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Resumo: Esta pesquisa propõe investigar de que forma narrativas transmídias e 

crossmídias provocam mudanças no relacionamento entre receptor e emissor, bem como 

compreender o papel da memória na obtenção de engajamento. Para tanto, contamos 

com referencial teórico composto pelos seguintes autores: Férres (1998), Jenkins 

(2009), Mattos (2013), McLuhan (1964) e Scolari (2008; 2014). Através da Análise de 

Conteúdo, com enfoque qualitativo e quantitativo, obtivemos dados que foram 

relacionamos com as teorias estudadas. Assim, compreendemos que a estratégia do 

Canal Viva está de encontro com a hipertelevisão, fortalecendo a mídia tradicional 

através de narrativas híbridas, reativando antigos telespectadores.  
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1 Introdução 

 

A televisão brasileira está presente na vida das pessoas desde o dia 18 de 

setembro de 1950, quando a TV Tupi-Difusora foi instalada em São Paulo por Assis 

Chateaubriand. Desde então, seis décadas e meia se passaram alterando as formas com 

as quais os telespectadores assistem, interagem e se relacionam com sua programação e 

conteúdo. Essas transformações se intensificaram ainda mais com a criação da 

Televisão Digital, a possibilidade de múltiplos canais, abertos e fechados, e de 

conteúdos sob demanda (MATTOS, 2013).    

Outras tecnologias também passaram a alterar a forma de ver televisão, como é 

o caso do celular, que deixou de ter uma única função, de realizar chamadas, para se 

transformar em um meio de comunicação de massa. O celular, agora smartphone, 

passou a ocupar um papel importante nos novos estudos sobre a televisão por oferecer 

mobilidade, possibilidades de obtenção de informação imediata e de interação em tempo 
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real, o que possibilita ao usuário assumir diferentes papeis: receptor, transmissor e fonte 

de informações. Dessa forma, foi alterado o modo de distribuição, abrindo espaço para o 

desenvolvimento de conteúdos multimídia (MATTOS, 2013).   

Apesar de ter sofrido alterações em seus conteúdos e interferências de novas 

tecnologias, a televisão permanece sendo o meio de comunicação mais presente na vida 

da população. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016 (PBM/2016), 77% 

dos brasileiros assistem televisão por pelo menos três horas diárias. A partir desse 

cenário brevemente introduzido, despertamos o interesse por investigar de que forma 

narrativas transmídias e crossmídias (JENKINS, 2009) provocam mudanças no 

relacionamento da emissora com o público e a maneira como este reage às suas 

provocações. Ademais, compreender o papel da memória na obtenção de engajamento, 

já que este é o tema do Canal Viva.  

Visando a atingir estes objetivos, propomos a realização de uma análise das 

publicações na página do Facebook do Canal Viva no período de uma semana, do dia 24 

de junho a 30 de junho de 2017. Observaremos dados quantitativos, como o número de 

curtidas, comentários, compartilhamentos, visualizações (no caso de vídeos) e reações. 

Como dado qualitativo, atentaremos às reações dos internautas/telespectadores 

referentes aos conteúdos produzidos para a página do Canal Viva.  

A primeira parte da pesquisa consistiu em revisão bibliográfica, na qual 

estabelecemos o nosso referencial teórico, que é contemplado pelos seguintes autores: 

Férres (1998), Jenkins (2009), Mattos (2013), McLuhan (1964) e Scolari (2008; 2014). 

Na segunda etapa, a proposta é identificar qual objeto empírico poderia nos oferecer 

aspectos relevantes para analisarmos os efeitos dessas narrativas. Após isso, definimos o 

período para a análise, que começou com uma publicação do dia 24 de julho que 

pergunta aos telespectadores quem está assistindo a novela “Por amor” pela primeira 

vez. Na quarta parte da pesquisa, classificamos as postagens e analisamos os dados 

quantitativos. Por fim, relacionamos os resultados com as teorias estudadas.  

 

2 A TV: Interativa e afetiva  

 

Ao estudarmos a televisão, nos deparamos com diversas perspectivas. Entre 

elas, a defesa de sua importância em decorrência do laço social que estabelece. O 

conceito, criado por Dominique Wolton (1996), entende que “[...] Seu caráter 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

democrático vem do fato de que cada um sabe que os programas estão ali, visíveis, que 

ele os assiste se quiser, sabendo que outros os assistirão simultaneamente [...].”. Nesse 

sentido, Wolton (1996) ressalta que, apenas na televisão generalista, é possível construir 

o laço social. Isso se deve ao fato de o telespectador estar inserido em uma programação 

que, a princípio, pode ser vista por todo o mundo. Por outro lado, na televisão temática, 

o telespectador é exposto a conteúdos produzidos para um público específico que possui 

os mesmos interesses, não estabelecendo o acesso democrático.  

