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Resumo 
 
Convergência de mídias, velhas e novas mídias, redes sociais. Todos termos que se 
tornaram bastante em voga e amplamente estudados nos últimos anos. E também novela. 
Sua audiência na televisão vem diminuindo já há alguns anos, mas nunca se falou tanto 
deste velho gênero nas novíssimas mídias. O presente trabalho tem por objetivo descrever e 
analisar as interações sociais em espaços virtuais que têm como pano de fundo tramas das 
telenovelas na contemporaneidade. Monitorou-se a participação do publico na rede social 
Facebook e na fanpage da Rede Globo e com esta análise, chegou-se a um perfil dos fãs, o 
conteúdo sobre novelas compartilhado nessas interações e as estratégias utilizadas pela 
emissora para divulgar suas tramas em rede. 
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1 Introdução  

 

Depois de seis décadas no ar, são cada vez menores os índices de audiência da 

telenovela e, em geral, da televisão. Para os executivos das emissoras, a vilã da história está 

muito bem definida e não tem nome composto nem pomposo: Internet. Para os defensores 

da rede mundial de computadores, a mesma surge como a mocinha capaz de acabar com 

décadas de imposição da programação rígida das emissoras e alçar o telespectador e 

internauta ao posto de senhor do seu destino. Na TV ou na Internet, o destino dos 

personagens (fictícios) ainda está nas mãos do enredo do autor. Sem julgamentos sobre ser 

mocinha ou vilã, pretende-se nesta investigação tratar não sobre quem matou tal ou tal 

personagem, mas como as mídias sociais têm transformado a forma de se ver a telenovela 
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no Brasil. Este é o novo cenário que temos hoje e que as novas tecnologias da comunicação 

ajudaram a desenhar. 

A televisão, mesmo antes da chegada da rede das redes, já era interativa, em 

diferentes graus do que temos hoje. McLuhan (2002), ao classificar a TV como um meio 

frio, já indicava as possibilidades interativas do dispositivo com o seu espectador. A 

popularização da informática combinada com as telecomunicações, no final da década de 

1990, e depois com surgimento das redes sociais, na virada do século XXI, possibilitou ao 

telespectador, tido como um personagem meramente passivo, encontrar ferramentas 

apropriadas para não ser apenas mais um polo de recepção, mas também um emissor. O 

embaçamento das fronteiras entre os polos de emissão e de recepção expandiu as 

possibilidades de participação e criação pelo receptor. As mídias sociais potencializam a 

interatividade entre essas duas fontes do processo comunicacional. Um olho passou a ser no 

“Face” e o outro, na novela.  

 

2 A Trama  

 

Este trabalho consistiu em um estudo de caso, com observação e análise das 

interações sociais em ambientes virtuais que discutiam as principais telenovelas produzidas 

e exibidas no Brasil pela Rede Globo em 2014: Joia Rara, novela das seis; Além do 

Horizonte, das sete; e Amor à Vida e Em Família como as telenovelas das nove.  

Em um primeiro momento, elaborou-se um estudo quantitativo a fim de traçar um 

panorama das novelas no meio on-line hoje e mostrar tipos de comportamentos do fã 

'noveleiro' nas redes. Apesar de estar ligado a pesquisas qualitativas, o estudo de caso, 

segundo Yin (2001), pode ser aplicado também às quantitativas. Procurou-se saber o tanto 

de conteúdo que é postado no site, que tipo de conteúdo é esse, como ele é postado e como 

está relacionado com as novelas. “Os estudos de caso podem incluir, e mesmo ser limitados 

às evidências quantitativas. Na verdade, o contraste entre evidências quantitativas e 

qualitativas não diferencia as várias estratégias de pesquisa” (YIN, 2001, p. 33). 

Na segunda parte, desenvolveu-se uma amostra qualitativa centrada na análise da 

fanpage da Rede Globo no Facebook. Durante o mapeamento de nosso objeto empírico, foi 

identificado que uma boa parte do conteúdo postado sobre novelas na rede social on-line 

deriva de compartilhamentos de outras páginas e/ou usuários. E a página que mais se 

destaca como produtora deste conteúdo compartilhado é a da própria emissora que veicula 
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as tramas. Na pesquisa qualitativa, foram analisados o comportamento dos fãs, os tipos de 

interação que ocorrem na página, além do conteúdo postado pela Rede Globo como 

estratégia de estímulo à participação dos fãs. 

