novela Em Família (Rede Globo, 2014, 21h) na seção “Extras” e resumos dos 

capítulos e matérias correlatas nas revistas. Empiricamente, o material é 



 

analisado na perspectiva da construção da narrativa e discurso de divulgação e 

motivação da audiência. Conceitualmente, refletimos a partir  do  conceito  de 

cultura, retomando  princípios do gênero telenovela e da narrativa para entender 

a transmidiação da telenovela. 

 

Como produto televisivo a telenovela é um dos gêneros mais permeáveis às 

transformações nos diversos âmbitos da vida em sociedade – tecnológicos, 

comportamentais, sociais e, até, políticos. Logicamente a narrativa, princípio a 

partir do qual é constituída, explica parte disso. Uma narrativa com base no 

cotidiano, cronologicamente organizada, trazendo para as rotinas das audiências 

o simbólico dos dramas e conflitos comuns, dando significado às trajetórias 

de vida  ao  fazer um paralelo entre rotinas: “a da realidade concreta dos 

espectadores e a da realidade representada dos personagens” (Motter, 1996). 

 

A telenovela brasileira pega sua energia ficcional da capacidade que teve de 

misturar uma matriz universal com particularidades nacionais, sem deixar de 

incorporar as inovações técnicas e as tendências  mais  atualizadas,  tanto  no  

plano  da  linguagem  televisiva  como  na  temática.  A aproximação com o 

cotidiano começou com a estabilização da programação – telejornal-telenovela- 

telejornal, com a qualificação da ficção televisiva, e com mudanças no modelo do 

folhetim, apresentando temas e personagens mais próximos da realidade 

brasileira. Ao tornar-se um produto diário, ela entra na organização do mesmo 

cotidiano de onde vêm suas temáticas, demonstrando seu potencial de interação 

com as audiências, promovendo “o hábito cotidiano de assistir telenovelas” 

dinâmica que vai ganhar relevância na sociedade informatizada, das tecnologias 

digitais. 

 

Resultado desse processo, o folhetim modernizado vai ser o gênero mais 

duradouro e eficiente da ficção televisiva diária. Fortemente ancorado na tradição 



 

literária que originou o gênero, combina elementos mais visíveis do cotidiano de 

uma sociedade em processo de modernização, do que talvez Dancin’ Days 

(Gilberto Braga, 1978) seja ainda um dos primeiros exemplos. Uma perspectiva 

de abordagem da vida no produto ficcional que sedimenta a “passagem das 

telenovelas tradicionais (maniqueístas) para as socioculturais”, nas quais a 

complexidade social é mostrada em todas as esferas, as personagens deixam 

de ser planas, “com possibilidade de construir seu próprio ‘destino’, em interação 

com o contexto socioeconômico- cultural, à vista do telespectador” (Baccega, 

2013, p. 31). 

 

Um aspecto primordial para o desenvolvimento da telenovela brasileira, e que 

mais nos interessa aqui,  foi o  aprimoramento tecnológico.  De princípio, 

avanços tecnológicos permitiram maior  maleabilidade  à  linguagem  televisiva,  

afastando-a  do  teatro  e  libertando  a  produção  do estúdio, fazendo do mundo, 

da rua, seu espaço. Isso inovou os enfoques da matriz melodramática, abrindo  

possibilidades  para  novos  espaços,  ampliando  os  contextos,  incluindo  

momentos  de transição da sociedade, surgindo assim as telenovelas realistas, 

diversificadas para o realismo- fantástico, que apresenta contradições na 

metrópole, conflitos políticos e cultura popular num clima fantástico, onde, não 

raro, valores sociais e valores morais são colocados em choque. 

 

Considerando-se tanto a presença de tradições em uma forma cultural 

modernizada, como alterações  de  estilos  que  marcam  as  produções  pós-

modernas,  a  telenovela,  forma  cultural considerada tradicional, passa a 

operar com elementos visuais que remetem ao cent ro da condição pós-

moderna. Uma perspectiva que não pode deixar de fora a transmidialidade. 

Entretanto, ‘apesar de’ ou ‘graças à’ suas características de (quase) inserção no 

cotidiano, de certa forma já constituinte de  um  processo  de  interatividade  e  

transmidiação,  pesquisas  sobre  o  tema  não  apontam  uma similaridade com o 



 

storytelling no sentido mais lato, por assim dizer. De mesma forma, não podemos 

dizer que haja uma abertura para “ampliação das narrativas” no sentido da “obra 

aberta de Eco”, ou mesmo “exploração de múltiplas subjetividades a partir de uma 

maior complexificação da narrativa” (Pallottini apud Fechine & Figuerôa, 2011, p. 