No caso do objeto estudado, a página do Facebook do Canal Viva, que é 

especializado em programações rememoradas, nos deparamos com a fragmentação do 

público. Com as novas tecnologias, a tendência é que, cada vez mais, as atividades 

sejam individualizadas a partir dos interesses pessoais. Ao pensarmos na internet, que 

parece ligar todos os indivíduos, podemos imaginar que, nessa ligação, seja possível 

estabelecer um laço social. Contudo, isso não é verdade, pois é necessário que todos 

tenham acesso aos mesmos conteúdos simultaneamente, o que não é possível nessa 

plataforma. O fenômeno de interação que observamos em páginas como a do Canal 

Viva está em concordância com o conceito de Aldeia Global de Marshall McLuhan 

(1964), que consiste na ligação entre pessoas de todo o mundo que interagem entre si 

sobre assuntos de seus interesses. 

McLuhan (1964) endossa que o meio é a mensagem por não se tratar apenas de 

um veículo de transmissão. Trata-se de uma alteração na cultura que ocorre quando 

conteúdos da televisão são levados para uma rede social, em que é adotada uma 

linguagem adaptada a esse ambiente, impactando os seguidores. Nesse sentido, também 

contempla o conceito de Aldeia Global (MCLUHAN, 1964), em que o mundo é 

conectado e sem barreiras. Dessa forma, a página do Canal Viva apresenta-se como uma 

alteração na cultura de assistir e atrair atenção para os conteúdos da televisão através de 

uma linguagem diferenciada e publicações relevantes para quem a acessa. McLuhan 

(1964) compreendia o meio, nesse caso a internet, como mais importante do que a 

mensagem. A internet passa ser uma extensão do homem, sendo que os conteúdos 

acompanham essa transformação e mudam a relação entre emissores e receptores. 

Wolton (2004) esclarece que a comunicação não se limita à técnica, sendo uma 

mescla de três dimensões que se relacionam: técnica, cultural e social. Com um 

pensamento similar, Jenkins (2009) apresenta a convergência midiática como um 

fenômeno que acontece através das transformações tecnológicas, culturais e sociais. 
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Diferente do que se pode imaginar inicialmente, a convergência midiática não se limita 

a um celular com acesso à internet, necessitando que os usuários estejam conectados e 

interagindo com conteúdos midiáticos. Ou seja, é uma mudança no comportamento do 

público, que passa a migrar para múltiplas plataformas em busca de experiências e 

informações: “[...] A convergência envolve uma transformação tanto na forma de 

produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação.” (JENKINS, 2009, p. 

44). O autor também alerta sobre o risco que a convergência oferece quando uma 

televisão, por exemplo, influencia no deslocamento do telespectador para a internet, 

pois ele pode não voltar mais. Entretanto, podemos adiantar que, ao que parece, 

atualmente, o papel da internet tem sido o contrário: quando algum conteúdo da 

televisão passa a ser assunto na timeline, o receptor desloca-se para a televisão 

almejando compreender do que se trata e/ou interagir com a sua rede.   

Jenkins (2009) acredita na convergência também como uma forma de 

consolidar a fidelizar o consumidor – e esse seria um dos motivos da indústria midiática 

ter adotado a convergência. Os novos consumidores são conectados socialmente, 

passando de “silenciosos e invisíveis” para “barulhentos e públicos” (JENKINS, 2009). 

Outro conceito de Jenkins (2009) que é fundamental para a compreensão do tema 

consiste na inteligência coletiva, expressão cunhada por Pierre Lévy (2003), a partir da 

qual se entende que o consumo se tornou um processo coletivo em que as pessoas 

interagem. 

Para compreendermos a convergência digital, precisamos ter clareza sobre a 

diferenciação entre narrativa crossmídia e transmídia. Entende-se por transmídia todo o 

conteúdo que transborda para outros meios de forma independente, ao mesmo tempo em 

que é interligado com o produto principal. Por exemplo, uma telenovela da Rede Globo 

passa a ter uma narrativa transmidiática quando, na internet, disponibiliza um conteúdo 

referente àquela telenovela e, ao mesmo tempo, não a exibe da mesma forma, 

oferecendo outras experiências. Assim, cada mídia apresenta um conteúdo sobre o 

assunto da melhor forma de acordo com suas peculiaridades. Destarte, a mesma 

narrativa desenrola-se por múltiplas plataformas de forma independente ao mesmo 

tempo em que contribui para a narrativa como um todo. No entanto, não se torna 

repetitivo para quem está acompanhando o complexo de informações, como também 

não é essencial para aqueles que estão acessando o conteúdo por apenas uma plataforma 