Se antes as discussões sobre o que acontecia nas histórias e o rumo dos personagens 

das novelas estavam restritas ao ambiente familiar, esse comportamento passou a ser 

público e on-line com o uso cada vez maior das mídias sociais por parte dos brasileiros em 

sua rotina. A telenovela, por sua popularidade e alcance junto aos telespectadores, 

consolidados em seis décadas, acabou por ser tornar um dos grandes temas a ser debatido 

na rede, mesmo que o usuário não esteja com o aparelho de TV ligado.  

 

3 A Construção da História 

 

A pesquisa inicialmente se constituiu de uma análise quantitativa das novelas 

exibidas pela Rede Globo em seus três principais horários de exibição (18h, 19h e 21h) 

durante o período de 30 de janeiro e 23 de fevereiro de 2014. Durante o período, 

acompanhou-se o final e o início do produto televisivo mais assistido do país: a “novela das 

nove”, além de uma telenovela em seus estágios iniciais (19h) e outra já em metade de sua 

exibição (18h). 

Para o estudo, foi utilizada a plataforma de monitoramento e análise de mídias 

sociais OpSocial. Através dessa ferramenta, foi possível monitorar e traçar um perfil da 

audiência de telenovela no Facebook, acerca do número de menções, dia e horário das 

publicações e usuários mais engajados. A intenção deste levantamento foi registrar um 

panorama sobre o que e como se fala de telenovela na rede social mais utilizada no país. 

Foram utilizadas as hashtags #JoiaRara, para a novela das 18h; #AlémdoHorizonte, 

para a trama das 19h; #AmoràVida e #EmFamília para as tramas das 21h. As mesmas 

atuaram como um filtro, permitindo que somente o conteúdo relacionado às novelas fosse 

registrado pelo sistema. Enfatiza-se, porém, que mesmo o uso das hashtags das novelas não 

eliminou automaticamente todos os posts não relacionados. Nestes casos, foi feita uma 

remoção manual, permitida pelo sistema, e feita após uma análise das menções coletadas 

durante o dia. Isto permitiu que os números da coleta não ficassem distorcidos e “inchados” 

por menções que não tivessem relação ao assunto deste estudo.   
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4 Resultados Quantitativos 

 

Apesar do Facebook aparecer como a maior rede social utilizada no Brasil (inserir 

fonte), constatou-se no trabalho que o Twitter ainda concentra a maioria das menções às 

novelas na internet. Das quatro histórias analisadas, apenas em uma (Amor à Vida) o 

número de citações no Facebook foi superior.  

 

Gráfico 2: Menções às novelas nas principais mídias sociais 

 

Restringindo o âmbito do trabalho ao Facebook, o programa mais visto da televisão 

no Brasil confirmou sua liderança entre os programas mais mencionados nesta rede social 

com a novela das nove, que durante o período de análise correspondeu a Amor à Vida e Em 

Família. As tramas das 18h e da 19h tiveram resultados aproximados, com vantagem para a 

trama das seis, que na TV tem uma audiência inferior. 
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Gráfico 1: Total de menções às telenovelas no Facebook 

Se no futuro alguns teóricos defendem que toda a interatividade estará disponível 

apenas em um único aparelho, hoje ainda precisamos dispor de um segundo dispositivo, 

como smartphone ou tablet, para alcançar a interação. É o que se definiu como a segunda 

tela, um complemento à primeira tela, no caso, a da televisão.  

 
A Segunda Tela (ou Second Screen) é um complemento em tempo real à 
televisão (a primeira tela). Ao utilizá-la, seja em computadores, 
smartphones ou tablets, o “teleinternauta” recebe informações extras e 
pontos importantes sobre o assunto que está sendo tratado no programa 
que está no ar no momento (COMO FUNCIONA A SEGUNDA TELA, 
2014).  