38). 

 

A abertura possível se daria principalmente pela “imersão no universo ficcional”, 

seja pelo jogo entre o real e o ficcional promovido pela audiência, ou até pela 

“extração” de elementos deste universo para o próprio dia-a-dia, na adoção de 

linguagens e estilos ou consumo de produtos licenciados. Um fenômeno que pode 

ser causa e consequência do “engajamento do público” (Jenkins apud Fechine & 

Figuerôa, 2011), seja pelas estratégias possibilitadas pelas tecnologias digitais, 

site oficial e fã pages, ou, mais tradicionalmente, por meio das sinopses e notícias 

do star system telenovelístico, publicadas nas revistas especializadas. 

 

Não  é  de  hoje  que  as  narrativas  de  televisão  

alimentam  debates  em programas   de   entrevistas,   

reportagens   de  programas   jornalísticos   e  revistas 

eletrônicas  sobre  temas  abordados  em  seus  enredos,  

em  uma  autorreferência constante aos produtos ficcionais 

(Médola & Redondo, 2009, p. 151). 

 

A transmidialidade 

 

Ao pensar uma definição para Transmedia Storytelling [TS], Scolari (2009, p. 587) 

salienta que TS é um tipo específico de estrutura narrativa que se expande 

tanto por diferentes linguagens (verbal, icônica, etc.) como meios (cinema, 

quadrinhos, televisão, vídeo games, etc.). “A história contada pelos quadrinhos 

não é a mesma contada na televisão ou no cinema; os diferentes meios e 



 

linguagens participam e contribuem para a construção do mundo da narrativa 

transmedia. Esta dispersão  textual  é  uma  das  fontes  mais  importantes  da  

complexidade  na  cultura  popular contemporânea”.1 

 

Desse ponto de vista, a transmidiação (ou transmidialidade?) necessariamente 

resulta em um novo produto cultural, que ‘lembra’ um já existente, que a ele 

remete, mas que lhe é diferente. Entretanto, podemos também tomar o caminho 

da convergência para problematizar a “migração” dos 

conteúdos ficcionais televisivos para outros meios, conceito analisado por 

Henry Jenkins (2008), importante para entender as transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais do cenário midiático contemporâneo. 

 

Tomando  ‘convergência’  no  sentido  lato,  já reconhecemos que  este  não  é 

um processo recente, nem inovador no universo da ficção televisiva seriada, 

tendo sido iniciado na década de 1960, com a produção das trilhas sonoras 

das telenovelas; o cinema nacional e livros, nos quais se contam as histórias 

narradas na televisão. Mais recentemente, no mundo virtual, surgem os sites das 

empresas de mídia que abrigam homepages de suas produções ficcionais, onde 

informam detalhes da produção (figurinos, cenários, objetos de cena), composição 

do elenco ou trazem comentários extras, além  de  sinopses  e  matérias  sobre  

bastidores  da  produção,  e  até  conteúdo  interativo,  como videogames e 

blogs, além da disponibilização, em alguns casos, da íntegra dos capítulos 

(Lopes, 2010). 

 

                                                            
1 Tradução livre. No original “TS is a particular narrative structure that expands through both 
different languages (verbal, iconic, etc.) and media (cinema, comics, television, video games, 
etc.). TS is not just an adaptation from one media to another. The story that the comics tell is not 
the same as that told on television or in cinema; the different media and languages participate and 
contribute to the construction of the transmedia narrative world. This textual dispersion is one of the 
most important sources of complexity in contemporary popular culture.” 
 



 

 

Exemplo disso são os sites das ficções televisivas da Rede Globo. Na maioria, os 

menus contemplam “capítulos”, “personagens”, “vem por aí”, “extras”, “vídeos”, 

“tudo sobre”, com subdivisões contemplando assuntos mais diretamente 

relacionados à trama e aos atores, sob as denominações: “estilo TV”, “por trás 

das câmeras”, “trilha sonora”, “créditos”, “fique por dentro”, “galeria de fotos”, 

“bastidores”, “ringtones”, “novidades”, além de cenas extras ou outros assuntos a 

depender do que seja considerado de maior relevância para o espectador que 

busca maior envolvimento com o universo da trama em exibição. 