(JENKINS, 2009). 
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A narrativa crossmídia nada mais é do que a reprodução do conteúdo de uma 

mídia para as outras. É frequentemente utilizado na televisão em casos quando a novela, 

após ser exibida, é disponibilizada de forma integral ou em fragmentos no site da 

emissora. O mesmo acontece quando um programa chama um conteúdo de um site na 

televisão, não consistindo em uma narrativa transmidiática, que exige que sejam 

ofertadas novas experiências dentro de um mesmo universo. A cultura participativa, por 

sua vez, é a “[...] cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a participar 

ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos.” (JENKINS, 2009, p. 378). 

No livro Cultura da Conexão (JENKINS; GREEN; FORD, 2014), é 

apresentado o conceito de cultura participativa, conteúdo que traz respostas sobre o 

comportamento estimulado pelas redes sociais: compartilhar. O público passa a 

participar ao tomar decisões sobre tuitar, publicar, compartilhar ou reconfigurar 

determinado conteúdo. 

Nesse contexto, surge o conceito de “propagabilidade”, que se refere ao 

comportamento técnico e cultural do público compartilhar conteúdos por vontade 

própria. Se antigamente a informação era transmitida boca a boca, hoje ela tem o auxílio 

das redes sociais, que conectam as pessoas e facilitam a circulação de conteúdos. 

Porém, para que o conteúdo se espalhe, precisa estar disponível quando e aonde o 

público quiser para facilitar o contado e a propagação (JENKINS; GREEN; FORD, 

2014). A cultura participativa é um fenômeno de dentro para fora, ou seja, é uma 

transformação cultural do público que, hoje, tem necessidade de interagir, comentar e 

compartilhar conteúdos e experiências. O resultado dessa alteração pode ser visto na 

criação dos botões de reações no Facebook, nos quais os usuários têm a possibilidade de 

mostrar sentimentos através de emojis: amor, alegria, tristeza, raiva e espanto/surpresa.  

Assim como Toby Miller (2009), no artigo A Televisão Acabou, a Televisão 

Virou Coisa do Passado, a Televisão Já Era, acreditamos que pensar a televisão em 

oposição com a internet não faz mais sentido, visto que passa a ser mais um veículo de 

enviar e receber a televisão. “[...] E a televisão está se tornando mais popular, não 

menos. Suspeito que estamos testemunhando a transformação da TV, ao invés de seu 

falecimento. [...].” (MILLER, 2009, p. 22). Nessa perspectiva, Vera França (2009) 

acredita na integração dos meios, televisão e internet, e intensifica a existência dessa 

ligação, como quando um programa de televisão é divulgado no YouTube. A autora vê 
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esse diálogo não como uma concorrência, mas como um complemento que supre as 

necessidades da sociedade. 

Entramos, dessa forma, no conceito de “midiatização” para nomear essa nova 

dinâmica na vida social. Essas transformações no meio televisivo, para se adaptar às 

necessidades dos consumidores, também originaram a criação da fase da hipertelevisão, 

conceito cunhado por Scolari (2008), que não deve ser entendida como continuação das 

fases paleo/neotelevisão, “[...] mas como um configuração específica da rede sócio-

técnica em torno do meio televisivo.” (SCOLARI, 2014, p. 45). Dessa forma, a 

televisão não desaparecerá como a conhecemos, mas será combinada com outras 

mídias, criando novos formatos. Entre suas características, está a interatividade nas 

redes sociais devido a uma necessidade de se adaptar ao novo comportamento dos 

espectadores, originando formatos híbridos, ou seja, não extinguindo o formato original 

da televisão, mas sim expandindo seu conteúdo. Nesse contexto, o uso de multitelas 

passa a ser explorado e as narrativas multiplicadas. 

 

[...] A hipertelevisão está falando para eles, uma geração criada em ambientes 

digitais interativos que desenvolveu novas habilidades perceptivas e 

cognitivas (e, como bem indicado por McLuhan, viciaram outras). Se a 

paleotelevisão se dirigia às audiências radiofônicas e escritas, e a 

neotelevisão estava destinada a espectadores formados na mesma televisão, a 

hipertelevisão fala para as novas gerações com habilidades interpretativas 

aprendidas na navegação na web, no uso de softwares ou jogos de vídeo. 

(SCOLARI, 2014, p. 49 - 50 – grifos do autor).  