 

A maioria das menções e do engajamento dos fãs com a telenovela no Facebook se 

dá, em sua maioria, no horário em que a mesma está sendo transmitida. Apesar de 

postagens constantes ao longo de todo o dia, o pico de menções acontece no período 

noturno, o que reforça a tese do fenômeno da segunda tela.  

De acordo com Canatta (2013), não existe uma hierarquia estabelecida entre a TV e 

um smartphone ou tablet, por exemplo, sobre qual deles é a primeira e a segunda tela. O 

termo segunda tela se refere mais ao conteúdo do que ao suporte.  

 
Considerar a televisão a primeira tela e um smartphone, por exemplo, a 
segunda tela não estabelece uma relação hierárquica definitiva entre os 
equipamentos, sequer de importância. O conceito traz uma combinação 
entre os conteúdos: a programação da grade e a navegação da Internet. 
(CANATTA, 2013, p. 74) 
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Neste caso, temos uma hierarquia definida entre a TV, a primeira tela, e o 

computador/tablet/smartphone, caracterizado como a segunda, já que o programa que está 

sendo exibido no aparelho televisor é que determina a ação do usuário no smartphone.  

Porém, pode-se perceber que as postagens no Facebook também possuem um 

caráter de atemporalidade, uma característica que se difere do formato do Twitter, este mais 

baseado em uma interação em tempo real. Verificando-se o dia e o horário das menções, 

principalmente finais de semana (onde não há exibição de novelas no domingo), permite-se 

chegar a conclusão de que mesmo grande parte das interações comunicacionais acontecer 

em tempo real, a mecânica do Facebook permite que o usuário interaja fora deste intervalo 

de tempo. Ao contrário do Twitter, onde o sistema de time-line faz com o que as menções 

sejam substituídas por outras rapidamente, o Facebook permite uma melhor organização e 

catalogação das mesmas. O baixo nível de dificuldade para localizar um comentário ou uma 

foto postada em uma fanpage com um tempo maior de publicação permite que o internauta 

encontre facilmente um post publicado alguns dias ou semanas atrás.  

Uma amostragem das postagens dos usuários no Facebook sobre telenovela 

utilizando as hashtags permite uma categorização macro dos principais temas e tipos de 

textos, vídeos e/ou fotos compartilhados. 

Opinião dos Telespectadores: a opinião dos telespectadores tem sido um dos principais 

temas postados no Facebook. Dado o fenômeno da segunda tela, o usuário interage para dar 

sua opinião, seja positiva ou negativa, em tempo real e encontrar outros usuários com 

gostos semelhantes que tem sido utilizado no Facebook, mesmo que de forma menos 

intensa do que no Twitter, por exemplo. Neste cenário, as hashtags aparecem como o elo 

que os une. Adam Bain, executivo do Twitter, em entrevista à revista Veja, definiu as 

hashtags como as fogueiras da era digital, capazes de agrupar diversas pessoas em torno de 

um assunto. "A hashtag virou a fogueira da era digital. As pessoas se reúnem digitalmente 

em sua volta e, de uma maneira tão simples, conseguem se aproximar de pessoas de um 

mesmo interesse" (SBARAI, 2013).  

Correntes: presentes desde o início da Internet, as correntes surgiram no e-mail e migraram 

naturalmente para as mídias sociais. Criadas por algum usuário com o objetivo de divulgar 

alguma mensagem (humor, causas sociais, amizade), tem poder para atingir milhares de 
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pessoas usando o recurso do compartilhamento. No âmbito da telenovela, se faz presente 

para a divulgação de alguma mensagem positiva ou negativa relacionada à história.   

Resumos de Novelas: outro tipo bastante divulgado são links para sites especializados nos 

acontecimentos e bastidores dos capítulos das novelas. 

Memes: segundo o Netlingo (2014), um meme é uma ideia, imagem, vídeo, link e/ou 

hashtag que se espalha rapidamente pela Internet valendo-se de ferramentas como fóruns, 

blogs, email e mídias sociais. Geralmente de caráter mais humorístico, tem amplo poder de 

viralizar, ou seja, de se tornar popular e atingir milhões de pessoas em um espaço de tempo 

relativamente curto. Relacionados às novelas, os memes têm em sua maioria caráter de 

humor, relacionado a algum fato ocorrido na trama e identificado por um ator da trama com 

frases humorísticas. No período analisado, um dos exemplos mais postados nas redes 

sociais eram relacionados ao personagem Felix (Mateus Solano) de “Amor à Vida”.  