 

Por  trás  disso  está  o  (re)conhecimento  das  produtoras  de  conteúdo  da  

importância  da interação para que se estabeleça uma comunicação, seu objetivo 

maior, mais próxima com os públicos, resultando em pontos de audiência. Isso e 

o desejo do espectador de participar de um universo ficcional/espetacular e ao 

mesmo tempo verossímil tem promovido há tempos, antes da digitalização, a 

aproximação por meio de cartas, contatos telefônicos e, com muito mais potencial, 

da internet. 

 

Jacks & Ronsini (2010, p. 298) trazem para a discussão o termo cross media, 

significando “a veiculação da mesma narrativa (ou narrativas semelhantes) em 

diferentes meios”, não exigindo “autonomia de conteúdo em cada mídia”, mas 

sendo, “como na transmídia, uma ação planejada pela esfera da produção”. Uma 

definição que melhor caracteriza o atual momento da produção ficcional televisiva, 

contrapondo, do lado da recepção, as situações interação x participação. 

 

Neste contexto, o desafio para criadores e realizadores continua sendo a 

realização de um produto transmidiático a partir de um gênero/formato já 

cristalizado nos hábitos de ver, e ser, com relação à telenovela (Fechine & 



 

Figuerôa, 2011). Os espectadores/receptores ainda não se tornaram “interators” 
2 

como alguns caracterizam esse novo público que navega entre os conteúdos 

comunicacionais no mundo digital. 

 

A novidade em relação à recepção dos conteúdos disponibilizados nas 

homepages das telenovelas seria a possibilidade de construção de um “novo 

sensório”, algo mais complexo e até difícil  em relação  ao  meio  impresso,  

antes a  forma  mais  comum de  ampliação  do  contato  da audiência com seu 

programa favorito. Neste sentido teríamos, sim, um contexto de interatividade, 

que parte do receptor para o conteúdo, mas não necessariamente alimentando 

o produto existente, criando um “novo”, mas “apenas” incorporando esse 

conteúdo ao seu cotidiano. Um “sensório envolvente”, uma nova “ambiência”, 

possibilitada pela expansão da mobilidade, “já que a tela (e a ficção televisiva) 

está em toda parte e pode ser levada com cada telespectador-usuário para onde 

quer que seja [...] formando-se a partir de uma realidade modificada 

tecnologicamente, produzindo por meio de novas mediações digitais outras formas 

de ser e estar na sociedade” (Lopes, 2011, p. 255). 

 

Entretanto, Wolton (2003, p. 14) há tempos alertou sobre a necessidade de 

mantermos uma vigilância epistemológica no sentido de “não confundir técnica, 

cultura e sociedade”, pois mesmo que  as  técnicas  evoluam  mais  rápido  que  

“os  modelos  culturais  e  a  organização  social  da comunicação não é o 

suficiente” para dizermos que o “progresso” da comunicação vai da “evolução 

técnica  em  direção  à  mudança  das  práticas  culturais  e  projetos  da  
                                                            
2 Janet Murray, em Hamlet no Holodeck  (2003, p. 149), discorre sobre a necessidade de 
diferenciar  o ‘autor’ do ‘interator’. Para que esse exista, aquele já deve ter previsto na criação 
para os meios eletrônicos um mundo de possibilidades narrativas, além de modos de convocação 
do receptor (leitor, espectador, jogados, etc.) que é chamado a intervir, participar e mesmo alterar 
o desfecho de uma dada trama. A autoria nos meios eletrônicos é procedimental [...] o autor 
procedimental é como um coreógrafo que fornece os ritmos, o contexto e o conjunto de passos que 
será executado. 
 



 

sociedade”.  Em  sentido semelhante, Silverstone (2005, p. 50) diz que as 

tecnologias da mídia podem ser tratadas como encantamento, pelo modo como 

nos chegam e entram em nossa imaginação , e cultura porque “seus usos 

incluem não só o ‘como e o porquê’, mas se constituem também objetos e 

práticas simbólicas e materiais, estéticas e funcionais”. 