 

Scolari (2008) ressalta que a hipertelevisão não significa apenas a expansão de 

conteúdo em diferentes mídias. Dessa forma, o que caracteriza a hipertelevisão é a 

integração de histórias em narrativas transmidiáticas. Também identifica um novo tipo 

de consumo televisivo, que é caracterizado por uma recepção fragmentada, onipresente 

e assíncrona de modo que se poderá assistir um programa em cada dispositivo 

simultaneamente, o que também podemos chamar de experiência em multitelas, sendo 

que a televisão não necessariamente é a primeira. Assim, o Laço Social proposto por 

Wolton (1996) se rompe porque as experiências passam a ser individualizadas, tornando 

difícil acontecer o que, hoje, a televisão aberta proporciona: todos têm acesso ao mesmo 

conteúdo ao mesmo tempo.  

Scolari (2014) também questiona sobre os desafios de se viver em uma 

sociedade fragmentada, como será possível manter uma hegemonia e as demais 

consequências de se perder o senso de comunidade. São características da 
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hipertelevisão, listadas por Scolari (2014, p. 45 - 46), como esboço de questões e 

sintomas que a identificam: a multiplicação de programas narrativos, a fragmentação da 

tela, aceleração da história, narrativas em tempo real, histórias não sequenciais e 

expansão narrativa.  

Ferrés (1988), por sua vez, ressalta o poder da televisão de fascinação, que 

contagia e emociona os telespectadores. Chamada pelo autor como o “reino das 

emoções”, a televisão não utiliza essa essência apenas para aumentar a audiência, como 

também para usufruir de seu poder socializador: “[...] quando se recorre à via emotiva, o 

que se pretende é seduzir. Esta é a finalidade e a potencialidade das emoções.” 

(FERRÉS, 1998, p. 62).  

Em relação à memória, nos baseamos na obra de Pollak (1992), entendendo 

que a memória não é necessariamente construída de lembranças vividas, podendo ser 

criada através da memória coletiva. Ou seja, há o interesse de jovens em produções 

televisivas que resgatam a memória porque entendem que o assunto é “familiar”. Nesse 

sentido, também compreendemos a televisão como um lugar de memória (NORA, 

1993) no qual podemos revisitar momentos. Nessa linha de raciocínio, o conceito de 

memória tele-afetiva (BRESSAN, 2017) contribui com este trabalho por contemplar os 

dois eixos centrais dessa investigação: memória e televisão. 

 

A tele-afetividade é que dá impulso para estas manifestações em sites de 

redes sociais porque a TV tem esta função de socializar para provocar 

emoções, por isso, os comentários saem da sala de estar, do quarto e de 

qualquer outro cômodo familiar, para serem propagados na internet. 

(BRESSAN, 2017, p. 174). 

  

Com esse referencial teórico, teremos suporte para compreender como é a 

comunicação entre o Canal Viva e seus seguidores. Assim como a resposta desses 

seguidores a esses estímulos. Dessa forma, será possível verificar quais estratégias 

favorecem uma audiência híbrida e quais são os dados/estratégias que se relacionam 

com as perspectivas teóricas.   

 

3 Análise da página do Canal Viva no Facebook  

  

A partir da revisão bibliográfica explorada no subcapítulo anterior, buscamos 

um objeto empírico para a aplicação. Dessa forma, selecionamos a página do canal 

fechado Viva.  Nosso interesse neste objeto se dá pelo canal ser constituído de 
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memórias da televisão, sejam as já apresentadas na Rede Globo ou inspiradas nelas em 

forma de remake, contrastando conteúdos do passado com narrativas digitais, o que 

pode ser uma resposta ao seu sucesso, pois é um dos canais mais assistidos da televisão 

por assinatura.  

Destarte, buscamos, através da Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin 

(1977), um auxílio para identificar elementos relevantes sobre a narrativa do Canal Viva 

no Facebook e a resposta quantitativa dos seguidores a esses conteúdos. Escolhemos 

esta metodologia por ser adaptável às comunicações e consistir em um conjunto de 

regras de base, possuindo um grupo de técnicas sem ser um método fechado. Esta 

escolha também se deve à perspectiva de defender que qualquer comunicação, 

transporte de significações de um emissor para um receptor, pode ser escrito e 

decifrado, podendo se dar através da análise dos significados ou significantes, tendo a 

descrição como primeiro tempo (BARDIN, 1977). 