 
Figura 3: Exemplo de postagem meme no Facebook 

 

5 Resultados Qualitativos 

 

Na análise qualitativa da pesquisa, foi feito um estudo sobre as interações entre 

usuários ocorridas na fanpage da Rede Globo no Facebook. A escolha da página oficial da 

emissora se deu por sua relevância, levando a concentrar a maioria dos fãs e também um 

referencial para a obtenção de informações sobre os programas do canal. Foram coletadas 

as postagens feitas entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro de 2014, englobando também as 

quatro tramas exibidas na ocasião. 

A página da emissora no Facebook foi criada em 11 de outubro de 2011. Se 

aproximando dos 10 milhões de fãs, é uma das páginas mais curtidas do país, sendo a 1ª na 
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categoria Mídia, de acordo com dados apurados pelo Socialbakers sobre a presença das 

marcas em diversas mídias sociais A maioria do público é formado por brasileiros, 

angolanos e portugueses, países onde a emissora, e consequentemente suas novelas, tem 

grande penetração e aceitação e seu conteúdo é todo concentrado em fotos e vídeos.  

Como tem de dar espaço para divulgar toda sua de programação, a Rede Globo 

organizou a publicação de conteúdo em diversas categorias: Esportes, Filmes, Jornalístico, 

Novelas, Reality, Séries e Variedades. Para as finalidades deste estudo, foram coletados 

tanto os posts categorizados dentro da tag Novelas quanto outros relacionados a novelas, 

mas que não foram tagueados. A emissora também cria conteúdo fora deste tagueamento: 

memes, fotos sobre programas, etc.  

Entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro, foram coletados na fanpage da Rede Globo 80 

posts relacionados às três principais novelas da emissora: Joia Rara (13 posts); Além do 

Horizonte (12 posts); Amor à Vida (19 posts/Até 2 de fevereiro) e Em Família (36 posts). 

As tramas das 18h e 19h tiveram uma média de um post a cada dois dias, às vezes 

com um intervalo de tempo maior entre eles. Este é o caso de Além do Horizonte, 

divulgada na página no dia 25 de janeiro e retornando ao espaço somente no dia 31 do 

mesmo mês. Assim como ocorrido na análise das menções, Joia Rara despertou mais 

atenção e engajamento junto aos fãs da página do que a novela das 19h. Em seus últimos 

capítulos, Amor à Vida ganhou espaço na fanpage em cerca de quatro posts diários até 1º de 

fevereiro, quando a trama chegou ao fim. Superior a isso, somente Em Família, com 36 

posts. A emissora aproveitou a página para divulgar a estreia da novela entre os 

telespectadores. Até o dia 3 de fevereiro, data da estreia, os posts tinham caráter publicitário 

e promocional, a fim de divulgar os atores e a história. Após o início da trama, o conteúdo 

passa a ser semelhante aos das outras novelas analisadas, com caráter de divulgação dos 

próximos capítulos para a audiência on-line. 

 

Considerações sobre cada novela na página: 

 

Joia Rara: dos doze posts que recebeu no Facebook, a maioria consistiu em divulgação da 

trama, com os acontecimentos dos próximos capítulos além de três memes. A média de 

curtidas variou entre cinco e sete mil. 

Além do Horizonte: a emissora apostou no casal romântico da trama, Marlon (Rodrigo 

Simas) e Lili (Juliana Paiva), para gerar participação entre os fãs. Com o grande apelo do 
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casal, a estratégia acabou dando certo, com estes posts gerando maior interação entre o 

público, que em sua maioria se declarava fã dos atores. Durante o período analisado, foi a 

única das quatro novelas a não ter nenhum meme postado na página. Outro dado sobre 

Além do Horizonte na fanpage da Rede Globo reside no maior espaço de tempo entre as 

postagens, em torno de quatro dias entre uma e outra publicação.  