 

Martin-Barbero (2004, p. 229) vai mais longe dizendo que a mediação tecnológica 

da comunicação como se apresenta hoje está mudando o lugar da cultura na 

sociedade ao se tornar estrutural  na  medida  em  que  “remete  a  novos  modos  

de  percepção  e  de  linguagem,  a  novas sensibilidades e escritas, à mutação 

cultural que implica a associação do novo modo de produzir com um novo modelo 

de comunicar que converte o conhecimento em uma forma produtiva direta”. Daí 

podermos afirmar que as motivações que levam o usuário a aderir ao uso da 

segunda tela são antigas. 

 

As narrativas da e sobre a telenovela – expansão ou participação 

 

As primeiras explorações em direção a uma comunicação “mais interativa” com o 

espectador nos aproxima de um cenário em que a vida privada é cada vez mais 

pública, mas, ou por isso mesmo, “não basta que os programas sejam 

informativos, educativos ou de entretenimento, é preciso de que sejam tudo isso 

de uma só  vez, e feitos ‘para mim’, surgindo uma nova subjetividade3  que 

se constitui prioritariamente na própria exterioridade”  (Temer & Tondato, 2009, pp. 

81, 84). 

 

                                                            
3 Subjetividade entendida aqui a partir de Baccega (1995, p. 22) como sendo produto de vários 
discursos, que na sua elaboração,  transforma  indivíduos  em  sujeitos,  diferentemente  daquela  
subjetividade  de  emprego  mais  comum, relacionada ao individualismo romântico. 
 



 

Nesse mesmo contexto referimo-nos ao conceito de “inteligência coletiva”, 

“relacionada à nova forma de consumo dos meios [...] podendo ser considerada 

uma nova fonte de poder”, com indivíduos interagindo com as máquinas de 

modo comunitário, influenciando-se reciprocamente (Jenkins apud Moreira, 2011, 

p. 3). De mesmo modo temos a expressão “cultura participativa”4 caracterizando o 

comportamento do consumidor midiático que hoje interage com um “sistema 

complexo de regras, criado para ser dominado de forma coletiva”, em um 

processo a partir do qual as funções e o status dos velhos meios são 

transformados com a introdução de novas tecnologías (idem). 

 

Uma situação que nos deixa cada vez mais distante de uma eventual condição 

de passividade do receptor, o que nos leva ao âmbito da narrativa, constitutiva e 

constituinte do nosso ser e viver. Gostamos de ouvir e contar histórias, 

especialmente aquelas que já conhecemos, ou sobrea s quais já temos alguma  

informação, transformando-se o  conhecimento  prévio  em motivação  pela 

possibilidade de participação. Um comportamento que é mais evidente junto às 

crianças que se entregam ao lúdico com mais facilidade, deixando-se levar pelos 

sentidos ativados, pelas associações emocionais e pela memória sensorial. 

 

Recorrer ao princípio da narrativa é adequado para estudar a transmidialidade 

justamente por sua característica de constituinte da vida em sociedade e, por que 

não dizer, da nossa própria subjetividade e ser como humanos. Entretanto para 

que um texto (aqui entendido não como palavras, mas imagens e sons) seja 

considerado uma narrativa é preciso que comporte “um nível de descrição que 

envolva funções, actantes e etapas de ações invariantes. [...] que haja um 

percurso de transformação de estados do sujeito na sua relação de junção com 
                                                            
4 Tendo em vista a compreensão de ‘cultura’ a partir de algo que já pressupõe a participação, 
especificamente tratando de ‘transmidialidade’,  acreditamos  que  a  expressão  ‘recepção  
participativa’  seja  mais  adequada,  uma  discussão  que 
reconhecemos não cabe aqui. 
 



 

objetos-valor [...] sendo que o sujeito pode estar em conjunção ou disjunção com 

o objeto”, constituindo este estado a unidade elementar da narratividade, sem a 

qual não há narração (Fechine & Figueroa, 2011, pp. 28-29). 

 

Por meio das narrativas, compreendemos “a(s) realidade(s) em que nos situamos 

[...] construída(s) não apenas pela concretude do cotidiano, mas também pelos 

mundos ficcionais com os quais  dialogamos”  (Lopes,  2011,  p.  249),  num  

processo  de  complementação  das  narrativas produzidas a partir da realidade, 

por meio do que vamos “construindo significados sobre significados para que os 

fenômenos se tornem mais familiares e mais compreensíveis” (Motta, 2012, p. 28). 