Seguindo os passos propostos por Bradin (1977), dividimos o conteúdo em três 

categorias homogêneas, identificando elementos exclusivos para cada categoria, que 

serviram como forma de organização através de suas temáticas. Uma vez que todos são 

relacionados a novelas ou atrações que remetem à memória, definimos que a 

diferenciação seria dada por conteúdos de humor que evocam a memória através de 

“piadas” contemporâneas, outras quando há o questionamento direto da página aos 

seguidores e, por fim, conteúdos de divulgação, que não possuem a preocupação de 

entreter.  

Os dados para esta investigação foram selecionados na última semana do mês 

de junho de 2017, período que contempla as publicações postadas na página do 

Facebook do Canal Viva do dia 24 ao dia 30. Como primeiro passo, fizemos capturas de 

tela de todas as publicações pertencentes ao corpus e coletamos dados quantitativos de 

reações
3
, compartilhamentos, comentários e visualizações. Com isso, passamos a 

analisar a narrativa do Canal Viva e as reações de seus seguidores. 

A partir dessa definição, dividimos as publicações em três categorias: 

Evocação/Humor, Questionamento e Divulgação. No total, foram 30 publicações, das 

quais agrupamos 17 em “Evocação/Humor”, oito em “Questionamento” e cinco em 

                                                 
3
 São seis emojis disponíveis ao passar o cursor do mouse em cima do “curtir”: curtir, amei, haha, uau, triste e grr. 

CHAVARIA, Marcos. Atualização do Facebok permite aplicar reações a comentários. Zero Hora, [S.l.], 2017. 

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/tecnologia/noticia/2017/05/atualizacao-do-facebook-

permite-aplicar-reacoes-a-comentarios-9785560.html >. Acesso em: 30 jun. 2017.  
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“Divulgação”. Para uma melhor compreensão, descreveremos abaixo cada postagem 

com seus dados quantitativos a fim de favorecer a visualização do conteúdo e de quais 

publicações geraram mais interatividade do público, assim como as que despertaram 

reações positivas. No número de comentários, não está incorporado o número de 

respostas a esses comentários. 

No primeiro dia de observação, dia 24 de julho de 2017, foi possível identificar 

fatores relevantes que nos deram indícios sobre quem são os telespectadores do Canal 

Viva. A primeira publicação consistiu em uma arte que provocava os seguidores com a 

frase “Use as reações e conte para gente”, acompanhada por um coração. A publicação 

trazia a imagem de duas personagens da novela “Por amor”. As alternativas eram 

colocar “amei” se já havia assistido a novela e “haha” se fosse a primeira vez. 

Identificamos essa publicação na categoria Questionamento por solicitar diretamente 

uma reação do público.  

O conteúdo teve 9,7 mil interações, sendo 6, 7 mil “amei”, confirmando que 

esse número de pessoas já havia assistido a novela anteriormente. Apenas 576 

responderam com “haha”, o que corresponde a estar assistindo pela primeira vez. Além 

de responderem a questão, outros seguidores também reagiram, 2 mil e 400 acionaram o 

botão “curtir”, 23 “grr”, 7 “uau”, cinco reagiram com a opção “orgulho”
4
 e dois “triste”. 

A imagem for compartilhada 51 vezes e teve 399 comentários.  

A segunda publicação do mesmo dia foi um resumo da semana da novela Tieta 

em vídeo, entrando na categoria Divulgação. Essa publicação teve 38 mil visualizações 

e 1,7 mil reações (1,5 mil “cutir”, 107 “amei”, 30 “uau”, 16 “haha”, 1 “triste” e 1 “grr”). 

Ademais, houve 64 compartilhamentos e 77 comentários. No terceiro post, havia um 

meme
5
 em vídeo com imagens da novela Por Amor, classificado como 

Evocação/Humor, que teve 232 reações (212 “curti”, 14 “haha”, cinco “amei” e um 

“surpreso”), 2 compartilhamentos, 8 comentários e 13 mil visualizações. A quarta 

publicação consistiu em um trecho da novela Por Amor com a frase “Quem avisa amigo 

é: cuidado com a cobra!”, consistindo em Evocação/Humor e acumulando 20 

                                                 
4 Botão comemorativo criado pelo Facebook em comemoração ao mês do orgulho LGBT. ZERO HORA. Facebook 

lança novo botão em comemoração ao mês do orgulho LGBT. [S.l.], 2017. Disponível em: 

<http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/tecnologia/noticia/2017/06/facebook-lanca-novo-botao-em-comemoracao-

ao-mes-do-orgulho-lgbt-9809497.html>. Acesso em: 30 jun. 2017.   
 