Amor à Vida: em seus últimos capítulos, registrou não só altos índices de audiência na TV 

como também altos índices de interação na fanpage do Facebook. Apresentou também uma 

maior diversidade de categorias, tendo conteúdo de divulgação, memes, enquetes e 

interação estimulada com o público. Na exibição dos capítulos finais, foram várias as 

postagens feitas na página e devido a este fato, pôde ser acompanhada uma grande variação 

entre os números de curtir, comentar e compartilhar. Um exemplo disso são as postagens 

relacionadas ao personagem Felix (Mateus Solano), que “protagonizou” a maioria das 

postagens feitas nos dois últimos dias da novela (30 e 31 de janeiro). Como era o preferido 

do público, natural que ele gerasse mais engajamento nas redes, enquanto posts dedicados a 

falar de outras tramas e personagens tiveram um engajamento mais próximo do normal. A 

análise mostra que quanto mais atenção e interesse um personagem ou determinada história 

despertar na novela, mais engajamento poderá haver por parte dos fãs na internet. E o uso 

deles se tornam uma espécie de amuleto para a emissora atrair os fãs para a página, o que 

eleva o número de interações. Já as tramas restantes, mesmo comentadas, não conseguem 

atingir a mesma popularidade, gerando assim os grandes níveis de oscilação entre os 

resultados.  

Em Família: os posts de Em Família apresentam características promocionais, com caráter 

publicitário para divulgar a estreia da trama. Após a exibição do primeiro capítulo, os posts 

para divulgar os acontecimentos da história e memes se intercalaram durante o período em 

que foi feita a análise.  

 

Para chamar atenção dos fãs da página e gerar engajamento e interação entre os 

mesmos, as postagens seguem alguns padrões de textos, encontrado e categorizados aqui 

após uma análise dos posts de todas as novelas. 

 

Divulgação: boa parte do conteúdo postado na fanpage tem caráter de divulgação, utilizado 

pela emissora para contar ao público os próximos acontecimentos dos capítulos. São 
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identificados pelo uso da tag Novelas nas imagens e também um texto simples e na maioria 

das vezes com link hipertextual que direciona o usuário para o site da novela. 

 

Em alguns casos, para atrair ainda mais o público, os posts se valem de uma 

linguagem mais próxima dos fãs, com um texto em tom de brincadeira que mostra a página 

dialogando com a novela, similar a um tipo bem particular de comportamento do público 

que comenta, que se sente parte da história e interage diretamente com os personagens. 
 

Interatividade: uma das regras para gerar maior número de comentários e 

compartilhamentos é incentivar a participação do público. A estratégia foi visualizada em 

vários posts publicados na página, seja através de textos com perguntas para o público 

responder e pedidos mais diretos para que os fãs curtissem tal postagem, o que é uma 

ocorrência comum na mídia social. 

 

Enquete: em algumas ocasiões a emissora lança enquetes e aborda o público para que este 

dê a sua opinião sobre algum fato da trama. Durante o período, foram encontradas enquetes 

sobre as novelas Joia Rara, Além do Horizonte e Amor à Vida. Coincidentemente ou não, 

sobre o mesmo assunto: o visual e o cabelo dos personagens da novela. 

 

Meme: o meme se propagou pela rede por seu conteúdo relacionado ao humor e pelo poder 

de se difundir rapidamente. Propostos pelos próprios telespectadores em grupos e páginas 

próprias, acabou sendo apropriado pela emissora em sua fanpage. Os memes produzidos 

pela Rede Globo se aproveitam de cenas das novelas para brincar com situações ocorridas 

da vida real e cotidiana e não possuem o objetivo de difundir acontecimentos sobre as 

histórias. Como bem frisou um fã em um comentário, “é a Globo tentando ser engraçada”. 

A estratégia de atrair maior interação utilizando-se desse artificio deu resultado nos posts 

analisados, tendo uma audiência maior que os outros tipos de conteúdo postados.  

Ao se analisar o conteúdo publicado nos posts da fanpage da Rede Globo, é possível 

notar semelhanças em muitos dos fãs que ali participam e interagem, permitindo a 

categorização dos tipos mais comuns. 