 

Aproximando-nos do estudo feito, de autoria de Manoel Carlos, com direção de 

Jayme Monjardim e Leonardo Nogueira, Em Família estreou em 3 de fevereiro 

de 2014, às 21h, na Rede Globo, anunciada como sendo a última telenovela do 

horário escrita pelo autor, encerrando o ciclo de Helenas, que começou com 

Lílian Lemmertz em Baila Comigo, em 1981 e termina com a filha da atriz, Julia 

Lemmertz. Uma sinopse “não oficial”: na trama um amor entre primos (Helena da 

2ª fase, Bruna Marquezine, e Laerte, Gabriel Leicam), que são separados por 

uma tragédia, reencontrando-se  depois  de  20  anos,  a  disputa  de  mãe  

(Helena,  agora  interpretada  por  Julia Lemmertz) e filha (Marquezine como 

Luiza) pelo mesmo homem, dramas familiares da classe média alta e o 

alcoolismo como tema social. Nesse pano do fundo, desenvolvem-se as 

tramas, do que apresentamos levantamento feito nas duas primeiras semanas de 

exibição.5 

 

                                                            
5 Em relação às revistas, três semanas, diferença explicada mais adiante. 
 



 

Os resumos disponibilizados no site oficial6 constituem-se de períodos 

gramaticais básicos – sujeito-verbo-predicado - sinalizando os encontros e 

desencontros amorosos. Os fatos são apresentados em uma sequencia temporal 

lógica, entretanto não se caracterizando como narrativas no sentido dado por 

Baccega (2013, p. 28), num “‘contar histórias” que permita “aproximações, 

identificações por parte do espectador”, mas apenas como prévias que aguçam a 

curiosidade, do que a seguir transcrevemos alguns trechos: 

 

Cap. 1:7 Chica relembra o batizado de Helena. [...] Laerte 

convence Helena a fazer um pacto com ele. [...] Helena se 

insinua para Virgílio e irrita Laerte. Helena prende o pé em 

cipós no fundo do lago e Shirley observa seu afogamento 

sem ajudá-la. [...] Shirley debocha de Virgílio por gostar de 

Helena. [...] 

 

Cap. 6: Helena enfrenta a família e conta que está grávida 

de Laerte. [...] Helena reclama de Laerte não ter contado 

que iria para fora do país. [...] Laerte quebra as esculturas 

de Helena que encontra no quarto de Virgílio. [...] 

 

Cap. 7: Laerte tenta se explicar para Helena, mas os dois 

discutem. [...] Laerte passa a noite com Shirley. [...] Laerte 

é julgado e condenado. Helena se despede de Virgílio e 

vai embora de Goiânia com Neidinha. Helena avisa que 

corre o risco de perder seu bebê. [...] Depois de um ano, 

Laerte sai da cadeia e descobre que Shirley teve um filho 

                                                            
6 http://gshow.globo.com/novelas/em-familia/capitulos/da-semana/03-02-2014.html 
7 Optamos por  apresentar  apenas parte do resumo dos capítulos 1,  6,  7 e 12  por  
considerarmos que os resumos apresentados nas revistas impressas devem ter destaque por 
razões explicitadas na análise. 



 

seu. Ele assume a criança e vai embora do Brasil. Há nova 

passagem de tempo. Laerte é agora um flautista famoso. Ele 

e Verônica tocam em um teatro em Viena. Laerte vê Luiza na 

plateia, fica perturbado e interrompe o espetáculo. 

 

Cap. 12: Juliana tenta descobrir o que aconteceu com Bia, e 

Helena se preocupa com a tia. Paulinha e Leto levam 

Laerte e Verônica ao Vidigal. [...] Virgílio e Helena 

discutem, e Luiza conversa com o pai. [...] Helena e Virgílio 

se reconciliam. Luiza vê Laerte ensaiando em sua 

faculdade e se anima para ir a seu recital. [...] 

 

Todas as revistas analisadas são semanais, com foco no mundo das celebridades 

televisivas, algumas em específico das telenovelas, do que trazem os 

acontecimentos da semana (resumos) além de matérias sobre os 

personagens/atores. Foram consultados oito títulos: Contigo,8  Ti-ti-ti,9  Minha 

Novela
10 e TV Guia;11 TV Brasil e TV Guia, Quem Acontece, Guia da TV e Super 

Novelas. 