5 Meme é um termo grego que significa imitação que passou a significar publicar virais de humor na internet. 

SIGNIFICADOS. Significado de meme. [S.l.], [s.d.]. Disponível em: <https://www.significados.com.br/meme/>.  

Acesso em: 30 jun. 2017. 
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compartilhamentos, 25 comentários, 29 mil visualizações e 832 reações, das quais 813 

foram “curtir”, 27 “amei”, 21 “haha”, nove “uau”, três “grr” e dois “triste”.  

No dia 25, a primeira publicação (Divulgação) trouxe um resumo da semana da 

novela Por Amor em vídeo e em texto uma informação importante sobre a personagem 

principal: “Helena grávida! É agora que a história começa... Saiba o que vai acontecer”. 

Esta publicação teve 253 compartilhamentos, 375 comentários, 135 mil visualizações e 

5,9 mil reações (5,1 mil “curtir”, 475 “amei”, 344 “uau”, 18 “haha”, 10 “grr”, quatro 

“orgulho” e três “triste”). A segunda e última publicação do dia foi uma chamada de 

Divulgação. O vídeo tinha na abertura a frase “Hoje é dia de... Maratona!” e um texto 

referindo-se ao fato de ser domingo e ser dia de assistir a novela Tieta. A ação teve 82 

comentários, 19 mil visualizações, 54 compartilhamentos, 1,1 mil reações (909 “curtir”, 

125 “amei”, 68 “haha”, cinco “uau”, um “triste” e um “grr”.  

No dia 26, foi publicado um meme de Evocação/Humor com uma cena da 

novela em que a atriz está “desesperada” acompanhada da frase “Status: Tentando 

sobreviver na segunda-feira”. Teve 133 compartilhamentos, 19 comentários e 425 

reações (339 “curtir”, 80 “haha” e seis “amei”). A segunda publicação consistiu em um 

link do site com o resumo da semana da Malhação (Divulgação). Teve um 

compartilhamento, 11 comentários e 151 reações (146 “curtir”, quatro “amei” e um 

“grr”). O terceiro post foi um fragmento da trama Fera Radical, que estava no ar no 

momento da publicação, acompanhada da pergunta “Quem está acompanhando?” 

(Questionamento). O post teve dois compartilhamentos, 8,9 mil visualizações, 43 

comentários e 336 reações (322 “curtir” e 14 “amei”). O quarto foi um fragmento da 

novela Tieta, dentro da categoria (Evocação/Humor) e agremiou 45 mil visualizações, 

95 compartilhamentos, 116 comentários e 1,8 mil reações (1,4 mil “curtir”, 400 “haha”, 

60 “amei”, 10 “uau” e um “triste”).  

O quinto post foi um meme em forma de vídeo com uma cena da novela Por 

Amor (Evocação/Humor). Teve 17 compartilhamentos, 36 comentários, 25 mil 

visualizações e 523 reações (434 “curtir”, 76 “haha”, 11 “amei”, um “suspreso” e um 

“triste”). A sexta publicação consistiu em uma sátira com três vilãs como se estivessem 

na mesma novela com o tema “Vem aí: Laços de fofoca” (Evocação/Humor). O texto 

da publicação ainda trouxe o discurso: “Três vilãs, unidas por um só objetivo: a vida 

alheia. Estreia hoje mesmo aí na sua imaginação, porque essa união daria barraco após 

barraco”. Esta ação teve 1,1 mil reações (750 “curtir”, 342 “haha”, 45 “amei”, seis 
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“uauo”, um “orgulho”, um “grr”), 38 compartilhamentos e 65 comentários. O sétimo e 

último post do dia trouxe um fragmento da novela Por Amor com a chamada em texto 

“Pisa menos, Milena” (Evocação/Humor). Teve 164 comentários, 95 

compartilhamentos, 72 mil visualizações e 2, 6 mil reações (2,2 mil “curtir”, 171 

“amei”, 144 “uau”, 50 “haha”, 17 “grr”, cinco “triste” e três “orgulho”.  

No dia 27, a primeira publicação foi um meme com a frase “A pior duração é o 

intervalo entre a segunda e a sexta” (Evocação/Humor). A foto utilizada foi da novela 

Por Amor. Teve 33 compartilhamentos, 15 comentários e 457 reações (407 “curtir”, 43 

“haha”, seis “amei” e um “triste”. O segundo foi uma chamada para um remake de Os 

Trapalhões (Divulgação) que irá ao ar no dia 17 de julho. A novidade teve 126 

compartilhamentos, 203 comentários e 1, 9 mil reações (1,6 mil “curtir”, 122 “amei”, 