Fã Tradicional: é o tipo de fã mais comum, que comenta sobre o capítulo, o que gosta e o 

que não gosta na novela. Este tipo de comentarista também interage com outras pessoas na 
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página, seja curtindo comentários do qual compartilha a mesma opinião ou respondendo um 

comentário que vai de encontro ao que pensa. O foco de seu comentário é a trama 

basicamente em si e não outros assuntos.  

 

O que fala com os personagens: mistura a ficção com a realidade em seus comentários, 

interagindo não com a página, a emissora ou outros fãs e sim com os próprios personagens 

da novela. Este estilo de comentarista está muito presente nos posts do estilo Divulgação, já 

que é este conteúdo que serve como “pano de fundo” para as discussões dos internautas 

sobre a novela e onde o usuário com este perfil dá a sua opinião para os seus personagens. 

Saudosista: tipo de comentarista muito visto entre o período de troca de novelas de 

determinado horário. Durante este estudo, pôde ser acompanhado nos posts de Amor à Vida 

(a novela que terminava) e Em Família (a nova novela das nove). Esta categoria pode ser 

dividida entre o que apenas sentem saudades da novela anterior e os que somam a isso uma 

má vontade com a história nova. Com o passar dos capítulos da nova novela, ele se tornou 

menos vistos nos comentários. 

 

Peixe fora d’água: comenta sobre coisas que não possuem relação com o conteúdo postado. 

Fala tanto sobre outro programa da emissora quanto de assuntos que nem sempre estão 

ligados à TV. Sua intenção é chamar atenção para alguma causa. Dentre os milhares de 

comentários postados, os desta categoria são poucos. Podem se destacar quando uma 

corrente de fãs posta milhares da mesma mensagem em seguida, tornando-se assim um 

spam. 

Fã-clube do ator: não são apenas um, mas vários fãs de um determinado ator/atriz que 

inundam a área de comentários com elogios. Pode fazer ou não elogios à história, mas seu 

foco é o ator e/ou personagem deste. Se faz muito presente nos comentários quando algum 

ator ou atriz se destaca em uma determinada cena ou na história inteira. Durante o período 

da pesquisa, os elogios ficaram para o ator Mateus Solano, por seu papel em Amor à Vida. 

 

Interativo: seu único pedido é para que outros fãs da página curtam os seus comentários. 

Pode ser facilmente identificado pela frase “Quem gostou, curte aí” e é um dos tipos mais 

populares, já que está presente em todos os tipos de posts, não importando o tema. A sua 

característica é estimular a interação entre os comentaristas e não discutir o conteúdo. 
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Como na maior parte das vezes é correspondido e o público participa da ação, tem um alto 

nível de interatividade.   

Correntista: o uso de correntes entre os internautas se faz presente entre os comentários 

sobre novelas. Durante o estudo, pôde se perceber que, além das correntes “tradicionais”, há 

também mobilizações de fãs unidos para chamar a atenção da emissora para algo de 

interesse deles. Possui um estilo muito próximo ao “Peixe fora d’água”. 

Críticos do Post: não são contra a novela em si, mas criticam o que é postado na página, 

qualquer que seja o conteúdo ou a novela. São raros em comparação com as outras 

categorias aqui mencionadas. 

Global de Carteirinha: qualquer que seja a novela, boa ou ruim, está sempre defendendo e 

elogiando a emissora e suas produções. É mais visto nos posts de divulgação das novelas, 

onde os usuários discutem aspectos relacionados à qualidade da trama e o Global de 

Carteirinha aparece para fazer a defesa da emissora. 

Anti-Globo: em oposição ao perfil anterior, este é um crítico da emissora, independente da 

novela no ar. Um discurso usual seu é a manipulação e alienação que a emissora causa nos 

telespectadores se valendo de suas novelas. 

 

Anti-novelas: se assemelham aos anti-globais, diferenciando-se destes não pela rejeição à 

emissora de TV, mas sim ao gênero telenovela como um todo. Com um discurso de caráter 

conservador, acusam as telenovelas de difundir valores pouco éticos e morais.  