 

                                                            
8  Revista criada em outubro de 1963. Ao ser lançada, tinha periodicidade mensal e trazia 
basicamente fotonovelas. Hoje a revista cobre o mundo das celebridades, com capas mostrando 
imagens factuais, e desde março de 2004 seu foco é o jornalismo de entretenimento. Contigo! 
Tem a maior circulação avulsa (bancas + supermercados) e a segunda na circulação total 
(incluindo assinantes), atrás de Caras. Seu maior público é composto por mulheres (75%). A faixa 
etária com a maior percentagem está entre 24-35 anos, com classe social A, B e C. disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Contigo! . 
9 Com um preço muito acessível - apenas R$ 1,99, se diz ter como missão: ser a espiã da leitora 
no mundo das novelas, da TV e dos famosos. 
10  Revista semanal sobre televisão e telenovelas da Editora Abril. Existe desde 1999, e se 
diferencia por dar destaque a todas as novelas que estão no ar na Rede Globo, na Rede Record, 
no SBT e CNT. 
11 Traz notícias sobre novelas, bastidores, moda, beleza e vida dos artistas. Conta com 219 mil 
leitoras por semana, mulheres entre 18 e 34 anos, 82% de penetração na classe BC. 
Disponível em: http://altoastral.com.br/2011/index.php/publicidade/guia-da-tv/ 
 



 

Vale ressaltar que a Super Novelas é a única revista com edições saindo às 

segundas-feiras, as demais saem às 4as, 5as ou 6as, provavelmente uma 

estratégia de circulação que incentiva as leitoras a não se restringirem a uma 

única publicação. Isso também fica claro nos resumos que trazem diferentes  

informações conforme o  perfil da revista (só  novelas,  celebridades,  diferentes  

faixas etárias, classificação social), com variações no destaque dado aos 

diferentes núcleos da trama. 

 

As revistas trazem, também em períodos curtos e objetivos, os principais 

acontecimentos da novela na semana em foco. Porém, os resumos aí publicados 

diferem daqueles do site. Adotam uma linguagem mais emocional, ou de 

suspense, ou até beirando o sensacionalismo, mas sempre provocando a leitora, 

motivando a audiência: 

 

"Um novo sentimento surge entre Clara e Marina"; "Clara se 

sente atraída pela homossexual 

Marina"; "Clara dorme com Marina"; "Clara e Marina bebem 

demais e dormem juntas". "Branca queima as roupas do ex"; 

"Branca queima as roupas de Ricardo". 

"Verônica tem relação com Laerte ameaçada"; "Verônica 

sabe que Laerte não a ama". 

 

"Luiza é atropelada"; "Luiza é atropelada ao tentar fugir de 

Laerte"; "Luiza foge de Laerte e é atropelada por um carro"; 

"Luiza é atropelada após discutir com Laerte". 

 

"Helena se desespera com o envolvimento entre Laerte e 

sua filha"; "Helena dá tapas na filha por mexer nos seus 

guardados"; "Passado de Helena é descoberto". "Helena se 



 

apavora ao descobrir que Laerte e Luiza se conheceram". 

 

"Ricardo se separa de Branca"; "Ricardo se separa por causa 

de Chica". 

 

Enquanto as informações do site se restringem ao factual – acontece isso ou 

aquilo, fulano faz, ou não faz -, os discursos adotados pelas revistas são mais 

carregados de sentidos pelos termos empregados: 

 

SITE: André reclama da presença de Dulce; André sente-se 

incomodado com Dulce. 

 

REVISTAS: "André humilha mãe por ela ser negra"; "André 

sente vergonha da mãe, Dulce". 

 

SITE: Marina vê Clara e Cadu em sua exposição e pede 

para conhecê-los. Marina elogia Clara. Marina pede para 

Vanessa conseguir o contato de Clara. Clara fica nervosa 

com o convite de Marina para almoçar. 

 

REVISTAS: "Um novo sentimento surge entre Clara e 

Marina"; "Clara se sente atraída pela homossexual Marina". 

 

As revistas não se restringem aos principais acontecimentos, ou ao núcleo central 

da trama, trazendo muitas vezes ocorrências que não constam dos resumos no 

site, ou constam na aba de “Extras”, também analisada. Como exemplo temos o 

caso do ataque sexual contra Neidinha, que no site só é mencionado em 

“Extras” (Na pele! Jessica Barbosa conta como foi gravar cena em que 

Neidinha é violentada”; Caso real inspira Manoel Carlos a escrever cena de abuso 



 

contra Neidinha”) e nas revistas consta do resumo: "Neidinha é violentada em 

van, no Rio"; "Neidinha é estuprada na van". 