110 “grr”, 32 “haha”, 20 “uau”, três “triste” e um “orgulho”. A terceira publicação foi 

uma cena da novela acompanhada de uma pergunta sobre se os seguidores eram contra 

ou a favor ao casamento dos personagens (Questionamento). Teve 26 mil visualizações, 

58 compartilhamentos, 231 comentários e 1,4 mil reações (1,2 mil “curtir”, 104 “amei”, 

59 “haha”, 18 “uau”, 16 “grr”, dois “orgulho” e um “triste”.  No quarto post, é 

questionado quem estava acompanhando a novela e foi postada uma cena de Por Amor 

(Questionamento). Teve 48 compartilhamentos, 37 mil visualizações, 105 comentários e 

1,8 mil reações (1,6 mil “curtir”, 138 “amei”, 41 “uau”, dois “orgulho”, um “triste” e 

um “grr”.  

No dia 28, os seguidores foram questionados sobre quem é seu vilão preferido 

(Questionamento). A publicação teve 20 compartilhamentos, 904 comentários e 943 

reações (846 “curtir”, 65 “amei”, 24 “haha”, quatro “uau”, três “orgulho” e um “grr”. 

Na segunda interação do dia, foi postada uma cena da novela Tieta (Evocação/Humor) 

que teve 1,2 mil reações (1000 “curtir”, 108 “haha”, 90 “amei”, 18 “uau”, 5 “grr” e um 

“orgulho”), 36 compartilhamentos, 15 mil visualizações e 96 comentários. O terceiro 

post é de um meme (Evocação/Humor) sobre a Malhação trazendo a imagem de um 

personagem com o texto “Uma geração que amava o Maumau”, 38 compartilhamentos, 

56 comentários e 1,3 mil reações (1,1 mil “curtir”, 136 “amei”, 32 “haha”, dois “uau” e 

um “orgulho”).  

No dia 29, um meme em forma de vídeo (Evocação/Humor) de uma cena de 

Por Amor teve 70 compartilhamentos, 24 mil visualizações, 64 comentários e 997 

reações (809 “curtir”, 132 “haha”, 52 “amei” e cinco “uau”. No segundo, uma cena de 
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Tieta (Evocação/Humor) teve 37 compartilhamentos, 33 mil visualizações, 53 

comentários e mil reações (919 “curtir”, 132 “haha”, 28 “amei” e um “uau”. No terceiro 

post, é publicado o link do evento “Troca dos bebês de Helena e Eduarda” 

(Evocação/Humor) remetendo a uma cena que acontecerá no dia 6 de julho. Teve 538 

comentários, 3,3 mil reações (2,7 mil “curtir”, 218 “amei”, 141 “haha”, 90 “uau”, 80 

“triste”, 25 “grr”, dois “orgulho”. Como se tratava de um evento, 958 confirmaram 

presença e mil demostraram interesse, além disso, há 19 publicações na parte destinada 

à discussão.   

Na quarta publicação deste dia, foi colocado um meme da novela Mulheres de 

Areia (Evocação/Humor). Teve 77 compartilhamentos, 44 comentários e 934 reações 

(724 “curtir”, 167 “haha”, 42 “amei”, dois “uau” e um “triste”. No quinto, foi publicada 

uma cena de Por Amor acompanhada de texto questionando quem torce por 

“#MiNando” (Questionamento). Teve 47 compartilhamentos, 98 mil visualizações, 177 

comentários e 2,5 mil reações (2,1 mil “curtir”, 150 “haha”, 131 “grr”, 69 “uau”, 54 

“amei”, cinco “triste” e um “orgulho”.  

A primeira publicação do dia 30 questionava “qual Helena de Manoel Carlos é 

a sua preferida?” (Questionamento). Teve 2,1 mil reações (1,9 mil “curtir”, 223 “amei”, 

nove “haha”, quatro “uau”, três “orgulho”, três “grr” e um “triste”, 60 

compartilhamentos e 1.881 comentários. No segundo post do dia, foi publicado 

novamente o link do evento sobre a troca dos bebês de Helena e Eduarda 

(Evocação/Humor). Dessa vez, foram 113 comentários e 1,1 mil reações (997 “curtir”, 

54 “amei”, 47 “uau”, 21 “triste”, 20 “haha” e 12 “grr”. No terceiro, foi publicada uma 

cena da novela Tieta (Evocação/Humor), que teve 1,2 mil reações (Mil “curtir”, 186 

“haha”, 26 “amei”, seis “uau”,  dois “grr”, um “orgulho”, um “triste”. Teve 60 mil 

visualizações, 31 compartilhamentos e 69 comentários.   