 

Pedinte: o objetivo do seu comentário é um pedido para que os outros fãs o sigam na mídia 

social ou curtam uma outra página. Estão presentes em praticamente todos os posts, não 

importando a categoria. Mas analisando em cada postagem, são poucos os pedintes, em 

relação aos outros tipos de comentaristas presentes. 

 

6 Considerações Finais 

 

Este estudo se propôs a investigar a dinâmica das interações e o comportamento de 

fãs de telenovelas brasileiras na rede social Facebook. Um dos pressupostos norteadores do 

estudo foi que se antes as discussões sobre o que acontecia nas histórias e o rumo dos 
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personagens das novelas estavam restritas ao ambiente familiar, esse comportamento passa 

agora a ser público na rede com o uso cada vez maior das mídias sociais por parte dos 

brasileiros em sua rotina.  

Uma das principais conclusões alcançadas foi que a telenovela, por sua popularidade 

e alcance junto ao público, consolidados em seis décadas, acabou por ser tornar um dos 

grandes temas debatidos na rede, mesmo que o usuário não esteja com o aparelho de TV 

ligado. Nesse sentido, constatou-se que as mídias sociais ecoam e potencializam o que é 

transmitido nos meios tradicionais. Uma boa parte do conteúdo mencionado pelos usuários 

no Facebook deriva do compartilhamento de postagens de outros usuários e fanpages. A 

página da Rede Globo aparece como uma das principais fornecedoras de conteúdo e 

também como um “ponto de encontro” na mídia social para a discussão sobre novelas.  

A análise de menções feitas através da ferramenta de monitoramento OpSocial 

permitiu concluir que apesar da popularidade do Facebook, esta rede não é a primeira 

alternativa dos usuários que comentam novelas no momento em que são exibidas. Neste 

cenário, o Twitter ainda é o mais utilizado como segunda tela. Isso se deve mais à dinâmica 

das duas plataformas, com o Twitter se definindo como um espaço mais apto para o usuário 

dizer o que está fazendo em determinado momento, em tempo real, enquanto o Facebook 

demonstra ter um caráter mais atemporal para as publicações de seus usuários. 

A pesquisa qualitativa nos forneceu dados para análise do comportamento dos fãs na 

fanpage da Rede Globo, possibilitando montar um perfil desses usuários e como eles 

interagem entre si. Chegou-se a 12 diferentes tipos de comentaristas, que interagem pelos 

mais diferentes motivos, seja por quem gostam da novela ou ao contrário. Os que querem 

divulgar alguma mensagem, mesmo que não tenha relação com o conteúdo postado, e há 

aqueles que estão em uma página sobre televisão e novelas, mas não gostam nem de 

novelas nem de televisão.  

O estudo permitiu concluir que a maioria dos usuários são os fãs das telenovelas e 

estão presentes para comentar o que veem na televisão, tanto sobre o que gostam como 

também do que não gostam nas tramas televisivas. Há aqueles que são fãs por outras razões 

que não a novela em si como, por exemplo, os que são fãs dos atores ou da emissora. Eles 

estão ali exclusivamente por idolatria. É o que Jenkins (2008) definiu como “cultura 

participativa”. Um dos exemplos dessa cultura são os memes de novelas, que se tornaram 

um tipo de conteúdo bastante compartilhado em redes sociais e que inicialmente foram 
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criados pelos fãs das histórias. Hoje, esse conteúdo foi apropriado pela própria Rede Globo 

em sua fanpage e se tornou um dos mecanismos para atrair a atenção de seus seguidores.  

O atual cenário no mundo da televisão e o jeito de se acompanhar o gênero 

televisivo mais popular entre os brasileiros, a telenovela, atravessam mudanças. A paixão 

nacional do brasileiro, junto com o futebol e o carnaval, não ficou de fora das 

transformações que a rápida popularização da Internet provocou no sistema midiático 

contemporâneo. Se o gênero dramatúrgico preferido ainda está calcado no velho folhetim 

surgido no século XIX, a rede das redes se transforma e se renova todos os dias. É uma 

revolução que está em andamento e este presente trabalho pretende contribuir, de certa 

forma, com mais um capítulo que está sendo escrito sobre ela.  
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