 

Outra variação se dá conforme o período de circulação da revista. Revistas que 

entram em circulação do meio da semana em diante, antecipam acontecimentos 

da próxima semana, enquanto aquelas distribuídas no início têm como foco cenas 

já em exibição. 

 

"Juliana mata doméstica para ficar com a filha dela"; "Juliana 

dá sinais de loucura"; "Juliana mata Gorete para ficar com 

Bia". 

 

"Chica e Ricardo vivem paixão"; "Chica conhece Ricardo e se 

apaixona"; "Ricardo assume romance com Chica"; "Chica e 

Ricardo vão ao motel e ela paga a conta". 

 

"Juliana tira Bia das mãos da avó"; "Juliana se apodera de 

criança após tragédia"; "Juliana briga por guarda de Bia". 

 

"Juliana quer adotar Bia"; "Juliana pede ajuda a Fernando 

para adotar Bia"; "Fernando é contra adoção de bebê". 

 

"Clara abandona Cadu para ficar com Marina"; "Marina faz 

um convite picante para Clara e 

Cadu". 

 

"Itamar pressente a morte"; "Itamar morre"; "Shirley volta a 

Goiânia e encontra Itamar morto"; "Itamar morre após deixar 

testamento". 



 

 

Além dos resumos, outro tema das revistas é a vida real dos atores, logicamente 

abordada na intersecção com as personagens vividas. Em relação à novela Em 
Família, as matérias concentram- se em Guilherme Leicam (Laerte), um jovem 

ator que começou a carreira na Rede Globo na série Malhação e agora é 

protagonista na novela das 21h, ficção carro-chefe da emissora. Além de duas 

matérias e duas entrevistas, em diferentes revistas, na terceira semana, “TV 

Brasil” traz um pôster do ator em página dupla. 

 

Também são destaques: a festa de estreia da novela; Manoel Carlos falando seu 

processo de criação; Bruna Marquesine (que vive dois personagens em 

diferentes fases da história) e Vanessa Gerbelli, que vive Juliana, uma 

personagem, capaz até de matar para ter um filho. Duas matérias falam sobre 

a atribuição do papel de Helena à  Julia Lemmertz como  homenagem à 

“primeira” Helena, vivida por sua mãe, falecida em 1986, Lilian Lemmertz. 

 

“É  da  relação-ação  entre  as  personagens  que  surge  a  trama,  e  isso  é  

mais  verdade  na telenovela que deve ser conduzida de modo a manter vivo o 

interesse do espectador por meses ” (Tondato, 2011, p. 6) e, mesmo em tempo 

de tecnologias digitais, as revistas impressas fazem parte de um sistema que 

reaviva este interesse nos momentos em que a novela não está no ar mas é lida 

e comentada durante as horas de lazer das espectadoras. 

 

No site isso ocorre por meio da aba “Extras”, com maior exploração da relação 

vida real e ficção, trazendo notas, comentários, notícias sobre as duas 

dimensões numa mescla de situações. Fatos da vida dos atores se misturando 

ao que acontece na trama de maneira tal que na maioria das vezes somente a 

seguidora do star system televisivo é capaz de dar sentido, diferenciando o que 

debe ser acrescentado ao enredo em curso e o que é paralelo a este. Exemplos 



 

no quadro 1. 

   

Quadro 1 – Extratos dos “Extras”
Realidade Novela 

Bruna Marquezine revela sonho de fazer

cinema no exterior, viajar e ser mãe 

Inspire-se!  Veja  detalhes  do 

casamento  budista  de Juliana e 

Fernando 

Pratos quentes e frios atendem a todos

os gostos na festa de Em Família 

Bruna Marquezine comenta desafio da

cena de amor entre Helena e Laerte 

Aos 13 anos, Vinícius Mazzola estreia na

TV como Felipe 

Uma princesa! Confira o look de

Helena para a festa de formatura 

Rivalidade   só  em  cena!  Guilherme 

Leicam  e Fernando Rodrigues posam nos

bastidores 

Vestido de noiva de Helena é um

clássico atemporal 

Jessica  Barbosa  revela  cuidados 

simples  com cabelos crespos 

Saiba como foi criado o corte sofrido

por Virgílio após a briga com Laerte 

Superamigas  fora  da  TV,  atrizes 

interpretam as irmãs Chica e Selma 

Finos e clássicos! Confira os looks do

casamento de Helena e Laerte 

 