A quarta publicação consistiu em um meme (Evocação/Humor) em forma de 

vídeo da novela Por Amor. Teve 781 reações (473 “curtir”, 278 “haha”, 28 “amei”, um 

“orgulho” e um “uau”), 70 comentários e 84 compartilhamentos. Na quinta, foi 

publicada uma cena de Por Amor questionando “quantas vezes Branca entrou na fila da 

maldade?” (Questionamento). A ação teve 1,7 mil reações (1,4 mil “curtir”, 158 “grr”, 

70 “haha”, 39 “uau”, 34 “amei”, oito “triste”, dois “orgulho”), 44 compartilhamentos, 

138 comentários, 57 mil visualizações.  
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Assim, compreendemos que as publicações de Evocação/Humor apresentam 

um maior engajamento do que aquelas que se enquadram na categoria Questionamento. 

Um dos motivos pode estar no uso mais frequente de cenas em movimento na primeira 

categoria. As publicações presentes na categoria Divulgação não apresentam elementos 

novos, o que pode dificultar a interação do público, que acaba por receber um 

“agendamento” da atração. 

 

4 Considerações finais  

  

As reações feitas nas publicações da página do Facebook do Canal Viva 

confirmam que a convergência entre a televisão e a internet potencializa o engajamento 

dos telespectadores com os conteúdos exibidos. Além disso, abrangem novas narrativas 

e possuem a possibilidade de atrair novos públicos, apesar de termos observado que a 

maioria dos telespectadores do Viva, bem como os seguidores da página, são pessoas 

que já assistiram pelo menos uma vez as novelas reexibidas.  

A identificação do público com as novelas é o que caracteriza seu sucesso no 

Brasil até hoje. O fator de se reconhecer na televisão repete-se na internet quando o 

Facebook do Canal Viva cria memes mostrando situações que “todo mundo passa”. Ao 

estabelecer esse vínculo, entre a vida cotidiana e a ficção, o Canal também passa a ter 

engajamento em suas redes sociais, o que é confirmado através dos números 

quantitativos apresentados na análise.  

Com a lógica da hipertelevisão, identificamos nesta pesquisa as características 

apresentadas por Scolari (2014). Nesse cenário, uma telenovela apresentada na década 

de 1980 passa a ter uma multiplicação de narrativas em 2017. Isso apenas é possível 

com a fragmentação da tela: enquanto a novela está no ar, a página divulga cenas e 

provoca comentários dos internautas/telespectadores. O número de visualizações mostra 

que muitos dos seguidores assistem a esses fragmentos, o que podendo atraí-los para a 

televisão convencional.  

Ao compararmos as reações, é nítido que a satisfação do público é maior do 

que as reações negativas, que, na maioria das vezes, são feitas em relação a algum 

personagem, e não necessariamente ao conteúdo. Através de uma leitura flutuante, 

identificamos, nos comentários, uma relação afetiva dos telespectadores, que assistem 

mais de uma vez a mesma atração. Como descrito no primeiro post analisado, alguns 
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seguidores estão assistindo as produções pela primeira vez, possivelmente atraídos pela 

memória vivida pela coletividade (POLLAK, 1992), porém os dados mostram que esse 

número ainda é pequeno. Assim, a televisão é reforçada como um lugar de memória 

(NORA, 1993) visto que os telespectadores sentem prazer em assistir novamente uma 

atração e compartilham seus sentimentos na rede social com outras pessoas que também 

querem revisitar momentos. Esse fenômeno aparente no Facebook do Canal Viva é o 

mesmo contemplado no conceito de memória tele-afetiva (BRESSAN, 2017) em que os 

comentários, que antes eram partilhados em família, passam a ter espaço no público 

através das redes.  

Toda vez que um conteúdo é reformulado para a rede social, há um 

favorecimento dessa audiência híbrida porque, além de acompanhar a novela na íntegra, 

ela ainda passa a interagir com o mesmo produto em forma de humor. Observamos que 

os conteúdos que continham cenas das novelas, ou que adaptavam cenas das novelas 

como meme, engajam mais o público, diferente de outras publicações, que apenas 

estavam divulgando a atração.  

O Canal Viva torna-se um exemplo de como a televisão pode se comunicar 

com os telespectadores e manter sua audiência dentro do ambiente digital. O canal 

compreendeu linguagem usada nas redes sociais e, de forma inteligente, adaptou seus 

conteúdos através de narrativas transmídias e crossmídias (JENKINS, 2009) de uma 

maneira que não se tornasse entediante para quem está assistindo às atrações na 

televisão convencional e atraente para quem acessa apenas pelo Facebook.  
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