Retomando uma das motivações do estudo feito, a transmidialidade, 

reiteramos que esta ainda não ocorre no stricto sensu em referência à telenovela, 

mantendo-se a afirmação de Fechine & Figuerôa (2011, p. 56) de que “a maioria 

desses conteúdos, no entanto, não aprofunda a compreensão do universo 

ficcional. Podem ser definidos, predominantemente, como elementos 

‘acessórios’ que contribuem para ampliar a experiência lúdica com a telenovela”. 



 

Considerações finais 

 

Ainda no âmbito de estudos realizados, “os conteúdos multiplataformas [...] 

estão centrados na divulgação da narrativa principal” (Antonacci, 2013, p. 51), 

bem como as reações da recepção nas redes sociais, sendo “o ambiente virtual é 

tratado como mais um espaço de exposição de opiniões do que uma plataforma 

de debate, de intercâmbio de ideias, ou, no caso, construção de uma nova 

narrativa” (Baccega et al., 2013, p. 72). 

 

Por isso, após o levantamento apresentado, reiteramos a proposição de uma 

“transmidialidade do cotidiano”, na medida em que as tecnologias digitais de 

comunicação estariam influenciando mais os hábitos do que os conteúdos. Ou 

seja, com as possibilidades colocadas pelas redes sociais, a postagem real time, 

alguma vezes até chamada de “interação”, a expansão das telenovelas e suas 

repercussões pelas múltiplas telas, o que fica mais evidente é a maior inserção 

dos temas, tendências, hábitos nos cotidianos, alguns até com longa duração, 

como exemplo as camisas da de legada Helô (personagem de Giovanna 

Antonelli em Salve Jorge, 2013) que ainda circulam pelas vitrines 10 meses 

após o término da novela. 

 

Além  do  embaralhamento  ficção/realidade,  o  estímulo  do  

jogo comunicacional potencializando uma  atribuição  de 

sentido  mais  ativa,  seria  um germe de criação transmídia, 

uma transmidialidade entre o cotidiano dos receptores e as 

narrativas ficcionais, as novas narrativas surgindo por meio 

das transformações dos hábitos de recepção e interação 

com os produtos, que passam a fazer parte mais ativa da 

rotina do espectador (Castro & Tondato, 2013, p. 145). 

 



 

Apesar  de  não  ter  a  penetração  e  a  visibilidade  da  televisão  enquanto  

veículo  de comunicação, as características intrínsecas das revistas as conduzem 

a outra esfera: a da especialização, segmentando cada vez mais. No caso das 

revistas de novelas/fofocas, o que temos é uma  segmentação  a  partir  do  dia  

da  semana  em  que  vai  às  bancas,  promovendo  assim  uma atualização de 

expectativas, mais que informações, sobre a sequência das tramas. 

Incentivando ao mesmo tempo o consumo de vários títulos. 

 

Uma pergunta que fica é a motivação para este consumo. A hipótese que 

levantamos tem relação com a credibilidade que as revistas passam, decorrente 

da materialidade das mesmas, principalmente junto a um público que ainda tem 

menos acesso à Internet.12  Da mesma forma que culturalmente a telenovela não 

pode ser considerada uma imposição mas antes um espaço onde realidade e 

ficção interagem, produzindo uma narrativa sobre a sociedade culturas, as revistas 

funcionam como legitimação e ampliação desta narrativa, na medida em que 

nem sempre o que anunciam nas manchetes de capa se cumpre no decorrer da 

história. 

 

Para  pensarmos  em  transmidialidade,  é  preciso  retomarmos  o  que  já  

sabemos  sobre  a recepção deste gênero e, especial no Brasil e na América 

Latina onde, mais do que um conteúdo televisivo, trata-se de um espaço de 

reflexão sobre realidades do cotidiano, representadas por arquétipos e 

estereótipos, mas que se renovam nas leituras feitas pelas audiências. 

 

                                                            
12 Junto às classes socioeconômicas D/E este acesso não chega à 20% no domicílio.  
http://www.secundados.com.br/. 
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